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Program celulárnej medicíny:
prevencia a podporná liečba
•Fakty o diabete dospelých
•Ako sa rozvíja srdcovocievne ochorenie
pri diabete
•Program Dr. Ratha na ozdravenie buniek:
– svedectvá pacientov o priaznivých účinkoch
– klinickými štúdiami potvrdené priaznivé
zdravotné účinky
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Fakty o diabete dospelých
Viac ako 100 miliónov ľudí na celom svete trpí cukrovkou. Diabetes má dedičný základ a delí sa na dva typy: diabetes mladistvých a dospelých. Juvenílny diabetes vo všeobecnosti zapríčiňuje genetická porucha, ktorá vedie k nedostatočnej tvorbe inzulínu v tele. Na úpravu hladiny cukru v krvi je
potrebné pravidelne podávať inzulínové injekcie. U väčšiny
cukrovkárov sa však choroba vyvinie až v dospelosti. Aj diabetes dospelých má pravdepodobne určitý genetický základ.
Príčiny, ktoré vyvolajú prepuknutie choroby u pacientov v ktorejkoľvek etape dospelého života, však nie sú známe. Preto
tiež neprekvapuje, že diabetes je ďalšie ochorenie, ktoré sa šíri
v celosvetovom meradle.
Konvenčná medicína sa obmedzuje na liečbu príznakov diabetu dospelých znižovaním zvýšenej hladiny cukru v krvi.
Srdcovocievne ochorenia a ďalšie diabetické komplikácie sa
však objavujú aj u pacientov s upravenou hladinou cukru.
Preto je znižovanie hladiny cukru nutná, ale nie postačujúca
liečba diabetických porúch.
Moderná celulárna medicína znamená prielom v poznávaní príčin, v prevencii a podpornej liečbe diabetu dospelých.
Prvotnou príčinou cukrovky dospelých je dlhodobý nedostatok určitých vitamínov a ďalších esenciálnych živín v miliónoch
buniek pankreasu (orgánu, v ktorom sa tvorí inzulín), pečene
a ciev, ako aj iných orgánov. Nedostatok vitamínov a ďalších
esenciálnych živín vyvolá v dôsledku zdedenej diabetickej
poruchy diabetický metabolizmus a nástup diabetu dospelých. Optimálny príjem vitamínov ako aj ďalších zložiek programu Dr. Ratha však môže pomôcť zabrániť nástupu cukrovky u dospelého človeka a upraviť už rozvinutý diabetes s komplikáciami.
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Prvotná príčina

Naturálna prevencia
a liečba

Nedostatok vitamínov
v miliónoch buniek
cievnych stien

Optimálny príjem
esenciálnych živín:
• vitamín C
• vitamín E
• vitamíny skupiny B
• chróm

vypĺňa

bunky
cievnych stien

bunky
pankreasu

pomáha pri
prevencii
a opravuje

zhrubnutie
cievnej steny

Srdcovocievne
ochorenia
u diabetikov
•
•
•
•

diabetický
metabolizmus

stúpajúca
hladina cukru
v krvi

zlyhanie obličiek
amputácia
slepota
srdcové infarkty

pomáha pri
prevencii
a opravuje

pomáha pri
prevencii

Príčiny, prevencia a podporná liečba srdcovocievnych komplikácií
pri diabete.
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Vedeckým výskumom a klinickými štúdiami sa potvrdil osobitný prínos vitamínu C, vitamínu E, niektorých vitamínov skupiny B,
chrómu a ďalších esenciálnych živín pri normalizácii metabolizmu
u diabetikov a prevencii srdcovocievnych ochorení.
Čo odporúčam diabetikom: Okamžite začnite s programom
esenciálnych živín a informujte o tom ošetrujúceho lekára. Pravidelne berte esenciálne živiny ako doplnok k liekom na diabetes.
Vysoké množstvá vitamínu C môžu napríklad znížiť počet potrebných inzulínových jednotiek. Na začiatku vitamínového programu by ste si mali dať skontrolovať cukor v krvi. Neprestaňte brať
a ani nemeňte lieky na predpis, kým sa neporadíte s lekárom.
Radšej prevencia ako nutnosť liečby. Úspešnosť môjho programu u diabetikov pramení zo skutočnosti, že dodá chýbajúce
biologické palivo miliónom buniek pankreasu, pečene a cievnych
stien. Tento program pre prirodzene zdravé srdce a cievy je
schopný upravovať aj také vážne stavy, akým je diabetes, a je pre
vás ideálnou voľbou, lebo v prvom rade zabraňuje ďalšiemu rozvoju diabetu a srdcovocievnym komplikáciám.

150

7 DIABETES

Hlavnou komplikáciou pri diabete
je srdcovocievne ochorenie
Diabetes je zvlášť zákerná metabolická porucha. Môžu pri ňom
nastať problémy s cirkuláciou krvi a vznikať zrazeniny v prakticky
ktorejkoľvek časti cievnej sústavy, ktorá meria takmer 100-tisíc
kilometrov.
Srdcovocievne komplikácie u diabetikov:
• Slepota spôsobená upchatím očných artérií
• Zlyhanie obličiek v dôsledku upchatia obličkových tepien,
pri ktorom je nutná dialýza
• Gangréna spôsobená upchatím malých tepien v prstoch nôh
• Srdcový infarkt v dôsledku upchatia vencovitých tepien
• Mozgový infarkt v dôsledku upchatia mozgových tepien

mozgový infarkt

srdcový infarkt
slepota

zlyhanie obličiek

gangréna

Srdcovocievne komplikácie sa môžu vyskytnúť v tele diabetika
kdekoľvek.
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Ako sa rozvinie srdcovocievne
ochorenie pri diabete
Kľúčom k porozumeniu srdcovocievnych ochorení u cukrovkárov
je uvedomenie si podobnosti medzi molekulovou štruktúrou vitamínu C a molekulami cukru (glukózy). Táto príbuznosť vedie k metabolickej zámene so závažnými dôsledkami:
Zo stĺpca A na protiľahlej strane vidno, že bunky cievnych stien
obsahujú drobné biologické pumpy, ktoré sa špecializujú na čerpanie cukru a zároveň aj molekúl vitamínu C z krvného riečiska
do cievnych stien. U zdravého človeka tieto pumpy dostanú do
cievnej steny optimálne množstvo molekúl cukru a vitamínu C, čo
umožní normálne fungovanie steny, a tým aj prevenciu srdcovocievneho ochorenia.
V stĺpci B je zobrazená situácia u diabetika. Vzhľadom na vysokú
koncentráciu cukru v krvi sú pumpy na glukózu a vitamín C zahltené molekulami cukru. Vnútri cievnych stien to vedie k presýteniu
cukrom a zároveň aj k nedostatku vitamínu C. V dôsledku tohto
steny ciev hrubnú a vzniká riziko infarktu jednotlivých orgánov.
Stĺpec C znázorňuje rozhodujúce opatrenie na zabránenie
srdcovocievnych komplikácií pri diabete. Optimálny denný príjem
vybraných bunkových živín − najmä vitamínu C − pomáha opätovne nastoliť rovnováhu medzi vitamínom C a metabolizmom
cukru vnútri buniek pankreasu, cievnych stien a ostatných orgánov.

Štruktúra molekúl
vitamínu C a cukru
(glukózy) je podobná.
vitamín C
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Vitamín C

Stĺpec A
zdravá
osoba

Stĺpec B
diabetik
vysoké riziko

Stĺpec C
diabetik
nízke riziko

v rovnováhe

priveľa cukru,
primálo vitamínu C

v rovnováhe

srdcovocievne
ochorenie

zdravie

Cukor

Pumpy v
bunkových
membránach

Bunky
cievnych
stien

Vplyv na
tepny

zdravie

Zásadným opatrením na prevenciu srdcovocievnych ochorení
u pacientov s diabetom je dopĺňanie vitamínu C.
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Klinická štúdia dokazuje, že vitamín C
znižuje cukor v krvi a potrebu inzulínu
Klinické štúdie ukazujú, že vitamín C u diabetikov neprispieva len
k prevencii srdcovocievnych komplikácií, ale pomáha aj vyrovnávať nerovnováhu metabolizmu glukózy. Profesor R. Pfleger so
spolupracovníkmi z Viedenskej univerzity zverejnili výsledky
pozoruhodnej klinickej štúdie. Dokázali, že u tých pacientov
s diabetom, ktorí brali 300 − 500 mg vitamínu C denne, došlo
k významnému zlepšeniu glukózovej rovnováhy. Hladina krvného
cukru sa v priemere znížila o 30 percent, denná spotreba inzulínu o
27 percent, a takmer úplne sa odstránilo vylučovanie cukru močom.
Je ohromujúce, že túto štúdiu publikovali už v roku 1937 vo vedúcom európskom časopise internej medicíny. Ak by sa na výsledky
tejto významnej štúdie nadviazalo a uvádzali by sa v lekárskych
učebniciach, boli by sa zachránili milióny ľudských životov a srdcovocievne ochorenia by už neboli hrozbou pre diabetikov.

Percentuálne
zníženie

Hladina krvného cukru: - 30 %

niekoľko týždňov
Percentuálne
zníženie

Potreba inzulínu: - 27 %

niekoľko týždňov

Klinickou štúdiou na diabetikoch sa dokázalo, že vitamín C znižuje
hladinu cukru v krvi a potrebu inzulínu.
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Klinická štúdia dokazuje, že viac vitamínu C
znamená menej inzulínu
Pri zvýšenom dennom príjme vitamínu C si môžu pacienti s diabetom výrazne znížiť denné dávky inzulínu. Tak znie záver z klinickej prípadovej štúdie, ktorú urobili na známej Stanfordovej
univerzite v Kalifornii. Dr. J. F. Dice, vedúci autor tejto prípadovej
štúdie, bol zároveň aj jej subjektom. Na začiatku štúdie si Dr. Dice
pichal 32 jednotiek inzulínu denne.
V priebehu trojtýždňovej štúdie si Dr. Dice postupne zvyšoval denný
príjem vitamínu C, až kým na 23. deň nedosiahol dávku 11 gramov
denne. Vitamín C mal rozdelený na malé množstvá, ktoré bral
počas celého dňa, aby sa zlepšila jeho vstrebateľnosť telom. Po
dosiahnutí 23. dňa Dr. Dice namiesto 32 jednotiek inzulínu potreboval napokon už len päť jednotiek denne. S každým ďalším gramom perorálne podávaného vitamínu C teda ušetril 2,5 jednotiek inzulínu.

Potreba inzulínu
(jednotiek na deň)
30

Príjem vitamínu C
(gramov na deň)
pokles potreby
inzulínu
10

20

10

10

zvýšenie
denného príjmu
vitamínu C
10

20

dni

Klinická štúdia dokazuje, že pri podaní každého ďalšieho
gramu vitamínu C sa dá vysadiť 2,5 jednotiek inzulínu.
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Ako môže program Dr. Ratha pomôcť
diabetikom
Ďalej uvádzame výber listov od pacientov s diabetickými poruchami. Bolo by dobré, keby ste sa o ich listy a obsah tejto knihy
podelili s každým, kto trpí na cukrovku. Môžete mu pomôcť predísť srdcovému a mozgovému infarktu, slepote a zlyhaniu iných
orgánov.

Vážený Dr. Rath,
vaším vitamínovým programom pre srdce a cievy som sa začal riadiť
pred troma mesiacmi. Mám 29 rokov a nedávno mi diagnostikovali diabetes typu II. Odkedy pravidelne postupujem
podľa Vášho programu, zisťujem, že hladina glukózy v krvi
sa mi drží na úrovni okolo 100, dokonca aj keď som v strese,
ktorý mi predtým vyvolával zvýšenie hladiny cukru v krvi.
Vďaka Vášmu vitamínovému programu a 1 − 2 gramom vitamínu C
navyše dosahujem úľavu od hlavných negatívnych príznakov, ktoré
som mával, ako slabosť pri nízkej hladine cukru, bolesť na pravej
strane vyvolaná vysokou hladinou cukru a bolestivé močenie pri
vysokých hladinách cukru.
Váš program má na mňa samé pozitívne účinky.
S úctou,
A. M.
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Vážený Dr. Rath,
chcel by som sa s Vami podeliť o svoj príbeh v nádeji,
že týmito informáciami pomôžem ostatným diabetikom
v podobnej situácii. Ba čo viac, dúfam, že vďaka tomu nebudú
musieť zažívať frustráciu a vysiľujúcu bolesť spojenú s neuropatiou
periférneho nervstva tak ako ja.
Na diabetes a diabetickú neuropatiu trpím už mnoho rokov.
Prsty na nohách som mával tmavomodré až fialové a vôbec
som si ich necítil. Vyhliadky boli veľmi chmúrne; ak sa mi
nezlepší stav, mohol by som prísť o prsty na nohách, možno
aj o nohy samotné.
Hľadal som nejaký spôsob liečby, ktorý by mi pomohol dostať sa
z najhoršieho. Potom som sa dozvedel o Vašom programe. Asi po
týždennom užívaní živín som s potešením zistil, že prsty namiesto
modrej a fialovej nadobúdajú svetlogaštanové zafarbenie. Na môj
veľký údiv mi na nohách znovu začali rásť chĺpky. Z toho som usúdil,
že sa do vlasových folikulov znovu dostáva krv.
Bežal druhý týždeň a v nohách som už nemával také časté a úporné
kŕče. Koncom tretieho týždňa ma však príšerne boleli chodidlá a
členky. Spomenul som to priateľovi, ktorý je lekárnik. Celý šťastný
vyslovil presvedčenie, že to sa mi zrejme regenerujú nervy.
Cit v nohách, ktorý som celé roky nemal, sa mi vracia. Znovu
cítim, že mám na nohách topánky. Teraz už začínam tretí
mesiac programu.
Váš program spolu s rotopédom, úpravou dávkovania inzulínu a radami o správnom stravovaní mi pomáhajú bojovať
a víťaziť.
S veľkou úctou,
M. J.
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Vážený Dr. Rath,
som 55-ročný beloch a vážim 70 kilogramov. Mám značne sedavý
spôsob života. Väčšinu času presedím za obrazovkou počítača.
Asi pred 20 rokmi mi diagnostikovali diabetes typu II (d.
dospelých) a naordinovali mi perorálne lieky a dietetické
obmedzenia na kontrolu hladiny cukru v krvi. Tieto preventívne opatrenia zaberali až do obdobia približne pred rokom a pol.
Vtedy mi hladina cukru vyskočila na 260 a viac-menej na nej bezo
zmeny zostávala. Môj lekár (endokrinológ) mi zmenil lieky a drasticky zvýšil ich dávkovanie. Momentálne k nemu chodím raz do mesiaca, aby sme stabilizovali môj stav.
Vo februári 1986 som sa v rámci liečby ťažkej anginy pectoris a všetkých ostatných príznakov srdcovocievneho ochorenia podrobil operácii s päťnásobným bajpasom. Odvtedy som nemal nijaké symptómy, či už bolesť, dýchavičnosť alebo nepravidelnú akciu srdca.
Váš program živín pre srdce a cievy dodržiavam každý deň
podľa Vašich pokynov už presne dva mesiace. Približne pred
dvoma týždňami som spozoroval dramatickú zmenu, príliv
energie. Teraz toho za deň stihnem oveľa viac a nechce sa mi
tak skoro do postele. Nedávno sme so ženou tancovali do
neskorej noci ako naposledy pred 20 rokmi. Keďže – okrem
začlenenia Vášho programu − sa v mojom dennom režime nič iné
nezmenilo, vyplýva z toho jediný záver, že tento novo nájdený „prameň mladosti” je priamym výsledkom práve Vášho programu.
Na záver už len podčiarknem, že za doterajšie zlepšenie vďačím
Vášmu vitamínovému programu. Pokojne použite tento list, prípadne jeho hociktorú časť, ako doklad o Vašom úsilí.
S úctou,
N. M.
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Vážený Dr. Rath,
som 69-ročná žena, na plný úväzok pracujem na mieste, kde sa
vyžaduje veľký zmysel pre detail a flexibilita pri prispôsobovaní sa
časovým nárokom.
Začiatkom minulého roku mi počas ročnej lekárskej prehliadky
doktor povedal, že sa u mňa vyvinula glukózová intolerancia
(čiže neznášanlivosť na glukózu) a ak nepodniknem okamžité protiopatrenia, nakoniec sa to skončí diabetom.
Navštívila som diabetologičku a poskytla som jej všetky informácie
o Vašom programe mikronutrientov pre srdce a cievy, ktoré som
mala k dispozícii. Po konzultácii s ňou som s programom začala.
Upravila som si aj stravu, začala som pravidelne cvičiť a značne som
schudla.
Teraz, o rok neskôr, ma lekárka informovala, že diabetická
porucha je úplne na ústupe. Okrem toho mám krvný tlak
v norme, krvné testy dopadajú skvele, energia mi znateľne
stúpla a znovu mám skvelú kondíciu.
Dr. Rath, ja pripisujem tento obrat k lepšiemu Vášmu vitamínovému
programu.
Ďakujem,
M. B.
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Klinické štúdie dokazujú priaznivé
účinky programu Dr. Ratha na diabetes
Program Dr. Ratha sa overoval v klinickej pilotnej štúdii na desiatich pacientoch, ktorí trpeli diabetom dospelých (typu II). Pred
začatím štúdie, a potom po dvoch, štyroch a šiestich mesiacoch sa
vykonali krvné testy na stanovenie účinku tohto programu živín
na hladinu cukru v krvi (glukózu), ako aj na dlhodobý ukazovateľ
diabetu Hb-A1 (glykozylovaný hemoglobín).
Po šiestich mesiacoch programu celulárnej medicíny, ktorý som
vypracoval pre diabetikov, im hladina cukru v krvi klesla z priemerne 155 mg/dl na začiatku štúdie na priemerných 120 na konci
štúdie. Znamenalo to relatívne zníženie hladiny krvného cukru
o 23 percent, a to len na základe naturálneho prístupu, spočívajúceho v podávaní esenciálnych živín na vyrovnanie nerovnováhy
miliónov telových buniek.

Klinická štúdia dokazuje, že programom celulárnej
medicíny sa hladina cukru v krvi zníži o 23 percent.

160
krvný cukor
(mg/dl)

- 23 %

140

120
začiatok

2 mesiace

4 mesiace 6 mesiacov

Počas šesťmesačnej klinickej štúdie klesla vďaka programu
Dr. Ratha hladina cukru v krvi u diabetikov v priemere o 23 percent.
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Aj hodnota dlhodobého indikátora diabetu v krvi pacientov
poklesla. Ak dodržiavali môj program pol roka, hodnota Hb-A1
v krvi im klesla v priemere o 9,3 percenta.

Programom celulárnej medicíny sa hladina Hb-A1
(dlhodobý indikátor diabetu) znížila takmer o 10 percent.

Priemerná
hladina Hb-A1
v krvi
pacientov

- 9,3 %

začiatok

po 6-ich
mesiacoch

V tej istej klinickej štúdii sa programom Dr. Ratha podarilo znížiť
hladinu Hb-A1 v krvi priemerne o 9,3 percenta.

V tejto tabuľke sú zhrnuté výsledky ďalších nezávislých štúdií,
ktoré skúmali jednotlivé zložky môjho programu:

Testované bunkové živiny

Prameň

Vitamín C

Mann, Som, Stankova,
Stepp a Hirashima

Vitamín E
Magnézium
Chróm

Paolisso
McNair a Mather
Liu a Riales
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Program celulárnej medicíny pre
diabetikov
Pacientom s diabetom a diabetickými komplikáciami
radím, aby okrem základného programu opísaného
v 1. kapitole brali ešte vo zvýšených dávkach nasledovné bunkové bioenergetické faktory:
• Vitamín C: Vyrovnáva bunkovú nerovnováhu spôsobenú
zvýšenými hladinami cukru, prispieva k zníženiu potrebných dávok inzulínu, znižuje vylučovanie glukózy v moči
a predovšetkým chráni steny tepien.
• Vitamín E: Zabezpečuje antioxidačnú ochranu a chráni
bunkové membrány.
• Vitamíny B1, B2, B3, B5, B6, B12 a biotín: Nosiče bioenergie v bunkovom metabolizme, zlepšujú látkovú
premenu, najmä v pečeňových bunkách a v pankrease.
• Chróm: Stopový prvok, funguje ako biokatalyzátor
optimálneho metabolizmu glukózy a inzulínu.
• Inositol a cholín: Zložky lecitínu, sú dôležitou súčasťou
každej bunkovej membrány a sú zásadne dôležité pre
optimálny prenos a zásobovanie buniek živinami a ostatnými biomolekulami.

Upozornenie: Najdôležitejším cieľom je zabezpečiť optimálnu ochranu steny tepien, a nie úplne nahradiť inzulín.
V mnohých prípadoch, najmä u pacientov so zdedenou
(juvenílnou) inzulínovou nedostatočnosťou, to ani nikdy
nebude možné.
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