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Cholesterol

Vysoká hladina cholesterolu a iné druhotné
rizikové faktory srdcovocievnych ochorení
Program celulárnej medicíny: prevencia a
podporná liečba
• Cholesterol je len sekundárny rizikový faktor
• Ako môže program Dr. Ratha pomôcť
pacientom so zvýšenou hladinou cholesterolu
• Klinické štúdie so živinami podľa programu
Dr. Ratha dokazujú jeho účinnosť pri znižovaní
rizikových faktorov v krvi
• Mylná predstava o spojitosti medzi
cholesterolom a srdcovými chorobami
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Cholesterol je len sekundárny rizikový faktor
• Stámilióny ľudí na celom svete majú zvýšenú hladinu cholesterolu, triglyceridov, LDL (lipoproteínov s nízkou hustotou), lipoproteínu
(a) a ďalších rizikových faktorov. Cholesterol a ostatné rizikové faktory v krvi sa však považujú za „druhotné”, pretože môžu spôsobiť poškodenie iba vtedy, ak už je cievna stena oslabená v dôsledku nedostatku vitamínov. Zvýšená hladina cholesterolu a iných rizikových
faktorov v krvi preto nie je príčinou srdcovocievnych ochorení − ale
následkom prebiehajúceho cievneho ochorenia.
• Konvenčná medicína založená na farmaceutických prípravkoch sa
obmedzuje na liečbu príznakov srdcovocievnych ochorení, a pritom
ignoruje ich najzákladnejšiu príčinu — slabosť krvných ciev. V marketingových kampaniach na proticholesterolové lieky sa zvaľuje všetka
vina na cholesterol ako na „obetného baránka”. Najnovší druh týchto liekov (statíny), ktoré blokujú syntézu cholesterolu, užívajú v nádeji na vyliečenie milióny pacientov. Títo ľudia však nie sú liečení na
východiskovú slabosť cievnych stien, ktorá to celé zapríčinila. Článok
z časopisu Journal of the American Medical Association (JAMA) z 3.
januára 1996 poukazuje na rakovinotvorné a iné závažné vedľajšie
účinky statínov a upozorňuje, aby sa lekári ich predpisovaniu „čo najviac vyhýbali”.
• Moderná celulárna medicína chápe faktory vyvolávajúce nárast
cholesterolu a iných druhotných rizikových faktorov, ako aj otázku
ich naturálnej prevencie, novým spôsobom. Cholesterol, triglyceridy,
lipoproteíny s nízkou hustotou (LDL), lipoproteín (a) a iné produkty
látkovej premeny sú ideálne opravné faktory. Ich hladina v krvi stúpa
ako reakcia na oslabenie stavby steny tepien. Pri chronickom oslabení stien sa zvyšujú nároky na opravné molekuly, a zároveň aj rýchlosť
ich tvorby v pečeni. So zvýšenou tvorbou cholesterolu a ďalších
opravných faktorov v pečeni narastá aj hladina týchto molekúl
v krvnom riečisku, a časom sa stávajú rizikom z hľadiska vzniku srdcovocievnych ochorení. Prvotným opatrením na zníženie cholesterolu a
ďalších sekundárnych rizikových faktorov v krvnom riečisku je teda
stabilizácia steny ciev, spolu so znížením metabolických nárokov na
zvýšenú tvorbu týchto rizikových faktorov v pečeni. Preto neprekvapuje, že vďaka programu Dr. Ratha sa darí prirodzenou cestou spevniť steny tepien a zároveň znížiť hladinu cholesterolu a ďalších rizikových faktorov v krvi.
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Strava:
Nedostatok
vitamínov v strave

Pečeň:
Zvýšená produkcia
opravných faktorov

Stena tepien:
Nutnosť opravy

Krv:
tukové molekuly

cukry
faktory
zrážanlivosti krvi

Cholesterol a iné faktory
v krvi predstavujú riziko
iba vtedy, ak je už stena
tepien poškodená
v dôsledku nedostatku
vitamínov.
Ateroskleróza
sa vyvíja

Zvýšená hladina cholesterolu nie je príčinou, ale následkom
srdcovocievnych ochorení.
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• Celulárna medicína pomáha rozširovať znalosti o rozmanitých faktoroch, ktoré ovplyvňujú riziko hroziace jednotlivcom.
Základná hladina cholesterolu a ďalších rizikových faktorov
v krvi je geneticky daná a nedá sa meniť. Aby sme znížili svoje
riziko, môžeme však ovplyvniť dve veci: upraviť si stravu − a,
pravdaže, v prvom rade zabezpečiť si príjem osobitne určených
esenciálnych živín, ktoré regulujú bunkový metabolizmus.
• Vedecký výskum a klinické štúdie už potvrdili obrovský význam vitamínu C, vitamínu B3 (niacín), vitamínu B5 (pantotenát), vitamínu E a karnitínu, ako aj ďalších zložiek programu
Dr. Ratha pri redukovaní zvýšenej hladiny cholesterolu a ďalších druhotných rizikových faktorov v krvi.
• Program Dr. Ratha obsahuje zmes vitamínov a iných esenciálnych živín, ktoré pomáhajú normalizovať zvýšenú hladinu
druhotných rizikových faktorov. Tieto živiny spomaľujú tvorbu molekúl cholesterolu a ďalších opravných faktorov v pečeni a zároveň pomáhajú pri oprave steny tepien.
• Čo odporúčam pacientom so zvýšeným cholesterolom a
inými
druhotnými
rizikovými
faktormi:
Znižovanie
cholesterolu − a to bez predchádzajúcej stabilizácie steny
tepien − nie je dobrá liečba. Čím skôr si začnite spevňovať
steny tepien podľa odporúčaní v tejto knihe. Hladina cholesterolu ako aj iných rizikových faktorov v krvi sa zvyčajne vráti
k norme. Ak beriete lieky na zníženie cholesterolu alebo
tukov, nabádam vás, aby ste s ich užívaním čím skôr prestali.

Cholesterolová hystéria v Nemecku
Len v Nemecku zaradili v záujme farmaceutického priemyslu úplne svojvoľným stanovením hraničnej hodnoty hladiny cholesterolu vyše 8 miliónov ľudí medzi
pacientov so zvýšeným cholesterolom.
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Ako môže program Dr. Ratha pomôcť
pacientom so zvýšenou hladinou cholesterolu
V nasledujúcej časti uvádzame listy od pacientov s poruchami
tvorby cholesterolu a iných tukov, ktorým pomohol môj program. Podeľte sa, prosím, o tieto dôležité informácie s priateľmi a
kolegami, aby ste im dali šancu znížiť si hladinu cholesterolu prirodzeným spôsobom a vysadiť škodlivé lieky proti cholesterolu.
Väčšine ľudí, ktorí sa začnú riadiť mojimi odporúčaniami, sa hladina cholesterolu a ďalších rizikových faktorov v krvi čoskoro zníži.
Dôvod tohto účinku je dobre známy. Podávaním esenciálnych živín
sa spomalí tvorba cholesterolu a ďalších druhotných rizikových faktorov v pečeni, a to sa nevyhnutne prejaví ich nižšou hladinou.
Napodiv však niektorí pacienti po začatí vitamínového programu
hlásia prechodný nárast hladiny cholesterolu. Keďže zvýšenie hladiny cholesterolu v krvi nie je výsledkom jeho zvýšenej tvorby,
musí pochádzať odinakiaľ − najmä z aterosklerotických plátov
v stenách tepien. Tento významný mechanizmus po prvý raz opísala Dr. Constance Spittleová v lekárskom časopise The Lancet
v roku 1972. V príspevku uvádza, že podávanie vitamínov pacientom
s už existujúcim srdcovocievnym ochorením často vedie k dočasnému nárastu hladiny krvného cholesterolu. Naproti tomu pri podávaní vitamínov zdravým testovaným osobám sa zvýšenie hladiny cholesterolu u nich nezistilo.
Prečo sa cholesterol môže – dočasne – zvýšiť
Ako môže program Dr. Ratha pomôcť pacientom so
zvýšenou hladinou cholesterolu
Dočasné zvýšenie cholesterolu je len ďalšia známka liečivých pochodov v stenách tepien a odbúravania uloženého tuku. Opisovaný mechanizmus, samozrejme, neplatí len pre cholesterol, ale aj
pre triglyceridy, LDL, lipoproteín (a) a ostatné druhotné rizikové
faktory, ktoré sa celé desaťročia ukladali dovnútra steny tepien a
zrazu sa začali vyplavovať do krvného riečiska.
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Vážený Dr. Rath,
mám 45 rokov a od decembra minulého roku dodržiavam Váš
program esenciálnych živín. Zároveň beriem vlákninový prípravok.
V apríli minulého roku som mala hladinu cholesterolu 259.
V apríli tohto roku, len 4 mesiace od začatia programu, mi
cholesterol klesol na 175!
Dr. Rath, úprimne by som Vám chcela poďakovať, že ste mi pomohli
k lepšiemu zdraviu a plnohodnotnejšiemu životu.
Vaša,
M. W.

Vážený Dr. Rath,
začal som užívať prípravok s obsahom vlákniny vo februári 1994. Do
mája 1994, keď som začal s Vami odporúčaným vitamínovým
programom, sa mi cholesterol vyšplhal z 280 na viac ako 320.
Odvtedy mi už cholesterol klesol na 180 a pomer HDL k LDL
mám v norme, rovnako aj hladinu triglyceridov. Najdôležitejšie
však je, že lipoproteín (a) mi klesol z 15 na 1! Vo Vašom programe
budem pokračovať, dokedy budem žiť.
Ďakujem Vám, Dr. Rath, za vypracovanie naturálnych terapií ako
prostriedku na znižovanie rizika srdcových chorôb.
S veľkou vďakou,
M. R.
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Vážený Dr. Rath,
srdcové ochorenia sú v našej rodine dedičné. Môj otec mal prvý
srdcový infarkt už po tridsiatke. V 19-tich rokoch som si dal
skontrolovať cholesterol. Zistili mi, že mám hladinu cholesterolu
392 mg/dl. Lekár mi nechcel hneď predpísať lieky, a tak som si
dával pozor na to, čo jem a začal som sa viac pohybovať. Uplynula
nejaká doba a cholesterol som mal stále zvýšený. Lekár usúdil, že
predsa len budem musieť brať lieky. Ja som však odmietol a
pokračoval som v režime stravovania a pohybu.
V 26-tich rokoch som si pred začatím Vášho vitamínového programu
dal zmerať cholesterol. Výsledok laboratórneho testu bol 384.
Okamžite som začal s Vaším programom, pil som nápoj s obsahom
vlákniny a hladina cholesterolu mi v priebehu 6 až 10 týždňov klesla
o 120 bodov. Za štyri mesiace mi LDL klesol z 308 až na 205.
Týmto programom sa riadim a stále dosahujem pozitívne výsledky.
Odporúčam ho aj rodinným príslušníkom a priateľom.
S úctou,
C. C.
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Čo odporúčam v takom prípade:
Ak vám po začatí môjho programu začne stúpať cholesterol,
môže to znamenať odbúravanie už jestvujúcich nánosov
v stene tepien. Mali by ste vo vitamínovom programe pokračovať
dovtedy, kým hladina cholesterolu v krvi po niekoľkých mesiacov
neklesne pod východiskové hodnoty. Stravou s vysokým obsahom rozpustnej vlákniny (napr. ovsených otrúb, cereálií a pektínov) sa dá cholesterol a ďalšie druhotné rizikové faktory v krvi
ešte viac znížiť.
Aj uvedené listy potvrdzujú nárast a následný pokles cholesterolu u
pacientov, ktorí sa riadili programom celulárnej medicíny.

Vážený Dr. Rath,
začala som užívať prípravok s obsahom vlákniny v septembri pred
dvoma rokmi. V tom čase som mala hodnotu cholesterolu rovnú 177. Za
90 dní som zhodila 9 kilogramov a celkový cholesterol mi klesol na 154.
V novembri minulého roku som začala s vitamínovým programom.
Pri lekárskom vyšetrení na účely poistenia vo februári tohto roku mi
zistili hladinu celkového cholesterol (CHOL) vo výške 191, hladinu
triglyceridov 244, pomer LDL k HDL 4,09 a pomer CHOL k HDL 6,8.
Vo všetkých prípadoch som teda mala zvýšenú hladinu. Znovu
zdôrazňujem, že to bolo vo februári.
Cholesterol mi znovu vyšetrili v marci a potom v júni. Podľa oboch
testov som mala celkový cholesterol 134. Podľa určenia zloženia
tukov v krvi (takzvaný lipidový profil), ktoré mi robili v júli, som
mala hladinu celkového cholesterolu 135, hladinu triglyceridov
180, pomer LDL/HDL 1,47 a pomer CHOL/LDL mi klesol zo 6,8
na 3,16.
Váš program na srdce a cievy naozaj zaberá!

S úctou,
L. M.
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Klinické štúdie so živinami podľa programu Dr. Ratha dokazujú jeho účinnosť
pri znižovaní rizikových faktorov v krvi
Účinok vitamínu C na hladinu cholesterolu a ďalších tukov v krvi
už potvrdili početné klinické štúdie. Dr. Harrie Hemilä z Helsinskej
univerzity vo Fínsku vyhodnotil viac ako 40 takýchto štúdií. U pacientov s počiatočnou vysokou hladinou cholesterolu (viac ako
270 mg na deciliter) sa podávaním vitamínu C podarilo znížiť cholesterol až na 20 percent pôvodnej hodnoty. Naproti tomu u pacientov s počiatočnými nízkymi alebo strednými hodnotami cholesterolu sa zistili iba malé účinky na zníženie cholesterolu,
prípadne jeho hladina zostávala rovnaká.
V štúdii sponzorovanej Americkou kardiologickou asociáciou
(American Heart Association) Dr. B. Sokoloff dokázal, že dvoma
až troma gramami vitamínu C denne sa dá znížiť hladina triglyceridov v krvi priemerne o 50 až 70 percent. Ukázalo sa, že vitamín
C zvyšuje tvorbu enzýmov (lipáz), ktoré odbúravajú triglyceridy a
znižujú ich hladinu.
Dr. Jacques s kolegami dokázali, že ľudia, ktorí berú 300 mg vitamínu C denne, mali takisto oveľa vyššiu hladinu HDL ako ľudia,
ktorí ho užívali menej ako 120 mg denne. Toto je mimoriadne dôležité, pretože HDL (lipoproteíny s vysokou hustotou) sú molekuly prenášajúce tuky, ktoré môžu zberať cholesterol a iné tuky zo
steny tepien a odnášať ich do pečene na odbúranie. Toto je ďalšia cesta, ktorou môže vitamín C pomôcť zredukovať aterosklerotické pláty a zvrátiť priebeh srdcovocievnych ochorení. Dr. W. J.
Hermann so spolupracovníkmi referovali, že hladina HDL v krvi sa
dá zvýšiť aj podávaním vitamínu E.
Ďalšie klinické štúdie dokazujú, že ostatné zložky programu
Dr. Ratha pôsobia vo vzájomnej súčinnosti s vitamínom C na zníženie cholesterolu a iných tukov v krvi. Patrí k nim vitamín B3
(niacín), vitamín B5 (pantotenát), vitamín E, karnitín a ďalšie
esenciálne živiny. Tento synergický efekt znamená veľkú výhodu
oproti príjmu izolovaných megadávok jednotlivých vitamínov.
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Testované
bunkové živiny

Prameň

•
•
•
•
•

Ginter, Harwood, Hemilä
Altschul, Carlson, Guraker, Lavie
Avogaro, Cherchi, Gaddi
Beamish, Hermann
Opie

Vitamín C
Vitamín B3
Vitamín B5
Vitamín E
Karnitín
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Lipoproteín(a) –
Druhotný rizikový faktor desaťkrát
nebezpečnejší ako cholesterol
Teraz by som vám chcel predstaviť obzvlášť významný druhotný
rizikový faktor, ktorým je lipoproteín (a). Lipoproteín (a) ako
taký je veľmi užitočný: plní veľa rôznych opravných funkcií, napríklad pri hojení rán. Ak je však stena tepny destabilizovaná
dlhodobým nedostatkom vitamínov, lipoproteín (a) sa stáva rizikovým faktorom desaťkrát nebezpečnejším ako cholesterol. Povedzme si teda, v čom sa molekuly lipoproteínu (a) líšia od ostatných tukových molekúl.
• Cholesterol a triglyceridy neplávajú v krvi tak, ako tuk
v polievke. Tisícky cholesterolových molekúl sú totiž spoločne
s inými tukovými molekulami napratané do maličkých guľatých útvarov zvaných lipoproteíny. V našom tele v každom
okamihu kolujú milióny týchto nosičov tukov. Najznámejšími
lipoproteínmi sú lipoproteíny s vysokou hustotou, HDL (vysokodenzitný alebo „dobrý cholesterol”) a lipoproteíny s nízkou
hustotou, LDL (nízkodenzitný alebo „zlý cholesterol”).
• Cholesterol LDL: Väčšina cholesterolových molekúl v krvi sa
prenáša prostredníctvom miliónov častíc LDL. Vďaka svojej
funkcii prenášača cholesterolu a iných tukových molekúl k telovým bunkám je LDL veľmi užitočný prostriedok na prívod
živín do buniek. LDL sa označuje za „zlý cholesterol”, pretože
donedávna výskumníci verili, že práve on najviac zodpovedá
za tukové usadeniny v stenách ciev. Tento názor je však už zastaraný.
• Lipoproteín (a) je častica LDL, ktorú obklopujú ďalšie priľnavé bielkoviny. Táto biologická „lepiaca páska” sa nazýva apoproteín (a) alebo apo (a). Písmenko (a) by vlastne mohlo znamenať aj „adhezívny”. Priľnavá apo (a) robí z lipoproteínu (a)
jedno z najlepivejších teliesok v ľudskom tele.
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Čo vie dnešná medicína
o lipoproteíne(a)?

tuková častica

tuková častica
lipoproteínu s nízkou
hustotou (LDL)

tuková častica

biolepiaca
páska „apo (a)”

lipoproteín(a) =
tuková častica LDL +
biolepiaca páska

Porovnanie lipoproteínu s nízkou hustotou (LDL) a lipoproteínu(a)

Spoločne s kolegami z Hamburskej univerzity sme spracovali azda
najkomplexnejšie štúdie o lipoproteínoch (a) v stenách tepien.
Štúdie ukázali, že aterosklerotické poškodenia (tzv. lézie) v ľudských tepnách sa v oveľa väčšej miere skladajú z lipoproteínu (a)
ako z molekúl LDL. Navyše veľkosť aterosklerotických lézií sa približovala k objemu častíc lipoproteínu (a) uložených v tepnách.
Medzitým tieto zistenia potvrdil rad ďalších klinických štúdií.
Hladina lipoproteínu (a) v krvi sa u ľudí výrazne líši. Čo však vieme
o faktoroch vplývajúcich na hladinu lipoproteínu (a) v krvi? Hladinu lipoproteínu (a) určuje hlavne dedičnosť. Neovplyvní ju ani
špeciálna diéta. Dokonca ani nijaký liek na predpis určený na znižovanie tukov, ktorý je momentálne k dispozícii, neredukuje hladinu lipoproteínu (a).
V tele, ktorému chýbajú vitamíny, sa lipoproteín(a)
stáva najdôležitejším rizikovým faktorom
• koronárnej choroby srdca a srdcových infarktov
• mozgovocievnych ochorení a mozgového infarktu
• restenózy (opakovaného zúženia) po koronárnej angioplastike
• upchávania bajpasových štepov po operácii vencovitých
tepien
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Podľa súčasného stavu poznania jedine vitamíny preukázateľne
znižujú hladinu lipoproteínu (a). Profesor Carlson dokázal, že
dvoma až štyrmi gramami vitamínu B3 (niacínu) denne by sa dala
znížiť hladina lipoproteínu (a) až o 36 percent. Keďže vysoké hladiny niacínu môžu vyvolávať kožné vyrážky, odporúčame zvyšovať denný príjem niacínu postupne. Náš výskum ukázal, že vitamín C sám, prípadne v kombinácii s nižšími dávkami niacínu,
môže znižovať tvorbu lipoproteínov, a tým aj ich hladinu. Spoločne s lyzínom a prolínom, ktoré pôsobia ako „teflón”, môžu tieto
dva vitamíny značne znížiť riziko, ktoré pre srdce a cievy vyplýva z
hladiny lipoproteínu (a).
Vzhľadom na nepriamo úmerný vzťah k vitamínu C je lipoproteín
(a) mimoriadne zaujímavá molekula. Môj záujem o výskum vitamínov viedol k nasledovnému objavu: Molekuly lipoproteínu (a)
sa zistili hlavne u ľudí a len zopár zvieracích druhov, ktoré nie sú
schopné tvoriť vitamín C. Naproti tomu zvieratá, ktoré si dokážu
vytvoriť optimálne množstvo vitamínu C, nepotrebujú lipoproteín
(a) vo významnejších množstvách. Molekuly lipoproteínu (a) zjavne nahrádzajú mnohé vlastnosti vitamínu C, napríklad pri hojení
rán a oprave krvných ciev. V roku 1990 som podrobnosti o svojom
významnom objave zverejnil v Proceedings of the National Academy of Sciences a ako spoluautora som uviedol Dr. Linusa Paulinga.

Mylná predstava o spojitosti medzi cholesterolom a
srdcovými chorobami
Pri čítaní tejto pasáže si azda kladiete otázku: „A čo cholesterol?
Sú všetky správy o cholesterole len mlátením prázdnej slamy zo
strany médií?” Žiaľ, áno. Zopár faktov na vytriezvenie:
V lekárskych kruhoch panuje nasledovný dohad o pôvode srdcovocievnych ochorení: Vysokými hladinami cholesterolu a rizikovými faktormi v krvi sa poškodzujú cievne steny, čo vedie k ukladaniu aterosklerotických plátov. Podľa tejto hypotézy je prvoradým
opatrením na prevenciu srdcovocievnych ochorení práve zníženie
cholesterolu. Desiatky miliónov ľudí na celom svete v súčasnosti
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berú lieky na zníženie cholesterolu a dúfajú, že im pomôžu v boji
so srdcovocievnym ochorením. Asi by stálo za to vypátrať, čo sa
skrýva za marketingovou propagandou okolo liekov na zníženie
cholesterolu.
Terapeutické prístupy k znižovaniu rizika plynúceho
z lipoproteínu (a)
• Zníženie hladiny lipoproteínu (a) v krvi
– vitamín B3 (niacín)
– vitamín C
• Zníženie priľnavosti lipoproteínu (a)
– lyzín
– prolín

V 70-ych rokoch 20. storočia sa Svetová zdravotnícka organizácia
(WHO) pustila do vypracúvania medzinárodnej štúdie. Jej cieľom
bolo stanoviť, či sa liekmi na zníženie cholesterolu dá zredukovať
riziko srdcových infarktov. Tisícky účastníkov dostávali liek na zníženie cholesterolu clofibrate. Štúdiu nemohli dokončiť, keďže
ľudia užívajúci tento liek mali priveľa vedľajších účinkov. V záujme ich zdravia a života tento výskum proticholesterolových liekov
napokon zrušili.
Začiatkom 80-ych rokov sa na titulné stránky novín dostala rozsiahla štúdia o viac ako 3 800 amerických mužoch. Jej cieľom bolo
otestovať, či proticholesterolový liek cholestyramín znižuje riziko
srdcových infarktov. Jedna skupina subjektov niekoľko rokov
brala až 24 gramov (24 000 mg) cholestyramínu denne. Kontrolná skupina brala rovnaké množstvo placeba (neúčinnej kontrolnej látky). Zistilo sa, že v skupine, ktorá brala liek na zníženie cholesterolu, zomrel rovnaký počet ľudí ako v kontrolnej skupine.
Medzi pacientmi užívajúcimi anticholesterolový liek boli zvlášť
časté nehody a samovraždy. Napriek týmto skutočnostiam sa
osoby zainteresované na predaji lieku rozhodli štúdiu propagovať ako úspešnú. To, že v skupine užívajúcej liek bol o čosi menší
výskyt srdcových infarktov, vydávali za jasné potvrdenie hypotézy
o priamej príčinnej súvislosti medzi cholesterolom a srdcovým
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infarktom. Len málokto sa unúval zaoberať sa faktickými údajmi
o úmrtnosti z tejto štúdie.
Koncom 80-ych rokov sa objavila nová skupina liekov na zníženie
cholesterolu, ktorá preukázateľne znižovala jeho produkciu
v tele. Zakrátko sa však zistilo, že tieto lieky neznižujú len tvorbu
cholesterolu v tele, ale aj tvorbu ďalších esenciálnych živín, napríklad ubikvinónu (koenzýmu Q-10). Doktor medicíny Karl Folkers z Texaskej univerzity v Austine zazvonil na poplach príspevkom v Proceedings of the National Academy of Sciences. Uviedol
v ňom, že u pacientov so zlyhaním srdca, ktorí brali tento nový
anticholesterolový liek, by mohlo dôjsť k životunebezpečnému
poškodeniu srdcovej funkcie.
Obrovský úder výrobcom proticholesterolých liekov zasadili 6. januára 1996, keď časopis Journal of the American Medical Association uverejnil článok pod názvom Karcinogenicita liekov na
znižovanie cholesterolu. Autori článku Dr. Thomas Newman a Dr.
Stephen Hulley z Lekárskej fakulty Kalifornskej univerzity v San
Franciscu uvádzajú, že o väčšine proticholesterolových liekov na
trhu sa už vie, že vyvolávajú u pokusných zvierat rakovinu, a to
pri dávkach, ktoré sa toho času predpisovali státisícom ľudí. Závery článku boli natoľko alarmujúce, že autori položili oprávnenú
otázku: „Ako je možné, že regulačný orgán, t. j. Úrad pre potraviny a lieky USA (FDA), povolil predaj týchto liekov miliónom ľudí?”
Na otázku si autori štúdie hneď aj sami odpovedali: „Farmaceutické spoločnosti vyrábajúce tieto lieky zbagatelizovali význam
vedľajších účinkov, čím odstránili prekážky pri ich schvaľovaní.”
V prvom vydaní tejto knihy z roku 1993 po prvý raz širokej verejnosti vysvetľujeme, že zvieratá nedostanú srdcový infarkt, lebo si
sami vyprodukujú dosť vitamínu C − a nie preto, lebo majú nízku
hladinu cholesterolu. Srdcový infarkt je v prvom rade výsledkom
vitamínovej nedostatočnosti − a nie zvýšeného cholesterolu.
Okamžite bolo zrejmé, že pri eliminácii srdcovocievnych ochorení
nahradia esenciálne živiny proticholesterolové lieky, betablokátory, antagonistov kalcia a mnoho ďalších.
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Čas potrebný na dosiahnutie cieľa bude závisieť od jediného: Ako
rýchlo sa podarí šíriť povedomie o spojitosti medzi skorbutom a
srdcovocievnymi ochoreniami. Výrobcovia liekov na srdce a cievy
dobre vedeli, že časom by stratili trh s liekmi v hodnote biliónov
dolárov. Tento multibiliónový celosvetový trh s liekmi zameranými na liečenie príznakov by sa zákonite zrútil, ak by sa milióny
ľudí dozvedeli, že odpoveďou na epidémiu srdcovocievnych
ochorení sú vitamíny a ďalšie esenciálne živiny.
Farmaceutický priemysel venuje stámilióny dolárov na boj proti
prirodzenej alternatíve v podobe celulárnej medicíny a propaguje
lieky, ktoré nielenže neliečia, ale naopak spôsobujú ďalšie choroby, napríklad rakovinu.
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Program celulárnej medicíny pre
pacientov s vysokým cholesterolom a
inými poruchami metabolizmu
Pacientom so zvýšenou hladinou cholesterolu a inými poruchami
metabolizmu radím, aby navyše k základnému programu (s. 25)
brali vo zvýšených dávkach nasledovné bunkové bioenergetické
faktory:
• Vitamín C: Ochrana a prirodzené vyhojenie steny tepien, zníženie nadmernej produkcie cholesterolu a ostatných druhotných rizikových faktorov v pečeni, redukcia zvýšenej hladiny
týchto faktorov v krvi.

Vyše roka nato, ako som
sa pustil do boja proti
podvodnému biznisu farmakopriemyslu s liekmi na
zníženie cholesterolu, pridali sa médiá. 11. augusta
2003 vyšiel Der Spiegel s titulkom Vymyslené choroby a citoval kardiológa Haralda Klepziga z Nemeckej
nadácie srdca vo Frankfurte: „Boli by sme šťastní,
keby sa dala predložiť jediná lekárska kontrolovaná
štúdia, ktorá by dokázala,
že znížením cholesterolu
je možné zachrániť ľudský
život. Naopak, nie je ťažké
vyhľadať desať štúdií, ktoré dokazujú, že zníženie tuku ide skôr ruka
v ruke s vyššou úmrtnosťou.“
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• Vitamín E: Ochrana tukov v krvi a miliónov buniek pred
oxidáciou.
• Vitamín B1: Optimalizácia bunkového metabolizmu,
no najmä prísun bioenergie.
• Vitamín B2: Optimalizácia bunkového metabolizmu,
no najmä prísun bioenergie.
• Vitamín B3: Zníženie nadmernej produkcie cholesterolu
a lipoproteínov v pečeni.
• Vitamín B5: Stavebný prvok významnej molekuly
v metabolizme bunky (koenzýmu A) a optimálne
spaľovanie tukových molekúl.
• Vitamín B6, biotín a kyselina listová: Pôsobenie proti
zvýšenej hladine rizikového faktora homocysteínu a
optimalizácia bunkového metabolizmu.
• Karnitín: Optimalizácia bunkového metabolizmu tukov
a zníženie hladiny triglyceridov.
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„Lieky na zníženie tuku v krvi spúšťačom rakoviny“
Týmto titulkom alarmoval svetovú verejnosť 3. januára 1996 oficiálny americký lekársky časopis Journal of the American Medical Association (JAMA). Bomba explodovala. Dr. Thomas
Newman a Dr. Stephen Hulley zo Sanfranciskej univerzity odhaľujú, že všetky lieky na zníženie cholesterolu, ktoré v súčasnosti
užíva vo svete niekoľko miliónov ľudí, sú potenciálnymi pôvodcami rakoviny, zvlášť tzv. fibráty a statíny (pozri hore). Lekárov
vyzvali, aby sa týmto liekom podľa možností vyhli.
Obaja lekári v článku vlastne ani neinformujú o vlastných výskumoch. Celé je to oveľa bizarnejšie. Vedecká správa sa opierala
o rozsiahle experimentálne štúdie na zvieratách, podaných na
Úrad pre kontrolu potravín a liekov (FDA) za účelom získania
registrácie týchto liekov. Pri všetkých výskumoch bola zistená
hrozivá miera výskytu prípadov rakoviny, a to sčasti už pri
takom dávkovaní lieku, aké sa v súčasnosti podáva miliónom
pacientom.
Vedci v článku publikovanom v lekárskom časopise nastoľujú aj
rozhodujúcu otázku: Ako sa mohlo vôbec stať, že federálny
zdravotnícky úrad tieto lieky povolil, hoci ich rakovinotvorné
pôsobenie bolo jednoznačne známe? Odpoveď znie neuveriteľne: Farmaceutické firmy natoľko bagatelizovali rakovinotvorný účinok, že úrad povolenie udelil.
Získať povolenie nebolo pre farmaceutické koncerny vôbec
komplikované, keďže takmer všetci „nezávislí“ kontrolóri úradu
pre kontrolu liekov figurujú na výplatných listinách farmaceutických koncernov, ako to odhaľuje vo svojej knihe Deadly Medicine (Smrtiaca medicína) Thomas Moore.
Prirodzene, teraz musia aj úrady pre registráciu v Nemecku a
ostatných krajinách odpovedať na otázku, na základe čoho
rakovinotvorné lieky na zníženie cholesterolu vôbec distribuovali. Tieto lieky treba okamžite stiahnuť z trhu. Nikto už nesmie
zatvárať oči, ako kedysi pri sedatíve contergan.
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Prečo medvede ešte nevyhynuli
Ak si niekto z čitateľov ešte vždy myslí, že by cholesterol
mohol vyvolávať srdcový infarkt, spomeniem ďalšiu vec: Medvede a iné živočíšne druhy, ktoré sa ukladajú na zimný spánok, mávajú priemernú hladinu cholesterolu viac ako 400 mg
na deciliter. Ak by bol cholesterol naozaj tým vinníkom, ktorý
spôsobuje srdcový a mozgový infarkt, medvede a ostatné
hibernujúce zvieratá by už dávno vyhynuli na infarkt. Dôvod,
prečo sú ešte vždy medzi nami, je prostý: V tele sa im tvorí
veľké množstvo vitamínu C. Tým sa im stabilizujú steny tepien
a cholesterol na ne nemá nepriaznivý účinok.
Fakt, že medvede zatiaľ nevyhynuli, dokazuje nasledovné:
1. Zvýšená hladina cholesterolu v krvi nie je prvotná príčina
aterosklerózy a srdcového a mozgového infarktu.
2. Dôležitejšie je dosiahnuť a zachovať si stabilitu steny tepien
optimálnym prísunom vitamínov, a nie znižovať cholesterol
a ostatné rizikové faktory v krvnom riečisku.
3. Cholesterol a ďalšie opravné faktory v krvnom riečisku sa
môžu stať skutočnou hrozbou len vtedy, ak sa oslabia
steny tepien pri chronickom nedostatku vitamínov.
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Poznámky
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Poznámky

