10
Celulárna medicína
Vedecké základy celulárnej medicíny
• Esenciálne mikronutrienty:
zdroj bioenergie v bunkách
• Princípy celulárnej medicíny
• Vedecké fakty o bunkových živinách
• Konvenčná verzus celulárna medicína
• Otázky a odpovede

PREČO ZVIERATÁ NEDOSTANÚ SRDCOVÝ INFARKT, ALE ĽUDIA ÁNO

Esenciálne mikronutrienty:
zdroj bioenergie v bunkách
Život závisí od nepretržitého prísunu štyroch hlavných prvkov:
vzduchu (kyslíka), vody, makronutrientov (bielkovín, tukov a
sacharidov) a mikronutrientov (vitamínov, minerálov, určitých
aminokyselín a stopových prvkov).
Mikronutrienty sa od vzduchu, vody a potravy výrazne líšia, pretože ich nedostatok sa neprejaví včasnými „varovnými” signálmi.
Nedostatok kyslíka napríklad vedie za niekoľko minút k výstražnému duseniu sa. Varovným signálom nedostatku vody je smäd,
nedostatok potravy vyvoláva hlad.
Nedostatok vitamínov a ďalších esenciálnych živín, nosičov bunkovej bioenergie, však nevyvoláva v tele nijaké včasné varovné
signály. Prvou známkou nedostatku mikronutrientov je až prepuknutie choroby. Úplné vyčerpanie vitamínov, napríklad pri
skorbute, sa po niekoľkých mesiacoch končieva smrťou. Keďže
každý z nás prijíma isté malé množstvá vitamínov a ďalších esenciálnych živín, všeobecne netrpíme ich úplným vyčerpaním.
Väčšina z nás však trpí chronickým nedostatkom vitamínov a ďalších esenciálnych živín celé roky, ba desaťročia. Tento dlhodobý
deficit bioenergie v bunkách vytvára predpoklady pre vznik chronických ochorení, napríklad aterosklerózy, zlyhania srdca, cievnych komplikácií pri diabete a ďalších chorobných stavov spomínaných v tejto knihe. Prvou známkou chronického nedostatku
mikronutrientov môže byť srdcový a mozgový infarkt, prípadne
prejavenie sa inej choroby.
Keďže nás telo neupozorní varovnými signálmi na deficit bunkovej energie, najlepší spôsob, ako mu predísť − a vyhnúť sa tak
nástupu ochorenia − je optimálne denné dopĺňanie esenciálnych
živín podľa programu celulárnej medicíny.
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Kyslík

Voda

Makronutrienty

Mikronutrienty

• sacharidy
• tuky
• bielkoviny

Chýbajúce prvky Včasné varovné
nevyhnutné pre
signály
život

• vitamíny
• aminokyseliny
• minerály
• stopové prvky

Smrť nastáva
v priebehu

Bez kyslíka

dusenie sa

minút

Bez vody

smäd

dní

Bez potravy

hlad

týždňov

Žiadne
vitamíny

žiadne!

mesiacov
(napr. skorbut)

Nedostatok
vitamínov

žiadne!

mnohých rokov
(napr. srdcový
infarkt)

Zdroje bioenergie pre telo a následky ich nedostatku.
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Celulárna medicína
V tejto knihe predstavujeme vedeckú koncepciu celulárnej medicíny, ktorá predznamenáva novú éru v zdravotnej starostlivosti.
Vychádza z nového poňatia zdravia a choroby: o zdraví a chorobe v našom tele a orgánoch rozhoduje fungovanie miliónov
buniek. Optimálne fungovanie buniek je predpokladom dobrého
zdravia. A naopak, dysfunkcia buniek vyvoláva chorobu.
Primárnou a vôbec najčastejšou príčinou nesprávneho fungovania
buniek je chronický nedostatok živín nenahraditeľných pre bunky,
a to najmä vitamínov, aminokyselín, minerálov a stopových
prvkov. Tieto živiny sú potrebné pre množstvo biochemických
reakcií a ďalších bunkových funkcií, ktoré prebiehajú v každej
bunke ľudského tela. Chronický deficit jednej či viacerých esenciálnych živín preto nutne vedie k bunkovej dysfunkcii a chorobe.
Celulárna medicína tiež vysvetľuje, prečo sú srdcovocievne ochorenia v mnohých krajinách príčinou smrti číslo jeden. Obehová
sústava je mechanicky najviac namáhaný orgán v ľudskom tele, a
to v dôsledku nepretržitého pumpovania krvi srdcom a cirkulácie
krvi v tepnách. Kvôli značnému mechanickému zaťaženiu spotrebujú bunky srdcovocievnej sústavy veľké množstvo vitamínov a
ďalších esenciálnych živín.
Celulárna medicína určuje základné preventívne a terapeutické
opatrenia pri srdcovocievnych ochoreniach, ako aj pri mnohých
iných chorobných stavoch, a to optimálny denný príjem určitých
mikronutrientov.
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Princípy celulárnej medicíny
I.

O zdraví a chorobe sa rozhoduje na úrovni
miliónov buniek, z ktorých pozostáva ľudské
telo a orgány.

II.

Vitamíny a ďalšie esenciálne živiny hrajú nezastupiteľnú úlohu pri tisíckach biochemických
reakcií v každej bunke. Ich chronický nedostatok
je najčastejšou príčinou chybného fungovania
miliónov buniek tela a primárnou príčinou srdcovocievnych a ďalších chronických ochorení.

III. Srdcovocievne ochorenia prevažujú preto, lebo
bunky kardiovaskulárneho systému spotrebúvajú vitamíny a ďalšie esenciálne živiny veľmi
rýchlo v dôsledku mechanického zaťaženia
srdca a buniek cievnych stien pri pulzovej vlne.

IV. Optimálne dopĺňanie vitamínov a ďalších esenciálnych živín je kľúčom k prevencii a účinnej
liečbe srdcovocievnych ochorení, ako aj iných
chronických zdravotných ťažkostí.
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Bunkové živiny ako zdroj esenciálnej
bioenergie v bunkových „elektrárňach”
Cieľovou stanicou väčšiny bunkových živín sú „elektrárne” v bunkách (mitochondrie). Pomáhajú „vznietiť” biologické „horenie”
energie, ktorá sa uvoľní zo sacharidov, bielkovín a tukov. Ak
použijeme porovnanie s klasickou tepelnou elektrárňou, boli by
v procese výroby energie makroživiny uhlím a mikroživiny zápalnou látkou. Na obrázku vedľa sú zhrnuté tieto významné skutočnosti:
• Acetylkoenzým A (Acetyl-KoA), ústredná molekula bunkového metabolizmu, je nenahraditeľná pri štiepení jednotlivých
zložiek stravy (sacharidov, bielkovín, tukov) a ich premene na
bioenergiu. Acetyl-KoA má vo svojej štruktúre aj vitamín B5
(kyselinu pantoténovú). Nedostatok vitamínu B5 vedie k zníženiu hladiny acetylkoenzýmu A a k metabolickému „zadretiu”.
To môže mať za následok zvýšenú hladinu cholesterolu a ďalších tukov v krvi. Optimálnym dopĺňaním vitamínu B5 sa toto
„hromadenie” uvoľní a zlepší sa produkcia bunkovej energie.
• Vitamín B3 (niacín) zabezpečuje transport energie v jednom
z najvýznamnejších nosičov bunkovej energie, nikotínamid
adenín dinukleotide (NAD). Vitamín C dodáva bioenergiu
transportným molekulám NAD tak, že pripája vodík (-H), a
tým biologickú energiu. Bioenergeticky bohaté vektorové
molekuly NAD/NAD-H zabezpečujú energiu pre tisícky reakcií
v bunkách. Optimálne hospodárenie s energiou v bunkách sa
teda nezaobíde bez dostatočného prísunu vitamínu B3 a vitamínu C.
• Vitamín B2 (riboflavín) a vitamín C fungujú v bunkách
podobne. Vitamín B2 je stavebný prvok transportnej biomolekuly flavín adenín dinukleotid (FAD) a vitamín C zabezpečuje
nabitie miliónov molekúl FAD bioenergiou (FAD-H).
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Bunkové
mikronutrienty

vitamín C
vitamín B1

Vitamíny ako
nosiče bunkovej
energie

Produkcia
bioenergie
v bunkách

bežná
strava
proteíny

vitamín B5
(pantotenát)
tuky

vitamín B2

sacharidy

acetylkoenzým A

vitamín B3
vitamín B5

vitamín B12
biotín

citrátový
cyklus

folát
karnitín
koenzým
Q-10
minerály
stopové
prvky

kyslíkový cyklus

tvorba energie v bunkách

vitamín B6

vitamín B2
+ vitamín C

–> FAD/FAD-H

vitamín B3
+ vitamín C

–> NAD/NAD-H

Esenciálne živiny zabezpečujú bioenergiu všetkým bunkám.
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Vedecké fakty o bunkových živinách
Celosvetový úspech programu celulárnej medicíny vyplýva z toho,
že stojí na vedeckých základoch. Je známe presné biochemické
zloženie a početné biologické funkcie všetkých zložiek tohto
naturálneho programu. Vďaka tomu sú priaznivé zdravotné
účinky programu reprodukovateľné a môžu ich využívať milióny
ľudí na celom svete dnes aj v budúcnosti.
Každý komponent programu celulárnej medicíny je podložený
početnými vedeckými štúdiami, ktoré zdôvodňujú jeho obrovský
význam pre zdravie ľudí. Na nasledujúcich stránkach sú zhrnuté
poznatky o dôležitosti jednotlivých živín.
Je zaujímavé, že o mnohých týchto biochemických funkciách píšu
aj popredné učebnice biológie a biochémie. V tom sa markantne
líšia od učebníc medicíny, kde tieto poznatky, také dôležité pre
záchranu ľudských životov, ešte vždy chýbajú. V renomovanej
učebnici pre budúcich kardiológov Srdcové choroby – Učebnica
kardiovaskulárnej medicíny od Eugena Braunwalda, ktorá má 2tisíc strán, nie je vitamín C spomenutý ani jediný raz − aj napriek
tomu, že sám osebe je najvýznamnejšou príčinou, prečo zvieratá
nemávajú srdcový infarkt, ale ľudia áno.
Vynechanie týchto životne dôležitých informácií v lekárskych
učebniciach nie je náhodné. Dochádza k nemu v záujme investícií
farmaceutického priemyslu práve do „obchodovania s chorobou”
v hodnote mnohých biliónov dolárov. Ide o investície do patentovaných syntetických liečiv, ktoré sa zameriavajú len na symptómy.
Tento biznis sa môže celosvetovo vzmáhať len vtedy, keď sa
odstráni akákoľvek konkurencia v podobe naturálnych, nepatentovateľných prístupov k zdraviu. Účelu iba poslúži, ak lekári a
ostatní zdravotníci nedocenia zásadnú rolu mikronutrientov ako
základu pre optimálne fungovanie buniek a zdravie ľudí.
Vedecký základ celulárnej medicíny môže navodiť prepotrebnú,
hoci dávno omeškanú, modernizáciu medicíny. S každým dňom,

208

10 CELULÁRNA MEDICÍNA

o ktorý sa oddiali uplatnenie celulárnej medicíny v praxi, zomrú
tisícky pacientov na celom svete na chorobu, ktorej sa dalo predísť.
Nasledujúce stránky obsahujú výber vedeckých poznatkov o jednotlivých zložkách programu celulárnej medicíny. Tieto informácie poslúžia aj rastúcemu počtu lekárov a profesionálnych zdravotníkov, ktorí akceptujú a uplatňujú princípy celulárnej medicíny
v každodennej praxi.

Vitamíny, minerály, stopové prvky,
aminokyseliny a ďalšie živiny pre bunky
Vitamín C
je kľúčová živina pre stabilitu krvných ciev, srdce a ďalšie orgány ľudského tela. Bez vitamínu C by naše telo doslova skolabovalo a rozpadlo by sa, tak ako pri skorbute. Vitamín C zodpovedá za optimálnu
tvorbu a funkciu kolagénu, elastínu a ďalších molekúl v spojivovom
tkanive, ktoré poskytuje stabilitu cievam a celému telu.
Vitamín C je dôležitý na rýchle hojenie rán v celom tele vrátane zhojenia nespočetných drobných lézií vnútri cievnych stien.
Vitamín C je najvýznamnejší antioxidant v ľudskom tele. Optimálne
množstvá vitamínu C účinne chránia srdcovocievnu sústavu a organizmus pred biologickým „hrdzavením”.
Vitamín C je takisto kofaktor celého radu biologických katalyzátorov (enzýmov), ktoré sú dôležité pre dobrý metabolizmus cholesterolu, triglyceridov a ďalších rizikových faktorov. Pomáha pri znižovaní rizika srdcovocievnych ochorení.
Vitamín C zohráva významnú úlohu pri „dobíjaní” nosičov bioenergie vnútri buniek.
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Vitamín E
je najvýznamnejší v tukoch rozpustný antioxidačný vitamín. Vitamín E chráni najmä membrány buniek srdcovocievnej sústavy.
Zabraňuje útokom voľných radikálov a oxidačnému poškodeniu.
Vitamín E sa prenáša nízkodenzitnými lipoproteínmi (LDL) a
inými časticami na transport cholesterolu a tukov. Ak sa tento
vitamín berie v optimálnych množstvách, dokáže zabrániť oxidácii tukových častíc (biologickému „hrdzaveniu”) a poškodeniu
vnútorných cievnych stien.
Je dokázané, že vitamín E znižuje priľnavosť doštičiek v krvnej cirkulácii, a tým zabezpečuje optimálnu viskozitu krvi a znižuje
riziko jej zrážania.
Betakarotén
je ďalší významný v tukoch rozpustný antioxidačný vitamín.
Hovorí sa mu tiež provitamín A. Rovnako ako vitamín E, aj betakarotén unáša krvný prúd, a to najmä lipoproteínové častice,
k miliónom telových buniek. Tak ako vitamín E, aj betakarotén
zabraňuje biologickému „hrdzaveniu”, a teda poškodzovaniu
srdcovocievneho systému. Početné klinické štúdie dokazujú, že
betakarotén je ďalší ochranný činiteľ pred srdcovocievnymi ochoreniami. Je dokázané, že podobne ako vitamín E, aj betakarotén
znižuje riziko zrážania krvi.
Vitamín B1 (tiamín)
pôsobí ako kofaktor dôležitého biokatalyzátora zvaného pyrofosfát.
Tento biokatalyzátor sa podieľa na fosfátovom metabolizme v bunkách, čo predstavuje ďalší kľúčový zdroj energie na optimalizáciu
nespočetného množstva reakcií v bunkách srdcovocievnej sústavy a
iných bunkách.
Vitamín B2 (riboflavín)
je kofaktor flavín adenín dinukleotidu (FAD), jedného z najvýznamnejších nosičov bunkovej energie v bunke vnútri mitochondrií (elektrární).
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Vitamín B3 (niacín)
je živina, ktorá je nenahraditeľná ako kofaktor nikotínamid adenín dinukleotidu (NAD) a príbuzných molekulových nosičov energie. Molekuly NAD tvoria jeden z najvýznamnejších transportných systémov v celom tele. Milióny takýchto energonosičov sa
tvoria a dobíjajú (vitamínom C) v „elektrárňach” kardiovaskulárnych buniek. Život buniek a život sám by bez tohto nosiča energie nebol možný.
Vitamín B5 (pantotenát)
je kofaktor koenzýmu A, ústrednej palivovej molekuly v metabolizme srdcových a cievnych buniek, ako aj iných buniek. Celý metabolizmus cukrov, bielkovín a tukov vnútri bunky sa začína jednou
molekulou, a tou je acetylkoenzým A. Je to kľúčová molekula,
ktorá pomáha premieňať potravu na bunkovú energiu, a má vo
svojej štruktúre vitamín B5. Práve preto je také dôležité dopĺňať
tento vitamín − ani bez tohto vitamínu by bunky neprežili.
Vitamín B6 (pyridoxín)
je kofaktor pyridoxalfosfátu, ktorý je dôležitý pre metabolizmus
aminokyselín, a teda bielkovín v srdcovocievnych a iných bunkách. Vitamín B6 je potrebný pri tvorbe červených krviniek, ktoré
roznášajú kyslík do buniek srdcovocievnej sústavy a celého tela.
Vitamín B6 je tiež zásadne dôležitý na optimálnu stavbu a funkciu kolagénových vlákien.
Vitamín B12
je potrebný pre správny metabolizmus mastných kyselín a niektorých aminokyselín v telových bunkách. Vitamín B12 takisto potrebujeme na tvorbu červených krviniek. Závažný deficit vitamínu
B12 môže zapríčiniť chorobu zvanú perniciózna (zhubná) anémia, ktorú charakterizuje nedostatočná tvorba krviniek.
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Folát
je živina veľmi dôležitá pre tvorbu červených krviniek a prísun
kyslíka.
Posledné tri spomenuté vitamíny výborne ilustrujú, že bioenergetické molekuly fungujú vo vzájomnej súhre ako jeden orchester.
Bez primeraného prívodu kyslíka do všetkých buniek by sa ich
funkcia narušila, nech by ste z ostatných vitamínov zjedli, koľko
chcete. Preto je dôležité dopĺňať si stravu čo najkomplexnejšie −
správnymi esenciálnymi živinami v správnych množstvách.
Biotín
je potrebný pri metabolizme sacharidov, tukov a bielkovín.
Vitamín D
hrá nezastupiteľnú úlohu pri optimálnom kalcio-fosfátovom
metabolizme. Je potrebný aj na rast a stabilitu kostí a zubov. Stáročia býval nedostatok vitamínu D častým zjavom u detí, spôsoboval zaostávanie rastu a malformácie. Preto sa v mnohých krajinách vitamín D pridáva do mlieka.
Vitamín D je tiež nenahraditeľný pri optimálnom kalciovom
metabolizme v stenách tepien, vrátane odbúravania kalcia z aterosklerotických plátov.
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Minerály
sú dôležité esenciálne živiny. Najvýznamnejšie spomedzi nich sú
kalcium, magnézium a draslík. Minerály sú potrebné pri obrovskom množstve katalytických reakcií, ktoré sa odohrávajú vo
všetkých telových bunkách.
Kalcium
je dôležité pre dobrú kontrakciu svalových buniek, vrátane miliónov buniek srdcového svalu. Je potrebné na vedenie nervových
vzruchov, a tým aj optimálne srdcové sťahy. Kalcium je absolútne
nevyhnutné na spevnenie a stabilitu kostí a zubov. Takisto je
nutné na správnu biologickú komunikáciu medzi bunkami srdcovocievnej sústavy, ako aj medzi ostatnými bunkami. Potrebné je
aj pre ďalšie biologické funkcie.
Magnézium
je prirodzený antagonista kalcia. Je rovnako užitočné pre srdcovocievnu sústavu ako syntetické lieky – blokátory kalciového
kanála, ibaže magnézium si príroda vyrába sama.
Klinické štúdie ukazujú, že magnézium zohráva dôležitú úlohu
pri úprave zvýšeného krvného tlaku. Navyše môže pomôcť upraviť aj nepravidelnú akciu srdca.
Kálium
je dôležité pre optimálnu funkčnosť nervových vzruchov, vrátane
prevodového systému srdca, ktorý zabezpečuje pravidelnú
tepovú frekvenciu.

Stopové prvky
ako zinok, mangán, meď, selén, chróm a molybdén patria medzi
nenahraditeľné živiny. Sú to zväčša kovy, ktoré sú katalyzátormi tisícok biochemických reakcií v rámci bunkového metabolizmu. Potrebné
sú však len veľmi malé množstvá − menej ako desaťtisícina gramu.
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Aminokyseliny
sú stavebné prvky bielkovín. Väčšinu aminokyselín v tele získavame z bežnej stravy štiepením bielkovín. Mnohé z nich si telo
dokáže v prípade potreby syntetizovať samo. Tieto aminokyseliny sa nazývajú „neesenciálne” aminokyseliny. Aminokyseliny,
ktoré si telo nevie samo vyrobiť, sa označujú ako „esenciálne”
aminokyseliny.
Je dôležité si uvedomiť, že − aj keď si je telo schopné niektoré
aminokyseliny vyrobiť samo − ich množstvo zvyčajne nepostačuje
na udržanie naozajstného zdravia. Aminokyselina prolín je toho
dobrým príkladom.
Prolín
je hlavný stavebný prvok bielkovín kolagénu a elastínu. Viac ako
10 % stavebných jednotiek kolagénových molekúl neobsahuje nič
iné, len prolín. Ľahko teda pochopíme, nakoľko je pre optimálnu
stabilitu cievnych stien a celého tela dôležité prijať prostredníctvom správnych výživových režimov optimálne množstvo prolínu.
Prolín zohráva veľmi dôležitú úlohu v procese odstraňovania aterosklerotických plátov. Ako sme už spomínali, tukové častice, prenášajúce cholesterol (lipoproteíny), priľnú zvnútra k cievnym stenám pomocou „biologickej lepiacej pásky”. Prolín má rovnako
imponujúce účinky ako „teflón”, vďaka čomu dokáže neutralizovať priľnavosť tukových častíc. To má dvojaký liečivý účinok. Po
prvé, prolín pomáha zabrániť ďalšiemu rastu aterosklerotických
plátov, a po druhé, pomáha uvoľniť už uložené tukové častice
z cievnych stien do krvného riečiska. Ak sa ich uvoľní dostatočné
množstvo, veľkosť aterómov sa zmenší a zvráti sa tak priebeh
srdcovocievneho ochorenia.
Prolín si telo dokáže syntetizovať, ale takto vyrobené množstvo
veľa ráz nestačí, najmä u pacientov so zvýšeným rizikom srdcovocievneho ochorenia.
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Lyzín
na rozdiel od prolínu je lyzín esenciálna aminokyselina. To znamená, že si ho telo nedokáže vytvoriť samo. Preto je kriticky dôležité denne ho dopĺňať. Rovnako ako prolín aj lyzín je dôležitá stavebná jednotka kolagénu a ďalších molekúl, ktoré zabezpečujú
stabilitu. Jeho príjem pomáha stabilizovať cievy a ďalšie telové
orgány.
Na optimálnu stabilitu telových tkanív je obzvlášť dôležitý príjem
lyzínu a prolínu v kombinácii s vitamínom C. Kolagénové molekuly nadobudnú optimálnu pevnosť len vtedy, keď sa stavebné
jednotky kolagénu, lyzín a prolín, biochemicky modifikujú na
hydroxylyzín a hydroxyprolín. Vitamín C je najúčinnejší biokatalyzátor takejto „hydroxylačnej” reakcie, a tým aj faktor optimálnej
pevnosti spojivového tkaniva.
Lyzín je ďalšie „teflónové” činidlo, ktoré pomáha uvoľniť uložené
tukové častice z cievnych depozitov. K základnému programu,
odporúčanému v tejto knihe, si môžu ľudia s už rozvinutým
srdcovocievnym ochorením zvýšiť denný príjem lyzínu a prolínu
až na niekoľko gramov.
Lyzín je tiež prekurzor (východisková látka) aminokyseliny karnitínu. Pri premene lyzínu na karnitín musí byť prítomný vitamín C
ako biokatalyzátor. To je ďalší dôvod, prečo treba kombinovať
lyzín s vitamínom C.
Arginín
je aminokyselina, ktorá plní v ľudskom tele veľa funkcií. V súvislosti so srdcovocievnou sústavou je osobitne dôležitá jedna: arginín dokáže odlúčiť malú molekulu zvanú oxid dusnatý. Táto
drobná čiastočka, odštiepená z pôvodnej molekuly arginínu, má
obrovský vplyv na udržanie zdravia srdca a ciev. Oxid dusnatý
relaxuje steny artérií a pomáha upraviť vysoký krvný tlak. Okrem
toho oxid dusnatý pomáha znížiť priľnavosť doštičiek a má protizrážanlivý účinok.
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Karnitín
je veľmi dôležitá esenciálna živina, potrebná pri premene
tukov na energiu. Funguje ako transportný mechanizmus
medzi továrensko-výrobnou a elektrárenskou časťou bunky,
ako aj pri presune energetických molekúl dnu a von z mitochondrií (elektráreň). Tento mechanizmus je dôležitý najmä
pre svalové bunky, vrátane srdcových.
Pre neprestajne pumpujúci srdcový sval je práve karnitín jedna
z kriticky dôležitých živín. Veľa klinických štúdií dokázalo
vysoký význam dopĺňania karnitínu pre zlepšenie výkonu
srdca ako pumpy a ostaných parametrov srdcovej výkonnosti.
Karnitín je užitočný pre elektrické bunky srdca. Dokázalo sa,
že jeho dopĺňanie pomáha upraviť rôzne formy nepravidelnej
srdcovej akcie.
Cysteín
je ďalšia aminokyselina, ktorá plní v tele celý rad významných
funkcií. Cysteín je stavebný prvok glutatiónu, jedného z najdôležitejších antioxidantov, ktoré sa tvoria v tele. Preto dopĺňanie cysteínu obzvlášť prospieva srdcovocievnej sústave. Glutatión okrem iného chráni vnútro cievnych stien pred voľnými
radikálmi a inými druhmi poškodenia.

Ďalšie živiny dôležité pre bunky
Koenzým Q-10
je ďalšia významná esenciálna živina, tiež známa ako ubikvinón. Koenzým Q-10 je nesmierne dôležitý katalyzátor energetického hospodárstva každej bunky.
Vzhľadom na svoje vysoké pracovné vyťaženie spotrebujú
bunky srdcového svalu zvlášť veľa koenzýmu Q-10. Pacientom
s nedostatočnou funkciou srdca ako pumpy táto esenciálna
živina často chýba. Klinické štúdie jednoznačne dokázali
význam koenzýmu Q-10 pri liečbe zlyhania srdca a optimalizácii srdcového výkonu.
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Inositol
je súčasť lecitínu. Je nenahraditeľný pri metabolizme cukrov a
tukov v bunkách nášho tela.
Inositol tiež zohráva dôležitú úlohu v procese biologickej komunikácie medzi telovými bunkami a orgánmi v tele. Hormóny, napríklad inzulín a ďalšie molekuly, sú pre bunky signálmi zvonku. Ak
sa hormón dostane k cieľovej bunke, potrebuje jej odovzdať
svoju informáciu. Inositol sa pričiní o správne prečítanie tejto
informácie cez bunkovú membránu. Prispieva teda k hladkému
priebehu biologickej komunikácie, ktorá je zas kriticky dôležitá
pre optimálne zdravie srdca a ciev.
Pyknogenoly a iné bioflavonoidy
Pyknogenoly je označenie skupiny bioflavonoidov (proantokyanidínov) s pozoruhodnými vlastnosťami. V srdcovocievnej sústave
plnia niekoľko významných funkcií:
• Pyknogenoly sú veľmi účinné antioxidanty, v súčinnosti s vitamínmi C a E zabraňujú poškodeniu srdcovocievnej sústavy voľnými radikálmi.
• Spoločne s vitamínom C majú pyknogenoly mimoriadne veľký
význam pri stabilizácii steny krvných ciev, vrátane kapilár.
Dokázalo sa, že pyknogenoly sa viažu na elastín, najdôležitejšiu molekulu z hľadiska elasticity, a chránia molekuly elastínu
pred enzymatickou degradáciou.
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Konvenčná medicína verzus
celulárna medicína
Konvenčná medicína
Program celulárnej medicíny znesie akékoľvek porovnanie s inými
preventívnymi prístupmi k zdraviu srdca a ciev. Preventívne prístupy konvenčnej medicíny sa sústreďujú na znižovanie cholesterolu a ostatných rizikových faktorov, ako aj na zmeny životného
štýlu. Nedarí sa im však dosiahnuť také rozhodujúce ciele kardiovaskulárneho zdravia, ako sú napríklad optimálna stabilita ciev a
ich reparácia, antioxidačná ochrana a optimálna bioenergia pre
bunky.

Biologické ciele
konvenčnej medicíny

Koronárna choroba srdca

A. vnútri steny tepien
•
•
•
•
•
•
•

?
?
?
?
?
?
?

B. v krvi
• znižovanie cholesterolu
•?
•?

+
Zdravý životný štýl
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Porovnanie terapeutických cieľov pri
srdcovocievnych ochoreniach
Celulárna medicína
Program celulárnej medicíny sa naopak vyznačuje presne zadefinovanými biologickými cieľmi. V rámci svojich vedeckých východísk celulárna medicína stanovuje terapeutické ciele nevídaného
rozsahu a adresnosti v oblasti prevencie a liečby srdcovocievnych
ochorení. Optimalizuje sa stabilita cievnych stien, navodzujú sa
hojivé procesy v cievach a zabezpečuje sa antioxidačná a „teflónová” ochrana. Na obrázku nižšie sú zhrnuté najvýznamnejšie biologické ciele tohto naturálneho kardiovaskulárneho programu.

Biologické ciele
celulárnej medicíny

Koronárna choroba srdca

A. Vnútri steny tepien
•
•
•
•
•
•
•

stabilita steny
hojenie steny
odstránenie plátov
„teflónová” ochrana
antioxidačná ochrana
bioenergia pre bunky
relaxácia steny tepien

B. V krvi
• zníženie rizikových faktorov
• optimálna viskozita krvi
• zdravé krvné bunky

+
Zdravý životný štýl

Návrat k norme prirodzenou cestou je možný!
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Konvenčná medicína verzus
celulárna medicína

Efektívnosť
Konvenčná terapia sa vo všeobecnosti obmedzuje na izolovanú
liečbu jednotlivých kardiovaskulárnych symptómov. Nakoľko
však väčšina srdciarov máva naraz viacero rôznych problémov so
srdcom a cievami, často im predpisujú niekoľko rozličných liekov.
Naproti tomu program celulárnej medicíny rieši východiskové príčiny. Zabezpečí sa „bunkové palivo” miliónom buniek, čo potom
umožní súbežnú korekciu rozmanitých narušených bunkových
funkcií v srdcovocievnej sústave.

Konvenčná medicína primárne lieči symptómy
Druh liekov

Liečba symptómov

nitráty

angina pectoris

(symptómy)

antiarytmiká

arytmia

(symptómy)

betablokátory

vysoký krvný tlak

(symptómy)

diuretiká

zlyhanie srdca

(symptómy)

Celulárna medicína koriguje príčinu
koronárna choroba srdca
Živiny pre
bunkové
zdravie

zlyhanie srdca
arytmia
„Bunkové palivo”
pre všetky bunky
a orgány
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Porovnanie efektívnosti a bezpečnosti

Bezpečnosť
Ďalšia dôležitá výhoda programu celulárnej medicíny v porovnaní
s konvenčnými farmakoterapiami spočíva v tom, že je bezpečný a
nepriaznivé vedľajšie účinky nie sú známe. Dr. A. Bendichová
zhrnula otázky bezpečnosti vitamínov v prehľade zverejnenom
v Annals of the New York Academy of Sciences. Zistila, že správy
o vedľajších účinkoch vitamínov sú nepodložené. To farmaceutický priemysel má záujem šíriť nepravdivé informácie, aby sa
vytvorila pochybná závislosť len na liekoch na predpis.
Takto vychádza porovnanie programu celulárnej medicíny s konvenčnými terapiami na srdce a cievy z hľadiska ich rizík.
Konvenčná medicína
Liečba
Lieky na
znižovanie
cholesterolu

Možné vedľajšie účinky
rakovina, poškodenie
pečene a myopatia
(svalová slabosť)

Zdroj
Physician’s Desk
Reference (PDR)

Aspirín

porážka, vredy, rozpad
kolagénu, urýchlenie
rozvoja srdcovej choroby

PDR
Brooks

rakovina

Psaty

Blokátory
kalciových
kanálov

Celulárna medicína
Liečba
Esenciálne
živiny

Možné vedľajšie účinky
žiadne

Zdroj
Bendich, Rath
(Prečo zvieratá
nedostanú srdcový
infarkt, ale ľudia áno,
1. vydanie)
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Ako sa dožiť dlhšieho veku
a udržať si zdravie
Tie isté biologické mechanizmy, ktoré vedú ku kôrnateniu tepien
a srdcovocievnym ochoreniam, rozhodujú aj o procese starnutia
nášho organizmu. Dalo by sa povedať, že starnutie tela je vleklá
forma srdcovocievneho ochorenia. Rýchlosť, akou vaše telo
starne, priamo závisí od zdravotného stavu vašej srdcovocievnej
sústavy. Obzvlášť dôležité pritom je optimálne fungovanie takmer
100-tisíc kilometrového „potrubia” z tepien, žíl a kapilár. Toto
krvné riečisko zásobuje telové orgány a miliardy telových buniek
kyslíkom a esenciálnymi živinami.

Vaše telo je také staré, aká stará je vaša
srdcovocievna sústava.

Ak si nechránite telo esenciálnymi živinami, vekom začnú steny
krvných ciev hrubnúť. Napokon to vedie k podvýžive miliónov
buniek a zrýchlenému starnutiu celého tela a jeho orgánov.
Program celulárnej medicíny je overený spôsob na ochranu srdcovocievnej sústavy. Je to tiež najlepšia cesta, ako pribrzdiť proces
starnutia tela prirodzeným spôsobom, a tak prispieť k dlhému a
zdravému životu.
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Otázky a odpovede týkajúce sa
programu Dr. Ratha
Ďalej sú uvedené niektoré z najčastejšie kladených otázok o programe Dr. Ratha. Odpovede majú charakter všeobecného odporúčania a nenahradia osobnú konzultáciu s lekárom.

Čo je Program celulárnej medicíny Dr. Ratha?
Je to denný rozpis živín, ktorý bol vedecky zostavený z presne
určených vitamínov, aminokyselín, minerálov a stopových prvkov
na optimalizáciu kardiovaskulárnych funkcií. Vybrané komponenty majú synergický účinok. Je doplnený o primerané zmeny
životného štýlu, uvedené v 10-bodovom programe pre prirodzene
zdravé srdce a cievy v 1. kapitole tejto knihy.
Čím sa program Dr. Ratha líši od iných multivitamínových
prípravkov?
Program živín Dr. Ratha vychádza z nového a vedecky podloženého poznania príčin srdcovocievnych ochorení a iných chronických zdravotných stavov. Jeho účinnosť dokázali klinické štúdie a
skúsenosti státisícov ľudí, ktorí ho uplatnili pri naturálnej prevencii i liečbe. Jeho kompozícia je starostlivo zvolená tak, aby sa na
základe maximálnej synergie jednotlivých ingrediencií dosiahli
optimálne priaznivé zdravotné účinky na milióny buniek. To tiež
vysvetľuje, prečo priemerné dávky živín sú účinnejšie ako megadávky izolovaných ingrediencií odporúčaných inde.
Za niekoľko málo rokov sa program celulárnej medicíny stal
popredným naturálnym ozdravným programom, ktorý užívajú
státisíce ľudí na celom svete.

223

PREČO ZVIERATÁ NEDOSTANÚ SRDCOVÝ INFARKT, ALE ĽUDIA ÁNO

Komu môže program Dr. Ratha prospieť?
Môže z neho mať osoh každý muž aj žena v akomkoľvek veku,
od tínedžera až po staršieho občana. Program celulárnej medicíny Dr. Ratha je primárne zdravotno-preventívny program, ktorý
má zabrániť srdcovocievnym ochoreniam a ďalším zdravotným
ťažkostiam. Pacienti, ktorí už trpia srdcovocievnymi ochoreniami,
vysokým krvným tlakom, zlyhaním srdca a inými zdravotnými
problémami, by mali základný program doplniť o špeciálne programy, pretože adresne riešia jednotlivé zdravotné ťažkosti opísané v tejto knihe.
Ľudia, ktorí žijú vo fyzickom a emočnom strese, v mestách s vysokým stupňom znečistenia a starší ľudia by mali základný denný
príjem živín zvýšiť.

Má program Dr. Ratha nejaké vedľajšie účinky?
Program obsahuje iba živiny či prirodzené substancie, ktoré sú
telu známe. Telo môže samo rozhodnúť, aké množstvo danej
látky potrebuje. Vedľajšie účinky, podobné účinkom z predávkovania farmaceutickými prípravkami, sa nevyskytnú, aj keby ste
zdvojnásobili či strojnásobili dávkovanie odporúčané v tejto
knihe.
Mal by som pokračovať v užívaní naordinovaných liekov,
keď prejdem na program Dr. Ratha?
Áno. Ak sa liečite, nemeňte ani neprestaňte brať lieky na predpis,
kým sa neporadíte s lekárom. Program živín je podporná liečba
ku konvenčnej terapii a nenahradí konzultáciu s lekárom. Tiež je
dobré vedieť, že rastúci počet lekárov už odporúča programy
Dr. Ratha, pretože sú vedecky zdôvodnené a klinicky odskúšané.
Je zdravý životný štýl dôležitejší ako užívanie vitamínov?
Túto mylnú predstavu treba vyjasniť. Bioenergetické komponenty programu celulárnej medicíny sú základ každej úspešnej
prevencie a liečby srdcovocievnych porúch. Ako je detailne vysvetlené v tejto knihe, srdcovocievne ochorenie sa vyvinie, keď sú
bunky srdca a ciev ochudobnené o vitamíny a iné zdroje bioenergetického paliva. Preto je práve dobitie bioenergie základné pre-
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ventívne a terapeutické opatrenie. Zmena životného štýlu môže
umocniť tieto biologické intervencie, ale nemôže ich nahradiť.

A čo naturálny kardiovaskulárny program založený na
intenzívnom cvičení, joge, prípadne orientálnych filozofiách?
Každé odporúčanie na udržanie zdravia srdca a ciev, ktoré neobsahuje aj doplnenie esenciálnych vitamínov a ďalších mikronutrientov, vzbudzuje falošnú nádej. Takéto programy sú vyložene
nebezpečné. Človek chorý na srdce sa nemusí stať fakírom, triatlonistom či jogovým majstrom, aby dosiahol optimálne zdravé
srdce a cievy. Nehovoriac o tom, že prísna vegetariánska diéta
ďalej prehlbuje deficit esenciálnych živín. Napríklad aminokyseliny lyzín a prolín, ktoré na tepny pôsobia ako „teflón”, sa nachádzajú hlavne v mäsových výrobkoch. Nedajte sa zmiasť samozvanými hlásateľmi rôznych výživových smerov a falošnými jogovými
majstrami. Vitamíny a ďalšie zdroje bunkovej bioenergie vždy
budú základom naturálneho prístupu k dosiahnutiu zdravého
srdca a ciev.
Kedy môže pacient, ktorý dodržiava program Dr. Ratha,
očakávať zlepšenie zdravotného stavu?
Každý z nás je iný. Preto sa nedá zovšeobecniť, ako dlho potrvá,
kým sa prejaví zdravotné zlepšenie. Napríklad pacienti so zvýšeným krvným tlakom, nepravidelnou akciou srdca a eventuálne
dýchavičnosťou sa môžu dočkať zlepšenia za relatívne krátku
dobu niekoľkých týždňov. Naproti tomu proces hojenia stien
tepien a zvrátenie aterosklerózy je dlhodobý proces, ktorý si
vyžiada mesiace či roky.
Keď sa vám zlepší zdravotný stav, mali by ste v programe pokračovať, aby ste minimalizovali riziko opätovného výskytu zdravotných ťažkostí.
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Poznámky
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