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Forelæsningen ved Stanford Medical School
Den 4. maj 2002 havde jeg den ære at give følgende
forelæsning ved et symposium om ernæring på Stanford
Medical School i Palo Alto, Californien.
I mere end 100 år har
denne
lægevidenskabelige
institution velvilligt tjent
det farmaceutiske kartels
interesser ved at støtte
handelen
i
hjertesygdom, der er
flere milliarder dollar
værd. I mere end et årti har det farmaceutiske kartel energisk
søgt at bestride min opdagelse, at der er en sammenhæng
mellem skørbug og hjertekarsygdom i erkendelse af, at den
truer branchens fundament. I denne kamp har de ligeledes
misbrugt mange lægevidenskabelige opinionsdannere.
Nu kan den voksende accept af en sammenhæng mellem
skørbug og hjertekarsygdom ikke længere ignoreres.Min
forelæsning på Stanford University var en historisk
begivenhed, fordi den brød det kvælertag det farmaceutiske
kartel har på etablerede lægevidenskabelige institutioner.
Lægerne, der organiserede denne begivenhed, fortjener
anerkendelse for at have åbnet
disse
tæt
bevogtede
lægevidenskabelige døre.
Min tyve minutters forelæsning
havde samme effekt som et
jordskælv for det korthus, der
udgør farmaceutisk kardiologi.
Cellemedicin har nu åbnet
dørene for nye generationer af
læger og kardiologer, og givet
dem mulighed for at redde Forelæsningen på Stanford
University
millioner af liv.
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Sammenhængen mellem skørbug og
hjertekarsygdomme: Løsningen på gåden
om hjertekarsygdom
Jeg vil gerne ønske Stanford University tillykke med, at de har
erkendt behovet for at finde svarene på den udfordring
hjertekarsygdom præsenterer i vitaminer og naturlige behandlingsformer. Jeg vil præsentere Dem for det faktum, at atherosklerose, hjerteanfald og slagtilfælde ikke er sygdomme, men
en direkte følge af længerevarende vitaminmangel. Og de kan
følgelig forebygges med naturlige midler uden lægemidler eller
kirurgiske indgreb.
Den almindeligt udbredte hypotese
om atherosklerose kan forklare perifere
karsygdomme, men ikke hjertekarsygdomme
Forskere:
Goldstein & Brown
Steinberg
Ross
Libby

Hypotesen:
Hypercholesterolemi
Oxideret LDL
Respons på læsion
Betændelse

Hjertesygdom er en tidlig form for sømandssygdommen skørbug. I
min præsentation kan jeg kun fokusere på det mest overbevisende
bevis. Hvis De ønsker flere enkeltheder, opfordrer jeg Dem til at
besøge vores forsknings-website www.dr-rath-research.org.
Alle eksisterende hypoteser om atherogenese har et problem til
fælles, nemlig at de trodser den menneskelige logik.Hvis høje
kolesterolkoncentrationer, oxideret LDL eller bakterier beskadiger karvæggen, ville atherosklerotisk plaque kunne findes i hele
karsystemets længde. Perifer karsygdom ville uvægerligt være
den primære manifestering af hjertekarsygdomme. Dette er helt
klart ikke tilfældet.
Det kræver ikke en doktorgrad fra Stanford eller andre medicinske
fakulteter - alle og enhver kan løse “Gåden om fodboldbanen.”
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“Gåden om fodboldbanen”
Blodkarsystemets samlede overflade hos en person kan sammenlignes med størrelsen på en
fodboldbane.
Men i 90% af tilfældene blokeres det på det samme lille
område, der svarer til størrelsen
af mærket for straffespark.

Arterierne, venerne og kapillærerne i kroppen udgør et rørnet,
der er 40.000 km langt og dækker et område på størrelse med
en fodboldbane. Men dette rørnet svigter i 90% af tilfældene
på et bestemt sted: kranspulsårerne, der udgør en længde på
en milliarddel af det samlede karsystem. Hvis en høj kolesterolkoncentration, eller nogen anden risikofaktor, der
cirkulerer i blodet, kunne beskadige dette rørnet, ville det blive
tilstoppet overalt og ikke blot på et bestemt sted. Forhøjede
kolesteroltal kan helt klart ikke være den primære årsag til
hjertekarsygdom.
Løsningen på gåden om hjertekarsygdom må derfor ligge i
forklaringen om hjertekarplaque som den dominerende manifestation af hjertekarsygdomme. Vi bliver nødt til at rette vores
opmærksom væk fra blodet og dets bestanddele og hen mod
det absolut eneste relevante mål: Karvæggens stabilitet.
Dette billede viser sammenhængen mellem hjertekarsygdom
og sømandssygdommen skørbug. Menneskets krop kan i modsætning til dyr ikke syntetisere C-vitamin. Askorbatmangel
medfører to særskilte forandringer i karvæggen: forringet
karstabilitet som følge af reduceret kollagensyntese og tab af
den endotele spærrefunktion.
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“Sammenhængen mellem skørbug
og hjertekarsygdomme”
Skørbug

Hjertesygdom

Hjertekarsygdom er en tidlig form for sømandssygdommen skørbug. I begge tilfælde er mangel på Cvitamin i karcellerne det bagvedliggende problem.
En fuldstændig udtømning af askorbat i kroppen
opløser karvæggens struktur ved skørbug, hvilket
medfører utætheder, blodtab og i sidste ende har
døden til følge.
Askorbatmangel udvikler sig gradvist over årtier til
hjertekarsygdom, så der er tid til at karreparationsmekanismerne kan arbejde (plaquedannelse).

Sømændene i tidligere århundreder døde i løbet af nogle få
måneder af blodtab som følge af mangel på endogen askorbatsyntese kombineret med en vitaminfattig kost. Da indianerne
gav sømændene te af bark fra træerne og anden vitaminrig
næring, standsede blodtabet og karvæggen helede naturligt.
Sådan blev skaden repareret!
I dag får vi alle en vis portion C-vitamin i kosten, og åben skørbug
forekommer sjældent. Men vi får ikke nok, og næsten alle lider af
kronisk vitaminmangel. I årenes løb udvikles der mikroskopiske
læsioner langs karvæggen især i områderne med høj mekanisk
belastning som f.eks. kranspulsårerne (hjertets pumpning).
Lige som for sømandssygdommen skørbug fremmer C-vitamin
en naturlig reparation af karvæggen ved hjertekarsygdom.
Således standser karlæsionernes progression, og det medfører
endda en naturlige afhjælpning.
I modsætning til de nuværende atherogenesemodeller, besvarer
“Sammenhængen mellem skørbug og hjertesygdom” alle de
vigtigste spørgsmål indenfor kardiologien nu om dage.
1. Hvorfor får vi infarkter i hjertet og ikke i næsen eller ørerne?
Svaret kan reduceres til to faktorer: strukturel forringelse af
karvæggen som følge af vitaminmangel kombineret med den
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Derfor får mennesker hjerteanfald
og ikke “næseanfald””
Diastole

Systole

(afslapningsfasen)

(sammentrækningsfasen)

Kranspulsårerne trykkes
flade med hvert eneste hjerteslag.

Den bagvedliggende svækkelse af karvæggene som følge
af vitaminmangel afsløres
primært
på
steder
med
ekstrem mekanisk belastning.
På grund af den kontinuerlige
hjertepumpning er kranspulsårerne de mest belastede
områder, og de primære
steder for karskader og reparation (plaquedannelse).

mekaniske belastning fra pulserende blodgennemstrømning af
kranspulsårerne. Det er på dette unikke sted, den bagvedliggende
strukturelle svækkelse først afsløres.
2. Hvorfor får vi arteriosklerose, men ikke venosklerose?
Hypotesen, at kolesterol, bakterieinfektioner, chlamydia og andre
risikofaktorer i blodet medfører plaque, vil uundgåeligt også
betyde tilstopning af venerne og føre til venosklerose. Dette er
tydeligvis ikke tilfældet. Sammenhængen mellem skørbug og
hjertesygdom giver det eneste logiske svar på dette spørgsmål.
Derfor får mennesker arteriosklerose
og ikke venosklerose
Arteriosklerose

Venosklerose

Den største
dødsårsag

Stort set ukendt

Arteriosklerose er årsagen til
hvert andet dødsfald.
Venosklerose er ukendt, med
mindre der implanteres en
vene til erstatning for en
arterie, som f.eks. ved bypassoperationer. Så udvikler
vener også plaque.
Dette er et logisk bevis på, at
svækkelse af karvæggen, der
udsættes for mekanisk belastning, medfører infarkter - ikke
kolesterol.
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Derfor får dyr ikke hjerteanfald
Dyr udvikler kun i særdeles sjældne
tilfælde arteriosklerose.
Bemærkelsesværdige eksempler herpå
er bjørne. Deres gennemsnitlige kolesterolkoncentration i blodet ligger på ca.
600 mg/dl. De får ikke hjerteanfald, fordi
de producerer deres eget C-vitamin,
som stabiliserer arterievæggene.

3. Hvorfor får dyr ikke hjerteanfald, når mennesker gør?
Hvorfor er bjørne og andre dyr, der går i dvale, og som har
kolesteroltal på 600 mg/dl ikke uddøde i en hjerteanfaldsepidemi? Svaret er: Dyr producerer deres eget C-vitamin i
mængder på mellem et gram og 20 gram (seks teskefulde) pr.
dag sammenlignet med menneskets kropsvægt. Disse
mængder askorbat er tilsyneladende tilstrækkelige til at optimere karvæggenes stabilitet, uden at der er behov for statiner
eller andre kolesterolsænkende lægemidler.
4. Hvorfor er alle vigtige risikofaktorer for hjertekarsygdom
tæt forbundet med mangel på askorbat?
Alle risikofaktorer for hjertekarsygdom, der er kendt nu om
dage, inklusive:
• kulhydratstofskifte, som f.eks. diabetes
• lipidstofskifte, høj kolesterolkoncentration og andre hyperlipidemier
• aminosyrestofskifte, som f.eks. homocysteinuri
Er tæt forbundet med mangel på C-vitamin og andre mikronæringsstoffer, der er vigtige for karcellestofskiftet. Fællesnævneren
for disse stofskiftelidelser er at tilvejebringe kompenserende stabilitet til den vitaminfattige karvæg. Dette er ligeledes grunden til,
at askorbatmangel øger fibrinogen- og thromboxankoncentrationerne, mens endotelafledte afslapningsfaktorer (NO) og prostacylin reduceres.
277

HVORFOR FÅR DYR IKKE HJERTEANFALD… NÅR MENNESKER GØR!

“Marsvinebeviset”
Ligesom mennesker kan marsvin heller ikke producere deres eget C-vitamin.
Hvis indholdet af C-vitamin i deres
kost er lavt, udvikler disse dyr atheroskleroseplaque, der i struktur
er identisk med atheroskleroseplaque hos mennesker.
Da de blev fodret med en daglig
mængde C-vitamin, der svarede til
5 gram (en teskefuld), blev
arterierne beskyttet og viste ingen
tegn på plaque.

Lad os se på hovedbeviserne for en sammenhæng mellem
skørbug og hjertesygdom. Marsvinet kan ligesom mennesker
ikke syntetisere askorbat endogent. I vores forskning offentliggjort i tidsskriftet, Proceedings of the National Academy of Sciences, påviste vi, at marsvin udvikler atherosklerose, når de får
C-vitamin i mængder, der svarer til de anbefalede daglige
mængder for mennesker. Disse karlæsioner er histologisk
umulige at skelne fra atheroskleroseplaque hos mennesker. Dyr,
der fik ca. en teskefuld C-vitamin pr. dag, havde derimod rene
arterier.
Disse eksperimenter blev bekræftet af dr. Maeda og hans kolleger i en askorbat "knock-out" dyremodel. Den første manifestering i disse dyr var svækkelse af karvæggene, der ligner tidlig
atherosklerose hos mennesker.
Bekræftelse på dr. Raths
sammenhæng mellem skørbug og hjertesygdom
Da C-vitaminproduktionen hos
mus blev “afbrudt” genetisk, og de
ikke fik C-vitamin i kosten,
udviklede de strukturelle læsioner
i arterievæggene, der var identisk
med tidlig atherosklerose hos
mennesker.
Normale mus, der kunne producere deres eget C-vitamin, havde
raske karvægge og udviklede ikke
hjertekarsygdomme.
Maeda og andre PNAS (2000) 97: 841-846.
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Klinisk bevis fra patienter
med hjertekarsygdom
For første gang indenfor lægevidenskaben blev den naturlige
afhjælpning af hjertekarsygdom
dokumenteret
med
røntgenbilleder (Ultrahurtig CT).

Før

Efter

Hos denne patient var hjertekarplaque fuldstændig forsvundet efter et år på cellenæringsstofprogrammet.

Vi bekræftede disse resultater i en klinisk undersøgelse af patienter med eksisterende hjertekaraflejringer målt med Ultrahurtig
CT. Efter et defineret vitaminprogram var forkalkningens fremskred betydeligt reduceret, og i nogle tilfælde blev det påvist, at
læsionerne var forsvundet, som det kan ses af røntgenbilledet.
(Teksten til denne kliniske undersøgelse findes sidst i denne bog).
Sammenhængen mellem skørbug og hjertesygdom betyder et
paradigmeskifte indenfor lægevidenskaben - fra at være rettet
mod symptomer til at være rettet mod den eneste relevante
forebyggelse og behandling: Karvæggens stabilitet. Efter
opdagelsen af sammenhængen mellem skørbug og hjertesygdom er “hjertesygdommenes verden” holdt op med at være
“flad” og er i stedet blevet “rund”.
Sammenhængen mellem skørbug
og hjertesygdom ændrer “hjertesygdommenes
verden” fra at være flad til at være rund
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Nu hvor vi har identificeret hjertekarsygdommenes sande
natur, er det kun et spørgsmål om tid, før vi har udryddet dem.
Om ti år lyder overskrifterne i de førende aviser måske således:

· "WHO erklærer, at hjertesygdom er udryddet."
· "Lægemiddelmarkedet for statiner og andre symptomorienterede lægemidler kollapset på Wall Street."
· "Kardiologiafdelingerne på Stanford og andre medicinske fakulteter lukker."

På vegne af millioner af patienter med hjertesygdom opfordrer
jeg Stanford University og andre medicinske fakulteter til at
acceptere deres ansvar, og slutte sig til os i sagen for udryddelse af hjertekarsygdomme. (Slut på forelæsningen)

Reaktioner på min forelæsning
Spørgsmål fra John Cook, Ph.D., M.D., professor i kardiologi
og arrangør af denne konference på Stanford Medical School:
Dr. Rath, De nævnte noget, der er meget interessant. Faktisk tror
jeg, at det er det altafgørende spørgsmål: Hvorfor udvikler mennesker atherosklerose? Hvorfor er der en særlig heterogenitet
(variation) i atherosklerose? Jeg mener, det er et vigtigt punkt.
Jeg har på fornemmelsen, at det er på grund af forskellene i systemerne, fordi vener og arterier er ganske forskellige. De er jo
ganske klart udsat for forskellige hæmodynamiske kræfter, og de
stammer jo også fra forskellige vævstyper, venerne, kapillærerne
og så videre. Det er min personlige opfattelse, at det ville forklare den særlige heterogenitet så vel som de hæmodynamiske
kræfter. Har De nogen kommentarer til det?
280

12 DOKUMENTATION

Dr. Rath: Hvis man f.eks. ser på en bypassoperation, så tages
der ofte en vene fra benet, og den blodåre implanteres så som
en kranspulsåre oven på hjertet. Fra det øjeblik udsættes venen
for en pulserende (pumpende) blodgennemstrømning. Den
tidligere vene fungerer nu som en arterie, og den udvikler atheroskleroseplaque, som i sidste ende kan tilstoppe blodåren.
Kommentar fra en anden professor i kardiologi: Men vi har
også undersøgelser, der viser, at vitaminer kun har lidt eller
ingen virkning på hjertekarsygdomme.
Dr. Rath: Hvem er “vi”? Hvis man går ind på de medicinske biblioteker på Internet, kan man finde mere end 10.000 undersøgelser, der dokumenterer, hvor nyttig vitaminer er for helbredet. Desuden har den største undersøgelse, der nogensinde er
foretaget på planten Jorden, afsløret, at hjertekarsygdomme stort
set er ukendt hos milliarder af dyr, fordi de producerer C-vitamin.
Spørgsmålet er, hvor længe vi er villige til at ignorere faktum
og risikere, at millioner af mennesker fortsat vil dø af en sygdom, der kunne være blevet udryddet for lang tid siden? Så,
hvem er “vi”?

“Min kære Kepler, hvad mener De om de førende filosoffer her, som
jeg har tilbudt tusindvis af gange på mit initiativ at vise mine undersøgelser, men som med en slanges dovne stædighed, når den har
ædt sig mæt, aldrig har indvilget i at se på planeterne, eller månen
eller et teleskop? Tro mig, lige som slanger lukker deres øjne, således
lukker disse mænd også deres øjne for sandhedens lys."
Galileo Galilei i et brev til Johannes Kepler, 1630
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Det er muligt at udrydde hjertesygdom!
Rath-Pauling: Opfordring til at udrydde hjertesygdomme
Den 2. juli 1992 blev det for første gang nogensinde offentligt
annonceret, at det er muligt at udrydde hjertesygdomme
blandt menneskeheden. I sin sidste offentlige appel støttede
den dobbelte nobelpristager, Linus Pauling, mit videnskabelige
gennembrud indenfor forskning i hjertesygdom.
Kun et par uger senere gik det farmaceutiske kartel via FDA (Food
and Drug Administration) i gang med at arbejde for at få
oplysninger om dette gennembrud undertrykt og for at gøre
vitaminer receptpligtige ved lov. I “kampen for vitaminfrihed” i
1992-1994 forhindrede befolkningen i USA disse skrupelløse
planer, og forsvarede deres sundhedsrettigheder.

Ovenfor: To håndskrevne sider
fra den sidste offentlige appel
fra den dobbelte nobelpristage,
før hans død i 1994.

Til venstre: Dr. Pauling og jeg
ved den historiske pressekonference i San Francisco 2. juli
1992, hvor vi bekendtgjorde
“Opfordring til en international
indsats
for
at
udrydde
hjertesygdomme.”
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OPFORDRING TIL EN INTERNATIONAL INDSATS
FOR UDRYDDELSE AF HJERTESYGDOMME
Hjertesygdomme, slagtilfælde og andre former for hjertekarsygdomme dræber millioner af mennesker hvert år og gør andre millioner til invalider. Der eksisterer nu en mulighed for at reducere
dette dødstal samt invaliditeten betydeligt ved at indtage et optimalt, dagligt tilskud af vitaminer og andre hovednæringsstoffer.
I de seneste år har vi og vores samarbejdspartnere gjort to
bemærkelsesværdige opdagelser. Den ene er, at den primære
årsag til hjertesygdom er den utilstrækkelige indtagelse af askorbat (C-vitamin). Næsten hvert eneste menneske på denne jord
lider af C-vitaminmangel. Askorbatmangel medfører svækkelse af
arterievæggene, samt igangsætning af atheroskleroseprocessen,
især i belastede regioner. Vi konkluderer, at kolesterol og andre
risikofaktorer i blodet kun øger risikoen for hjertesygdom, hvis
arterievæggen er svækket af askorbatmangel.
Den anden opdagelse er, at den væsentligste kolesteroltransporterende partikel, der danner atheroskleroseplaque, ikke er LDL
(lipoprotein med lav densitet), men et tilknyttet lipoprotein nemlig
lipoprotein (a). Visse hovednæringsstoffer, især aminosyren L-lysin,
kan desuden blokere aflejring af dette lipoprotein og kan endda
reducere eksisterende plaque. Vi har konkluderet, at det optimale
tilskud af askorbat og bestemte andre næringsstoffer stort set kan
forebygge hjertesygdom og slagtilfælde samt være effektiv til behandling af eksisterende sygdom. Offentliggjorte kliniske og epidemiologiske data understøtter denne konklusion.
Målet er nu i sigte: Udryddelse af hjertesygdom som årsagen til
invaliditet og dødelighed for menneskets nuværende generation
samt fremtidige generationer.
MED MILLIONER AF LIV SAT PÅ SPIL HVERT
ÅR ER DER INGEN TID AT SPILDE!
• Vi opfordrer vores kolleger indenfor videnskab og medicin til at
slutte op bag en stærk international indsats for at undersøge C-vitaminets og andre næringsstoffers værdi i forbindelse med behandling af hjertesygdomme både gennem grundforskning og
kliniske undersøgelser.
• Vi opfordrer nationale og internationale sundhedsmyndigheder og andre sundhedsinstitutioner til at bakke op bag
denne indsats med både politiske og økonomiske midler.
• Vi opfordrer hvert eneste menneske til at opmuntre lokale medicinske institutioner og læger til at tage aktivt del i denne proces.
DET MÅL VI HAR SAT OS FOR AT UDRYDDE HJERTESYGDOM SOM ER DEN STØRSTE ÅRSAG TIL DØD
OG INVALIDITET, ER NU I SIGTE!
Matthias Rath og Linus Pauling
San Francisco i Californien, juli 1992
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“Sundhed for alle inden år 2020” er muligt!
Dr. Raths opfordring til politiske ledere på verdenstopmødet 2002
Efter 10 år med en serie af gennembrud indenfor cellemedicin,
står det klart, at cellemedicin kan hjælpe med at holde vore
dages mest almindelige sygdomme under kontrol. På
verdenstopmødet i Johannesburg i august 2002 opfordrede jeg
verdenssamfundet til at drage nytte af disse gennembrud.

SUNDHED FOR ALLE
1. Sundhed er en umistelig menneskeret.
Hvert eneste menneske har ret til at hævde
sin ret uden begrænsninger. Offentlige
institutioner og private organisationer er
ansvarlige for at videregive sundhedsinformation, der kan redde liv, til hele jordens
befolkning. Begrænsning af retten til
adgang til livsvigtig helseinformation
repræsenterer en krænkelse af menneskerettighederne.
2. Af forskellige grunde er sundhed stadig
ikke tilgængelig for alle. Dette omfatter
social uretfærdighed, militærkonflikter og
andet. En anden vigtig faktor er det faktum,
at den mest profitable industri i verden,
nemlig den farmaceutiske industri, er en
investeringsindustri, som er baseret på at
holde gang i sygdom, tiltrods for alle deres
udtalelser om det modsatte. Forebyggelse,
behandling og udryddelse af sygdom ved
brug af ikke-patenterbar naturmedicin
repræsenterer en trussel mod denne "handel i sygdom", der er billioner af dollars
værd.
3. De fleste initiativer til forbedring af sundheden på et globalt plan er indtil videre ikke
blevet til noget. Verdenssundhedsorganisationens (WHO) kampagne, “Sundhed for
alle inden år 2000”, var ude af stand til at
nå sit mål, fordi den ikke klart lagde afstand
til “handlen i sygdom”, men i stedet koncentrerede sig om administrative reformer
og undlod at trække på medicinske gennembrud inden for feltet videnskabeligt
dokumenteret naturmedicin.
4. I de seneste år er der gjort fremskridt inden
for forskning i naturmedicin, som kan
reducere vore dages folkesygdomme i
både de industrialiserede lande og

udviklingslandene til en brøkdel af deres
nuværende omfang. Hovedårsagen til disse
udbredte helbredsproblemer er en kronisk
mangel på vitaminer og andre cellenæringsstoffer, som er af afgørende
vigtighed for optimal cellemetabolisme og
også for optimal bindevævsstabilitet.
5. I de industrialiserede lande er de hyppigste
dødsårsager hjerteanfald, kræft, slagtilfælde, sukkersyge og forhøjet blodtryk.
Disse sygdomme kan stort set udryddes og
millioner af menneskeliv reddes ved at
bruge tilgængelige videnskabelige resultater fra forskning i cellenæringsstoffer og
cellemedicin.
6. I udviklingslandene lider to billioner mennesker ifølge oplysninger fra FN af vitaminog cellenæringsstofmangel. Denne mangel
på mikronæringsstoffer fører til blindhed
hos millioner af mennesker, og flere hundrede millioner bliver modtagelige over for
infektionssygdomme som f.eks. AIDS, fordi
deres kropscellers forsvarsmekanisme er
forstyrret. Hvis tilgængelig videnskabelig
viden om cellenæringsstoffer og naturmedicin blev anvendt, ville billioner af menneskeliv kunne reddes i udviklingslandene.
7. Udryddelsen af vore dages mest udbredte
helbredsproblemer afhænger af en eneste
faktor: Hvor hurtigt kan information om
dette gennembrud i naturmedicinforskning
blive udbredt i hele verden? Selv om videnskabelig viden om effektive midler for disse
sygdomme er tilgængelig, og vigtige cellenæringsstoffer
kan fremstilles i de
ønskede mængder hvor som helst i verden
for at forhindre udviklingen af disse sygdomme, blokeres udbredelsen af denne
livsvigtige information.

For mere information kan du besøge:
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Disse gennembrud kan ligeledes bruges til at bekæmpe større
helbredsproblemer i udviklingslandene inklusive AIDS og andre
infektionssygdomme. Dr. Rath Health Foundation fremmer
effektiv og økonomisk overkommelig information om
naturlægekunst med det mål at OPbygge et nyt globalt
sundhedsvæsen, der kan levere “sundhed for alle inden år
2020.”

INDEN ÅR 2020
8. Den farmaceutiske industri ønsker at
beskytte det globale marked med patenterbare, syntetiske farmaceutiske lægemidler
ved at forbyde naturmedicin. Effektiv,
økonomisk og ikke-patenterbar naturmedicin truer den farmaceutiske industris eksistens. Det farmaceutiske billionmarkeds
overlevelse på lang sigt afhænger af de syntetiske lægemidler, som kan patenteres og
giver mulighed for ekstremt høje profitmarginer. Med henblik på at sikre den farmaceutiske industris overlevelse som verdens
mest profitable industri, prøver de mulitnationale farmaceutiske karteller at forbyde
global udbredelse af information om
naturmedicin. Til dette formål misbruger
den farmaceutiske industri endda FN's
“Codex Alimentarius Kommission”, der
opstiller retningslinier for global ernæring,
foruden andre nationale og internationale
myndigheder.

- Jeg opfordrer FN og andre internationale
organisationer til at fremme naturmedicin
med alle til deres rådighed stående midler.
- Jeg opfordrer politikere i alle lande til at
gøre naturmedicin til fundamentet for et
nyt sundhedsvæsen
- eg opfordrer alle læger til at bruge
naturmedicin med henblik på at forbedre
deres patienters helbred.
Jeg opfordrer hver og en til at udbrede
denne livsvigtige information med henblik
på at sikre deres eget liv og millioner af
andre menneskers liv.
Johannesburg, august 2002
Dr. Matthias Rath

9. Verdens befolkning står nu over for en af
de største udfordringer i menneskets historie. Nogle få farmaceutiske aktieejeres
profitinteresser står over for billioner af
menneskers ret til sundhed og liv. Målene
for disse to interessegrupper er uforenelige
og udelukker gensidigt hinanden. I denne
globale kamp om at realisere menneskets
sundhed og liv mod profitinteresserne
baseret på patenterbare farmaceutiske
lægemidler, skal hver eneste regering, hver
offentlig og privat institution beslutte,
hvilken side de er på. Og historien vil sætte
sig til doms over deres beslutning!
10. Målet ”Sundhed for alle inden år 2020” er i
syne. Det vi straks har brug for er en global
indsats for at udbrede information i alle
lande om hvor vigtigt vitaminer og andre
naturlige midler er for sundheden.

www.dr-rath-health-foundation.org
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Sundhed og fred - ikke sygdom og krig!
Tekst indsat på serien af dr. Raths åbne breve verden over i februar/marts 2003: For

ti
år siden sagde den afdøde Linus Pauling til mig: "Dine opdagelser
er så vigtige for millioner af mennesker, at de truer hele industrier.
En dag vil der måske endda blive rustet til krig for at forhindre
dette gennembrud i at blive accepteret viden om. Når det tidspunkt kommer, skal du rejse dig!" Og tidspunktet er kommet!

Tekst fra dr. Raths åbne brev offentliggjort den 28. februar 2003 i New York Times:

I dag er millioner af mennesker
verden over ved at få øjnene op for
det faktum, at medicinalindustrien
er en investeringsindustri baseret
på bibeholdelse af sygdom. Den
farmaceutiske investeringsindustris overlevelse trues af fire
hovedfaktorer:

1

Uløselige forretningskonflikter. I
sagens natur er den farmaceutiske
investeringsindustri en “handel i sygdom”. Dens grundlag bygger på, at
nye syntetiske lægemidler, der alene
er rettet mod symptomer, men ikke
eliminerer den bagvedliggende årsag
til sygdom, kan patenteres. Den fortsatte tilstedeværelse af sygdomme og
deres udbredelse er en forudsætning
for industriens videre vækst. Forebyggelse og udryddelse af sygdomme
underminerer industriens økonomiske
grundlag.

2

Uløselige retslige konflikter. En
bølge af sagsanlæg fra patienter som
følge af de dødbringende bivirkninger
fra farmaceutiske produkter truer med
at lamme industrien. Der er ingen ende
på disse sagsanlæg i sigte, da
bivirkninger fra lægemidler er den
fjerdestørste dødsårsag i den industrialiserede verden. Bivirkninger fra
lægemidler dræber flere amerikanere
hvert år end Anden Verdenskrig og
Vietnamkrigen tilsammen.
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3

Uløselige etiske konflikter.
Den farmaceutiske industri står
over for en iboende konflikt
mellem at forsvare deres profit fra
patentgebyrer på den ene side og
menneskers sundhedsinteresser på
den anden. I udviklingslandene har
det, at lægemidler kan patenteres,
været en betydelig faktor for udbredelsen af AIDS og andre epidemier.

4

Uløselige
videnskabelige
konflikter. Fremskridt inden
for vitaminforskning, cellemedicin
og naturlægekunst giver os
mulighed for at få kontrol med vore
dages mest udbredte sygdomme.
Disse sikre, effektive og prisbillige
naturlige
behandlingsformer
fokuserer på forebyggelse og udryddelse af sygdomme, ikke blot lettelse af symptomer. Dette faktum
samt den lave rentabilitet ved disse
ikke-patenterbare naturlige metoder
truer den farmaceutiske investeringsindustris økonomiske grundlag.
Krigen mod Irak handler ikke
primært om at bekæmpe “terrorisme” eller at underlægge sig
oliefelter. Den er blot en del af de
farmaceutiske/petrokemiske
investeringsgruppers langsigtede
strategi om at skabe en angsttilstand hos hele jordens befolkning
for at bevare global kontrol.
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En byggeplan for en sund verden
Søndag den 23. marts 2003, samme dag som Oscar-uddelingen skulle finde sted i Los Angeles, offentliggjorde jeg endnu
en “Opfordring til handling” i Los Angeles Times, den største
avis i byen. Folk i Los Angeles og berømthederne fra hele verden tog denne besked med hjem.
Denne offentlige information afslørede for et globalt publikum, at forudsætningen for udryddelse af vore dages mest
almindelige helbredsproblemer er at bringe “handelen i sygdom”, der organiseres omkring Rockefeller-investeringsgruppen, til ophør. I næsten et århundrede har disse særlige interessegrupper strategisk opbygget den mest profitable
investeringsindustri på jorden, på bekostning af millioner af
menneskers liv og helbred. De har misbrugt alle sektorer i
samfundet inklusive lægevidenskaben, medierne, regeringer
og endda de største politiske organisationer i verden som f.eks.
WHO for at nå deres mål.
23. marts 2003
Krigen mod Irak er kun lige begyndt, og
der er allerede en vinder: hele verdens
befolkning. I de seneste uger har vi
informeret folk i USA og resten af verden om baggrunden for denne krig, og
hvilken sektor indenfor industrien, der
nyder størst fordel af den, nemlig medicinalindustrien.
Denne information blev første gang
offentliggjort i The New York Times i
byen, hvor politiske ledere var mødt op i
FN i de foregående måneder som aldrig
før. International spænding og eskalering til krig skabte et klima, hvor informationen om at medicinalindustrien
nød størst fordel af ‘krigen mod terrorisme’ spredtes som en steppebrand.
Den globale udbredelse af denne information var ligeledes en vigtig grund til,
at små lande i sikkerhedsrådet, ganske
uventet, modstod presset fra USA’s og
Englands administrationer, og nægtede
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dem ethvert mandat og enhver støtte fra
international lov til deres krig.
Nu kan den krig, som Bush- og Blairadministrationerne fører, ikke længere
nå det primære politiske mål, nemlig at
belaste menneskene på denne planet
med medicinalinvesteringsindustriens
monopol, der er flere billioner dollar
værd.
Som
den
videnskabsmand,
hvis
opdagelser giver os mulighed for at få
kontrol med vore dages mest udbredte
sygdomme med naturlige midler, og
som har afsløret hvilke koncerner, der
står bag den nuværende krig, betragter
jeg det som mit ansvar at opfordre hele
verdens befolkning og de politiske
ledere til øjeblikkeligt at begynde at
skabe ‘en verden uden sygdom’!
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Los Angeles Times, 23. marts 2003

Yderliger information: www.dr-rath-foundation.org
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En vision om en verden med fred,
sundhed og social retfærdighed
Den 15. juni 2003 mødtes repræsentanter fra fem
kontinenter i Haag i Holland og stemte enstemmigt for
“Forfatningen for en verden med fred, sundhed og social
retfærdighed.” Denne forfatning, der blev bekendtgjort kun
nogle få uger efter afslutningen af krigen mod Irak, udgør
begyndelsen til en global sundheds- og oplysningskampagne,
der vil bringe “handelen i sygdom” til ophør og befri
menneskers helbred fra svøben af hjertekarsygdomme, kræft
og mange andre sygdomme.

Forfatning for en verden med f

FORFATNING FOR EN VERDEN MED F
I begyndelsen af det tredje årtusinde står
menneskeheden ved en skillevej. På den ene
side står de seks billioner menneskers interesser, der på nuværende tidspunkt bebor
vores planet, så vel som alle fremtidige generationers interesser, og som fortjener et
værdigt og sundt liv i en fredelig verden. På
den anden side står en håndfuld grupper med
globale økonomiske interesser, som nægter
menneskeheden adgang til disse fundamentale menneskerettigheder alene af en eneste
grund: grænseløs økonomisk grådighed.
I denne situation står verdens befolkning over
for et valg: Enten tillader vi os selv at fortsætte med at blive undertrykt af disse
økonomiske grupper, som ikke har nogen
skrupler over at fortsætte med at påtvinge os
sygdomme og krige, eller vi frigør os fra
denne byrde og begynder at bygge en verden,
der bygger på de fundamentale værdier, fred,
sundhed og social retfærdighed.
Vi, hele jordens befolkning, erkender, at vi
aldrig tidligere har været mere forenet end
nu i vores beslutning om at bevare freden, at
gøre en ende på investeringsforretningen i
sygdom samt at drage dem til ansvar, der
fortsætter med at ofre freden og sundheden
for økonomiske interesser.
Dette er grunden til at mennesker fra øst,
vest, syd og nord fra velhavende og fattige
lande, har besluttet at skabe en fredelig, sund
og retfærdig verden, for os selv og for alle
fremtidige generationer.

Vi erklærer, at disse er vores umistelige fundamentale rettigheder:
Retten til fred. Vi, hele verdens befolkning,
er fast besluttet på at forsvare vores ret til
fred med alle midler til vores rådighed. I en
tidsalder med masseødelæggelsesvåben kan
krig aldrig blive et middel til at løse internationale konflikter. Vi vil sikre, at de der fører
krig uden et udtrykkeligt mandat fra international lov, vil blive draget til ansvar for denne
forbrydelse. Vi vil ikke hvile, før disse forbrydelser er blevet straffet, uanset de
økonomiske og politiske konsekvenser. Vi
gør dette, fordi vi erkender, at det er den
eneste udvej for at forhindre verdens undergang.
Retten til liv. Vi, hele verdens befolkning, er
fast besluttet på at forsvare vores ret til at
leve, med alle midler til vores rådighed. Vi
vil ikke hvile før alle faktorer, der begrænser
verdensbefolkningens forventede levetid, er
blevet overvundet. Vi vil bekæmpe sult,
underernæring og alle andre faktorer, som
selv nu millioner af mennesker og især børn
dør af her på vores planet. Vi vil også gøre
en ende på 'investeringsforretningen i sygdom'. Denne investeringsforretning har bevirket, at flere mennesker, end alle ofre for alle
krige i menneskehedens historie tilsammen,
er døde af sygdomme, der kan kureres.

Alle bør støtte denne dagsorden!
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Samme dag indgav jeg en klage, på vegne af hele verdens befolkning, til FN’s internationale kriminaldomstol i Haag (ICC). Formålet med denne klage var for evigt at
standse det princip, at koncerner fremmer sygdomme for egen vinding, så vel som
andre forbrydelser mod menneskeheden.

fred, sundhed og retfærdighed

FRED, SUNDHED OG RETFÆRDIGHED
Retten til sundhed. Vi, hele verdens befolkning, er fast besluttet på at forsvare vores ret til
sundhed med alle midler til vores rådighed. Vi
vil sørge for, at den farmaceutiske 'handel i
sygdom', den forsætlige spredning af sygdom
alene for økonomisk gevinst, forbydes ved lov
i hele verden. Vi vil drage dem til ansvar, som
forsætligt fremmer udbredelse af sygdom, så
vel som dem, der tilbageholder livsvigtig helseinformation om ikke-patenterbar naturmedicin. Vi vil lægge vægt på effektiv naturmedicin, der ikke har bivirkninger ved at forbedre
sundhedsplejen lokalt og ved at udvikle
nationale sundhedsprogrammer. Hovedmålet
for hvert eneste sundhedssystem må nødvendigvis være forebyggelse og udryddelse af
sygdomme.
Retten til social retfærdighed. Vi, hele verdens befolkning, er fast besluttet på at gøre
alt i vores magt for at forsvare vores ret til
social retfærdighed med alle midler til vores
rådighed. Vi accepterer ikke længere, at to ud
af tre indbyggere på vores planet lever i fattigdom og analfabetisme. Vi vil sørge for, at
verdens ressourcer omfordeles på en måde,
der sørger for uddannelse samt et værdigt liv
for hver eneste indbygger på vores planet. Vi
vil bruge de pengemidler der frigives ved at
gøre en ende på 'handelen i sygdom', der er
en trillion euro værd, og spare militærudgifterne globalt med henblik på at
finansiere denne omfordeling.

Vi erkender, at det første trin mod disse mål er
at drage de økonomiske interessegrupper, der
er ansvarlige for udbredelsen af sygdomme og
krige, til ansvar for at have ofret millioner af
menneskers liv samt for andre forbrydelser
mod menneskeheden.
Offentliggørelse af disse forbrydelser og domfældelse af de ansvarlige for disse økonomiske
interessegrupper vil overkomme den største
hindring, der forhindrer mennesker i at gøre en
ende på den 'mørke tidsalder med sygdom,
krig og uretfærdighed'. De vil således være i
stand til at begynde at bygge en 'ny verden
med fred, sundhed og social retfærdighed'.

På vegne af verdensbefolkningen,

Den Haag, maj 2003

Besøg www.dr-rath-health-foundation.org
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Voksende erkendelse
Vores globale informationskampagne gik ikke ubemærket hen.
De regeringsinstitutioner og private organisationer, firmaer,
universiteter og andre institutioner, der kontaktede os via vores
website, er blandt verdens største navne. Nedenfor følger blot
en del af dem:

www.dr-rath-health-foundation.org

Regeringsorganer i:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Australien
Belgien
Brasilien
Canada
Chile
Holland
Indien
Italien
Jordan
Malaysia
Norge
Spanien
Sverige
Sydafrika
Tyrkiet
Tyskland
USA (Forsvarsministeriet)
Ægypten
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Andre institutioner:
• Videnskabelige læreanstalter:
Bulgarien, Rusland, Sverige osv.
• Development Bank of Singapore
• Dow Jones & Co.
• Europa-Kommissionen
• Ministerio de Salud Chile
• Kaiser Health Insurance (US)
• Karolinska Instituts medicinske
fakultet
• Los Angeles Public Library
• OPEC Fonden
• Reuters nyhedsbureau
• Royal Communications Jordan
• South African Broadcasting Corp.
• Staterne: California, Florida,
Georgia, Illinois, Minnesota,
New Jersey og Texas
• UK National Health Service
• UNO, WHO og UNICEF
• U.S. Centers for Disease Control
• USA Today
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Støtte i hele verden
“Jeg læste Deres offentlige information i Australien. Fantastisk arbejde! Jeg ønsker Dem
tillykke med Deres integritet!”
Australien
“Jeg må virkelig ønske Dem tillykke med Deres
mod.”
Argentina
“Jeg støtter dr. Rath i hans mission for at oplyse
verden om sandheden om medicinalvirksomhederne.”
London
“Jeg sætter pris på det arbejde, som dr. Rath gør for
at holde mig og verden informeret. Hvad vi end kan
gøre for at hjælpe ham med at påvirke
regeringspolitikken, er et skridt i den rigtige retning.”
USA
Virksomheder:

Universiteter:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abbott Laboratories
Bayer
Boeing
Chase Manhattan
Deutsche Bank
Eli Lilly
Exxon
Glaxo Smith Kline Beecham
Halliburton
Koch Industries
Merck
Microsoft
Pfizer
Raytheon Company
Shell
Siemens
Swiss Bank Corporation
Texaco
Visa
Xerox

Østrig: Wien, Innsbruck osv.
Brasilien: Buenos Aires osv.
Canda: Mc Gill osv.
Cuba: Cienfuegos
Tyskland: Heidelberg, Berlin osv.
Frankrig: Grenoble osv.
Indien: Madras osv.
Italien: Bologne, Milano, Rom osv.
Japan: Nagoya osv.
Korea: Seoul osv.
Mexico: National Univ. osv.
Holland: Amsterdam, Rotterdam osv.
Polen: Warszawa, Krakow osv.
Singapore: National Univ. osv.
Spanien: Madrid, Sevilla, Salamanca osv.
Sverige: Handelshøjskoler osv.
Sydafrika: Cape Town, Pretoria osv.
England: Oxford, Kings, London,
Wales osv.
• USA: Stanford, Harvard, Berkeley,
Columbia, Rutgers, Mayo, Yale osv.
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UNDERSKRIFTINDSAMLING
FOR VITAMINFRIHED
Hvert eneste år tjener farmaceutiske virksomheder adskillige
hundrede milliarder dollar alene fra salget af hjertekarmedicin
verden over. Naturlig kontrol med hjertekarsygdomsepidemien
vil resultere i dette markeds kollaps og true denne industris
eksistens.
I deres kamp for overlevelse har medicinalindustrien dannet et
globalt “farmakartel,” hvis mål det er at blokere for muligheden for at udrydde hjertesygdom med naturlige midler. Ved at
misbruge WHO’s “Codex Alimentarius Kommission,” EuropaParlamentet og andre nationale og internationale politiske
institutioner, stræber “farmakartellet” efter et verdensomfattende forbud mod information om vitaminers, mineralers og
andre naturlige, ikke-patenterbare behandlingsformers forebyggende og behandlingsmæssige fordele for helbredet.
I denne situation er millioner af mennesker verden over nødt til
at beskytte deres liv og helbred mod den farmaceutiske
investeringsforretnings interesser og dens “handel i sygdom.”
Fri adgang til vitaminer og ubegrænset information om
naturlægekunst i hele verden vil være den første sejr på vores
vej mod udryddelsen af hjertesygdomme og andre sygdomme.
Vi kræver, at vores regering og regeringerne i alle andre
lande:
• Ophæver alle barrierer, der begrænser den frie adgang til
vitaminer og andre hovednæringsstoffer.
• Udbreder livsvigtig information om vitaminers og andre
naturlige behandlingers nytte for helbredet.
• Fremmer udryddelsen af hjertesygdomme og andre sygdomme med alle forhåndenværende midler.

294

12 DOKUMENTATION

Med min underskrift støtter jeg
“Underskriftindsamlingen for vitaminfrihed”:
Navn

Adresse

Underskrift

Jeg opfordrer dig til at støtte denne kampagne med din underskrift.
Bed også familie, venner og kolleger om deres støtte, og gør denne
underskriftindsamling til basis for et sundhedsinitiativ i dit lokalsamfund.
Denne underskriftindsamling vil fortsætte, indtil vi har opnået vores
historiske mål.
Send underskrevne kopier til mig personligt på stiftelsen, Dr. Rath
Health Foundation: www.dr-rath-health-foundation.org.
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Om forfatteren
Matthias Rath, M.D. er den verdenskendte læge og videnskabsmand, der anførte gennembruddet inden for naturlig forebyggelse og behandling af atherosklerose, der er den
bagvedliggende årsag til hjerteanfald og slagtilfælde. For dette
gennembrud fik han tildelt verdens første patent på naturlig
afhjælpning af hjertekarsygdomme.
Dr. Rath er grundlæggeren af cellemedicin, den fundamentalt
nye videnskabelige opfattelse, at vore dages mest almindelige
sygdomme, inklusive hjertesygdom og kræft, er følgerne af længerevarende mangel på bestemte vitaminer, mineraler og andre
biokatalysatorer til millioner af cellers stofskifte i kroppen.
Dr. Raths videnskabelige publikationer er blevet offentliggjort i
førende internationale videnskabelige tidsskrifter, inklusive
American Heart Associations Arteriosclerosis og Proceedings
of the National Academy of Sciences, USA. Hans bog er blevet
oversat til mere end 10 sprog, og der er solgt millioner af
kopier over hele verden.
Dr. Rath er grundlægger og leder af et internationalt forsknings- og udviklingsinstitut, der har som mål at udrydde nutidens mest almindelige helbredsproblemer ved brug af
cellemedicin og effektive, sikre naturlige behandlingsformer.
Dr. Raths gennembrud indenfor effektiv og naturlig kontrol
med hjertesygdomme og andre sygdomme er blevet en trussel
for medicinalindustriens “handel i sygdom”, der er billioner af
dollar værd, og som udelukkende baseres på symptomorienteret, syntetisk medicin. Som en direkte konsekvens har medicinalvirksomhederne lanceret en global kampagne for at indføre
protektionistiske love for deres medicinmarkeder. Deres mål er
at forbyde livsvigtig information om naturlægekunst på bekostning af menneskers liv og helbred.
Dr. Raths website, www.drrath.com, er verdens førende kilde
til information om cellemedicin og naturlægekunst.
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Naturen inspirerer mig til mit arbejde. Jeg har fået nogle af mine mest
kreative ideer, mens jeg har været omgivet af naturen i stille
ensomhed.

Takord
Min tak går til alle dem, uden hvem det medicinske gennembrud for kontrol med hjertekarsygdom ville være blevet forsinket
i mange år, til dr. Aleksandra Niedzwiecki, min kollega gennem
mange år, og hele teamet af forskere på vores institut, til alle
ansatte, til medlemmer af vores Health Alliance og til de millioner af mennesker og venner verden over, der har støttet mig i
denne globale kamp for befrielsen af menneskets helbred.
Min tak går ligeledes til alle dem, der har været en uvurderlig
kilde til min motivation med deres skepsis og modstand.
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Næringstilskudsprogrammer standser tidlig
koronar atheroskleroses progression
Dokumenteret med Ultrahurtig CT
Matthias Rath, M.D. og Aleksandra Niedzwiecki, Ph.D.

SAMMENDRAG: Formålet med denne undersøgelse var at bestemme, hvilken effekt et defineret program af
næringsstoftilskud vil have på hjertekarsygdommens naturlige progression. Dette program af næringsstoftilskud blev
sammensat af vitaminer, aminosyrer, mineraler og sporelementer inklusive en kombination af væsentlige
næringsstoffer patenteret til forebyggelse og afhjælpning af hjertekarsygdomme. Denne undersøgelse blev udarbejdet som et proskeptivt intervention før-efter forsøg over en 12 måneders periode og omfattede 55 ambulante
patienter i alderen 44 til 67 år med varierende stadier af hjertekarsygdom. Forandringer i hjertekarforkalkningens
progression før og i løbet af næringstilskudsinterventionen blev påvist med Ultrahurtig CT. Hjertekarforkalkningens
naturlige progressionsrate før intervention var i gennemsnit 44% pr. år. Hjertekarforkalkningens progression faldt i
gennemsnit 15% i løbet af et år med næringsstoftilskuddet. I en undergruppe med patienter med tidlige stadier af
hjertekarsygdomme, blev der påvist et statistisk signifikant fald, og der blev ikke observeret yderligere fremskred i
koronarforkalkningen. I enkelte tilfælde blev der påvist afhjælpning og komplet fravær af tidligere eksisterende
koronarforkalkning. Dette er den første kliniske undersøgelse, der dokumenterer, hvor effektivt et defineret program
af næringsstoftilskud er til at standse tidlige former for hjertekarsygdom i løbet af ét år. Programmet af næringsstoftilskud, der blev testet her, bør anses for et effektivt og sikkert middel til forebyggelse og supplerende behandling af
hjertekarsygdom.
Nøgleord: Hjertekarsygdom, Ultrahurtig CT, næringsstoftilskud

INDLEDNING
Ifølge WHO dør mere end 12 millioner mennesker
hvert år af hjerteanfald, slagtilfælde og andre former for
hjertekarsygdom.1 De direkte og indirekte omkostninger til behandling af hjertekarsygdomme er den
absolut største udgift for sundhedsvæsnet i alle industrialiserede lande i verden. Til trods for nogle landes
beskedne succes med reduktion af dødeligheden i
forbindelse med hjerteanfald og slagtilfælde, finder
hjertekarsygdomsepidemien stadig udbredelse på en
verdensomspændende skala.
Den eksisterende opfattelse af hjertekarsygdommes
patogenese fokuserer på, at forhøjede plasmarisikofaktorer beskadiger karvæggen, og derved igangsætter
atherogenese og hjertekarsygdom.2-4 Følgelig er medicin, der sænker kolesterolkoncentrationen og modulerer andre plasmarisikofaktorer, blevet den
fremherskende behandlingsform til forebyggelse af
hjertekarsygdom.
En af os foreslog et nyt videnskabeligt rationale om
igangsætning af atherosklerose og hjertekarsygdom.5,6
Det kan opsummeres på følgende måde: Hjertekarsygdom skyldes primært kronisk mangel på vitaminer og
andre hovednæringsstoffer med definerede biokemiske
egenskaber som f.eks. koenzymer, celleenergibæremedier og antioxidanter.7,8 Kronisk udtømning af disse
hovednæringsstoffer i endotele og glatte muskelceller i
karrene svækker den fysiologiske funktion. F.eks. medfører kronisk askorbatmangel (som ved tidlig skørbug)
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morfologisk svækkelse af karvæggen og endotele
mikrolæsioner, der er histologiske kendetegn for atherosklerose.9-11. Følgelig udvikles der atheroskleroseplaque som resultat af en overkompenserende reparationsmekanisme, der består af aflejringer af systemiske
plasmafaktorer foruden lokal cellerespons i karvæggen.
5,6 Denne reparationsmekanisme forværres primært på
steder med hæmodynamisk belastning, hvilket forklarer
den fremherskende lokale udvikling af atheroskleroseplaque i kranspulsårerne samt myokardiainfarkt som
den hyppigste kliniske manifestering af hjertekarsygdom.
Dyreforsøg har bekræftet dette videnskabelige rationale, der resulterede i patenter for kombinationen af
askorbat med andre hovednæringsstoffer til forebyggelse og behandling af hjertekarsygdom.12 Baseret
på denne patenterede teknologi har vi udviklet et
næringsstoftilskudsprogram, der i denne undersøgelse
blev testet på patienter med hjertekarsygdom.

FORSØGSPERSONER OG -METODER
Patienter
Der blev rekrutteret i alt 55 patienter, 50 mænd og 5
kvinder, med påvist hjertekarsygdom vurderet med
Ultrahurtig CT, til denne undersøgelse. Inklusionskriteriet var, at der var en Ultrahurtig CT-skanning til
rådighed fra et tidligere besøg på hjerteskanningsafdelingen i det sydlige San Francisco. I begyndelsen af undersøgelsen udfyldte hver enkelt patient et
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omfattende spørgeskema, som blev opdateret efter seks
måneder og tolv måneder. Dette spørgeskema omfattede anamnesen, tidligere hjertetilfælde og hjertekarrisikofaktorer foruden data om den enkeltes livsstil.
Særlige spørgsmål omhandlede patientens normale kost
som f.eks. strengt vegetarisk kost, hovedsageligt frugter
og grønsager, overvejende kød, fisk eller fjerkræ, den
daglige indtagelse af tilskud af vitaminer og andre hovednæringsstoffer samt, hvor ofte patienten motionerede.
De laboratorietester, der var til rådighed, påviste en heterogen population med hensyn til plasmakolesterol og
triglycerider. Omkring halvdelen af patienterne tog
forskellige typer ordineret medicin inklusive kalciumantagonister, nitrater, betablokkere og kolesterolsænkende
medicin. Før de deltog i undersøgelsen, blev patienterne
instrueret om ikke at ændre deres kost eller livsstil på
anden måde end ved at tage det næringsstofprogram,
der skulle testes. Alle forandringer skulle dokumenteres i
deres spørgeskema. Overholdelse af næringsstoftilskudsprogrammet blev overvåget ved hjælp af spørgeskemaet, telefonsamtaler og kontrolbesøg.

Sammensætning og indgivelse af
næringsstoftilskudsprogram
Følgende daglige doser af næringsstoftilskud blev
taget i en etårs periode: Vitaminer: C-vitamin 2700 mg,
E-vitamin (d-Alpha-Tocopherol) 600 IU, A-vitamin
(som betakarotin) 7,500 IU, B1-vitamin (thiamin) 30
mg, B2-vitamin (riboflavin) 30 mg, B3-vitamin (som
niacin og niacinamid) 195 mg, B5-vitamin (pantotenat)
180 mg, B6-vitamin (pyridoxin) 45 mg, B12-vitamin
(cyanocobalamin) 90 mkg, D-vitamin (cholecalciferol)
600 IU. Mineraler: Kalcium 150 mg, Magnesium 180
mg, Kalium 90 mg, Fosfat 60 mg, Zink 30 mg, Mangan
6 mg, Kobber 1500 mkg, Selen 90 mkg, Krom 45 mkg,
Molybden 18 mkg. Aminosyrer: L-prolin 450 mg, Llysin 450 mg, L-karnitin 150 mg, L-arginin 150 mg, Lcystein 150 mg. Koenzymer og andre næringsstoffer:
Folinsyre 390 mkg, biotin 300 mkg, inositol 150 mg,
koenzym Q-10 30 mg, pycnogenol 30 mg og citrusbioflavonoider 450 mg. Yderligere information kan fås
på: www.drrath.com

Overvågning af hjertekarsygdom
Omfanget af koronarforkalkningen blev målt ikkeinvasivt med en Imatron C-100 Ultrahurtig CT skanner i
højopløsningsvolumentilstand med en eksponeringstid
på100 millisekunder Der blev brugt EKG-udløsning,
således at hvert enkelt billede blev indhentet på samme
tidspunkt i det diastole blodtryk, hvilket svarer til 80%
af RR-intervallet. I hver eneste skanning blev der taget
30 på hinanden følgende billeder med 3 mm interval
med start 1 cm under carina og videre kaudalt, så de
omfattede hele kranspulsårernes længde. Skanningerne
ved undersøgelsens begyndelse og 6 og 12 måneder
efter undersøgelsens start omfattende endnu en skanningssekvens på 30 billeder med 3 mm intervaller hen
over hele hjertet. De 30 billeder i den anden skanning
blev taget mellem de 3 mm intervaller i den første skanning, hvilket resulterer i en skanning af hjertet ved et
interval på 1,5 mm. Fuld strålingseksponering ved brug
af denne teknik var <1rad pr. patient (<0,01Gy).
Skanningstærsklen var sat til 130 Hounsfield
enheder (Hu) for identifikation af forkalkede læsioner.
Minimumsområdet, der skelnede forkalkede læsioner
fra CT artefakter, var 0,68 mm2. Læsionsscoringen, der
også kaldes Coronary Artery Scanning (CAS) scoring,
blev beregnet ved at multiplicere læsionsområdet med
en densitetsfaktor afledt af maksimal Hounsfield enhed
indenfor dette område.13 Densitetsfaktoren blev tildelt
på følgende måde: 1 for læsioner med maksimal densitet med 130-199 Hu, 2 for læsioner med 200-299 Hu,
3 for læsioner med 300-399 Hu og 4 for læsioner > 400
Hu. De samlede kalciumområder og CAS-scoringer for
hver Ultrahurtig CT-skanning blev fastlagt ved at addere
individuelle læsionsområder eller scoringer fra den
venstre hoved-, venstre anterior nedadgående, circumflex og højre kranspulsåre.
Adskillige undersøgelser har bekræftet et enestående
forhold mellem omfanget af hjertekarsygdom som vurderet med Ultrahurtig CT skanning sammenlignet med
angiografiske og histomorfometriske metoder.13-15
Ultrahurtig CT var den fortrukne metode i betragtning
af, at den er nøjagtig og ikke-invasiv, i denne interventionsundersøgelse, der omfattede tidlige asymptomatiske stadier i hjertekarsygdomme.

Tabel 1: Kliniske data for forsøgspersonerne fra patientjournalen ved undersøgelsens begyndelse
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alle patienter
Patienter med begyndende koronarsklerose
(n=55)
(n=21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alder:
40-49
5
(9%)
4
(8%)
50-59
24
(44%)
8
(40%)
60-69
26
(47%)
9
(52%)
Ryger
4
(7%)
1
(5%)
Tidligere ryger
36
(65%)
12
(57%)
Diabetiker
4
(7%)
0
(0%)
Bugsputkirtelsvigt
3
(5%)
1
(5%)
Hjerteanfald
5
(9%)
0
(0%)
Angioplasti, ballonkateter
2
(4%)
1
(5%)
Brug af medicin
27
(49%)
7
(33%)
Brug af vitaminer
36
(65%)
15
(71%)
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Statistisk analyse
Koronarforkalkningernes vækstrate blev beregnet
som kvotienten af forskellene i de forkalkede områder
eller CAS-scoringerne mellem to skanninger divideret
med antallet af måneder mellem de to skanninger i
overensstemmelse
med
formlen
(Område2Område1):(Dato2-Dato1), eller formlen (CAS-scoring2CAS-scoring1):(Dato2- Dato1). Dataene blev analyseret
ved brug af standardformler for middel-, median- og
standardfejl for middel (SEM). Pearsons korrelationskoefficient blev anvendt til at bestemme sammenhængen
mellem kontinuerlige variabler. Der blev brugt en halet
student t-test til at analysere forskellene mellem middelværdier med en signifikans, der var defineret som
<0,5. Forkalkningens progression blev forudsagt ved
lineær ekstrapolation. Fordelingen af CAS-scoringernes
vækstrate blev beskrevet af en jævn kurve, der var
resultatet af et tredjegrads polynomt fit (y=a + bx3, hvor
a = 0,9352959, b = 8,8235 x 10-5).

RESULTATER
Formålet med denne undersøgelse var at bestemme
effekten af et defineret næringsstoftilskudsprogram på
den naturlige progression af hjertekarforkalkning, især i
de tidlige stadier målt med en Ultrahurtig CT.Vi evaluerede derfor resultaterne for hele undersøgelsesgruppen (n=55) og en undergruppe på 21 patienter med
tidlig hjertekarforkalkning, som defineret af en CASscoring på <100.
Tabel 2 viser separat kendetegnene for forsøgspopulationen som vurderet af spørgeskemaet for alle patienter og for en undergruppe med tidlig hjertekarsygdom.
Dette er den første interventionsundersøgelse, der
bruger Imatrons Ultrahurtig CT-teknologi. Et af de første
mål i denne undersøgelse var at bestemme hastigheden

for koronare kalkaflejringers naturlig progression in situ
uden intervention med næringsstoftilskudsprogrammet.
Figur 1 viser fordelingen af den månedsvise forkalkningsprogression i kranspulsårerne på alle 55 patienter i
forhold til deres CAS-scoring ved undersøgelsens begyndelse.
Vi opdagede, at jo højere CAS-scoringen var
oprindeligt uden intervention desto hurtigere skred
forkalkningen frem. I overensstemmelse hermed gik
den gennemsnitlige månedsvise vækstrate for koronarforkalkning fra 1 CAS-scoring pr. måned hos patienter
med tidlig hjertekarsygdom til mere end 15 CASscoringer pr. måned hos patienter med fremskredne
stadier af koronarforkalkning. Vækstmønstret for
koronarforkalkning kan beskrives som en tredjegrads
polynom fit-kurve. Denne kurves eksponentielle form
angiver en første kvantificering af koronar atheroskleroses aggressive natur og understreger vigtigheden
af tidlig intervention.
Ændringerne i hjertekarforkalkningens naturlige progressionsrate, før næringsstoftilskudsprogrammet (-NS)
og efter et år på programmet (+NS) vises på figur 2.
Resultaterne præsenteres separat for det forkalkede
område og CAS-scoringen. Som præsenteret på figur
2a. faldt det forkalkede områdes gennemsnitlige
månedsvise vækst for alle 55 patienter fra 1,24
mm2/måned (SEM +/- 0,3) før næringsstoftilskudsprogrammet (-NS) til 1,05 mm2/måned (+/- 0,2) efter et år
på programmet (+NS). For patienter med tidlig
hjertekarsygdom (figur 2b) faldt det forkalkede områdes
gennemsnitlige vækst fra 0,49 mm2/måned (+/- 0,16)
før indtagelse af næringsstoftilskud (-NS) til 0,28
mm2/måned (+/- 0,09) efter et år på programmet (+NS).
Som vist på figur 2c faldt de gennemsnitlige
månedsvise forandringer i den samlede CAS-scoring
(forkalket område X kalkaflejringernes densitet) for alle

Figur 1. Fordelingen af den månedsvise stigning i CAS-scoringerne i forhold til CAS-scoringer ved
undersøgelsens begyndelse. Data repræsenterer alle 55 patienter enkeltvis. Forkalkningsratens
fordelingsmønster kan beskrives med en polynom kurve: y=a + bx3, hvor a = 0,9352959, b =
8,8235x10-5.

Ændring i CAS-scoringen

De enkelte patienters CAS-scoring

300

12 DOKUMENTATION
55 patienter efter et år på næringsstoftilskudsprogrammet med 11%, fra 4,8 CAS-scoring/måned (SEM +/0,97) før programmet (-NS) til 4,27 CAS-scoring
/måned(+/- 0,87) (+NS). Hos patienter med tidlig
hjertekarsygdom (figur 2d) faldt den gennemsnitlige
månedlige vækst for den samlede CAS-scoring i løbet af
samme tid med hele 65%, fra 1,85 CAS-scoring /måned
(+/-0,49) før næringsstoftilskudsprogrammet ( NS) til
0,65 CAS-scoring /måned (+/- 0,36) på programmet
(+NS). Det var statistisk signifikant (p<0,05( (figur 2d),
at koronarforkalkningens progression sagtnede farten i
løbet af interventionen med næringsstoftilskud for CASscoringer hos patienter med tidlig hjertekarsygdom. For
de tre andre datasæt var faldet i koronarforkalkning
med næringsstoftilskudsprogrammet åbenbar. Det
nåede dog ikke statistisk signifikans, hovedsageligt på
grund af de brede udsnit af forkalkningsværdier ved
undersøgelsens begyndelse, der afspejlede de forskellige stadier i hjertekarsygdom.
Det er værd at bemærke, at faldet i CAS-scoringerne
i løbet af interventionen med næringsstoftilskud var
mere udtalt end for de forkalkede områder. Dette
angiver et fald i kalciummets densitet foruden en reduktion i områder med koronarforkalkningsaflejringer i
løbet af interventionen med næringsstoftilskud.
Ultrahurtige CT skanninger i begyndelsen af undersøgelsen og efter 12 måneder på næringsstoftilskudsprogrammet, blev suppleret med en kontrolskanning
efter 6 måneder, der gav yderligere indsigt i, hvor lang

Alle patienter (n=55)

tid næringsstoftilskudsprogrammet behøvede for at
udøve en behandlingsmæssig effekt. Denne supplerende evaluering var særlig vigtig for tidlige former
for hjertekarsygdom, fordi alle behandlingsformer, der
kan standse tidlig koronarforkalknings progression, i
sidste instans ville forebygge myokardiainfarkter.
Figur 3 viser de gennemsnitlige forkalkningsområder
(figur 3a) samt samlede CAS-scoringer (figur 3b) for
patienter med tidlig hjertekarsygdom på forskellige
skanningsdatoer før og i undersøgelsens forløb. De faktiske koronarforkalkningsværdier for områder og samlede CAS-scoringer i løbet af interventionen med
næringsstoftilskud sammenlignes med de forudsagte
værdier, der blev indhentet ved lineær ekstrapolation af
vækstraten uden intervention. Bogstaverne A til D
markerer de forskellige tidspunkter, hvor der blev foretaget Ultrahurtige CT-skanninger. AB repræsenterer
forandringer i koronarforkalkningen, før intervention
med næringsstoftilskud for områderne (figur 3a) og
CAS-scoringerne (figur 3b). BC repræsenterer forandringer i forkalkningen i løbet af de første seks måneder
på næringsstoftilskudsprogrammet og CD forandringerne i løbet af de sidste seks måneder på programmet. Den beregnede progressionsrate for koronarforkalkninger uden behandlingsintervention med
næringsstoftilskudsprogrammet angives af en stiplet

Patienter med hjertekarsygdom
på et tidligt stadium (n=21)

Ændring i
forkalkningsområdet pr. måned

Uden
Med
Vitaminbehandling

Uden
Med
Vitaminbehandling

Uden
Med
Vitaminbehandling

Uden
Med
Vitaminbehandling

Ændring i
forkalkningsscoringen pr.
måned

Figur 2. Forandringer i den gennemsnitlige månedlige vækstrate i forkalkede områder (2a,2b) og
CAS-scoringer (2c,2d) hos alle forsøgspersoner (n=55) og en undergruppe af patienter med
koronarforkalkning i tidlige stadier (CAS scoring<100, n=21), før intervention med næringsstoftilskud
(-NS) og efter et år med intervention (+NS). Data er middelværdier +/- SEM, asterisk angiver signifikans ved p < 0,05 (en halet t-test).
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Som det kan ses på figur 3a uden næringsstoftilskudsprogrammet, voksede området med koronarforkalkning hos patienter med tidlig hjertekarsygdom fra 17,62
mm2 (+/- 1,0) på tidspunkt A til 23,05 mm2 (+/- 1,8) på
tidspunkt B. Den årlige forøgelse af forkalkede områder
uden intervention blev følgelig anslået til 31%. Med
denne progressionsrate ville det gennemsnitlige
forkalkningsområde nå 26,3 mm2 efter seks måneder
(punkt E) og 29,8 mm2 efter tolv måneder (punkt F).
Interventionen med næringsstoftilskud resulterede i et
gennemsnitligt forkalket område på 25,2 mm2 (+/- 2,2)
efter seks måneder og på 27,0 mm2 (+/-1,7) efter 12
måneder, hvilket reflekterede en 10% reduktion sammenlignet med den forudsagte værdi.

Figur 4 viser de faktiske Ultrahurtig CT-skanninger på
en 51-årig patient med tidlig, asymptomatisk
hjertekarsygdom. Patientens første Ultrahurtig CT-skanning blev udført i 1993 som del af en årlig rutinekontrol.
Skanningsfilmen afslørede små forkalkninger i den venstre anteriore nedadgående kranspulsåre så vel som i den
højre kranspulsåre. Den anden CT-skanning blev udført
et år senere, hvor de oprindelige kalkaflejringer var vokset yderligere. Figur 4a viser to Ultrahurtige CT-skanningsbilleder taget før næringsstoftilskudsprogrammet.
Patienten påbegyndte næringsstoftilskudsprogrammet derefter. Ca. et år senere fik patienten en kontrolskanning. På dette tidspunkt blev der ikke fundet tegn
på koronarforkalkninger (figur 4b), hvilket beviser den
naturlige afhjælpning af hjertekarsygdom.

DISKUSSION
Dette er den første undersøgelse, der giver kvantificerbare data fra in situ målinger, om den naturlige progressionsrate for hjertekarsygdom. Selvom atheroskleroseplaque har en kompleks histomorfologisk
sammensætning, har det vist sig, at kalciumdispersion i
denne plaque er en enestående markør for deres
udvikling.11,13 Vores undersøgelse fastslog, at de
forkalkede karområder vokser med en hastighed på
mellem 5 mm2 (tidlige atherosklerotiske læsioner) og
40 mm2 (fremskredne atherosklerotiske læsioner). Før
næringsstoftilskudsprogrammet var den gennemsnitlige,
årlige stigning for den samlede forkalkning 44% (figur
1). I betragtning af den eksponentielle stigning i
koronarforkalkning står det klart, at kontrol med

Samlet forkalkningsscoring (etiket)

Samlet forkalkningsområde (etiket)

Analoge observationer blev foretaget for det totale
CAS, før og under næringsstoftilskudsprogrammet.
Figur 3.b viser, at CAS-scoringen før næringsstoftilskudsprogrammet steg med 44% pr. år, fra 45,8 (+/- 3,2)
(punkt A) til 65,9 mm2 (+/- 5,2) (punkt B). Med denne
progressionsrate ville den samlede CAS-scoring nå et
gennemsnit på 77,9 efter seks måneder (punkt E) og på
91 (punkt F) efter 12 måneder uden næringsstoftilskudsprogrammet. I modsætning til denne tendens var de
faktiske CAS-scoringsværdier, der blev målt med
næringsstoftilskudsprogrammet, 75,8 (+/-6,2) efter 6
måneder (punkt C) og 78,1 (+/-5,1) efter 12 måneder
(punkt D). Forkalkningens progression, der blev bestemt
af de samlede CAS-scoringer, faldt således signifikant i
løbet af de sidste seks måneder med intervention med
næringsstoftilskud (CD). Den samlede scoring efter tolv
måneder på næringsstoftilskudsprogrammet var kun 3%
højere end efter seks måneder (CD), sammenlignet med
den projicerede stigning på 17% (EF), hvilket viser, at
processen med koronarforkalkning næsten var standset

i løbet af de sidste seks måneder på næringsstoftilskudsprogrammet.

Figur 3. Den faktiske progression for områder med koronarforkalkning samt CAS-scoringer før og i
løbet af et år med næringsstoftilskudsintervention i en undergruppe med patienter med tidlige
stadier af koronarforkalkning (CAS <100), sammenlignet med den beregnede progression uden
intervention (stiplet linie). Hvert enkelt datapunkt repræsenterer gennemsnitsværdien +/- SEM.
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hjertekarsygdomme skal fokuseres på tidlig diagnose og
tidlig intervention.
I dag er den diagnostiske vurdering af den enkelte
hjertekarrisiko stort set begrænset til måling af plasmakolesterol og andre risikofaktorer med kun lidt sammenhæng med omfanget af atheroskleroseplaque. Mere
præcise metoder som f.eks. koronar angiografi er
begrænset til fremskredne, symptomatiske stadier i
hjertekarsygdommen. Ultrahurtig CT udgør den diagnostiske mulighed for at kvantificere hjertekarsygdomme uden direkte indgreb i de tidlige stadier.14,15
De vigtigste resultater i denne undersøgelse er, at
hjertekarsygdom kan forebygges og behandles effektivt
med naturprodukter. Næringsstoftilskudsprogrammet
kunne reducere hjertekarsygdommens progression i løbet
af den relativt korte periode på ét år uanset sygdommens
stadium. Mest bemærkelsesværdigt af alt var det, at
næringsstoftilskudsprogrammet var i stand til stort set at
standse yderligere progression hos patienter med tidlig
koronarforkalkning. I enkelte tilfælde, hvor kalkaflejringerne var små, medførte intervention med
næringsstoftilskud, at disse forsvandt fuldstændig (figur 4).
Vi postulerer, at næringsstoftilskudsprogrammet, der
blev testet i denne undersøgelse, igangsætter rekonstituering af karvæggen. Omstrukturering af karmatricen gøres lettere med adskillige testede næringsstoffer
som f.eks. askorbat (C-vitamin), pyridoxin (B6-vitamin),
L-lysin, og L-prolin foruden sporelementet kobber.
Askorbat er meget vigtig for syntetisering og hydroxylation af kollagen og andre matrixkomponenter,16-18 og
kan involveres direkte eller indirekte i et udvalg af regulerende mekanismer i karvæggen fra celledifferentiering til distribution af vækstfaktorer. 19,20. Pyridoxin og
kobber er vigtige for korrekt tværbinding af matrixkom-

Figur 4. Ultrahurtig CT-skanninger fra en
50-årig
patient
med
asymptomatisk
hjertekarsygdom, før næringsstoftilskudsprogrammet (øverste række) og ca. et år
senere (nederste række). Kalciumaflejringer
i den venstre nedadgående kranspulsåre og
i den højre kranspulsåre er synlige som
hvide områder.

ponenter.8 L-lysin og L-prolin er vigtige substrater for
matrixproteiners biosyntese. De inhiberer også effektiv
bindingen af lipoprotein (a) til karmatricen, og letter
således frigørelse af lipoprotein(a) og andre lipoproteiner fra karvæggen.5,12,21 Askorbat og -tocopherol
har vist sig at inhibere spredning af glatte muskelceller i
karrene.22,23 Tocopheroler, betakarotiner, askorbat,
selen og andre antioxidanter fjerner frie radikaler og
beskytter plasmabestanddele foruden karvæv mod iltningsskader.25,26 Derudover fungerer nicotinat,
riboflavin, pantotenat, karnitin, koenzym Q-10 foruden
mange mineraler og sporelementer som celle-kofaktorer i form af NADH, NADPH, FADH, koenzym A og
andre celleenergibæremedier.8 Resultatet af denne
undersøgelse bekræfter, at bibeholdelse af karvæggens
integritet og fysiologiske funktion er hovedmålet for
behandling, når det gælder om at få kontrol med
hjertekarsygdom. Dette bekræfter også tidlige
angiografiske resultater, der påviste at tilskud af C-vitamin standser atherosklerosens progression i femurarterier.27
Disse konklusioner er endnu mere relevante, eftersom mangel på vigtige næringsstoffer er almindeligt.28,29 Mange epidemiologiske og kliniske undersøgelser har allerede dokumenteret nytten af de enkelte
næringsstoffer for forebyggelse af hjertekarsygdomme.30-35 Sammenlignet med de høje doser vitaminer, der anvendes i nogle af disse undersøgelser, er
den mængde næringsstoffer, der anvendes i denne
undersøgelse moderat og beviser således dette programs synergieffekt.
I denne kontekst forekommer det relevant med en
kritisk evaluering af nogle af de midler, der aktuelt
anvendes til primær og sekundær forebyggelse af
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hjertekarsygdom inklusive omfattende brug af
kolesterolsænkende medicin. Der blev gennemført en
interventionsundersøgelse, der omfattede lovastatin,
med deltagelse af en strengt udvalgt gruppe hyperlipidemiske patienter, der kun repræsenterer en meget lille
brøkdel af den normale befolkning.36 For ganske nylig
resulterede en reduktion af myokardiainfarkter og andre
hjertetilfælde hos patienter, der tager simvastatin, i en
anbefaling om at ordinere dette til længerevarende brug
selv af normolipidemiske patienter.37 På grund af deres
potentielle bivirkninger er den anbefalede brug dog nu
blevet begrænset til patienter med stor risiko for
hjertekarsygdom på kort sigt.38
På samme måde fortjener bestemte naturmidler til
forebyggelse af hjertekarsygdom en kritisk vurdering. Et
program med streng diætkost og motion hævdes at kunne
afhjælpe hjertesygdom.39 Men den offentliggjorte undersøgelse giver ikke overbevisende beviser, der påviser en
regression af koronar atherosklerose. Den forbedrede
myocardieperfusion, der blev påvist i den undersøgelse,
var således sandsynligvis resultatet af det fysiske motionsprogram, som medførte en øget ventrikulær ejektionsfraktion og et øget perfusionstryk i hjertet.
I betragtning af det presserende behov for effektive
og sikre forholdsregler fra sundhedsvæsnet for at få bugt
med hjertekarsygdomme er denne undersøgelses
validitet særlig vigtig. Set i dette lys er følgende undersøgelseselementer betydningsfulde:
1. Patienterne i undersøgelsen tjente som deres egen
kontrolgruppe, før og i løbet af interventionen med
næringsstoftilskud, hvilket begrænsede uønskede
kovariabler som f.eks. alder, køn, genetiske anlæg,
kost eller medicin.
2. Ultrahurtig CT er valideret vidtgående for at vurdere
graden af koronar atherosklerose, og det muliggjorde kvantificering af koronar ahteroskleroseplaque in situ.13-15 Denne diagnoseteknik minimerer ligeledes muligheden for fejl, som de opstår i
angiografiundersøgelser, hvor vasospasmer, dannelse eller lyse af trombi og andre hændelser ikke
kan skelnes fra progression eller regression af atheroskleroseplaque. Ultrahurtig CT giver desuden
værdifuld information om de morfologiske forandringer under progression og regression af atheroskleroseplaque ved ikke kun at kvantificere området
med forkalkningens, men ligeledes forkalkningernes
densitet. Desuden eliminerer de automatiske CTmålinger af koronarforkalkning menneskelige fejl i
evalueringen af dataene.
Alt i alt betyder resultaterne i denne undersøgelse, at
hjertekarsygdom er en tilstand, der kan forebygges og
stort set afhjælpes. Denne undersøgelse dokumenterer,
at hjertekarsygdom kan standses i de tidlige stadier ved
at følge næringsstoftilskudsprogrammet. Resultaterne
blev opnået i løbet af et år, hvilket tyder på, at andre
behandlingsmæssige fordele for patienter med fremskreden hjertekarsygdom kan opnås ved længerevarende brug af programmet. På nuværende tidspunkt
er en fortsættelse til undersøgelsen i gang på med henblik på at dokumentere denne effekt. Næringsstoftilskudsprogrammet udgør et effektivt og sikkert middel til
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forebyggelse
og
supplerende
behandling
af
hjertekarsygdom. Undersøgelsen bør anspore politikere
og de offentlige sundhedsmyndigheder til at omdefinere
sundhedsstrategierne for kontrol med hjertekarsygdomme.
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Besøg den førende internationale website om naturmedicin, og få mere at vide om den seneste vitaminforskning og
hvordan cellemedicin virker i behandlingen af hjertekarsygdomme og andre helbredsproblemer.

www.drrathresearch.org

Besøg den førende internationale website om kampen for
fri adgang til naturmedicin, og find ud af hvad du selv kan
gøre for at hjælpe med at udvikle et nyt patientorienteret
sundhedssystem overalt i verden.

www.dr-rath-health-foundation.org

Yderligere information kan indhentes fra:
Dr. Rath Education Services B.V.
Postbus 656
6400 AR Heerlen
Nederlandene
Tel: (31) 457 111 222
Fax: (31) 457 111 229
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Denne bog dokumenterer banebrydende
lægevidenskabelige fremskridt, der eliminerer hjerteanfald, slagtilfælde, forhøjet blodtryk, hjertesvækkelse, arytmi og andre
folkesygdomme.

Dr. Matthias Rath med vennen og nobelpristageren dr. Linus Pauling, kort tid før denne døde i
1994

Dr. Matthias Rath MD, der er internationalt
anerkendt videnskabsmand og læge, anførte
dette gennembrud inden for vitamincelleforskning, der har reddet millioner af menneskers liv. Det er nu muligt at få bugt med
dødsårsagen, hjerteanfald!

Dr. Linus Pauling, der fik tildelt nobelprisen to gange, sagde til dr. Rath kort før han døde:
“En dag vil der måske blive udkæmpet krige, simpelt hen for at forhindre det gennembrud,
du har introduceret, i at blive kendt i hele verden. Så vil det være tid for dig at lade din
stemme lyde”.
Med krigen i Irak er det tidspunkt helt sikkert kommet. I en international announcekampagne i New York Times og andre aviser gjorde dr. Rath opmærksom på, at kapitalinteressegrupperne bag de farmaceutiske og petrokemiske industrier har mest at vinde ved denne
krig og andre internationale kriser. Som menneske, videnskabsmand og læge gør han derfor modstand mod
et tilsyneladende uovervindeligt kartel af økonomiske og
politiske kræfter.

Denne bog dokumenterer den videnskabelige basis
for dette skridt, som dr. Rath blev nødt til at tage i hele
menneskehedens interesse. Siden da er dr. Rath blevet
en fortaler for ”menneskehedens samvittighed”.
Denne bog viser ligeledes vejen fremad mod et effektivt og økonomisk rentabelt sundhedssystem. Tiden
er moden for et nyt sundhedsplejesystem, der tjener
mennesker i stedet for aktieejerne i farmaceutiske
virksomheder. Tiden er moden for dr. Raths livsmål:
’Sundhed for alle før år 2020’.

Nettoindtægterne fra salget af denne bog vil gå til
støtte af Dr. Rath Health Foundation.
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