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Zlyhanie srdca

Program celulárnej medicíny:
prevencia a podporná liečba
• Fakty o zlyhaní srdca
• Osudné následky nedoliečeného zlyhania srdca
• Program Dr. Ratha na ozdravenie buniek:
– svedectvá pacientov o priaznivých účinkoch
– klinickými štúdiami potvrdené priaznivé
zdravotné účinky
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Fakty o zlyhaní srdca
Desiatky miliónov ľudí na celom svete trpia na zlyhanie srdca,
ktoré sa prejavuje dýchavičnosťou, opuchmi a únavou. V priebehu posledných desaťročí sa však počet pacientov so zlyhaním
srdca strojnásobil. Epidemické šírenie tohto ochorenia súvisí
hlavne s tým, že doposiaľ neboli známe príčiny zlyhania srdca, prípadne boli známe iba nedostatočne. V niektorých prípadoch je
zlyhanie srdca výsledkom srdcového infarktu. Vo väčšine prípadov, napríklad pri kardiomyopatii, sa však zlyhanie srdca objaví
bez predošlej srdcovocievnej príhody.
Konvenčná medicína sa zväčša zameriava na liečbu symptómov zlyhania srdca. Podávajú sa diuretiká na vylúčenie vody,
ktorá sa zadržuje v telových tkanivách v dôsledku slabej funkcie
srdca ako pumpy. Vyplavia sa však aj vo vode rozpustné mikronutrienty, čo spôsobuje ďalšie zdravotné komplikácie. Nepriaznivá
prognóza pri tomto ochorení sa dá vysvetliť tým, že ešte vždy
dokonale nepoznáme príčiny zlyhania srdca. Len 50 percent
pacientov, ktorým diagnostikovali zlyhanie srdca, je po uplynutí
piatich rokov ešte nažive. Pre mnohých z nich je posledným
východiskom transplantácia srdca. Väčšina pacientov so zlyhaním
srdca však zomiera a šancu na operáciu vôbec nedostane.
Celulárna medicína znamená prevrat v poznaní príčin, v prevencii a podpornej liečbe zlyhania srdca. Prvotnou príčinou zlyhania srdca je nedostatok vitamínov a ďalších esenciálnych živín,
ktoré dodávajú bioenergiu miliónom buniek srdcového svalu.
Tieto bunky majú na starosti sťahovanie srdcového svalu, aby
mohol optimálne pumpovať krv do obehu. V dôsledku nedostatku vitamínov a ďalších esenciálnych živín sa naruší schopnosť
srdca prečerpávať krv, čo vyvoláva dýchavičnosť, opuchy a únavu.
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Prvotná príčina

Naturálna prevencia a liečba

Nedostatok vitamínov
a ďalších mikroživín
v bunkách srdcového svalu

Optimálny príjem esenciálnych
živín:
– vitamín C
– magnézium
– karnitín
– koenzým Q-10

dopĺňa štruktúru

N

D

normálne

sťahy normálnych
buniek (N)
a buniek
s vitamínovým
deficitom (D)

pomáha pri
prevencii
a opravuje

s deficitom

narušené
prečerpávanie
krvi

zlyhanie srdca:
dýchavičnosť,
opuchy a únava

pomáha pri
prevencii
a opravuje

pomáha pri
prevencii

Príčiny, prevencia a podporná liečba zlyhania srdca.
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Osudné následky nedoliečeného
zlyhania srdca
Zameranie konvenčnej medicíny na diuretiká a iné symptómovo orientované lieky celé desaťročia bránilo odhaliť pravú
príčinu zlyhania srdca. Konvenčná liečba pacientov so zlyhaním
srdca je navyše názornou ukážkou, ako nepoznanie prapríčiny
ochorenia vytvára začarovaný kruh, kde liečebné zásahy situáciu len zhoršujú.
Dnes sa už vie, že pri chronickom nedostatku esenciálnych
živín v bunkách srdcového svalu sa poškodzuje funkcia srdca
ako pumpy. To zhoršuje krvný obeh v rôznych telových orgánoch. Napríklad aj v obličkách, ktoré vylučujú nadbytočnú
vodu filtráciou z krvi do moču. Ak je krvný prietok obličkami
nedostatočný, voda sa zadržiava v tkanivách a spôsobuje opúchanie (edémy) nôh, pľúc a ďalších častí tela.
Na odstránenie opuchov lekári predpisujú močopudné prostriedky. Tým sa spúšťa začarovaný kruh konvenčnej liečby zlyhania srdca. Diuretiká z tela vylúčia aj vitamíny rozpustné vo
vode, napríklad vitamín C a B, ako aj dôležité minerály a stopové prvky. Keďže zlyhanie srdca pôvodne vyvolal hlavne
nedostatok vitamínov, močopudné prostriedky ešte viac zhoršia priebeh ochorenia.
Teraz je už jasné, prečo je prognóza pri zlyhaní srdca taká
neblahá. Zlyhanie srdca sa v budúcnosti bude liečiť jednoducho, dopĺňaním vitamínov a ďalších esenciálnych živín pre
bunky. Ak sa v tele pacienta nazhromaždí voda, treba mu
podať diuretiká. Bez ohľadu na to sa však musí každodenné
dopĺňanie esenciálnych živín stať podstatnou súčasťou liečby
pri zlyhaní srdca.
Ak trpíte na zlyhanie srdca, mali by ste sa o týchto zisteniach
porozprávať so svojím lekárom. Zodpovedný lekár takýto program esenciálnych živín iba odobrí.
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Nedostatok vitamínov je
prvotná príčina zlyhania
srdca

nízky krvný tlak
Prečerpávacia funkcia
srdca sa ešte viac
oslabuje

Ďalšie odčerpávanie
bioenergie z buniek
srdcového svalu

Vitamíny rozpustné vo
vode a ďalšie esenciálne
živiny sa vyplavujú z tela

Zhoršená filtrácia
vody z krvi do moču

Zadržiavanie vody v tele
• opuchy nôh
• dýchavičnosť

Predpisovanie diuretík

Začarovaný kruh následkom nedoliečeného zlyhania srdca je dôvodom
nepriaznivej prognózy pri tomto ochorení.
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Ako môže program Dr. Ratha pomôcť
pacientom so zlyhaním srdca
Vedeckým výskumom a klinickými štúdiami sa už potvrdila
mimoriadna hodnota karnitínu, koenzýmu Q-10 a ďalších esenciálnych živín. Tieto zložky programu celulárnej medicíny pomáhajú zlepšiť funkciu miliónov buniek srdcového svalu, samotnú
funkciu srdca ako pumpy, a tým aj kvalitu života pacientov so zlyhaním srdca.
Čo odporúčam pacientom so zlyhaním srdca: Okamžite začnite
s týmto programom a informujte o tom svojho lekára. Postupujte
podľa programu a ďalej užívajte konvenčné lieky. Lieky neprestaňte brať, ani ich nemeňte, kým sa neporadíte s lekárom.
Radšej prevencia ako nutnosť liečby. Úspešnosť programu
Dr. Ratha u pacientov so zlyhaním srdca spočíva v optimálnom
prísune „paliva” miliónom buniek srdcového svalu. Tento program na prirodzenú úpravu chorobných stavov srdca a ciev,
napríklad zlyhania srdca, je pre vás ideálna voľba, lebo v prvom
rade pôsobí ako prevencia ďalšieho rozvoja choroby.
Svedectvá pacientov: Uvádzame zopár listov od pacientov so
zlyhaním srdca, ktorí sa riadili odporúčaniami Dr. Ratha. Vďaka
tejto knihe už milióny pacientov na celom svete môžu mať úžitok
z prevratných poznatkov naturálnej medicíny.
Podeľte sa, prosím, o tieto informácie s kýmkoľvek, kto trpí
dýchavičnosťou, opuchmi či chronickou únavou. Možno tým
pomôžete niekomu zachrániť život.
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Vážený Dr. Rath,
našej švagrinej diagnostikovali kongestívne zlyhanie srdca. Lekár jej
povedal, aby si zariadila všetko, čo treba, predala dom a pripravila sa
na odchod do liečebne pre dlhodobo chorých, pretože stav sa jej už
bude iba zhoršovať a nedokáže sa o seba postarať sama. V hrudnej
dutine mala veľa vody, musela spávať posediačky, bola taká slabá,
že nevládala ani chodiť, a opúchali jej nohy.
Koncom februára začala s Vaším programom a o tri týždne sa už
cítila natoľko dobre, že mohla zájsť na večeru, ku kaderníčke a
vybavovať predaj domu.
Medzitým sa presťahovala do útulného domova dôchodcov a vyberie sa hocikam, kam chodia autobusy. Je neskonale vďačná za možnosť znovu plnohodnotne žiť a už nikdy neupustí od vitamínového
programu.
S úctou,
R. A.

Vážený Dr. Rath,
s radosťou vám oznamujem, že Váš program mi pomohol skvalitniť
život. Teraz už v pohode a bez zadýchania sa vyjdem po schodoch.
Znovu som mohol začať chodiť 5 až 6,5 kilometra denne, a to bez
pocitu únavy či vyčerpanosti. Mám veľa elánu do života a som si
istý, že je to vďaka Vami odporučeným vitamínom pre srdce a cievy.
Veľmi pekne ďakujem za všetok výskum, čo ste odviedli a naďalej
robíte pre ľudí s ochoreniami obehovej sústavy.
S úctou,
A. G.
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Vážený Dr. Rath,
som 46-ročná žena. Pred šiestimi rokmi som mala veľmi prudkú reakciu na lieky na predpis. Napokon sa to skončilo ťažkým kongestívnym zlyhaním srdca. Diagnostikovali mi regurgitáciu do mitrálnej,
trojcípej a pľúcnej chlopne (nedomykavosť chlopní), ako aj prolaps
dvojcípej chlopne. Mala som klinické príznaky ako nadmernú únavu,
dýchavičnosť, opuchy, tachykardiu (zrýchlenú srdečnú činnosť) a
pľúcne opuchy.
Odkedy postupujem podľa Vašich odporúčaní pre bunkové zdravie,
stačí mi brať už len betablokátor. Všetky ostatné lieky mi vysadili. Zo
symptómov trpím už iba občasnou únavou. Už nemávam ťažkú
dýchavičnosť, môžem pokračovať v rozhovore a nestratím dych a
som schopná denne cvičiť. Opuchy, tachykardia a pľúcny edém
zmizli ako lanský sneh.
Vďaka Vášmu programu sa optimisticky pozerám do budúcnosti,
hoci predtým som neverila, že nejakú budúcnosť pred sebou ešte
mám.
S úctou,
J. T.

Vážený Dr. Rath,
už tri mesiace „šliapem” podľa Vášho vitamínového programu na
srdce a cievy.
Práve som sa celá spokojná vrátila z obvyklej 6,5-kilometrovej prechádzky ráznym tempom nahor dvoma kopčekmi a vôkol našej
štvrte. Po prvý raz nemám pritom nijaké nepríjemné pocity.
S prianím najlepšieho,
J. H.
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Vážený Dr. Rath,
som 36-ročná žena. Od dvadsiatky som mávala epizódy arytmie a
dýchavičnosti. Začali mi aj opúchať členky. Tep som mávala v rozpätí
od 88 do 98. Krvný tlak priemerne 140/86.
Ako ošetrovateľka som vedela, že musím vysadiť soľ a kofeín. Keď
som to urobila, príznaky sa načas zmiernili. Posledné roky som však
musela užívať lieky, a práve som sa chystala na ďalšie lekárske vyšetrenia srdca, keď som sa vo februári minulého roku oboznámila
s Vaším vitamínovým programom pre srdce a cievy.
Teraz, po uplynutí štyroch mesiacov, už nepotrebujem lieky na
opuchy a nemávam ani arytmiu, dýchavičnosť či búšenie srdca.
Nikdy som neprestala cvičiť aerobik, no začala som mať problémy
s výdržou. V priebehu posledných mesiacov sa mi však vytrvalosť
nesmierne zvýšila.
V súčasnosti mávam tep v priemere 78 a minulý týždeň som mala
krvný tlak 112/60. Ďakujem!

S úctou Vaša vyzdravená,
V. G.
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Vážený Dr. Rath,
začal som s Vaším programom živín pre bunkové zdravie v ten istý
týždeň, keď som dočítal Vašu knihu Prečo zvieratá nedostanú
srdcový infarkt, ale ľudia áno.
Na rozdiel od iných vecí v dnešnom svete, Vaše príspevky sú také
nekomplikované a polopatistické, že zásady v nich spomínané ľahko
pochopí každý. Dúfam, že každý v tejto krajine a vo svete sa dopočuje o Vašom odkaze a dosiahne rovnako dobré výsledky ako ja.
Odkedy používam Váš vitamínový program, úplne som prestal
brať diuretiká a lieky na krvný tlak mi zredukovali na polovicu. Vo
veku 69 rokov mi namerali tlak 120/78 a cítim sa skvele.
Môjho lekára takýto vývoj udalostí prekvapil a zároveň potešil. Povedal mi, aby som pokračoval v ceste preventívnej zdravotnej starostlivosti, na ktorú som Vaším programom nastúpil. Je to program
vskutku unikátny. Patentovali ste takpovediac spôsob, akým by sa
samotná príroda zhostila úlohy nechirurgicky odstrániť srdcovú chorobu. Môžem povedať, že to naozaj funguje.
Veľmi pekne ďakujem za Vašu prácu a za to, že ste sa podelili
o výsledky svojho výskumu s toľkými ľuďmi. Vďaka Vám sa nám
bude na svete lepšie žiť.
S úctou,
B. B.
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Vážený Dr. Rath,
od r. 1989 trpím na kongestívne zlyhanie srdca a dodnes beriem
pôvodne predpísané lieky, a to s dobrými výsledkami. Zaregistroval
som však, že nedokážem vyvinúť ani najmenšie úsilie, ba ani prejsť
kúsok po chodníku, aby som necítil bolesť v hrudníku. Bolesť vždy
ustúpila iba po užití tabletky. Za 24 hodín som bežne zjedol 3 až 5
tabletiek, lebo bolesť sa niekedy objavovala aj bez zjavnej príčiny.
V januári som začal s Vaším vitamínovým programom. Ubehli iba
štyri mesiace a nitroglycerínové tabletky už potrebujem len zriedkakedy. Každé ráno si však dám 1,7-kilometrovú prechádzku svižnou chôdzou, a to bez zadýchania sa či bolesti v hrudi.
Už len spomeniem, že moje domovské mesto leží vo výške 1 610
metrov nad úrovňou mora. Na budúci rok v októbri budem mať
75 rokov. Napadlo mi, že to bude pre Vás možno zaujímavá
informácia.
Úprimne Váš,
F. W.
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Vďaka programu Dr. Ratha
transplantácie srdca možno už nebudú
potrebné
Túto správu o zlepšení zdravotného stavu som si založil do dokumentácie, keď som navštívil istého pacienta so zlyhaním srdca a
jeho kardiológa. Odteraz môžu pacienti so zlyhaním srdca na
celom svete mať úžitok z programu celulárnej medicíny, ktorým
sa zabezpečí esenciálna bioenergia pre bunky srdcového svalu.
A to je len jeden prípad z mnohých.

G. P. je podnikateľ päťdesiatnik. Pred troma rokmi sa mu život
obrátil naruby po náhlom zlyhaní srdca, ktoré sa prejavilo oslabením srdcového svalu a napokon zhoršením funkcie srdca ako pumpy
a zväčšením srdcových komôr. Pacient sa už nemohol naplno venovať práci a musel sa vzdať športových aktivít. Zavše cítil takú slabosť, že nevládal ani vyjsť hore schodmi a pohár si pri pití musel
pridržiavať oboma rukami. Pretože funkcia srdca ako pumpy sa
nezlepšila, vzhľadom na celkovo nepriaznivú prognózu mu kardiológ
povedal: „Odporúčam Vám nové srdce.”
Práve vtedy začal tento pacient užívať vitamínový program, ktorý
som vyvinul. Postupne sa mu vracala fyzická sila. Zanedlho si znovu
mohol pravidelne plniť pracovné povinnosti a tešiť sa z každodenných jázd na bicykli. Dva mesiace po začatí programu zaznamenal
jeho kardiológ pri echokardiografickom vyšetrení zmenšenie
pôvodne zväčšeného srdca, čo bola ďalšia známka zotavovania sa
srdcového svalu. O mesiac neskôr bol pacient schopný ísť na služobnú cestu do zahraničia a mohol sa venovať pracovným záležitostiam bez akýchkoľvek fyzických obmedzení.

Správa o zlepšení zdravotného stavu ďalšieho pacienta so zlyhaním srdca, Joey B., sa dostala aj do televízneho spravodajstva CBS
Evening News v Memphise, štát Tennessee.
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Vo veku 21 rokov sa u Joey náhle vyvinula ťažká forma zlyhania srdca, hospitalizovali ju s diagnózou kardiomyopatia. Krátko nato sa podrobila transplantácii a dostala nové srdce.
Po štyroch rokoch Joeyno nové srdce
tak zoslablo, že jej lekári navrhli druhú
transplantáciu srdca. Vo veku 25
rokov túto letušku objednali na ďalšiu
operáciu.

Dr. Rath a Joey

Práve vtedy sa Joey dozvedela o mojom programe bunkových
živín a začala ich brať. Po šiestich mesiacoch mal jej kardiológ prehodnotiť nutnosť druhej transplantácie. Na veľký údiv konzília
vysvitlo, že Joeyno srde sa zotavilo natoľko, že už nepotrebuje
ďalšiu operáciu.

bunkové živiny

Bioenergia pre bunky namiesto transplantácie srdca

Niet hádam slávnejšieho lekárskeho zákroku ako prvá transplantácia srdca, ktorú urobil lekár z Juhoafrickej republiky Dr. Christian
Barnard. Desaťročia po tejto udalosti vieme, že liečba zlyhania
srdca nespočíva v náhrade orgánu, ale v načerpaní novej bioenergie pre milióny buniek srdcového svalu.
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Klinické štúdie zamerané na pacientov
so zlyhaním srdca, ktorí dodržiavali
odporúčania Dr. Ratha
A. Zlepšená funkcia srdca ako pumpy
V knihe opisovaný program celulárnej medicíny bol overený v klinickej štúdii, zameranej na pacientov so zlyhaním srdca. Do pilotnej štúdie zaradili šesť pacientov vo veku od 40 do 66 rokov. Na
začiatku sa zmerala funkčnosť ich srdca pomocou echokardiografie (ultrazvukového vyšetrenia srdca). Pri tomto teste sa meria,
koľko krvi srdce napumpuje do obehu pri každom sťahu (ejekčná
frakcia). Okrem toho pacienti absolvovali záťažové testy.
Okrem predpísaných liekov pacienti začali užívať mnou odporúčané
živiny. Po dvoch mesiacoch programu im znovu urobili EKG a záťažové testy. Výsledky ukázali, že pri užívaní výživových doplnkov im
ejekčná frakcia a telesný výkon stúpli v priemere o 20 %. Pri dodržiavaní mojich odporúčaní sa teda fungovanie srdca u týchto pacientov
zlepšilo oveľa viac, ako len pri podávaní liekov na predpis.

+20%

Pred vitamínovým programom

Funkcia srdca ako pumpy po
dvoch mesiacoch vitamínového
programu

Pilotná štúdia programu Dr. Ratha pre bunkové zdravie:
prečerpávanie krvi srdcom sa zlepšilo v priemere o 20 %.
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B. Zvýšená kvalita života
V ďalšej klinickej pilotnej štúdii 10 pacienti so zlyhaním srdca
pol roka dodržiavali moje odporúčania. Počas tohto obdobia
pokračovali v užívaní bežných liekov (farmaceutík), ktoré brali
už pred začatím výskumu.
Na začiatku sa uskutočnilo vyhodnotenie závažnosti ich príznakov (opuchy, dýchavičnosť, atď.) podľa Klasifikácie stupňa
srdcového zlyhania NYHA (New York Heart Association):
1. Akákoľvek fyzická aktivita bez symptómov
2. Stredne náročná fyzická aktivita vyvoláva symptómy
3. Najmenšia fyzická aktivita vyvoláva symptómy
4. Symptómy sa objavujú aj v stave pokoja

(Klasifikácia NYHA)

Stupeň zlyhania srdca

Ak uvážime, že konvenčná medicína nepozná spôsob liečby
základných príčin zlyhania srdca, boli výsledky tejto klinickej
štúdie o bunkových živinách vskutku pozoruhodné: Ôsmim
z desiatich pacientov sa podľa klasifikácie zdravotný stav
zlepšil o jeden alebo viac stupňov. Ubehol polrok, a polovica
pacientov mohla znovu viesť normálny život bez akýchkoľvek
známok nepohodlia.

Jednotliví pacienti v klinickej štúdii
Pred programom (modrá) a po ňom (červená)

Pilotná štúdia programu Dr. Ratha:
Ôsmim z desiatich pacientov sa zlepšila srdcová funkcia.
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Zlyhanie srdca postihuje celé telo. Pacienti trpia celým radom
rôznych zdravotných ťažkostí, ktoré nepriaznivo vplývajú na
kvalitu ich života. V tejto štúdii sme tiež vyhodnocovali účinok
programu celulárnej medicíny na konkrétne symptómy zlyhania
srdca, napríklad na nepravidelnú akciu srdca, dýchavičnosť
(dyspnoe) a neschopnosť vykonávať každodenné úkony (ťažká
únava).
Po šiestich mesiacoch programu Dr. Ratha sme zaznamenali
nasledujúce výsledky v porovnaní so stavom na začiatku
sledovania, keď pacienti brali iba lieky na predpis:
• Nepravidelná akcia srdca sa stratila u všetkých ôsmich pacientov, ktorí ňou predtým trpeli (100-percentné zlepšenie).
• Ťažká únava vymizla u všetkých deviatich pacientov, ktorí
na ňu pôvodne trpeli (100-percentné zlepšenie).
• Dýchavičnosť sa už nevyskytovala u piatich zo siedmich
pacientov, ktorý ju na začiatku mali (70-percentné zlepšenie).

problémom

Počet pacientov trpiacich daným

Všetky zlepšenia sa navyše dosiahli bez akýchkoľvek vedľajších
účinkov. Stručné grafické vyjadrenie výsledkov vyzerá takto:

nepravidelná akcia srdca

únava

dýchavičnosť

Namerané zlepšenie zdravotného stavu v rámci programu celulárnej medicíny na začiatku (modrá) a po šiestich mesiacoch (červená).

126

5 ZLYHANIE SRDCA

Ďalšie klinické štúdie o účinku vybraných
bunkových živín pri zlyhaní srdca
Podľa výsledkov doložených početnými nezávislými klinickými
štúdiami jednotlivé komponenty mojich odporúčaní pre bunkové
zdravie výrazne pomáhajú ľuďom s dýchavičnosťou, opuchmi a
inými ťažkosťami pri zlyhaní srdca.

Klinicky dokázané priaznivé zdravotné účinky esenciálnych
živín na pacientov so zlyhaním srdca
•
•
•
•
•
•

Zlepšená funkcia srdca ako pumpy
Normalizácia zväčšených srdcových komôr
Menšia dýchavičnosť
Menej opuchov
Zvýšená telesná výkonnosť
Významne vyššia očakávaná dĺžka života

Koenzým Q-10
Najkomplexnejšie klinické štúdie sa zamerali na skúmanie koenzýmu Q-10 a karnitínu, čo sú nosiče bioenergie v bunkách srdcového svalu. Napríklad doktori medicíny Peter Langsjoen a Karl
Folkers so spolupracovníkmi z Texaskej univerzity v Austine dokázali, že pacientom so zlyhaním srdca, ktorí okrem bežných liekov
brali aj koenzým Q-10, sa šanca na prežitie výrazne zvýšila. Po
troch rokoch bolo ešte nažive 75 percent pacientov, ktorí popri
bežnej medikácii užívali navyše aj koenzým Q-10, zatiaľ čo spomedzi tých, ktorí brali len predpísané lieky, prežilo len 25 percent.
Inak povedané, každý druhý pacient v tejto štúdii vďačil za život
dopĺňaniu koenzýmu Q-10.
Tiamín (vitamín B1)
V klinickej štúdii, ktorú zverejnili v časopise American Journal of
Medicine, Dr. Shimon s kolegami skúmali priaznivé zdravotné
účinky vitamínu B1 podávaného pri zlyhaní srdca. Šesť týždňov
sledovali 30 pacientov so zlyhaním srdca, ktorí sa inak liečili močo-
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pudnými a inými konvenčnými liekmi. Účinok tejto bunkovej
živiny na srdcovú funkciu merali pomocou echokardiografie.
Zistilo sa, že pri dopĺňaní vitamínu B1 sa výkon srdca pri sťahu
(systolický vývrh ľavej komory) u pacientov so zlyhaním srdca
zvýšil o 22 percent. Okrem toho mala skvalitnená činnosť
srdca prirodzený močopudný efekt a u pacientov sa znížilo aj
zadržiavanie vody (opuchy).
Karnitín
V klinickej štúdii Dr. Rizosa, publikovanej v časopise American
Heart Journal, v priebehu troch rokov sledovali 80 pacientov.
Polovica z nich dostávala karnitín na doplnenie konvenčnej
terapie a druhá polovica dostávala len placebo.
Na konci sledovania v skupine s placebom zomrelo 18 percent
pacientov na komplikácie spojené so zlyhaním srdca. Naproti
tomu v skupine liečenej karnitínom zomreli len 3 percentá
pacientov. Táto klinická štúdia ukázala, že u pacientov so zlyhaním srdca môže karnitín štatisticky zvýšiť vyhliadky na prežitie.

Testované bunkové živiny

Prameň

Koenzým Q-10
Karnitín
Vitamín B1

Folkers a Langsjoen
Rizos a Ghidini
Shimon
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Doplňte mi,
prosím, nádrž.

Nie, radšej
vám vymením motor.

Tento kreslený vtip v skratke vystihuje konvenčný prístup
k zlyhaniu srdca. Liečba zlyhania srdca transplantáciou je
ako výmena automobilového motora, keď vám dôjde benzín. Energiu bunkám vášho telesného „motora” zabezpečí
práve celulárna medicína.

129

PREČO ZVIERATÁ NEDOSTANÚ SRDCOVÝ INFARKT, ALE ĽUDIA ÁNO

Program celulárnej medicíny pre
pacientov so zlyhaním srdca
Pacientom s dýchavičnosťou, opuchmi a chronickou
únavou radím, aby okrem základného programu opísaného v 1. kapitole brali vo zvýšených dávkach aj nasledovné bunkové bioenergetické látky:

• Vitamín C: Dodáva energiu potrebnú pri látkovej premene každej bunky a tiež životodarnú bioenergiu molekulám vitamínov skupiny B.
• Vitamín E: Silný antioxidant, predovšetkým chráni bunkové membrány.
• Vitamíny B1, B2, B3, B5, B6, B12 a biotín: Nosiče bioenergie pre bunkový metabolizmus, obzvlášť pre bunky
srdcového svalu; zlepší sa srdcová činnosť, pumpovanie
krvi a telesná výdrž.
• Koenzým Q-10: Najvýznamnejší prvok „dýchacieho
reťazca" buniek; zohráva mimoriadnu úlohu pri zlepšení
funkcie srdcového svalu, nakoľko bunky srdcového svalu
sú veľmi náročné na prísun bioenergie.
• Karnitín: Dodáva bioenergiu „elektrárňam” (mitochondriám) v miliónoch buniek.
• Taurín: Prirodzená aminokyselina, jej nedostatok v bunkách srdcového svalu často spôsobuje zlyhanie srdca.

130

