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Aby zrozumieć, 
trzeba zmienić

sposób myślenia

Aby zrozumieć, 
trzeba zmienić

sposób myślenia



Przykład odpowiedzialności przedsiębiorstwa:
Cały zysk jest przeznaczony na rzecz fundacji!

• Do naszej Koalicji w Obronie Zdrowia 
należy czołowy na świecie instytut naukowy
zajmujący się badaniami nad rozwojem
naturalnych metod zapobiegania
i zwalczania chorób.

• Jesteśmy jedynym na świecie
przedsiębiorstwem działającym w sektorze 
zdrowotnym, który przekazuje wszystkie 
zyski ze swojej działalności na rzecz
non-profit fundacji użytku publicznego
(Fundacja Dr Ratha).

• Fundusze te przeznaczane są na dalsze
badania naukowe, działaność edukacyjną, 
ochronę naszych praw do zdrowia naturalnego
i inne służące wspólnemu dobru cele.

• Koalicja Dr Ratha w Obronie Zdrowia już
dziś posiada wszystkie kluczowe elementy
przyszłego systemu opieki zdrowotnej.

Koalicja w Obronie ZdrowiaKoalicja w Obronie Zdrowia

Z
ys

ki

Edukacja w dziedzinie
zdrowia naturalnego
Edukacja w dziedzinie
zdrowia naturalnego

Fundacja Dr RathaFundacja Dr Ratha

Instytut Naukowy
Dr Ratha
Instytut Naukowy
Dr Ratha
• niezależny od wpływu

interesów 
farmaceutycznych

• badania nad rozwojem
naturalnych terapii

• kursy, seminaria
• książki, DVD,
internet



Instytut Medycyny Komórkowej

* www.drrathresearch.org

Instytut Naukowy Medycyny Komórkowej 
Dr Ratha w Santa Clara w Kalifornii (na górze) 
oraz zespół badawczy pod kierownictwem 
Dr Aleksandry Niedzwiecki (na dole).

Wypracowane przez naszą Koalicję środki 
finansowe posłużyły do powołania
niezależnego od koncernów
farmaceutycznych, własnego instytutu 
badawczego.

Instytut Medycyny Komórkowej w Kalifornii
jest wiodąca na świecie placówką naukową
oferującą nowatorskie podejście w 
zwalczaniu chorób nowotworowych oraz 
przedstawiający naukowo udokumentowane
naturalne metody kontroli wielu problemów 
zdrowia.

Wyniki prac badawczych i publikacje
naukowe Instytutu dostępne są na naszych 
stronach internetowych, stanowiących 
najważniejsze źródło informacyjne o 
postępach w dziedzinie medycyny
komórkowej i sukcesach stosowania
naturalnych programów zdrowia, 
w skali międzynarodowej.



Zdrowie i rozwój chorób w naszym organizmie rozstrzygają się na poziomie milionów 
komórek budujących organy naszego ciała. Długotrwały niedobór witamin i innych
niezbędnych dla życia mikroelementów jest najczęstszym powodem wadliwego 
funkcjonowania komórek i w konsekwencji prowadzi do powstawania chorób.

Medycyna komórkowa = 
poziom komórek

Medycyna konwencjonalna = 
poziom organów

Lekarze specjaliści:
• serce
• płuca
• żołądek i jelita
• kości i stawy
• system nerwowy
• i inne

Komórki zamiast organów



Tu koncentruje się
zainteresowanie

medycyny konwencjonalnej!

Celem działania medycyny komórkowej są komórki- najmniejsze
jednostki funkcjonalne organizmu.

Celem działania medycyny komórkowej są komórki- najmniejsze
jednostki funkcjonalne organizmu.

Medycyna konwencjonalna działa na poziomie organów i pomijając rolę
komórek, najmniejszych jednostek funkcjonalnych i budulcowych organizmu, 
których nieprawidłowa funkcja jest najczęstszą przyczyną powstawania chorób.



Szukanie przyczyn zamiast maskowania objawów

Mikroelementy
(bioenergia dla wszystkich 

komórek i organów)

Wyrównanie chronicznego niedoboru 
składników odżywczych 
w milionach komórek.

Problemy serca
i krążenia

Lekarstwa maskują objawy chorób: Mikroelementy usuwają przyczyny:

Nadciśnienie np. beta-blokery
(sztuczne obniżanie częstotliwości 

skurczów serca)

Niewydolność
serca

np. diuretyki

(sztuczne usuwanie wody z organizmu
w celu odciążenia pracy serca)

np. statyny

(sztuczna blokada ważnej dla 
życia syntezy cholesterolu)

Możliwości skutecznego zapobiegania i eliminacji chorób są ograniczone, ponieważ działanie
większości leków jest ukierunkowane jedynie na usuwanie objawów, podczas gdy postęp choroby
nie zostaje całkowicie zahamowany. 

W przeciwieństwie do tego, medycyna komórkowa skupia się na przyczynach powstania zmian
patologicznych i rozwoju chorób. Uzupełnienie chronicznego niedoboru witamin i innych składników 
odżywczych przywraca oraz utrzymuje właściwą funkcję komórek i jednocześnie całego organizmu.



Aby dziaAby działłaaćć, , 
trzeba zrozumietrzeba zrozumiećć



Wspierać zdrowie i nie godzić się z chorobą
Ignoracja promuje rozwój chorób 

Brak wiedzy na temat zależności
pomiędzy niedoborem mikroelementów 
a powstawaniem chorób na poziomie
komórkowym jest istotnym czynnikiem
sprzyjającym rozwojowi i dalszemu
rozprzestrzenianiu się chorób. 
Ignorancja ta działa w interesie
przemysłu farmaceutycznego, który stara
się utrzymać monopol na zdrowie przez
nacisk na utrzymanie praw
ograniczających dostęp do medycyny
naturalnej, prowadzenie kampanii
w mediach wypaczających znaczenie
naturalnych terapii i zapobieganie
upowszechniania tej wiedzy.

Zdrowie wymaga wiedzy

Swobodny dostęp do informacji o znaczeniu
witamin i innych naturalnych składników 
odżywczych dla zachowania zdrowia oraz 
aktywne wprowadzanie tej wiedzy w życie –
nie ma nic wspólnego z działaniami na szkodę
zdrowia, a wręcz przeciwnie! Wspomóżcie
więc naszą działalność w rozpowszechnianiu
prawdziwej wiedzy na temat naukowo 
potwierdzonych naturalnych metod, jak 
medycyna komórkowa.



Przemysł farmaceutyczny a zdrowie

Dzisiejsza opieka zdrowotna jest

WymyślonaWymyślona

SkonstruowanaSkonstruowana

KontrolowanaKontrolowana

przez przemysł farmaceutyczny.

Problem jest oczywisty:

Przemysł farmaceutyczny jest przemysłem inwestycyjnym, którego miliardowe dochody
opierają się na utrzymaniu i rozpowszechnianiu chorób, a nie na ich eliminacji. 
Ta zasadnicza teza stanowi podwalinę niniejszego kursu. 



• Setki poszkodowanych przez Vioxx chcą wnieść
oskarżenia (Deutsches Ärzteblatt, październik 2006)

• Amerykańscy prokuratorzy przeciwko firmie Merck
(SPIEGEL ONLINE, listopad 2004)

• Vioxx groźniejszy niż przypuszczano
(Handelsblatt, 27.06.2006)

• Lipobay – nieobliczalne następstwa
dla firmy Bayer 
(stern.de, marzec 2003)

• Lipobay: Zbiorowe oskarżenie
(Deutsches Ärzteblatt, 18.01.2002)

• Lipobay – do tej pory skandal
kosztował firmę Bayer 125 mln
dolarów (Stern, 02/2003)• Pfizer wycofuje z rynku środek przeciwbólowy

Bextra (Der Tagesspiegel, 04/2004)

• Pfizer wstrzymuje sprzedaż leku
na artretyzm Bextra (ZDFheute.de, 04/2005)

• Bextra zakazana w Szwajcarii / nowy cios
dla firmy Pfizer (arznei-telegramm, 6/2005)

Przemysł farmaceutyczny zaczyna się chwiać...



Hipertonia

Długotrwale przyjmowana witamina C obniża ciśnienie krwi
Boston (ikr). Obniżenie ciśnienia u hipertoników jest możliwe również przez 
stosowanie witaminy C. Dowodzi tego prospektywne badanie przeprowadzone 
na grupie 39 osób cierpiących na hipertonię. Potwierdza to wcześniejsze 
badania eksperymentalne i epidemiologiczne. W podwójnie ślepym badaniu 
pacjenci otrzymywali przez 30 dni albo 500 miligramów witaminy C, albo 
placebo (Lancet 9195, 1999, 2084). Członkowie obu grup byli mniej więcej 
w jednakowym wieku i jednocześnie przyjmowali antihypertensivum. Ciśnienie 
krwi było mierzone na początku i na końcu badania. ... 

Prowadzone na całym świecie badania naukowe potwierdzają wartość mikroelementów dla zdrowia, 
a tym samym skuteczność działania Koalicji Dr Ratha w Obronie Zdrowia.

..a Medycyna Komórkowa zyskuje uznanie

MEDYCYNA

Zastosowana dawka 
ekstraktu odpowiada dwóm 
owocom granatu w przypadku 
ludzi.. Photo: stock.xchng



Fakty :
Żaden instytut badawczy na świecie nie opublikował
więcej wyników prac naukowych w dziedzinie 
naturalnych skutecznych metod profilaktyki i walki
z chorobą nowotworową, niż Instytut Naukowy 
Medycyny Komórkowej Dr Ratha.

Nasi naukowcy, przez publikacje wyników badań i 
uczestnictwo w międzynarodowych sympozjach na 
całym świecie, przekazują najnowsze osiągnięcia 
Medycyny Komórkowej w dziedzinie naturalnej walki
z rakiem.

Strona internetowa naszego instytutu badawczego 
jest najczęściej odwiedzaną stroną spośród wielu
innych poświęconych naturalnym terapiom.

Ogólnoświatowe uznanie dla naszej pracy naukowej

Praca instytutu jest całkowicie finansowana ze
środków pozyskiwanych przez Koalicję Zdrowia, 
dlatego w przeciwieństwie do przemysłu
farmaceutycznego jesteśmy niezależni od
państwowych lub prywatnych dotacji.

Praca instytutu jest całkowicie finansowana ze
środków pozyskiwanych przez Koalicję Zdrowia, 
dlatego w przeciwieństwie do przemysłu
farmaceutycznego jesteśmy niezależni od
państwowych lub prywatnych dotacji.

Dr Matthias Rath

Dr Aleksandra Niedzwiecki

Przykłady specjalistycznych czasopism medycznych, 
które opublikowały wyniki badań naszego instytutu.



Sędzia mówi o “pionierskiej 
idei“ w badaniach nad
alternatywnymi metodami
zwalczania nowotworów

09 kwietnia 2006 r. - Dr Rath 
opuszcza po procesie budynek
sądu w Hamburgu



Najbardziej wpływowe czasopismo lekarskie
świata ulega doktorowi Rathowi!

W czerwcu 2006 jedno z wiodących pism medycznych - British Medical Journal (BMJ) -
opublikowało artykuł, który miał na całym świecie zdyskredytować doktora Ratha i
Medycynę Komórkową. 

Nieprawdziwe stwierdzenia BMJ –
Dr Rath występuje na drogę sądową

Po oskarżeniu wniesionym przez Dr Ratha - brytyjska 
gazeta oficjalnie przeprosiła i zapłaciła 100 000 funtów 
angielskich odszkodowania. Była to najwyższa suma 
w historii Wielkiej Brytanii, jaką do tej pory zapłacono 
po podobnym wykroczeniu.

Duża część tych pieniędzy została przeznaczona na 
działalność edukacyjną w dziedzinie medycyny
komórkowej w Anglii.  

Kolejne zwycięstwo medycyny komórkowej!



Wiedza to potęgaWiedzaWiedza to to potpotęęgaga
Wiedza z dziedziny medycyny komórkowej otwiera

drogę do budowy nowego systemu opieki zdrowotnej
Wiedza z dziedziny medycyny komórkowej otwiera

drogę do budowy nowego systemu opieki zdrowotnej



PodstawowePodstawowe informacjeinformacje dotyczdotycząącece
roliroli mikroelementmikroelementóów iw i zagrozagrożżeeńń
zwizwiąązanychzanych zz ichich niedoboremniedoborem
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Komórkowe składniki odżywcze: 
podstawą zdrowia

Podstawą zdrowia jest prowadzenie zdrowego trybu życia, właściwe
odżywianie i zaopatrywanie organizmu w komórkowe składniki odżywcze.

Komórkowe składniki odżywcze są naturalnymi substancjami, których
nasze komórki potrzebują do utrzymania życia i optymalnej funkcji. 
Najważniejsze z nich, to:

• Witaminy

• Minerały

• Pierwiastki śladowe

• Określone aminokwasy

• Inne ważne dla metabolizmu substancje naturalne



Witaminy: Informacje podstawowe
Witaminy są substancjami niezbędnymi do życia, służą utrzymaniu zdrowia i funkcji ludzkiego
organizmu. Dzięki swojemu katalitycznemu i stymulującemu działaniu mają one wielki wpływ
na cały proces przemiany materii. Nie odgrywają one większej roli jako substraty
w pozyskiwaniu energii, czy budulec substancji komórkowych, ale ich obecność jest 
konieczna, aby przemiana materii mogła się w ogóle odbywać. 

Rozróżniamy witaminy jako
rozpuszczalne w tłuszczach
i rozpuszczalne w wodzie:

rozpuszczalne
w tłuszczach:

witamina E

witamina D

witamina K

witamina A  

rozpuszczalne
w wodzie:

witamina C

witaminy B

biotyna

kwas foliowy

W
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 Ochrona i wzmacnianie

systemu immunologicznego

Biokatalizatory syntezy
hormonów

Procesy odtruwania
organizmu
Synteza i ochrona tkanek

Transporter energii
metabolizmu komórkowego
Antyoksydanty: ochrona przed
wolnymi rodnikami

Ochrona przed chorobą
sercowo-naczyniową



Witamina C, jak każda inna witamina, bierze udział w licznych reakcjach biochemicznych, 
dlatego jej niedobór manifestuje się na wiele różnych sposobów. Jednocześnie działanie tej
samej witaminy przynosi wiele różnorodnych korzystnych dla zdrowia efektów.   

Ochrona przed
wolnymi rodnikami

(w synergii z witaminą E i selenem
oraz innymi przeciwutleniaczami)

Synteza i stabilizacja
tkanki łącznej
(w synergii z lizyną, proliną, 
siarczanem chondroityny, 
N-acetyloglukozaminą
i innymi mikroelementami)

Przemiany cholesterolu
(w synergii z witaminą B3, 
B5 i innymi mikroelementami)

Tworzenie krwi i wzmacnianie
systemu immunologicznego

(w synergii z kwasem foliowym, 
witaminami B i innymi

mikroelementami)

Synteza karnityny
(ważna w przemianach

energetycznych w synergii z lizyną, 
witaminą B3 i innymi mikroelementami)

Witamina C
Kluczowa witamina w metabolizmie komórkowym

Nasz organizm nie potrafi samodzielnie produkować witaminy C!Nasz organizm nie potrafi samodzielnie produkować witaminy C!

Cząsteczka witaminy C 
pod mikroskopem



Aminokwasy – budulec białek

Aminokwasy dzieli się ze względu na źródło
ich syntezy na:

Aminokwasy egzogenne: nie są produkowane
przez nasz organizm. Dostarczanie ich wraz
z dietą jest niezbędne dla utrzymania procesów 
życiowych. Szczególną rolę odgrywa aminokwas
- lizyna.

Aminokwasy endogenne: są wytwarzane
w naszym organizmie. Jednak w określonych
sytuacjach (np. przy osłabieniu stabilności tkanki
łącznej czy jej uszkodzeniu) własna produkcja
może okazać się niewystarczająca. Na 
szczególną uwagę, jako budulec tkanki łącznej
oraz „substancja teflonowa” zasługuje
aminokwas prolina. 

Częścią budulcową białek (protein) są aminokwasy. Organizm ludzki wykorzystuje około 
20 różnych aminokwasów do budowy własnych białek. Proces syntezy białek – łączenie
się aminokwasów w łańcuch białkowy, jak i końcowy produkt, przypomina układanie
w rzędzie pereł.

Każde białko charakteryzuje się
pewnym określonym porządkiem
(sekwencją) aminokwasów i spełnia
specyficzne zadania. 

Białko
(łańcuch białkowy tworzą często setki
połączonych ze sobą aminokwasów)

Aminokwasy są jak litery w alfabecie, 
za pomocą których można tworzyć
niezliczone słowa i zdania.



Aminokwas egzogenny lizyna

Usuwanie złogów ze ścian naczyń
krwionośnych, „osłona teflonowa”

(wespół z proliną)

Synteza i stabilizacja tkanki łącznej
(razem z proliną i witaminą C)

Blokada enzymów
trawiących kolagen
(ochrona tkanki łącznej)

Budulec karnityny, ważnego czynnika
w przemianie energetycznej
(razem z witaminami C, B6, B3 i żelazem)

Lizyna od lat znajduje się w centrum zainteresowania medycyny komórkowej. Jej pozytywny
wpływ w procesie kontroli choroby sercowo-naczyniowej, raku, infekcjach, czy stanach 
zapalnych został już wielokrotnie potwierdzony naukowo. Aminokwas ten, w synergistycznym 
zespole z innymi mikroelementami, pełni ważną funkcję w metabolizmie komórkowym, jak 
również jest niezbędny w czasie walki z chorobami. 

Inne funkcje lizyny to na przykład:
- Naprawa tkanki łącznej po urazach
- Udział w produkcji hormonów i enzymów

Wzór strukturalny
lizyny

C

C C

C

C

CH2N

O

OH

NH2



Minerały i pierwiastki śladowe
Minerały i pierwiastki śladowe są związkami nieorganicznymi, niezbędnymi dla utrzymania
różnych funkcji organizmu. Są one nieodzowne dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania
komórek. Ich niedobór może prowadzić do poważnych zakłóceń w przemianie materii.

Minerały:
• Wapń
• Magnez
• Sód
• Potas

• Fosfor
• Chlor
• Siarka

Pierwiastki śladowe:
• Żelazo
• Selen
• Jod
• Miedź

• Cynk
• Chrom
• Mangan
• i inne

Budowa/stabilność szkieletu
i zębów (np. wapń, bor, mangan)

Wymiatacz wolnych rodników
(np. selen)

Przekazywanie bodźców, skurcze
mięśni (np. sód, magnez, potas)

Składnik hemoglobiny
(żelazo)

Składnik hormonu tarczycy (jod)

Elektrolity dla gospodarki
wodnej organizmu (potas i sód)W
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Roślinne substancje wtórne
Roślinne substancje wtórne należą do grupy bioaktywnych substancji roślinnych. Nazwa ta obejmuje 
związki powstałe w wyniku wyspecjalizowanej przemiany materii roślin. Podczas, gdy substancje 
pierwotne występują powszechnie i są związkami o charakterze energetycznym, budulcowym, czy 
zapasowym – substancje wtórne mają charakter metabolitów wtórnych i pełnią w roślinie różnorodne 
funkcje: decydują o barwie i zapachu kwiatów, chronią rośliny przed szkodnikami, czy promieniami UV.

Roślinne substancje wtórne, dzięki
swojej zróżnicowanej strukturze
cząsteczkowej, dzielą się na różne
grupy. Do najbardziej znanych
należą:

• Karotenoidy: 
np. beta-karoten

• Polifenole:
np. EGCG 

• Fitoestrogeny: 
np. genistyna

Szczególne znaczenie EGCG 
dla naturalnej ochrony przed rakiem:

Galusan epigalokatechyny (EGCG) jest ważnym
czynnikiem w naturalnej ochronie przed rakiem. 
EGCG może blokować rozprzestrzenianie się
(metastazę) i wzrost komórek rakowych poprzez
blokowanie enzymów trawiących kolagen. Może 
również inicjować apoptozę (samoniszczenie) 
komórek nowotworowych.

Badania naukowe medycyny komórkowej
dowodzą, że działania te wzmagaja się
przy zastosowaniu synergii
mikroelementów, m.in.: 
EGCG, witaminy C, lizyny, 
proliny i innych.



Zalety synergii komórkowych 
składników odżywczych

Z synergiąBez synergii

Wynik końcowy synergii
składników odżywczych jest 
lepszy niż suma pojedynczych 
wyników.

1 + 1  daje więcej niż 2

Z synergią mamy do czynienia 
wówczas, gdy jednocześnie 
działa kilka mechanizmów.

W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów zdrowotnych wynikających z przyjmowania
składników odżywczych, medycyna komórkowa wykorzystuje fakt ich współdziałania
w organizmie. 

Nasz organizm nie wymaga mega-dawek indywidualnych witamin, lecz specjalnej kombinacji
składników, które współdziałając w zestawach synergistycznych, przynoszą o wiele większe 
korzyści dla właściwego funkcjonowania komórek i już w stosunkowo niewielkich dawkach.



Właściwe funkcjonowanie komórek
i organów zachodzi tylko przy optymalnym
zaopatrzeniu organizmu w witaminy, 
minerały, pierwiastki śladowe, aminokwasy
i inne ważne dla metabolizmu substancje
naturalne. 

Codziennie nasze ciało wystawione jest na
działanie różnorodnych czynników, które
powodują wzrost zapotrzebowania na
składniki odżywcze, przyspieszają ich
rozpad i są przyczyną powstawania 
niedoborów.

Jak oddziałują poszczególne czynniki... 

Czynniki, które są odpowiedzialne
za niedobór komórkowych składników odżywczych
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Komórkowe 
składniki odżywcze



Czynnik ryzyka – stres
Przyczyna zwiększonego zużycia witaminy C 

Nasz organizm reaguje na stres przez zwiększoną
produkcję specyficznych hormonów. Witaminy i inne
mikroelementy są biokatalizatorami w produkcji
hormonów. Na przykład, do wyprodukowania jednej
cząsteczki adrenaliny nasz organizm zużywa jedną
cząsteczkę witaminy C jako biokatalizatora. 

W przeciagłych sytuacjach stresowych witamina C
zużywana jest w sposób ciągły. Jeśli taki stan
utrzymuje się długo, to zapas witaminy C drastycznie
spada. Jeżeli wystarcząjace ilości witaminy C nie
zostają systematycznie dostarczane wraz z pokarmem, 
dochodzi do stanu niedoboru z uciążliwymi
następstwami dla zdrowia.

Stres krótkotrwały:
rezerwy się odnawiają

Stres ciągły: 
rezerwy się wyczerpują

Sytuacjami stresogennymi są np.:
– choroba
– operacja
– presja czasu
– obciążenia psychiczne i konflikty
– niedobór snu

Stres: Centrum sterowania wegetatywnym
układem nerwowym prowokuje miąższ
nadnerczy do produkcji hormonów stresu.

Witamina C jest biokatalizatorem
w produkcji hormonów

Nadnercza uwalniają
hormony stresu: 

adrenalinę i noradrenalinę

Witamina C Witamina C



Leki
Czynniki ryzyka prosto z apteczki

Dlaczego statyny powodują niedobór
komórkowych składników odżywczych:  

Statyny hamują syntezę cholesterolu w wątrobie. 
Powodowana przez statyny blokada HMG-CoA -
kluczowego produktu pośredniego w procesie
syntezy cholesterolu w organizmie -
uniemożliwia produkcję innych ważnych
składników odżywczych, jak np. koenzymu Q10 
(koniecznego do wytwarzania bioenergii). Poza
tym drastyczne obniżenie produkcji cholesterolu
ma negatywny wpływ na syntezę i przemiany
różnych związków, które powstają z cholesterolu, 
jak np. witamina D.

Leki są substancjami syntetycznymi, które w różny sposób przyczyniają się do powstania
niedoboru składników odżywczych, np. przez zwiększone zużycie składników odżywczych, 
które uczestniczą w metabolizmie (odtruwaniu) leków; leki mogą utrudniać wchłanianie
składników odżywczych do krwiobiegu; mogą one też przyspieszać wydalanie ważnych dla
życia mikroelementów lub hamować produkcję istotnych składników odżywczych w
organizmie.



Wolne rodniki
i ich oddziaływanie na komórkowe składniki odżywcze

Wolne rodniki są agresywnymi molekułami pozbawionymi jednego lub kilku elektronów. Dążąc do ich
uzupełnienia wchodzą one w reakcje chemiczne z napotkanymi cząsteczkami i zabierają im brakujący 
elektron. W konsekwencji powoduje to uszkodzenia białek, weglowodanów, kwasów nukleinowych
(np.DNA), tłuszczów i przyczynia się do nieprawidłowej funkcji komórek.

(A) Zdrowa molekuła organiczna

(B) Wolne rodniki zabierają elektron.

(C) Zdrowa do tej pory cząsteczka sama staje
się wolnym rodnikiem i jest zmuszona do 
uzupełnienia powstałego niedoboru

(D) Zostaje uruchomiona reakcja łańcuchowa

(E) Przeciwutleniacze mają zdolność do 
zastępowania brakujących elektronów
bez jednoczesnej przemiany w wolne
rodniki.

Wiele witamin i innych komórkowych składnikow odżywczych to przeciwutleniacze, które
chronią organizm przed uszkadzaniem komórek. Szczególnie efektywnie działają one 
w zestawach synergistycznych. Wysoki poziom wolnych rodników zwiększa zapotrzebowanie
na składniki odżywcze, co w konsekwencji prowadzi do ich braku dla innych ważnych
procesów w organizmie.

Wiele witamin i innych komórkowych składnikow odżywczych to przeciwutleniacze, które
chronią organizm przed uszkadzaniem komórek. Szczególnie efektywnie działają one 
w zestawach synergistycznych. Wysoki poziom wolnych rodników zwiększa zapotrzebowanie
na składniki odżywcze, co w konsekwencji prowadzi do ich braku dla innych ważnych
procesów w organizmie.



Stres oksydacyjny
Pojęcie określające brak równowagi pomiędzy wolnymi

rodnikami i antyoksydantami w organizmie
Wolne rodniki dzieli się ze względu na ich 
pochodzenie na endo- i egzogenne. Wolne rodniki
pochodzenia endogennego powstają w organizmie
np. przy produkcji bioenergii, czy podczas walki z 
infekcją np. wirusami. Wolne rodniki pochodzenia
egzogenicznego docierają do komórek organizmu
ze środowiska, z pokarmem, lekami i używkami.

W prawidłowo funkcjonującym organizmie zachodzi 
zwykle równowaga pomiędzy procesami
oksydacyjnymi wywołanymi przez wolne rodniki
i własnymi mechanizmami antyoksydacyjnymi. 
Duża część wolnych rodników zostaje
zneutralizowana. 

Jednak gdy przeważają procesy oksydacyjne, 
ponieważ wytwarzana ilość reaktywnych związków
tlenu jest większa niż może być zneutralizowana
przez antyoksydanty, mamy do czynienia ze stresem
oksydacyjnym. W konsekwencji pojawia się duże
prawdopodobieństwo zagrożenia zdrowia.

Wolne rodniki

Antyoksydanty

Antyoksydanty

Wolne 
rodniki

Palenie papierosów

Trucizny ze 
środowiska

Leki

Złe odżywianie



4℃ 12°C 20°C 4°C 20°C12°C
24 godz. 48 godz. 

Straty witaminy C w liściach szpinaku
(po 24 i 48 godzinach magazynowania)

- 52%

- 40%
- 34%- 36%

- 26%
- 22%

Magazynowanie produktów spożywczych
przyczyną niedoboru komórkowych składników odżywczych

Witaminy są bardzo wrażliwe na temperaturę, 
światło i tlen. Długie okresy magazynowania
i złe warunki przechowywania są powodem 
poważnych strat mikroelementów, jeszcze 
przed procesem przygotowania posiłku.

Naturalne enzymatyczne procesy rozpadu
składników owoców i warzyw (potęgowane przez
tlen i temperaturę), a także procesy oksydacyjne,
stawiają wymóg szybkiego przetwarzania
artykułów spożywczych.

Prezentowany przykład uwidacznia, jak znaczne
mogą być straty witamin spowodowane długim
i niewłaściwym przechowywaniem. Rozmaite
źródła donoszą o stratach sięgających nawet
79% w przypadku różnych gatunków owoców
i warzyw.

TlenTlen
CzasCzas

magazynowaniamagazynowania
TemperaturaTemperatura

ŚŚwiatwiatłłoo

Źródło: Leitfaden Mikronährstoffe; 1 wydanie 2004



Następstwa niedoboru komórkowych 
składników odżywczych

Pierwszymi oznakami
niedoboru mogą być: 
▶ Zmęczenie
▶ Słabość i wyczerpanie
▶ Duża drażliwość
▶ Podatność na infekcje
▶ Ograniczona wydolność

umysłowa

Początkowo nie ma oznak niedoboru mikroelementów, organizm nie wysyła żadnych
sygnałów, że zapas witamin maleje, a bezpośrednie rezerwy organizmu zostały zużyte. 
Pierwsze oznaki są zauważalne po dłuższym okresie niedoboru i mogą się ujawniać na
wiele różnych sposobów. Lata chronicznego niedoboru mikroelementów w organizmie 
prowadzą do poważnych konsekwencji zdrowotnych.

Możliwe konsekwencje chronicznego niedoboru
komórkowych składników odżywczych: 
▶ Osłabienie tkanki łącznej
▶ Zaburzenia krążenia
▶ Niewydolność serca i zakłócenie rytmu pracy serca
▶ Nadciśnienie
▶ Cukrzyca i choroby towarzyszące
▶ Zwyrodnienie komórek/niedostateczna ich ochrona
▶ Chroniczne stany zapalne
▶ Rozwój chorób zwyrodnieniowych

Pamiętaj: Deficyt witamin pojawia się skrycie i przez długi czas pozostaje niezauważony. Pamiętaj: Deficyt witamin pojawia się skrycie i przez długi czas pozostaje niezauważony. 



Synergia komórkowych składników
odżywczych w zaopatrzeniu

komórek organizmu

Synergia komórkowych składników
odżywczych w zaopatrzeniu

komórek organizmu
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Ważna funkcja komórkowych składników odżywczych
Nawet najprostsze procesy przemiany materii są niemożliwe bez udziału witamin i innych
mikroelementów, dlatego wymagają one regularnego dopływu tych niezbędnych związków 
odżywczych. Pokrycie zapotrzebowania na te naturalne substancje jest podstawowym
warunkiem prawidłowej funkcji każdej komórki organizmu.

Ważne funkcje
mikroelementów:

▶ dostawca bioenergii dla
metabolizmu komórkowego

▶ synteza i stabilizacja
tkanki łącznej

▶ ochrona komórek przed
uszkodzeniami przez
wolne rodniki

Włókna tkanki łącznej
(powiększenie 5000-krotne)

MakroskładnikiMakroskładniki
MikroskładnikiMikroskładniki

Produkcja energii komórkowej
w mitochondriach



Komórkowe 
składniki odżywcze

Produkcja energii
w każdej komórce

Ważne
transportery energii

Witamina C
Witamina B1

Witamina B2

Witamina B3

Witamina B5

Witamina B6

Witamina B12

Biotyna
Kwas foliowy
Karnityna
Koenzym Q10
Minerały
Pierwiastki
śladowe

PokarmPokarm

BiałkoBiałko TłuszczTłuszcz

CukierCukier

Cykl
cytrynianowy

Łańcuch
oddechowy
Łańcuch

oddechowy

Witamina B5

Koenzym A

FAD/FADH

NAD/NADH

Witamina C 
+ Witamina

B2

Witamina C 
+ Witamina B3
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Zaopatrzenie w bioenergię

Komórkowe składniki odżywcze pełnią
ważną życiowo funkcję nośników 
bioenergii:

Komórki pozyskują energię w 
procesie przemian makroelementów, 
które zostają przetworzone z wyzwoleniem
energii przy udziale mikroelementów
(komórkowych składników odżywczych).
Produkcja bioenergii odbywa się
w mitochondriach.

Makroelementy stanowią rodzaj brykietu, 
natomiast komórkowe składniki odżywcze –
biologiczny zapalnik metabolizmu 
komórkowego. Bez nich nie byłaby możliwa
produkcja i dostępność bioenergii.

Przedstawiona obok ilustracja pokazuje rolę
poszczególnych składników odżywczych, jako 
nośników bioenergii w metabolizmie milionów 
komórek.

Makroskła
dniki

Mikroskła
dniki



Synteza i stabilizacja tkanki łącznej
Tkanka łączna jest szerokim określeniem systemu wiążącego i wspierającego cały organizm, 
do którego należy tkanka łączna miękka, chrzęstna i kostna oraz substancja zębowa.

Tworzenie tkanki łącznej:
Tkanka łączna nadaje tkankom i organom
kształt oraz odporność mechaniczną. 
Składa się ona z komórek tkanki łącznej
i wytworzonej przez nie substancji
międzykomórkowej. Najczęściej 
występującym rodzajem włókien tkanki
łącznej są włókna kolagenowe, nadające 
organom kształt i stabilność.

Stabilna i spójna tkanka łączna jest 
ważnym czynnikiem chroniącym przed
rozprzestrzenianiem się chorób. Jej
naturalna siła i elastyczność wynika
z optymalnej produkcji kolagenu, elastyny
i innych składników tkanki łącznej, które 
zależą od optymalnego dopływu składników 
odżywczych. 

Do najważniejszych składników odżywczych, 
niezbędnych do produkcji tkanki łącznej należą:

Witamina C: 
reguluje produkcję kolagenu w jądrze
komórkowym, tworzy mostki wiążące
włókna kolagenu

Lizyna i prolina: 
ważne cegiełki budulcowe kolagenu

Miedź:
sieciowanie włókien kolagenowych

Proteoglikany i glukozamina:
stabilizują tkankę łączną, wypełniają
przestrzenie pomiędzy włóknami.



Włókna kolagenowe pełnią podobną funkcję stabilizacyjną jak żelbetowe wsporniki
w drapaczach chmur. Miliony tych biologicznych molekuł stabilizują i budują tkankę
łączną organizmu, kości, skóry oraz ścian naczyń krwionośnych.

Włókna kolagenowe
Trwalsze niż stalowa lina o takim samym przekroju

Podstawą nadzwyczajnej trwałości
włókien kolagenowych jest ich struktura:

Pojedyncze pasma uszeregowanych
aminokwasów we włóknie kolagenu skręcane są
ze sobą tworząc mocną plecionkę, podobnie jak 
w przypadku liny okrętowej. 

Struktura ta, składająca się z trzech
pojedynczych pasm, określana jest mianem
tropokolagenu. W ostatecznej formie zapewnia
maksymalną siłę i trwałość całej struktury.

Włókna kolagenowe

Pojedyncze pasma skręcają się ze sobą
i zostają połączone „mostkami” wodorowymi. 
Proces powstawania mostków zależny jest od 
obecności witaminy C.



Przeciwutleniacze wyłapują i neutralizują wolne rodniki poprzez oddawanie im
elektronów, nie przekształcając się jednocześnie w szkodliwe cząsteczki. Mikroelementy, 
jako „wymiatacze rodników”, hamują procesy oksydacyjne w organizmie: zapobiegają
tworzeniu się wolnych rodników, tłumią ich szkodliwe działanie, jak również naprawiają
uszkodzenia przez nie spowodowane.

Przeciwutleniacze wyłapują i neutralizują wolne rodniki poprzez oddawanie im
elektronów, nie przekształcając się jednocześnie w szkodliwe cząsteczki. Mikroelementy, 
jako „wymiatacze rodników”, hamują procesy oksydacyjne w organizmie: zapobiegają
tworzeniu się wolnych rodników, tłumią ich szkodliwe działanie, jak również naprawiają
uszkodzenia przez nie spowodowane.

Nadmiar wolnych rodników prowadzi do
masowych uszkodzeń komórek i zwiększa
ryzyko powstania ciężkich chorób. 

Witaminy i wiele innych składników
odżywczych spełnia funkcje przeciwutleniaczy, 
chroniących komórki przed działaniem wolnych
rodników.

Organizm wystawiony na działanie wolnych
rodników – ma zwiększone zapotrzebowanie
na mikroelementy.Synergia przeciwutleniaczy odgrywa decydującą

rolę w zapewnieniu skutecznej ochrony komórek

Witamina C

Beta-karoten

Witamina E

Roślinne 
substancje wtórne

Ochrona komórek przed uszkodzeniem
przez wolne rodniki



Synergia komórkowych składników odżywczych
zapotrzebowanie podstawowe i uzupełniajace

Wszystkie komórki naszego organizmu
potrzebują dla prawidłowego metabolizmu
stałego dopływu witamin, minerałów, 
pierwiastków śladowych i określonych
aminokwasów, podobnie jak i innych 
ważnych składników odżywczych.

Stopień podstawowy :
zestaw mikroelementów dla pokrycia 
podstawowego zapotrzebowania
i prawidłowej funkcji komórek

W określonych sytuacjach życiowych, 
w przypadku długotrwałych niedoborów
mikroelementów, jak i pod wpływem
różnych czynników zwiększa się
zapotrzebowanie organizmu na 
specyficzne składniki odżywcze.

Stopień uzupełniający:
Specjalna synergia mikroelementów
dla pokrycia zwiększonego
zapotrzebowania i zrównoważenia
niedoboru.

Zaopatrzenie
podstawowe

Podwyższone
zapotrzebo-

wanie
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Rozpad tkanki
łącznej towarzyszący
zwyrodnieniu komórek

Niedobór
komórkowych 
składników
odżywczych

Skutki niedoboru komórkowych składników
odżywczych: tkanka łączna miękka

Schorzenia
degeneracyjne

Udar mózguZawał serca

Kolagen / włókna tkanki łącznejKolagen / włókna tkanki łącznej

produkują
Fibroblasty (komórki tkanki łącznej)Fibroblasty (komórki tkanki łącznej)



Spójna tkanka łączna jest czynnikiem chroniącym przed rozprzestrzenianiem się
chorób i odgrywa dużą rolę we właściwym funkcjonowaniu organów i przez to 
decyduje o zdrowiu całego organizmu. Do syntezy elastycznej i stabilnej tkanki łącznej 
konieczna jest obecność synergii mikroelementów, dlatego istotne jest optymalne
zaopatrzenie diety w określone składniki odżywcze.

Spójna tkanka łączna jest czynnikiem chroniącym przed rozprzestrzenianiem się
chorób i odgrywa dużą rolę we właściwym funkcjonowaniu organów i przez to 
decyduje o zdrowiu całego organizmu. Do syntezy elastycznej i stabilnej tkanki łącznej 
konieczna jest obecność synergii mikroelementów, dlatego istotne jest optymalne
zaopatrzenie diety w określone składniki odżywcze.

Ważna wskazówka: Choroba nowotworowa jest zagadnieniem bardzo złożonym. W tym rozdziale
omówimy kwestie podstawowe. Wyczerpujące informacje znajdują się w części „Synergia komórkowych 
składników odżywczych w ochronie i wspomaganiu organizmu w przypadku zwyrodnienia komórek”.

Zawał serca/
udar mózgu

Schorzenia 
degeneracyjne

Rak

Zdrowe Zdrowe 
ii elastyczneelastyczne ttęętnicetnice

Zdrowe koZdrowe kośści ci 
ii stawystawy

Stabilna tkanka Stabilna tkanka łąłączna jako czna jako 
blokada dla komblokada dla komóórek rakowychrek rakowych

Witamina C Lizyna, 
prolina

Anty-
oksydanty Minerały Gluko-

zamina



Miażdżyca naczyń
przyczyną zawału serca i udaru mózgu

Następstwa miażdżycowych problemów krążeniowych wciąż jeszcze należą do głównych
przyczyn zgonów w całej Europie. Setki tysięcy osób stają się ofiarami chorób, których
mechanizmy powstawania są znane od prawie dwóch dziesięcioleci. 

W statystykach prowadzą
zawały serca
Wiesbaden (dpa). Choroba sercowo-naczyniowa 
wciąż jest pierwszą przyczyną śmierci.
Prawie u co drugiej spośród 853 946 osób, które 
zmarły w 2003 r., przyczyną zgonu była właśnie 
ta choroba. Jak podaje federalny urząd 
statystyczny, najczęściej występowały zawały 
serca będące efektem niedokrwienia.
Na drugim miejscu jest w dalszym ciągu rak.
(GAZETA LEKARSKA 06.10.2005)

W statystykach prowadzą
zawały serca
Wiesbaden (dpa). Choroba sercowo-naczyniowa 
wciąż jest pierwszą przyczyną śmierci.
Prawie u co drugiej spośród 853 946 osób, które 
zmarły w 2003 r., przyczyną zgonu była właśnie 
ta choroba. Jak podaje federalny urząd 
statystyczny, najczęściej występowały zawały 
serca będące efektem niedokrwienia.
Na drugim miejscu jest w dalszym ciągu rak.
(GAZETA LEKARSKA 06.10.2005)

UDAR MÓZGU:
Ponad 100 mld euro
na koszty leczenia
Dożywotnie, bezpośrednie koszty leczenia 
każdego pacjenta z udarem mózgu wynoszą
średnio 43 129 euro. Z grubsza licząc, w ciągu 
następnych dwudziestu lat koszty medyczne 
związane z oczekiwanymi 3,3 milionami 
przypadków udarów sięgną łącznie 
kwoty 108,6 mld euro..
www.medizinauskunft.de
WANC 10.05.06
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Zawał serca i udar mózgu
konsekwencją niedoboru składników odżywczych w ścianach naczyń krwionośnych

Medycyna konwencjonalna obarcza wysoki poziom cholesterolu we krwi główną
odpowiedzialnością za rozwój pokładów wapniowych w naczyniach krwionośnych. Jako czynniki
dodatkowe wymienia między innymi nadciśnienie, palenie papierosów, cukrzycę i nadmierny stres. 

Cholesterol – wtórny czynnik ryzyka:
Badania metabolizmu na poziomie komórkowym
dowodzą, że podwyższony poziom cholesterolu
nie jest główną przyczyną miażdżycy naczyń
krwionośnych, lecz skutkiem postępującej
choroby. 
Główną przyczyną miażdżycy jest niedobór
komórkowych składników odżywczych
prowadzący do osłabienia ścian naczyń
krwionośnych i w rezultacie uruchomienia
mechanizmów naprawczych. 
Już same, nazwane przez medycynę
konwencjonalną „czynniki sprzyjające”, 
mają swoje źródło w niedoborze składników 
odżywczych, lub wręcz potęgują ich niedobory.

Środki do naprawy ścian naczyń
krwionośnych stają się czynnikami ryzyka

konieczność naprawy

Chroniczny niedobór komórkowych 
składników odżywczych

Zawał serca Udar mózgu

Arterioskleroza jest “opatrunkiem gipsowym” natury dla osłabionych
i uszkodzonych ścian naczyń krwionośnych.

Arterioskleroza jest “opatrunkiem gipsowym” natury dla osłabionych
i uszkodzonych ścian naczyń krwionośnych.



Miażdżyca naczyń krwionośnych to 
wczesne stadium szkorbutu

Przekrój 
tętnicy

Następstwa 
dla ścian 
tętnic

Zdrowa 
tętnica

Złogi 
arteriosklerotyczne

Wiele lat Kilka miesięcy

Chroniczny
niedobór

witaminy C

Wyczerpanie 
całego zapasu 

witaminy C 
(szkorbut)

Optymalna 
dawka

witaminy C

Funkcjonalne 
molekuły 
kolagenu

Szkorbut:
Śmierć

spowodowana 
wykrwawieniem 

na skutek 
nieszczelnych 

naczyń



Rozwój miażdżycy naczyń krwionośnych
Ściany naczyń krwionośnych
składają się z trzech warstw:
• warstwa zewnętrzna z włókien elastycznych

i kolagenowych. 
• warstwa środkowa z włókien mięśni gładkich, 

pomiędzy którymi znajdują się włókna tkanki łącznej.
• warstwa wewnętrzna z komórek śródbłonka otoczonych

luźnymi włóknami kolagenowymi i blaszką sprężystą.

Warstwa środkowa

Warstwa wewnętrzna

Warstwa zewnętrzna

Powstawanie złogów miażdżycowych
spowodowane niedoborem witamin:
1. Tworzenie stabilnej i elastycznej tkanki łącznej jest 

nieprawidłowe. W ścianie naczynia powstają uszkodzenia.
2. Cząsteczki naprawcze (żółte) wnikają w ścianę

naczynia krwionośnego, aby „uszczelnić” uszkodzenia.
3. W ścianie naczynia cząsteczki naprawcze wiążą

dodatkowo czynnik krzepnięcia – fibrynę (kolor zielony) 
i inne naprawcze molekuły.

4. W przypadku zaawansowanej miażdżycy rozrastają się
mięśnie gładkie środkowej warstwy ściany naczynia,
usiłując jeszcze ustabilizować uszkodzoną ścianę.

Cząsteczki naprawcze
wnikają w ścianę
naczynia.

W celu dalszej
stabilizacji komórki 
mięśni rozrastają się. 

Światło naczynia zwęża
się nadmiernie i pogarsza
się przepływ krwi.



Jak powstaje zawał serca i udar mózgu?

Złogi miażdżycowe tworzą się podstępnie przez wiele lat, nawet wiele dziesięcioleci. 
W przeciwieństwie do nich - w ciągu minut, a nawet sekund - pojawia się skrzep krwi. 
Złogi miażdżycowe tworzą się podstępnie przez wiele lat, nawet wiele dziesięcioleci. 
W przeciwieństwie do nich - w ciągu minut, a nawet sekund - pojawia się skrzep krwi. 

Zawał serca i udar mózgu:
W efekcie dodatkowej blokady naczynia przez skrzep krwi dochodzi
do śmierci milionów komórek serca, czy mózgu na skutek
„wyłączenia” dopływu krwi do któregoś z obszarów danego organu . 

Wczesne stadium choroby:
W efekcie chronicznego niedoboru komórkowych składników
odżywczych uruchomione zostają mechanizmy naprawcze
w organizmie, w celu stabilizacji ścian naczyń w uszkodzonych
miejscach. 

Choroba zawansowana:
Gdy chroniczny niedobór mikroelementów utrzymuje się przez
lata lub dziesiątki lat, działania naprawcze nasilają się, co może
doprowadzić do niemal całkowitego zablokowania naczynia
krwionośnego. 



Faza napełniania krwią
– rozkurcz –

Faza wyrzutu krwi
– skurcz –

Proszę sobie wyobrazić, 
że 100.000 razy dziennie 
zgniatamy wąż ogrodowy.

To, czy wąż będzie przeciekać 
zależeć będzie od tego, czy 
ściana węża jest spójna
i elastyczna.

Podobnie jest z tętnicami 
wieńcowymi serca: podstawą 
zdrowego układu krążenia  
jest zapewnienie elastyczności 
i stabilności ścian tętnic!

Dlaczego zawały serca są tak częste?

1. Osłabieniu ścian tętnic: Niedobór komórkowych 
składników odżywczych – przede wszystkim 
witaminy C – prowadzi do osłabienia tętnic.

2. Stresie mechanicznym: Każdego dnia serce 
kurczy się ponad 100.000 razy i przepompowuje 
przy tym przez organizm do 10.000 litrów krwi. 
Tętnice wieńcowe są wobec tego najbardziej 
obciążonymi mechanicznie odcinkami całego 
układu naczyń krwionośnych.

Przyczyny występowania zawałów serca
należy szukać w:

Tętnica
wieńcowa w 

powiększe-niu
(przekrój

poprzeczny)



Przed Po

Dowody: 
Program witamin
powstrzymuje chorobę
wieńcową już we 
wczesnym stadium

Rozwiązanie
zapewniające naturalną regresję miażdżycy

Rozwiązanie prowadzące 
do naturalnego cofnięcia zmian:

• Stabilizacja poprzez optymalną
produkcję kolagenu

• Ograniczenie przerostu komórek
mięśni gładkich

• Osłona „teflonowa” i zmniejszenie
odkładania tłuszczów

• Ochrona przed utlenianiem
lipoprotein i komórek ścian
naczyń krwionośnych

Podstawą usunięcia złogów miażdżycowych jest uruchomienie
procesu naprawczego w ścianach tętnic uszkodzonych w wyniku
chronicznego niedoboru witamin. Obok witaminy C, która stymuluje
produkcję kolagenu, duże znaczenie w tym procesie mają takie 
składniki, jak: lizyna, prolina i witamina D.

Osłona teflonowa

Ochrona
antyoksy-
dacyjna

Produkcja
kolagenu

Ograniczenie przerostu
komórek mięśni gładkich



Stabilizacja przez optymalną produkcję kolagenu

Kluczowa rola witaminy C: 

Do syntezy kolagenu niezbędne są materiały budulcowe
- w tym wypadku aminokwasy: lizyna i prolina. 

Kluczową molekułą w syntezie kolagenu jest witamina C. 
Reguluje ona produkcję kolagenu na poziomie jądra
komórkowego, ponadto jest decydującym czynnikiem dla
optymalnej stabilizacji włókien kolagenowych.

Podobnie jak w przypadku liny okrętowej, pojedyncze
włókna kolagenowe zostają ze sobą skręcone w strukturę
potrójnej ścisłej helisy, w celu osiągnięcia maksymalnej
wytrzymałości. Warunkiem koniecznym dla ich stabilizacji
jest przyłączenie atomów tlenu (O) oraz wodoru (H) do 
określonych „cegiełek” lizyny i proliny zawartych
w kolagenie, tworząc tzw. mostki łączące poszczególne
włókna. Ten zależny od witaminy C proces nazywa się
hydroksylacją. 

Synteza stabilnej i elastycznej tkanki łącznej w sposób naturalny likwiduje przyczyny
powstawania złogów miażdżycowych. Ponieważ włókna kolagenowe stanowią podstawowy 
składnik tkanki łącznej, są one zatem niezbędne do odbudowy naczyń krwionośnych.



Ograniczenie przerostu komórek mięśni gładkich

Witaminy hamują przerost komórek
mięśni gładkich:

Przy niedoborze składników odżywczych dochodzi
do zakłóceń w metabolizmie komórek ścian naczyń
krwionośnych. Komórki mięśni gładkich zaczynają
produkować wówczas wadliwy kolagen. 

Ten mechanizm inicjuje uzupełniające niekontrolowane
podziały komórek mięśni gładkich prowadzące
do powstania „miażdżycowego nowotworu”. 
Dalszy rozrost złogów jest więc nieunikniony.

Dr Aleksandra Niedzwiecki, Dr Rath i ich
współpracownicy dokładnie zbadali ten mechanizm
i stwierdzili, że witamina C, witamina E i inne składniki
odżywcze mogą efektywnie zapobiegać przerostowi
komórek mięśni gładkich. 

To bardzo ważny krok w naturalnym hamowaniu
rozwoju pokładów miażdżycowych.

Witamina C, witamina E 
i inne składniki odżywcze

Przy optymalnym zaopatrzeniu w komórkowe składniki odżywcze – mięśnie gładkie w ścianach naczyń
krwionośnych produkują wystarczającą ilość kolagenu zapewniającego stabilność. Przy niedoborach 
mikroelementów proces ten wymyka się spod kontroli.

Komórki mięśni gładkich

Synergia składników odżywczych hamuje
przerost komórek mięśni gładkich
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Osłona „teflonowa” i zmniejszenie pokładów tłuszczu

Czynnik ryzyka lipoproteina (a):

Lipoproteina (a) lub Lp (a) jest cząsteczką
LDL z otaczającą ją dodatkową lepką proteiną -
apoproteiną (a). Dlatego też Lp (a) jest 
efektywną cząsteczką naprawczą dla
uszkodzonych ścian naczyń krwionośnych
i jednocześnie szczególnie niebezpiecznym
czynnikiem ryzyka rozwoju choroby sercowo-
naczyniowej. 

Głównym celem zapobiegania odkładaniu się
lipoprotein w ścianach naczyń krwionośnych jest 
neutralizacja ich lepkości poprzez aminokasy -
lizynę i prolinę.

= Prolina
= Lizyna

Aminokwasy lizyna i
prolina tworzą pewien
rodzaj „osłony teflonowej”
wokół cząsteczki
lipoproteiny (a).

Wspomagają
ochronę przed dalszym
powstawaniem złogów.

Cząsteczki tłuszczów
pozbawione spoiwa, 
zostają usunięte ze ścian
naczyń krwionośnych.

Lipoproteiny są molekułami transportowymi, przenoszącymi we krwi cholesterol i inne związki
tłuszczowe. Dotychczas przyjmowano, że główne molekuły zawierające cholesterol odkładane
w ścianach naczyń krwionośnych - to cząsteczki LDL. Dziś wiemy, że to nie LDL, ale pewna
jej odmiana – lipoproteina (a) jest odpowiedzialna za rozrost pokładów miażdżycowych. 



Ochrona przed oksydacją w strumieniu krwi
i w ścianach tętnic

Komórkowe składniki odżywcze 
jako przeciwutleniacze

Kolejnym procesem wspomagającym
tworzenie pokładów miażdżycowych i 
przez to zwiększającym ryzyko wystąpienia 
zawałów serca i udarów mózgu, jest proces 
utleniania (oksydacji).

Wolne rodniki pochodzące np. ze środowiska
lub dymu tytoniowego, uszkadzają nie tylko
lipoproteiny, ale również ściany naczyń
krwionośnych i w ten sposób przyczyniają
się do rozwoju blaszki miażdżycowej. 

Do najbardziej skutecznych
przeciwutleniaczy chroniących zarówno
lipoproteiny, jak i ściany naczyń
krwionośnych przed oksydacją zaliczyć
należy: witaminę C, witaminę E, 
beta-karoten i inne składniki odżywcze.

Witamina C Witamina E

Roślinne 
substancje
wtórne

Beta-karoten

Tłuszcze
zawarte
we krwi

Tłuszcze
zawarte
we krwi

Ochrona antyoksydacyjna dzięki 
komórkowym składnikom odżywczym



Zarówno synteza, jak i zachowanie zdrowej tkanki łącznej zależy bezpośrednio od
dostępności określonych składników odżywczych. Do ich funkcji należy przede wszystkim:

Krótki przegląd
mikroelementy w syntezie i stabilizacji tkanki łącznej

Witamina C: Kluczowa molekuła do produkcji kolagenu i decydujący
czynnik w zapewnieniu optymalnej stabilizacji włókien kolagenowych.

Lizyna, prolina: Ważne „cegiełki” budujące tkankę łączną i substancje „teflonowe”; 
stanowią decydujący czynnik w ochronie przed odkładaniem się lipoprotein
w ścianach naczyń krwionośnych.

Witamina E: Przeciwutleniacz, który wraz z witaminą C może efektywnie zapobiegać
przerostowi komórek mięśni gładkich w rozwoju miażdżycy

Minerały: Miedź wspiera optymalne usieciowanie włókien kolagenowych.

Przeciwutleniacze: Chronią komórki ścian naczyń krwionośnych przed uszkodzeniami
oksydacyjnymi.

Glukozamina: Elastyczne spoiwo tkanki łącznej, które lokuje się pomiędzy włóknami
kolagenu i w ten sposób zwiększa wytrzymałość i spójność tkanki łącznej. 



Dowód kliniczny
Komórkowe składniki odżywcze zatrzymują rozwój miażdżycy tętnic wieńcowych

Przed
przyjmowaniem
komórkowych 

składników odżywczych

Po 6–12 
miesiącach

przyjmowania
komórkowych 

składników
odżywczych

Rozwój choroby
wieńcowej

Rozwój choroby
został spowolniony

Rozwój choroby
został zatrzymany

W okresie pierwszych
6 miesięcy przyjmowania
składników odżywczych

Ograniczenie rozwoju choroby wieńcowej
u pacjentów we wczesnym stadium schorzenia

W przeprowadzonym badaniu klinicznym 
obejmującym 55 pacjentów z chorobą
wieńcową dr Rath i dr Niedzwiecki analizowali
wpływ synergii składników odżywczych na
przebieg choroby. W pierwszym roku badano
rozwój pokładów miażdżycowych bez
podawania synergii składników odżywczych, 
z kolei w drugim roku pacjenci przyjmowali je
codziennie.

Wyniki zamieszczone obok pozwalają na
wyciagnięcie następujących wniosków:
W przypadku diety bez dodatku synergii
mikroelementów zachodził ciągły wzrost
pokładów miażdżycowych – choroba 
postępowała. Po sześciu miesiącach
przyjmowania mikroelementów doszło do 
wyraźnego spowolnienia ich wzrostu. 
W ciągu następnych sześciu miesięcy
stosowania naturalnej synergii nastąpiło 
całkowite zatrzymanie postępu choroby.



Pełny opis badania dokumentującego po raz pierwszy w historii medycyny naturalne
ustąpienie choroby wieńcowej zamieszczony został w książce doktora Ratha

„Dlaczego zwierzęta nie dostają zawałów serca... tylko my – ludzie”.

Pełny opis badania dokumentującego po raz pierwszy w historii medycyny naturalne
ustąpienie choroby wieńcowej zamieszczony został w książce doktora Ratha

„Dlaczego zwierzęta nie dostają zawałów serca... tylko my – ludzie”.

Dowód kliniczny
komórkowe składniki odżywcze wspomagają w naturalny sposób

zanik złogów miażdżycowych w naczyniach krwionośnych

Dzięki tym zdjęciom po raz pierwszy
w historii medycyny udowodniono
zatrzymanie miażdżycy i całkowite 
cofnięcie pokładów miażdżycowych 
pod wpływem synergii komórkowych 
składników odżywczych.

Powiększone zdjęcia tomograficzne (UCT) pokazują złogi miażdżycowe w naczyniach
wieńcowych u 51-letniego pacjenta przed rozpoczęciem przyjmowania naturalnej synergii
mikroelementów (przed) oraz po upływie około roku ich stosowania, kiedy złogi zostały
całkowicie wyeliminowane (po). 

przed po



Synergia komórkowych składników odżywczych niezdbędna w syntezie
i stabilizacji tkanki łącznej ścian naczyń krwionośnych – wspomaga również inne
tkanki i organy, w których nastąpiło uszkodzenie lub niewydolność tkanki łącznej.

Synergia komórkowych składników odżywczych niezdbędna w syntezie
i stabilizacji tkanki łącznej ścian naczyń krwionośnych – wspomaga również inne
tkanki i organy, w których nastąpiło uszkodzenie lub niewydolność tkanki łącznej.

Zawał serca/
udar mózgu

Schorzenia 
degeneracyjne

Rak

Zdrowe Zdrowe 
ii elastyczneelastyczne ttęętnicetnice

Zdrowe koZdrowe kośści ci 
ii stawystawy

Stabilna tkanka Stabilna tkanka łąłączna jako czna jako 
blokada dla komblokada dla komóórek rakowychrek rakowych

Witamina C Lizyna, 
prolina

Anty-
oksydanty Minerały Gluko-

zamina



Synteza i stabilizacja tkanki łącznej
przy schorzeniach zwyrodnieniowych, np. artrozie

Schorzenia zwyrodnieniowe charakteryzuje między innymi zjawisko zużycia stawów i kości, w pierwszym
rzędzie obejmujące zwyrodnienia kręgosłupa. Choroba objawia się bólami, a jej postęp często zmusza 
pacjenta do poddania się zabiegom chirurgicznym.

Zdrowy staw Staw dotknięty artrozą

Artroza – choroba chrząstki stawowej

Artroza to wynik zarówno biologicznych, jak i 
mechanicznych procesów, które zakłócają równowagę
powiązanych ze sobą procesów degradacji i syntezy
chrząstki stawowej. Zaliczyć do nich można m.in. kontuzje, 
przeciążenia stawów, zwichnięcia lub stany zapalne. 
Wszelkie szkodliwe oddziaływania na staw mogą prowadzić
do poważnych uszkodzeń i rozszczepienia chrząstki, która
traci swoją elastyczność, staje się porowata i ściera się aż

do kości. 

Jeżeli artroza postępuje, to może dojść do zmian
w strukturze kości. W przypadku bardzo zaawansowanych
zmian stosuje się protezy stawowe.   

Porównanie:

Kość w stawie otoczona jest tkanką łączną i podporową. Komórki tkanki łącznej, 
do których należą również komórki chrząstne, produkują maź stawową. Optymalne
zaopatrzenie w komórkowe składniki odżywcze, odpowiedzialne za budowę i stabilizację tkanki
łącznej, jest ważnym elementem wspomagającym w przypadku chorób zwyrodnieniowych.

Kość w stawie otoczona jest tkanką łączną i podporową. Komórki tkanki łącznej, 
do których należą również komórki chrząstne, produkują maź stawową. Optymalne
zaopatrzenie w komórkowe składniki odżywcze, odpowiedzialne za budowę i stabilizację tkanki
łącznej, jest ważnym elementem wspomagającym w przypadku chorób zwyrodnieniowych.



Spójna tkanka łączna blokuje metastazę :

Komórki rakowe produkują dużą ilość enzymów trawiących 
kolagen „biologicznych nożyc” (kolagenaz), z pomocą
których niszczą otaczającą je tkankę łączną co umożliwia
im przedostanie się do innych obszarów organizmu.

Rozprzestrzenianie się choroby nowotworowej zależy więc
przede wszystkim od aktywności mechanizmów niszczenia
tkanki łącznej.

Im stabilniejsza tkanka łączna - tym trudniejsze przerzuty.

Synteza i stabilizacja tkanki łącznej przy jej niekontrolowanym
rozpadzie. Tkanka łączna - blokada dla komórek nowotworowych

Komórki rakowe
zostają zatrzymane
Komórki rakowe
zostają zatrzymane

Mocny kolagen:Mocny kolagen:

Słaby kolagen:Słaby kolagen:

Komórki rakowe
rozprzestrzeniają się
Komórki rakowe
rozprzestrzeniają się

Metastaza – przerzuty – jest krytycznym etapem rozwoju choroby nowotworowej. W trakcie 
przerzutów komórki rakowe guza pierwotnego tworzą guzy wtórne w organach i tkankach. 
Metastaza jest miarą agresywności raka i jest główną przyczyną śmierci.

Znaczenie synergii składników odżywczych dla naturalnego
zapobiegania chorobie nowotworowej zostało wyczerpująco
opisane w rozdziale 8., „Synergia komórkowych składników
odżywczych w ochronie i wspieraniu organizmu
w przypadku zwyrodnienia komórek”.

Znaczenie synergii składników odżywczych dla naturalnego
zapobiegania chorobie nowotworowej zostało wyczerpująco
opisane w rozdziale 8., „Synergia komórkowych składników
odżywczych w ochronie i wspieraniu organizmu
w przypadku zwyrodnienia komórek”.



Synergia komórkowych składników
odżywczych w budowie i stabilizacji

tkanki łącznej twardej

Synergia komórkowych składników
odżywczych w budowie i stabilizacji

tkanki łącznej twardej



Podstawową strukturę tkanki łącznej – również twardej –
stanowi kolagen. Kości i zęby uzyskują swoją twardość dzięki
zmagazynowaniu związków mineralnych w substancji 
międzykomórkowej tkanki łącznej.

Podstawową strukturę tkanki łącznej – również twardej –
stanowi kolagen. Kości i zęby uzyskują swoją twardość dzięki
zmagazynowaniu związków mineralnych w substancji 
międzykomórkowej tkanki łącznej.

Witamina C Witamina D Kwas 
foliowy Minerały

Osteoporoza Stabilna Stabilna 
strukturastruktura kokośścici



Tylko w 
Niemczech

7 milionów ludzi

Tylko w 
Niemczech

7 milionów ludzi

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w samych Niemczech na osteoporozę cierpi
7 milionów ludzi, w tym co piąta kobieta po 50 roku życia. WHO zaliczyła osteoporozę do 
dziesięciu najważniejszych chorób. Eksperci wychodzą z założenia, że w ciągu kolejnych
40 lat liczba osób cierpiących na osteoporozę ulegnie podwojeniu.

Koszty leczenia następstw osteoporozy sięgają
miliardów euro rocznie i z tego powodu należy
ona do najdroższych chorób:

• Każdego roku ma miejsce 405 000  złamań
kości będących konsekwencją osteoporozy

• Dotyczy to szczególnie kości przedramienia,
szyjki kości udowej oraz kręgosłupa

• 20 procent pacjentów po złamaniu szyjki kości
udowej zostaje inwalidami wymagającymi opieki

Osteoporoza: Daty i fakty



Osteoporoza – wiadomości podstawowe
Tkanka kostna podlega ciągłym procesom degradacji i odnowy. Regulacja tych procesów
zależy od działania różnych hormonów i dostępności określonych komórkowych składników
odżywczych, które są konieczne do metabolizmu kości. Około 40 roku życia zaczynają
przeważać procesy degradacji, przez co stopniowo zanika masa kostna.

Przyczyny: to między innymi wieloletni
niedobór komórkowych składników odżywczych, 
w szczególności wapnia, witaminy D i witaminy C, 
oraz brak ruchu. Choroba jest wywoływana
najczęściej przez zmiany hormonalne (niedobór
estrogenu u kobiet po okresie przekwitania, rzadziej
niedobór testosteronu u mężczyzn) i starzenie
organizmu powodujące zwiększenie zapotrzebowania
na określone komórkowe składniki odżywcze.



Medycyna komórkowa koncentruje się na
zapewnieniu spójności kości i stabilności szkieletu
poprzez wykorzystanie komórkowych czynników 
regulujących syntezę tkanek i kości.

Podstawową strukturę kości i tkanki chrząstnej
stanowią molekuły stabilizacyjne – kolagen, 
dlatego zdrowa i stabilna tkanka łączna stanowi 
podstawę funkcji i zdrowia kości. Natomiast swoją
twardość kości uzyskują poprzez odkładanie
związków mineralnych w substancji 
międzykomórkowej tkanki łącznej.

Synergia składników odżywczych wspomaga 
metabolizm tkanki kostnej, jak również wpływa 
na syntezę i stabilność twardej tkanki łącznej.

Synteza i stabilizacja twardej
tkanki łącznej w osteoporozie

Stabilna
tkanka łączna

Osteoporotyczna
tkanka kostna



• Optymalna stabilność tkanki łącznej
Witamina C, lizyna, prolina, glukozamina, miedź

• Wzmacnianie kości, wchłanianie wapnia
i magnezu

Bor

• Tworzenie kości i tkanki chrzęstnej
Mangan

• Wchłanianie i magazynowanie wapnia i magnezu
Witamina D

• Mineralizacja kości
Wapń, magnez

Krótki przegląd: komórkowe składniki odżywcze
do syntezy i stabilności twardej tkanki łącznej

Zwiększenie gęstości
kości i stabilizacja
szkieletu



Prezentacja dalszych ważnych badań dokumentujących znaczenie składników odżywczych dla zdrowia
tkanki łącznej znajduje się w naszym archiwum badań na stronie www.dr-rath-foundation.org

Badania naukowe innych placówek badawczych i dowody na
pozytywne oddziaływanie składników odżywczych

Anti-arthrosis treatments: 
efficacy and tolerance of chondroitin sulfates (CS 4&6)

Service de Rhumatologie, Centre hospitalier Lyon-Sud, Pierre-Benite, France (1998)

Przeprowadzono kontrolowane badanie, randomizowane, z podwójnie ślepą próbą z zastosowaniem
siarczanu chondroityny 4&6 i placebo na grupie 104 pacjentów z femorotibial osteoarthritis. Po roku leczenia
siarczanem chondroityny 4&6 w dawce 800 mg, w przeciwieństwie do grupy placebo, zredukowano wpływ
funkcjonalny schorzenia o ok. 50%. U ponad badanych 90% tolerancja była od wzorowej do dobrej.

Effect of Calcium and Vitamin D Supplementation on Bone Density in Men an Woman

Dawson-Highes, et al.; New England Journal of Medicine, Sept. 1997

Podczas trzyletnich badań z udziałem 398 osób, naukowcy dowiedli, że kobiety i mężczyźni w wieku 65 lat 
i starsi odnoszą korzyści ze wzbogacenia diety o witaminę D i wapń. Okazało się, że wzrosła całkowita
gęstość kości szkieletu i zmalała liczba złamań.



Randomized Controlled Trial of Vitamin E in Patients With Coronary Artery Disease: 
Cambridge Heart Antioxidant Study (CHAOS)
Department of Medicine, Cambridge University. (1996)

2002 pacjentów z chorobą wieńcową uczestniczyło w podwójnie ślepym badaniu, kontrolowanym, z placebo. Z 1035 
pacjentów 546 otrzymywało codziennie 800 IE witaminy E, a 489 – 400 IE. 967 pacjentów otrzymywało placebo. W 
grupie, dla której dawka wynosiła 400 IE, wartość serum witaminy E wzrosła do 51,1 umol/l, zaś w grupie dawki 800 IE 
wartość ta wzrosła do 64,5 umol/l. Witamina E istotnie zredukowała ryzyko śmierci spowodowanej chorobami sercowo-
naczyniowymi, jak również wystąpienie nieśmiertelnego zawału serca.

Dietary intake of folate and risk of stroke in US men and women: 
NHANES I Epidemiologic Follow-up Study. National Health and Nutrition Examination Survey.
Research Institute of Public Health, Department of Community Health and General Practice and Inner Savo Health 
Centre, Department of Neuroscience and Neurology and Brain Reasearch and Rehabilitation Centre Neuron, University 
of Kuopio, Finland (2002)

W tym badaniu uczestniczyło 10 000 kobiet i mężczyzn, którzy na początku badania byli zdrowi. W ciągu
przeciętnie 19 letniej obserwacji dokumentowano wszelkie zawały serca i choroby sercowo-naczyniowe, jakie wystąpiły
w tej grupie. U uczestników, którzy codziennie przyjmowali duże dawki kwasu foliowego, zmniejszyło się ryzyko
wystąpienia zawału serca i schorzeń sercowo-naczyniowych. Z naukowego punktu widzenia zwiększona dawka
dzienna kwasu foliowego może być ważnym czynnikiem zapobiegającym tym chorobom.

Prezentacja dalszych ważnych badań dokumentujących znaczenie składników odżywczych dla zdrowia
tkanki łącznej znajduje się w naszym archiwum badań na stronie www.dr-rath-foundation.org

Badania naukowe innych placówek badawczych i dowody na
pozytywne oddziaływanie składników odżywczych



Synergia komórkowych składników
odżywczych przy zakłóceniach

przemian tłuszczów

Synergia komórkowych składników
odżywczych przy zakłóceniach

przemian tłuszczów

Zrozumienie mechanizmów powstawania złogów miażdżycowych
pozwala jednocześnie zrozumieć przyczyny podwyższonego poziomu

cholesterolu i innych wtórnych czynników ryzyka.

Zrozumienie mechanizmów powstawania złogów miażdżycowych
pozwala jednocześnie zrozumieć przyczyny podwyższonego poziomu

cholesterolu i innych wtórnych czynników ryzyka.
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Niedobór
komórkowych 
składników
odżywczych

Działanie komórkowych składników odżywczych: 
komórki wątroby

Trójglicerydy

Lipoproteina (a)Cholesterol 
całkowity



Stanowczo zbyt długo podtrzymywano twierdzenie, że wysoki poziom cholesterolu i innych
czynników ryzyka powoduje uszkodzenia ścian tętnic i prowadzi do powstawania złogów
miażdżycowych. Od czasu przełomowego odkrycia związku pomiędzy szkorbutem
i zawałami serca pogląd ten nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością.

Cholesterol a ściany naczyń krwionośnych

Przyczyna

Następstwo

Rezultat

Chroniczny
niedobór

komórkowych
składników

odżywczych

Wzrost
produkcji

cholesterolu

„Naprawa”
ścian naczyń

za pomocą
cholesterolu

Cholesterol – wtórny czynnik ryzyka:

Przyczyna powstawania złogów miażdżycowych leży
w chronicznym niedoborze składników odżywczych, 
które są niezbędne do syntezy i stabilizacji zdrowej
tkanki łącznej. W wyniku tego niedoboru ściany naczyń
krwionośnych stają się coraz słabsze i bardziej kruche. 
W związku z tym wątroba otrzymuje sygnał do 
zwiększonej produkcji czynników naprawczych
służących do „uszczelnienia” osłabionych ścian
naczyń krwionośnych.

Idealnymi molekułami naprawczymi osłabionych ścian
naczyń krwionośnych są lipoproteiny transportujące
cholesterol jak też i inne produkty przemiany materii. 

Podwyższony poziom cholesterolu we krwi nie jest 
więc przyczyną choroby sercowo-naczyniowej, 
lecz jej następstwem. 



Cholesterol
niezbędny do właściwego funkcjonowania organizmu

Cholesterol jest nie tylko przyjmowany z pożywieniem, ale również produkowany przez
organizm. Tylko niewielka część cholesterolu w organizmie jest pochodzenia pokarmowego, 
natomiast większa jego ilość pochodzi z własnej produkcji w wątrobie.

2/3 endogenny

1/3 exogenny

U zdrowych ludzi istnieje
równowaga pomiędzy
ilościami dostarczanymi
i produkcją własną
organizmu.

Jeżeli z pokarmem przyjmuje
się więcej cholesterolu, 
to produkcja wewnętrzna
jest zmniejszana.

CholesterolCholesterol
+

Cholesterol jest ważny dla życia:
Cholesterol spełnia w organizmie człowieka
wiele ważnych dla życia funkcji. Drastyczna
redukcja poziomu cholesterolu przez leki, które
są stosowane już przy lekko podwyższonym
jego poziomie, może odbić się negatywnie na
zdrowiu. Cholesterol jest:, 
• podstawową substancją do wytwarzania

hormonów, 
• podstawową substancją do wytwarzania

kwasów żółciowych,
• składnikiem błon komórkowych,
• budulcem tkanki nerwowej i organów,
• składnikiem niezbędnym do wytwarzania

witaminy D.
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Rozwój wielomiliardowego rynku
leków obniżających poziom cholesterolu

w USA i w Europie

Gigantyczny wzrost sprzedaży

leków obniżających poziom cholesterolu

Zmiany oficjalnych wytycznych dla lekarzy dotyczących zdrowego poziomu
cholesterolu we krwi wpływają na ilość przepisywanych leków obniżających 
cholesterol (USA + Europa)



Ważne cząsteczki transportujące tłuszcz w organizmie
Transport cholesterolu i innych tłuszczów do komórek i tkanek odbywa się poprzez krew, 
która składa się w dużej mierze z wody. Ponieważ tłuszcze nie rozpuszczają się w
wodzie - wiązane są one przez białka i w ten sposób tworzą formę rozpuszczalną.
Cząsteczki transportujące tłuszcze to lipoproteiny.

Podział lipoprotein według ich gęstości:

Lipoproteiny są zbudowane z trójglicerydów, 
fosfolipidów, cholesterolu i protein. Lipoproteiny
o dużej gęstości mają dużą zawartość białka
i niewielką zawartość tłuszczów. Lipoproteiny
o małej gęstości mają małą zawartość białka
przy jednoczesnej dużej zawartości tłuszczów.

HDL  = High Density Lipoproteins (duża gęstość) 

LDL  = Low Density Lipoproteins (mała gęstość)

VLDL = Very Low Density Lipoprotein (bardzo mała gęstość)

High Densitiy Lipoprotein (HDL) 

Białko

Low Densitiy Lipoprotein (LDL)

Białko

LDL transportuje cholesterol z wątroby do tkanek organizmu. HDL przeciwnie, zbiera
nadmiar cholesterolu z tkanek i transportuje go z powrotem do wątroby.
LDL transportuje cholesterol z wątroby do tkanek organizmu. HDL przeciwnie, zbiera
nadmiar cholesterolu z tkanek i transportuje go z powrotem do wątroby.



Lipoproteina(a)
ważny drugorzędny czynnik ryzyka zawału serca i udaru mózgu

Większość cholesterolu krąży we krwi w formie LDL, która transportuje go z wątroby
do komórek organizmu. Do niedawna sądzono, że LDL jest głównym składnikiem złogów
miażdżycowych i w związku z tym jest decydującym czynnikiem w rozwoju arteriosklerozy. 

LDL
(Low-Density-
Lipoprotein)

Cząsteczki
tłuszczu

Cząsteczki
tłuszczu

Cząsteczki
tłuszczu

Cząsteczki
tłuszczu

Lipoproteina (a):
Adhezyjna proteina Apo(a) 

otacza cząsteczkę
tłuszczu LDL

Apo(a)

Porównanie LDL i Lp(a):
Znaczenie lipoproteiny(a):

Lipoproteina (a) lub Lp (a) jest cząsteczką LDL, 
która jest dodatkowo opasana białkiem, 
apoproteiną (a). Litera (a) oznacza „adhezyjny”
i podkreśla szczególną lepkość. 

Ze względu na swoje właściwości kleiste Lp(a) 
jest skutecznym środkiem naprawczym dla
uszkodzonych poprzez niedobory witamin 
ścian naczyń krwionośnych.

Czy Twój lekarz oznaczył kiedyś
wartość Twojej Lp(a)?

Nowe rozumienie: Lp(a), nie LDL, jest najważniejszą cząsteczką, 
odkładającą cholesterol i inne tłuszcze krwi w ścianach tętnic.
Nowe rozumienie: Lp(a), nie LDL, jest najważniejszą cząsteczką, 
odkładającą cholesterol i inne tłuszcze krwi w ścianach tętnic.



Związek pomiędzy Lp(a) a witaminą C
Większość żywych organizmów na Ziemi jest w stanie produkować własną witaminę C 
i w ten sposób spełniać podstawowy warunek syntezy i utrzymania zdrowych tkanek. 
U nich Lipoproteina (a) uczestniczy w przemianie materii w znikomym stopniu lub wcale. 

Dr Rath odkrył tę fascynującą zależność już
w 1987 roku.

Wyjaśnienie związku pomiędzy lipoproteiną(a) 
a niedoborem witaminy C: 

Zwierzęta nie dostają zawałów serca, ponieważ
same produkują witaminę C. My – ludzie – nie
jesteśmy w stanie wytworzyć nawet jednej molekuły
witaminy C. W zamian za to, w celu naprawy ścian
naczyń krwionośnych zostaliśmy przez naturę
wyposażeni w cząsteczki naprawcze –
lipoproteinę(a).

Z jednej strony organizm ludzki ma do dyspozycji
jedyną w swoim rodzaju substancję naprawczą, 
jednak przy chronicznym niedoborze witamin
dochodzi do nadmiernej produkcji lipoproteiny(a)
i odkładania jej w uszkodzonych tętnicach.



Homocysteina
Kolejny czynnik ryzyka powstawania złogów arteriosklerotycznych

Kolejnym wtórnym czynnikiem ryzyka jest homocysteina. Homocysteina jest produktem
pośrednim w przemianie aminokwasu metioniny, będącej ważnym etapem metabolizmu, 
stwarzając warunki do syntezy karnityny i tauryny.

W normalnych warunkach homocysteina jest 
przetwarzana na metioninę przy udziale
witaminy B12 i kwasu foliowego lub na cysteinę
przy udziale witaminy B6. We krwi wielu ludzi poziom
homocysteiny rośnie przede wszystkim dlatego, 
że mają oni niedostateczny poziom tych witamin.

Skutki podwyższonego poziomu homocysteiny:

▶ Zwiększone uszkadzanie ścian naczyń
krwionośnych, na skutek utleniania cholesterolu LDL

▶ Uszkadzanie struktury włókien tkanki łącznej naczyń

▶ Zwiększanie wiązania Lp(a) do fibryny w tkance

▶ Homocysteina sprzyja koagulacji krwi
i jednocześnie hamuje rozpuszczanie skrzepów

Gdy kwas foliowy, witamina B6 
i witamina B12 nie są dostępne
w wystarczającej ilości, wówczas
rozpad homocysteiny jest możliwy
tylko warunkowo.

HomocysteinaHomocysteina

Cysteina Metionina

Witamina B12, 
kwas foliowy

Witamina B6 



Przegląd
komórkowe składniki odżywczych w optymalnej

przemianie tłuszczów krwi
Od dawna wiadomo, że poszczególne witaminy mają pozytywny wpływ na regulację poziomu
tłuszczów we krwi, jednak synergia określonych składników odżywczych zapewnia optymalną
regulację produkcji cholesterolu i innych tłuszczów zawartych we krwi.

Witamina C: Ochrona i naturalna optymalizacja
funkcji ścian naczyń krwionośnych, normalizacja
podwyższonej produkcji cholesterolu i innych
wtórnych czynników ryzyka w wątrobie
Witamina E Ochrona antyoksydacyjna komórek
i tłuszczów zawartych we krwi
Witamina B1, B2: Optymalizacja metabolizmu, 
szczególnie w procesie wytwarzania bioenergii
Witamina B6, B12, kwas foliowy: Optymalny
metabolizm czynnika ryzyka – homocysteiny
Witamina B3: Obniżanie poziomu produkcji
cholesterolu i lipoprotein w wątrobie
Witamina B5: Optymalizacja metabolizmu tłuszczów
w komórkowej przemianie materii
Karnityna: Optymalizacja metabolizmu kwasów
tłuszczowych komórek, obniżanie podwyższonego
poziomu trójglicerydów

Cholesterol i inne tłuszcze we krwi stanowią
wtórne czynniki ryzyka. Przyczyniają się do 
powstawania złogów miażdżycowych jednak
dopiero wtedy, gdy wskutek niedoboru
składników odżywczych w naczyniach
krwionośnych powstają uszkodzenia.

To wyjaśnia, dlaczego obniżenie poziomu
cholesterolu bez jednoczesnej stabilizacji
ścian naczyń jest metodą nieskuteczną. 

Wyjaśnia to również, dlaczego ustawiczna
stabilizacja ścian naczyń krwionośnych 
w przypadku genetycznie uwarunkowanego
wysokiego poziomu tłuszczów we krwi jest 
ważnym czynnikiem zapobiegawczym.

Cholesterol i inne tłuszcze we krwi stanowią
wtórne czynniki ryzyka. Przyczyniają się do 
powstawania złogów miażdżycowych jednak
dopiero wtedy, gdy wskutek niedoboru
składników odżywczych w naczyniach
krwionośnych powstają uszkodzenia.

To wyjaśnia, dlaczego obniżenie poziomu
cholesterolu bez jednoczesnej stabilizacji
ścian naczyń jest metodą nieskuteczną. 

Wyjaśnia to również, dlaczego ustawiczna
stabilizacja ścian naczyń krwionośnych 
w przypadku genetycznie uwarunkowanego
wysokiego poziomu tłuszczów we krwi jest 
ważnym czynnikiem zapobiegawczym.



Wyniki badania pilotażowego:
naturalne obniżanie poziomu cholesterolu

przy pomocy komórkowych składników odżywczych
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Wyniki badania pilotażowego:

+8%

-20%

-13%
-10%

Więcej informacji dotyczących badania pilotażowego w publikacji „Kliniczne potwierdzenie
skuteczności komórkowych składników odżywczych”, Dr. Rath Education Services B.V.
Więcej informacji dotyczących badania pilotażowego w publikacji „Kliniczne potwierdzenie
skuteczności komórkowych składników odżywczych”, Dr. Rath Education Services B.V.

Komórkowe składniki odżywcze biorą udział w naturalnej regulacji podwyższonego poziomu
wtórnych czynników ryzyka we krwi, dzięki czemu mają istotną rolę dla zdrowia układu krążenia. 

Niektóre wyniki badania pilotażowego
przeprowadzonego na 14 osobach:
• Redukcja trójglicerydów o 20% 

(trójglicerydy należą do drugiej dużej grupy tłuszczów krwi
biorących udział w tworzeniu blaszki miażdżycowej)

• Redukcja homocysteiny o 13% 
• Redukcja najistotniejszego wtórnego czynnika

ryzyka powstawania złogów miażdżycowych, 
Lp(a), o 10% 

• Wzrost poziomu cholesterolu HDL o 8%
(HDL jest określany również mianem „dobrego cholesterolu”, 
ponieważ przejmuje on cholesterol z tkanek i odtransportowuje
z powrotem do wątroby)



Prezentacja dalszych badań dokumentujących znaczenie mikroelementów dla metabolizmu tłuszczów na
stronie www.dr-rath-foundation.org

Badania naukowe innych placówek badawczych
i dowody na pozytywny wpływ mikroelementów

High plasma vitamin C associated with high plasma HDL- and HDL

American Journal of Clinical Nutrition (1994)

Duże stężenie witaminy C w osoczu może zapobiec schorzeniom sercowo-naczyniowym. Taki był wynik
badania 316 kobiet i 511 mężczyzn, u których oznaczono lipidy osocza i wartości witaminy C. Przeciętna
dawka witaminy C była o wiele wyższa niż zalecana przez dietetyków. Te spostrzeżenia były bliskie uznania, 
że duże stężenie witaminy C może zmniejszać ryzyko aterogenne. 

Supplementation with Calcium and vitamin D enhaces the beneficial effect of weight loss 
plasma lipid and lipoprotein contentrations

Geneviéve C Major et al; American Journal of Clinical Nutritionuman Nutrition Research (2007)

63 kobiety w okresie 15-tygodniowego programu dietetycznego otrzymywały codziennie 1200 mg Wapnia
i 400 I.E. witaminy D lub placebo. Po 15-tygodniowej interwencji w grupie verum (grupa Wapń-witamina D) 
wykazano wyraźnie zauważalne obniżenie poziomu cholesterolu LDL. Również stosunek LDL do HDL był
wyraźnie lepszy niż w grupie porównawczej.



The effect of Ascorbic Acid on Cholesterolemia in Healthy Subjects 
with Seasonal Deficit of Vitamin C

Institute of Human Nutrition Research, Bratysława (1970)

Badano oddziaływanie witaminy C (kwasu askorbinowego) na hipercholesterolemię na wybranej grupie osób
w wieku ponad 40 lat z okresowym niedoborem kwasu askorbinowego i z poziomem cholesterolu w górnej
dopuszczalnej granicy lub z cholesterolemią. Codzienne podawanie witaminy C w dawce 300 mg przez 47 dni
znacząco zmniejszyło hipercholesterolemię. Działanie witaminy C było najbardziej widoczne u osób
z hipercholesterolemią. 

Effect of homocysteine-lowering therapy with folic acid, vitamin B(12), and vitamin B(6) 
on clinical outcome after percutaneous coronary intervention: the Swiss Heart study

Schnyder G; Roffi M; Flammer Y; Pin R; Hess OM / Journal of the American Medical Association 2002 

Suplementacja kwasu foliowego, witaminami B6 i B12 wyraźnie obniża poziom homocysteiny. Potwierdza to 
między innymi przeprowadzone na 533 pacjentach randomizowane, kontrolowane przez placebo z podwójnie
ślepą próbą badanie w szpitalu uniwersyteckim w Bernie (Szwajcaria). Przez sześć miesięcy uczestnicy
otrzymywali codziennie preparat stanowiący kombinację 1 miligrama kwasu foliowego, 10 miligramów
witaminy B6 i 400 mikrogramów witaminy B12 lub preparat placebo. Ta obniżająca poziom homocysteiny
terapia ograniczyła występowanie ciężkich objawów po przezskórnej interwencji wieńcowej.

Prezentacja dalszych badań dokumentujących znaczenie mikroelementów dla metabolizmu tłuszczów 
na stronie www.dr-rath-foundation.org

Badania naukowe innych placówek badawczych
i dowody na pozytywne oddziaływanie mikroelementów
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Skutki niedoboru synergii składników odżywczych: 
komórki mięśnia sercowego

Niewydolność
serca

Zakłócenia
rytmu serca

Niedobór
komórkowych
składników
odżywczych

Inne choroby 
związane z
osłabieniem
mięśni (?)



Komórkowe składniki odżywcze są niezbędne do przemiany pożywienia
w bioenergię i jej udostępnienia. Chroniczny niedobór składników odżywczych 
ma poważne konsekwencje zdrowotne. 

Komórkowe składniki odżywcze są niezbędne do przemiany pożywienia
w bioenergię i jej udostępnienia. Chroniczny niedobór składników odżywczych 
ma poważne konsekwencje zdrowotne. 

Informacje podstawowe
na temat metabolizmu energetycznego mięśnia sercowego

Serce i układ krwionośny są najbardziej aktywnymi mechanicznie organami. Serce zdrowego
dorosłego człowieka uderza 100 000 razy dziennie i przepompowuje przy tym od 8000 do 
10 000 litrów krwi, która zaopatruje komórki organizmu. Jest więc oczywistym, że serce ma 
szczególnie duże zapotrzebowanie na bioenergię.

Bio-energia dla komórek mięśnia sercowego

Głównym zadaniem komórek jest pozyskiwanie energii.
Energię dla nagłych potrzeb i krótkotrwałych działań
komórki serca pozyskują ze spalania glukozy. Praca
długotrwała (np. związana z kontrakcją komórek
mięśnia) wymaga pozyskania energii ze spalania
tłuszczów. 

Mięsień serca wykonuje ciągłą pracę mechaniczną
związaną z pompowaniem krwi. Pozyskanie energii
do tej pracy bazuje głównie na spalaniu tłuszczów.

• Węglowodory
• Tłuszcze
• Białko

• Węglowodory
• Tłuszcze
• Białko

Składniki
odżywiania
komórkowego

Składniki
odżywiania
komórkowego

Mitochondria

Pozyskiwanie bioenergii
w mitochondriach



Niewydolność serca objawia się jako „ograniczona obciążalność organizmu wynikająca
z zaburzeń funkcji serca”. Pompowanie serca słabnie i objętość wyrzutowa krwi zaopatrującej
organizm w tlen i substancje odżywcze staje się niewystarczająca. 

Jak medycyna konwencjonalna uzasadnia
niewydolność serca:

Do najbardziej znanych przyczyn niewydolności 
serca zaliczyć można chorobę wieńcową, stany
zapalne mięśnia sercowego (Myokarditis) lub
hipertonię, jednak właściwe podłoże choroby
jest nieznane.

Postawiona diagnoza często brzmi -
„Kardiomiopatia” (schorzenie mięśnia sercowego), 
a jej przyczyny według podręczników medycznych
najczęściej pozostają nieznane. Odnosi się to 
również do leczenia – nie ma odpowiedniej terapii
przyczynowej.

Niewydolność serca
Rozwój i przyczyny z punktu widzenia medycyny konwencjonalnej

Niewydolność serca: Daty i fakty

• W Niemczech jest ponad 2 miliony
pacjentów z niewydolnością serca

• liczba przyjęć każdego roku na oddziały
szpitalne ze wskazaniem niewydolności
serca -250 000

• W 2004 roku w Niemczech
przeprowadzono prawie
400 transplantacji serca.

• Rokowania w przypadkach
niewydolności serca są niekorzystne:
Prawdopodobieństwo przeżycia 5 lat 
wynosi ok. 50%  



Niewydolność serca:
spłycenie oddechu, 
obrzęki i zmęczenie

Zbyt słaba
kontrakcja
milionów
komórek
mięśnia
sercowego

Niedobór komórkowych 
składników odżywczych

Zbyt słaba
funkcja
pompowania
mięśnia
sercowego

Niedobór bioenergii jest najczęstszą przyczyną
niewydolności serca:

Komórkowe składniki odżywcze stanowią źrodło
produkcji bioenergii. Niedobory mikroelementów 
powodują braki w produkcji bioenergii w komórkach 
mięśnia sercowego, co w konsekwencji prowadzi 
do osłabionej funkcji pompującej serca i 
upośledzonego zaopatrzenia organizmu w tlen 
i substancje odżywcze.

W następstwie pojawia się krótki oddech, obrzęki, 
niska wydolność i szybkie wyczerpanie organizmu. 

Najczęstsze przyczyny niewydolności serca
według medycyny komórkowej

Przyczyną niewydolności serca jest często niedobór komórkowych składników odżywczych 
w komórkach serca, odpowiedzialnych za produkcję bioenergii. 

Funkcja 
prawidłowa

Funkcja 
upośle-
dzona



Katastrofalne następstwa
niekompletnego leczenia niewydolności serca

Brak wiedzy na temat rzeczywistych przyczyn niewydolności serca spowodował, 
iż medycyna konwencjonalna nie jest w stanie zaoferować leczenia przyczynowego, 
a jedynie skupia się na objawach.

Diuretyki – przyczyna pogłębiania się niedoboru
komórkowych składników odżywczych: 

W następstwie ograniczonej wydolności
pompowania serca dochodzi do obniżenia
ciśnienia krwi i niedokrwienia organów.

Nerki, których właściwe działanie zależy od
optymalnego ciśnienia krwi, odfiltrowują za mało
wody i dochodzi do jej gromadzenia w organizmie. 
W celu pozbycia się nadmiaru wody lekarze z 
reguły zapisują leki na odwodnienie (diuretyki).

Diuretyki usuwają z organizmu nie tylko wodę, 
lecz również rozpuszczalne w niej witaminy,
ważne minerały oraz pierwiastki śladowe, które 
są niezbędne do prawidłowej pracy serca. 
Dlatego istotne jest uzupełnianie dziennej 
diety synergią składników odżywczych.

Zbyt niskie ciśnienie krwi

Niewystarczające
wydalanie wody
z moczem

Gromadzenie
wody w organizmie
(obrzęk)

Gromadzenie
wody w organizmie

(obrzęk, krótki oddech)

Przepisywanie leków moczopędnych

Serce pompuje coraz gorzej

Główną przyczyną
niewydolności serca jest 
niedobór witamin i innych
składników odżywczych

Niskie
ciśnienie krwi

Dalszy ubytek witamin i innych 
składników odżywczych

Słaba filtracja wody 
ustrojowej z krwi do moczu

Zatrzymanie 
wody w organizmie

(obrzęk, krótki oddech)

Diuretyki wypłukują także
witaminy i minerały



Zaburzenia rytmu i przewodnictwa serca
częsta diagnoza medycyny konwencjonalnej
w przypadku zaburzeń funkcjonowania serca

Obok niewydolności serca, kolejną chorobą na którą cierpi ponad 10 milionów ludzi
w Europie są zaburzenia rytmu i przewodnictwa serca. Choroba ta dotyka przede wszystkim 
ludzi w przedziale wiekowym 50 – 70 lat i wraz z niewydolnością serca – często ma wspólną
przyczynę.

Jak medycyna konwencjonalna wyjaśnia
przyczyny zaburzenia rytmu i 
przewodnictwa serca: 

Arytmia może być objawem choroby
wieńcowej, zawału serca, hipertonii albo
mieć inne przyczyny.

Jednak bardzo często przyczyna jest 
nieznana, a diagnoza brzmi: „Arytmia
paroksymalna” (nagłe zakłócenie rytmicznej
pracy serca – bez rozpoznawalnej przyczyny).

W węźle zatokowo-przedsionkowym 60 – 70 razy
na minutę generowany jest impuls elektryczny
pobudzający serce. Wyspecjalizowane komórki
przekazują ten impuls do 
milionów komórek serca. 
Serce zostaje zmuszone
do skurczu i „uderzenia”.

Węzeł
zatokowo-
przedsionkowy



Przy zaburzeniach rytmu i przewodnictwa serca zakłócone jest przewodzenie impulsów
elektrycznych, które odpowiadają za regularną pracę mięśnia sercowego. Medycyna
konwencjonalna najczęściej pomija fakt, że komórki serca wykazują duże zapotrzebowanie
na składniki odżywcze, które umożliwiają im prawidłowe wykonywanie zadań. 

Najczęstsze przyczyny arytmii
według medycyny komórkowej

Niedobór komórkowych składników
odżywczych jest najczęstszą przyczyną
zaburzeń rytmu i przewodnictwa serca:

Arytmia zwiazana jest najczęściej z deficytem 
bioenergii w wyspecjalizowanych komórkach
mięśnia sercowego odpowiedzialnych za 
generowanie impulsów elektrycznych i bicie serca.

W konsekwencji powstają zaburzenia rytmu 
i przewodnictwa serca z objawami takimi, jak:
otępienie, łomotanie serca i zawroty głowy. 

Rozwiązaniem jest zapewnienie optymalnego
zaopatrzenia w synergię komórkowych 
składników odżywczych.

Główna przyczyna
zakłóceń rytmu serca: 
Niedobór energii
komórkowej
w „elektrycznych”
komórkach serca

Następstwa niedoboru:
zakłócenie powstawania
i przewodzenia bodźców

Konsekwencje:
Nieregularne bicie serca
z wieloma objawami



Duże znaczenie w produkcji bioenergii mają komórkowe składniki odżywcze. 
Naturalna synergia mikroelementów również wspiera i optymalizuje dostarczanie bioenergii
do komórek serca i w ten sposób wspomaga jego wydolność.

Krótki przegląd
Komórkowe składniki odżywcze w funkcji mięśnia serca

Witamina C: Dostawca energii do metabolizmu każdej komórki. „Ładuje”
cząsteczki transportowe witamin z grupy B ważną dla życia bioenergią

Witaminy B: Nośniki bioenergii metabolizmu komórkowego, zwłaszcza do „elektrycznych” komórek 
mięśnia sercowego. Witaminy grupy B przyczyniają się do poprawy wydolności
pompowania i ogólnego funkcjonowania serca. W przypadku przyjmowania diuretyków
ich niedobór jest bardzo prawdopodobny.

Koenzym Q10: Najważniejszy składnik „łańcucha oddechowego” każdej komórki

Karnityna: Transport kwasów tłuszczowych do mitochondriów, gdzie są spalane
z wytworzeniem bioenergii

Tauryna: Ważna dla optymalnej funkcji pompowania

Magnez Konieczny – wraz z wapniem – dla optymalnego przewodzenia impulsów          
i wapń: elektrycznych w trakcie elektromotorycznego cyklu bicia serca

Bliższe spojrzenie na
poszczególne mikroelementy



Karnityna, pochodna aminokwasów
kofaktor metabolizmu tłuszczów

Rola karnityny w zaopatrywaniu komórek
mięśnia sercowego w bioenergię

Bilans energetyczny serca opiera się
przeważnie na spalaniu tłuszczów, 
mających największą wartość energetyczną. 
Tłuszcze spalane są w mitochondriach
w formie wolnych kwasów tłuszczowych. 
Jednak kwasy tłuszczowe nie przenikają
przez zewnętrzną błonę mitochondriów, 
dlatego wchodzą w reakcję z karnityną, 
podczas której powstaje związek 
(acylokarnityna), który przenika przez
błonę mitochondrium i pozwala uwolnić
kwasy tłuszczowe wewnątrz tej organelli
do procesu spalania.

Występowanie karnityny w organizmie wskazuje na jej szczególne znaczenie w 
mechanizmach pozyskiwania energii - ponad 95% zapasów karnityny znajduje się w sercu
i mięśniach szkieletu, charakteryzujących się zwiększonym zapotrzebowaniem na energię
z powodu wykonywanej pracy mechanicznej. 

Karnityna zapewnia transport 
tłuszczów do mitochondriów

Tłuszcz

Karnityna

Mitochondria

Ten proces ma decydujące znaczenie dla
zdrowego funkcjonowania komórek mięśnia
sercowego.



Znaczenie lizyny
w metabolizmie energetycznym komórek mięśnia sercowego

Synteza karnityny odbywa się głównie 
w wątrobie. 

Do własnej syntezy karnityny w organizmie
wymagane są odpowiednie składniki, 
jak również kofaktory przemian, jak:
witaminy B3 i B6, witamina C i żelazo. 

Karnityna może być produkowana w organizmie lub dostarczana wraz z pokarmem. 
Do syntezy w organizmie wymagane są odpowiednie warunki. Gdy nie są one spełnione, 
może dojść do niedoboru karnityny. 

Aminokwas lizyna – budulec „transportera
tłuszczów” karnityny

Karnityna jest pochodną aminokwasów (związkiem
dwóch aminokwasów). W organizmie człowieka jest
syntetyzowana z aminokwasów lizyny i metioniny
głównie w wątrobie, ale także w nerkach i mózgu. 

Metionina może być wytwarzana w organizmie
człowieka. Lizyna, przeciwnie, jest aminokwasem 
egzogennym, dostarczanym tylko z pożywieniem. 
W celu zapewnienia warunków umożliwiających
produkcję karnityny w organizmie wymagana jest
odpowiednia ilość lizyny. Choroby i niedostateczne
spożycie w diecie są częstymi przyczynami
deficytów lizyny w organizmie.

Prosty przykład syntezy karnityny wyraźnie pokazuje, jak poważne dla całego organizmu
mogą być następstwa niedoboru poszczególnych składników.

Prosty przykład syntezy karnityny wyraźnie pokazuje, jak poważne dla całego organizmu
mogą być następstwa niedoboru poszczególnych składników.

Witamina C
Żelazo

Lizyna Metionina

Karnityna

Witamina B3
Witamina B6



Kolejnymi ważnymi czynnikami dla metabolizmu energetycznego są koenzym Q10 i tauryna. 
Obie substancje mogą być produkowane w organizmie, jeżeli spełnione są wszystkie
niezbędne do tego warunki. Na powstanie niedoborów może mieć wpływ wiele różnych
czynników.

20 l. 40 l. 79 l.
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- 32%

- 58%

Zapotrzebowanie serca na Q10 w %

Wartości Q10 w odniesieniu do wieku Koenzym Q10 – pośrednik w dostawie energii

Koenzym Q10 występuje w mitochondriach wszystkich
komórek. Jego koncentracja zależy od obrotu energii, 
dlatego największa jest w sercu i w wątrobie. Koenzym
Q10 bierze udział w syntezie ATP (trójfosforanu
adenozyny), głównego nośnika energii komórkowej. 
Już w przypadku średniego niedoboru koenzymu Q10 
występują nieprawidłowości. Duży jego niedobór
prowadzi do zakłóceń niebezpiecznych dla życia.

Tauryna – stabilizuje i wzmacnia bicie serca

Tauryna ma stabilizujący i „uspokajający” wpływ na wrażliwe błony komórkowe w sercu. 
Oprócz działania stabilizacyjnego - podnosi jednocześnie aktywność mięśnia sercowego
i wzmacnia jego pracę. Najwieksze ilości tauryny można spotkać w komórkach mięśnia 
sercowego, co ogranicza powstanie zaburzeń rytmu i przewodnictwa serca.

Koenzym Q10 i tauryna
znaczące czynniki w metabolizmie energetycznym



Więcej informacji dotyczących tych badań pilotażowych -
w publikacji „Kliniczne potwierdzenia skuteczności
komórkowych składników odżywczych”, 
Dr. Rath Education Services B.V.

Więcej informacji dotyczących tych badań pilotażowych -
w publikacji „Kliniczne potwierdzenia skuteczności
komórkowych składników odżywczych”, 
Dr. Rath Education Services B.V.

Kliniczny dowód
naturalnego wzmocnienia funkcji mięśnia sercowego

Niewydolność serca – wyniki badania
pilotażowego przeprowadzonego na 10 osobach:

Komórkowe składniki odżywcze wspomagają
funkcję pompowania. U 8 z 10 uczestników badania,
po 6 miesiącach przyjmowania synergii składników 
odżywczych, odnotowano poprawę stanu zdrowia
o jeden lub kilka stopni w skali NYHA*. 

*New York Heart Association: System określający stan
zaawansowania niewydolności serca

Zaburzenia rytmu i przewodnictwa serca – badanie 
kliniczne, randomizowane, przeprowadzone metodą
podwójnie ślepej próby z użyciem placebo na
grupie 131 pacjentów :

Komórkowe składnniki odżywcze mogą istotnie
zmniejszyć zaburzenia rytmu i przewodnictwa serca. 
Podczas gdy 74% uczestników badania przyjmujących
leki farmaceutyczne nadal cierpiało na częste
zaburzenia rytmu serca, w przypadku prawie połowy
pacjentów przyjmujących dodatkowo synergię
mikroelementów - nie występowały żadne zakłócenia. 

Komórkowe składniki odżywcze ograniczają
zaburzenia rytmu serca
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Ważne badania dokumentujące znaczenie składników odżywczych dla komórek mięśnia sercowego są
dostępne w naszym archiwum badań na stronie www.dr-rath-foundation.org

Effect of coenzyme Q10 therapy in patients with congestive heart failure: 
a long-term multicenter randomized study

Morisco C., Trimaro B., Codorelli M.  / Clinical Investigation 1993 

Poprawa pracy serca u pacjentów z niewydolnością serca leczonych z wykorzystaniem koenzymu Q10 
wzmacnia hipotezę, że choroba ta wiąże się z wadliwą funkcją mitochondriów i niedoborem bioenergii, a przy
przyjmowaniu koenzymu Q10 można się spodziewać poprawy.

Wyniki te pokazują, że dodatek Q10 do terapii konwencjonalnej wyraźnie ogranicza pobyt w szpitalu
spowodowany postępem niewydolności serca oraz redukuje komplikacje u pacjentów z chroniczną
niewydolnością tego organu.

Usefulness of antioxidant vitamins in suspected acute myocardial infarction 

Singh R.B., Niaz M.A., Rastogi S.S., Rastogie S. / Am J Cardiol 1996 

W kontrolowanym placebo badaniu z użyciem podwójnie ślepej próby, przez 28 dni porównywano wyniki
leczenia tradycyjnego i z dodatkiem antyoksydacyjnych witamin: witamina A, witamina C, witamina E 
i beta-karoten u 63 pacjentów (grupa interwencyjna) i 62 pacjentów (grupa placebo) z podejrzeniem ostrego
zawału serca. 

Po zakończeniu badania wykazano, że średnia rozległość zawału w grupie leczonej z udziałem
antyoksydantów była wyraźnie mniejsza niż w grupie placebo.

Badania naukowe innych placówek badawczych
i dowody na znaczenie mikroelementów



Carnitine and ist role in cardiovascular disease

Retter A.S. / Heart Dis 1999 

Egzogenne dostarczanie karnityny jest wskazane przede wszystkim jako leczenie pierwotnego i wtórnego jej
niedoboru. Ponadto wysunięto hipotezę, że karnityna, ze względu na zdolność zwiększenia produkcji energii
i usuwania toksycznych metabolitów w niedokrwieniu, może być pomocna w leczeniu różnych schorzeń
serca. 

Dokładniej rzecz ujmując, istnieją wyraźne przesłanki potwierdzające, że endogenna karnityna ma działanie
lecznicze przy niewydolności serca, arytmii, ostrym niedokrwieniu i chorobach naczyń peryferyjnych. 

A randomised, double-blind, placebo-controlled trial of L-carnitine in suspected acute 
myocardial infarction

Singh R.B., Niaz M.A., Agarwal P., Beegum R., Rastogi S.S., Sachan D.S., Postgraduate Medical Journal 1996

W badaniu kontrolowanym placebo z podwójnie ślepą próbą, przez 28 dni porównywano wpływ L-karnityny
(2g/dzień) u 51 pacjentów przyjmujących karnitynę i u 50 pacjentów otrzymujących placebo. Obie grupy były
z podejrzeniem ostrego zawału serca.

Po upływie 28 dni okazało się, że przeciętna rozległość zawału była znacznie mniejsza u pacjentów z grupy
przyjmującej karnitynę niż u pacjentów z grupy placebo. 

Dalsze ważne badania dokumentujące znaczenie mikroskładników odżywczych dla komórek mięśnia
sercowego są dostępne w naszym archiwum badań na stronie www.dr-rath-foundation.org

Badania naukowe innych placówek badawczych
i dowody na znaczenie mikroelementów
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Tinnitus

Migrena

Skutki niedoboru komórkowych składników
odżywczych w komórkach mięśni gładkich

Astma PMS

Kolki

Nadciśnienie

Niedobór
komórkowych
składników
odżywczych

Jaskra



Komórki mięśni gładkich są składnikiem budulcowym wielu organów naszego ciała, szczególnie tam, 
gdzie „napięcie” musi być utrzymywane przez dłuższy czas. Wpływają m.in. na perystaltykę jelit, 
żołądka i dróg moczowych, a także regulację ciśnienia krwi w naczyniach krwionośnych. 

Komórki mięśni gładkich
podstawowe informacje o ich roli i funkcjach

Komórkowe składniki odżywcze wpływają na
elastyczność tkanek

W przeciwieństwie do mięśni poprzecznie
prążkowanych (np. mięśnie nóg, czy rąk), 
którymi możemy świadomie sterować, mięśnie
gładkie nie podlegają naszym świadomym
działaniom. Działają one niezależnie od naszej
woli podlegając działaniu sympatycznego układu
nerwowego organizmu. 

Decydujące znaczenie dla właściwego
funkcjonowania mięśni gładkich ma optymalne 
zaopatrzenie komórek odpowiedzialnych za 
elastyczność tkanki w specyficzne składniki 
odżywcze.

Uszy
Oczy

Naczynia
krwionośne

Drogi
oddechowe

Macica
Przewód
moczowy

Przewód
żółciowy

Żołądek
i jelita



Chroniczny niedobór komórkowych składników odżywczych w komórkach mięśni gładkich
prowadzi do spazmu organów zbudowanych z tego rodzaju mięśni.
Optymalne zaopatrzenie w mikroelementy pozwala uniknąć tych skutków niedoboru

Witamina C Arginina Wapń Magnez

Nadciśnienie

Astma

Jaskra

Migrena

Kolki

PMS

Rozluźnienie komórek 
mięśni gładkich w:

naczyniach
krwionośnych

drogach
oddechowych

oczach

małych naczyniach 
krwionośnych w mózgu

drogach moczowych 
i żółciowych

macicy



Ciśnienie krwi – wiadomości podstawowe
Układ krwionośny służy do zaopatrywania komórek organizmu w tlen i substancje
odżywcze oraz do odtransportowywania odpadów metabolicznych. W jego skład
wchodzą: serce, tętnice, żyły i naczynia włosowate. Ciśnienie krwi określa siłę z 
jaką krew napiera na ściany tętnic. 

Decydujące znaczenie dla prawidłowego
ciśnienia krwi ma napięcie ścian tętnic:

Ciśnienie krwi przedstawiane jest jako:
ciśnienie skurczowe i rozkurczowe. 

Wartość górna (skurczowa) odzwierciedla
siłę pompowania serca. Wartość dolna
(rozkurczowa) jest informacją o napięciu
ścian tętnic podczas fazy napełniania
(faza rozkurczowa) serca.
Wartość ciśnienia krwi jest zależna
od wielu czynników:

▶ siły pompowania serca

▶ objętości krwi

▶ elastyczności tętnic

Układ krwionośny



Nadciśnienie tętnicze
przyczyny i czynniki ryzyka z punktu widzenia medycyny konwencjonalnej
Kilkaset milionów ludzi na świecie cierpi na nadciśnienie tętnicze. Jest to najbardziej
rozpowszechniony problem spośród wszystkich chorób układu krążenia. Epidemiczne 
rozprzestrzenianie się tej choroby jest spowodowane w głównej mierze tym, iż przyczyny 
nadciśnienia są niewystarczająco lub w ogóle nieznane.

Jak medycyna konwencjonalna rozpoznaje
przyczyny nadciśnienia :

W około dziesięciu procentach przypadków,
jako przyczynę nadciśnienia podaje się wtórną
hipertonię. Na powstanie tej formy nadciśnienia
wpływ mają między innymi choroby nerek, leki, 
zaburzenie hormonalne lub wadliwość naczyń. 

„Hipertonia spontaniczna” jest diagnozowana
w 90% przypadków, przy czym określenie
„spontaniczna” oznacza, że rzeczywisty powód 
rozwoju tego problemu jest nieznany.

Zaledwie w 10% przypadków zachorowań na
nadciśnienie zdefiniowana jest jej przyczyna 

Przyczyny nadciśnienia w 
Polsce i na świecie

Chronicznie podwyższone ciśnienie krwi niesie ze sobą wysokie ryzyko powikłań, takich jak:
niewydolność serca, uszkodzenia tętnic, zakłócenia krążenia, uszkodzenia siatkówki i inne. 
Chronicznie podwyższone ciśnienie krwi niesie ze sobą wysokie ryzyko powikłań, takich jak:
niewydolność serca, uszkodzenia tętnic, zakłócenia krążenia, uszkodzenia siatkówki i inne. 

PrzyczynPrzyczyn
aanieznananieznana

Przyczyna Przyczyna 
nieznananieznana



Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym często
mają niedobór tzw. czynników rozkurczowych:

U zdrowego człowieka właściwe napięcie
ścian osiągane jest dzięki optymalnej produkcji
biologicznych tzw. czynników rozkurczowych
w komórkach ścian naczyń krwionośnych. 
U pacjentów z nadciśnieniem występuje ich
niedobór.

Unormowane - zmniejszone napięcie ścian naczyń
krwionośnych prowadzi do zwiększenia średnicy
wewnętrznej naczyń, a tym samym do obniżenia
ciśnienia krwi.

Specyficzne składniki odżywcze wpływają na 
wyrównanie niedoboru czynników rozluźniających
w ścianach naczyń i wspomagają prawidłową
funkcję komórek mięśni gładkich.

Najczęstsze przyczyny nadciśnienia
według medycyny komórkowej

Najczęstszym powodem rozwoju podwyższonego ciśnienia krwi jest chroniczny niedobór
witamin i innych składników odżywczych w milionach komórek ścian tętnic. Niedobór ten 
prowadzi do spazmu i zgrubienia ścian tętnic, wywołując tym samym wzrost ciśnienia krwi.

Główna przyczyna:

Niedobór witamin
w ścianach tętnic

Uzupełnianie

Zapobieganie

Zgrubienie
ścian naczyń

Spazm
naczyń

Optymalne
zaopatrzenie

w komórkowe 
składniki odżywcze

Nadciśnienie



Znaczenie argininy
w metabolizmie komórek mięśni gładkich

Cząsteczki aminokwasów zawierają takie
podstawowe elementy jak węgiel (C),
tlen (O), wodór (H) i azot (N). 

Spośród 20 aminokwasów tworzących
białka arginina jest aminokwasem
zawierającym najwięcej azotu (N). 

Wzór strukturalny argininy

Wzór sumaryczny: C6H14N4O2

C

NH

NH2

H2N N
H

C

C

C

C

C

O

OH

Aminokwas arginina pełni w organizmie wiele ważnych funkcji, m.in. wspomaga rozkurcz
naczyń krwionośnych poprawiając ukrwienie, jak również wzmacnia funkcje obronne
organizmu, wspomaga gojenie się ran i - obok jeszcze innych ważnych funkcji – wpływa na
uwalnianie określonych hormonów. 

Znaczenie argininy – prekursora tlenku 
azotu – w regulacji napięcia naczyń:

Arginina jest prekursorem tzw. czynnika
rozkurczowego - tlenku azotu. Podczas
przemian argininy w komórkach śródbłonka
naczyń uwalniają się duże ilości tlenku azotu.

Tlenek azotu odgrywa główną rolę
w naturalnym rozszerzaniu naczyń. Działa
rozkurczowo na komórki mięśni gładkich
i w ten sposób eliminuje spazm (napięcie) 
i powstające w ich wyniku zwężenie naczyń
krwionośnych. 

Tlenek azotu jest szybko rozkładany przez
wolne rodniki.



Synergia - arginina i witamina C:

Działanie tlenku azotu (NO) jest szybko
niwelowane przez wolne rodniki. Dzieje się tak
dlatego, że wolne rodniki wiążą NO, którego
dostępność spada wraz ze wzrostem stężenia
wolnych rodników.

Witamina C dzięki swoim właściwościom 
antyoksydacyjnym zwieksza dostepność NO.

Jako jeden z najbardziej skutecznych
przeciwutleniaczy (antyoksydantów) –
witamina C jest w stanie neutralizować
wolne rodniki i w ten sposób chronić NO 
przed zniszczeniem.

Rola witaminy C
w zwiększaniu dostępności tlenku azotu

W wielu procesach przemiany materii w naszym organizmie duże znaczenie ma współdziałanie
różnych czynników. Często dotyczy to wielu czynników, które są niezbędne dla optymalnego
przebiegu metabolizmu, jednak współdziałanie synergistyczne wykazują też małe zestawy 
składników.

Wolne rodniki wiążą NO zmniejszając  
jego dostępność. 

Witamina C neutralizuje wolne rodniki. 
Dostępność NO jest duża.

Porównanie średnicy naczyń krwionośnych: 

☹☹
☹

NO
NONO

NO

NONO

NO NO



Krótkie podsumowanie
Najważniejsze komórkowe składniki odżywcze wpływające na rozluźnienie

komórek mięśni gładkich
Synergia określonych komórkowych składników odżywczych wpływa na prawidłową funkcję
komórek i rozkurcz mięśni gładkich naczyń krwionośnych oczu, dróg oddechowych i innych
organów.

Arginina jest prekursorem tlenku azotu. 
Wraz z dostarczeniem do organizmu argininy –
wzrasta zawartość tlenku azotu we krwi. Tlenek azotu
wytworzony w komórkach śródbłonka naczyń powoduje
rozkurcz komórek mięśni gładkich tętnic. 

Witamina C jest kluczowym czynnikiem dla zdrowych
naczyń krwionośnych. Poprawia ona dostępność tlenku
azotu i w ten sposób zapobiega długotrwałym skurczom
mięśni gładkich i spazmom naczyń. Zwiększa też
produkcję prostacykliny, hormonu tkankowego o 
działaniu rozkurczowym na naczynia krwionośne
Ponadto, optymalizuje produkcję kolagenu zwiekszając
stabilność i elastyczność naczyń.

Wapń i magnez są niezbędne dla optymalnej
gospodarki elektrolitycznej komórek mięśni gładkich, 
a przez to – zapobiegają trwałemu naprężeniu ścian.

Komórki mięśni gładkich są odpowiedzialne
za skurcze i rozkurcze naczyń krwionośnych.



Jaki sposób kontroli nadciśnienia jest najlepszy
Naturalna synergia komórkowych składników odżywczych

Terapia betablokerami
1. Częstotliwość pracy serca = obniżona
2. System naczyniowy = zwężony

3. Ciśnienie = niskie/zbyt niskie

Nadciśnienie
1. Częstotliwość pracy serca = normalna
2. System naczyniowy = zwężony

3. Ciśnienie = podwyższone

Synergia komórkowych składników odżywczych
1. Częstotliwość pracy serca = normalna
2. System naczyniowy = unormowany

3. Ciśnienie = unormowane
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Wyniki badania pilotażowego
przeprowadzonego na grupie 15 osób:
Czas badania wynosił 32 tygodnie. 
Pierwsze przypadki obniżenia ciśnienia
krwi odnotowano już po krótkim czasie. 
Wyniki końcowe przedstawiały się
następująco:
• średnie ciśnienie skurczowe –

zmniejszone przeciętnie o 16% 
(z 167 na 142 mm/Hg)

• średnie ciśnienie rozkurczowe -
zmniejszone przeciętnie o 15% 
(z 97 na 83 mm/Hg)

mm/Hg skurczowe - 16%

rozkurczowe - 15%
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Okres obserwacji w tygodniach

Więcej informacji dotyczących tego badania pilotażowego –
w publikacji „Kliniczne potwierdzenia skuteczności składników odżywczych

komórek”, Dr. Rath Education Services B.V.

Więcej informacji dotyczących tego badania pilotażowego –
w publikacji „Kliniczne potwierdzenia skuteczności składników odżywczych

komórek”, Dr. Rath Education Services B.V.

Wyniki klinicznego badania pilotażowego
z użyciem synergii składników odżywczych w nadciśnieniu tętniczym
Komórkowe składniki odżywcze optymalizują dostępność czynników rozluźniających w 
ścianach tętnic i powodują naturalne obniżenie ciśnienia krwi poprzez rozkurcz naczyń. 



Znaczenie biologicznych czynników rozluźniających w
astmie

Pojęcie „astma” określa ogólnie duszność lub krótki oddech. Szacunkowo
na całym świecie na astmę choruje ok. 150 milionów osób. Wszystkie formy
astmy mają typowe objawy: atak astmatyczny jest wywoływany przez skurcz
komórek mięśni gładkich w ściankach oskrzeli. Dochodzi do opuchnięcia
błony śluzowej oskrzeli i produkcji lepkiego śluzu.

Komórkowe składniki odżywcze
przy astmie mogą się przyczynić do 
zwiększenia objętości oddechu. 
Ten pozytywny efekt należy kojarzyć ze
zwiększoną dostępnością czynników
rozluźniających, powodujących rozkurcz
ściany oskrzeli.

Ten efekt obserwowano w ramach
6-miesięcznego badania pilotażowego. 
Wyniki badania w pełni potwierdzają zalety
stosowania komórkowych składników
odżywczych.
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Charakterystycznymi objawami astmy są: świszczący i skrócony oddech, jak również kaszel
i uczucie „zwężenia” dróg oddechowych. 



Znaczenie biologicznych czynników rozluźniających w
szumach usznych (tinnitus)

Szumy uszne są przykrymi doznaniami dźwiękowymi (szum, gwizd lub podobne zjawiska
akustyczne) pochodzenia endogennego. Tinnitus pojawia się zazwyczaj nieoczekiwanie. 
Jego intensywność może podlegać wahaniom, ale osoba dotknięta tą dolegliwością odbiera
ten dźwięk w uchu jako nieznośny, do tego dochodzi również do wyraźnego osłabienia
słuchu. Ze względu na niewystarczające informacje na temat przyczyn, medycyna
konwencjonalna nie dysponuje odpowiednią terapią przyczynową. 

Komórki mięśni gładkich są budulcem wielu
organów naszego organizmu; występują one też
w aparacie słuchowym. 

Na skutek niedoboru komórkowych składników
odżywczych dochodzi do spazmów (skurczów) 
mięśni gładkich we wszystkich organach, gdzie 
mięśnie te występują. Uzupełnienie niedoboru 
mikroelementów prowadzi do rozluźnienia 
mięśni gładkich w uszach i likwidacji szumów.

W celu udokumentowania pozytywnego działania
komórkowych składników odżywczych przy
szumach usznych - przeprowadzono badanie
pilotażowe na grupie 18 pacjentów.

Wyniki badań pilotażowych:

▶ w 30% przypadków nastąpiła lekka
poprawa słuchu (do 10 dB)

▶ w 45% przypadków nastąpiła
wyraźna poprawa słuchu (10 – 20 dB)

▶ w 25% przypadków nastąpiła znaczna
poprawa słuchu (20 – 50 dB)
co odpowiada to niemal normalnemu 
słyszeniu

U więcej niż trzech czwartych
pacjentów nastąpiła poprawa.

Wyniki badań pilotażowych:

▶ w 30% przypadków nastąpiła lekka
poprawa słuchu (do 10 dB)

▶ w 45% przypadków nastąpiła
wyraźna poprawa słuchu (10 – 20 dB)

▶ w 25% przypadków nastąpiła znaczna
poprawa słuchu (20 – 50 dB)
co odpowiada to niemal normalnemu 
słyszeniu

U więcej niż trzech czwartych
pacjentów nastąpiła poprawa.



Znaczenie biologicznych czynników rozluźniających mięśnie gładkie
w innych problemach

Przy częstych bólach głowy lub przy migrenie
zależnej od pogody - przyczyną mogą być spazmy
małych naczyń mózgowych, które prowadzą do 
niedostatecznego zaopatrzenia mózgu w krew i 
tlen. Czynnikiem wywołującym lub potęgującym
spazm może być niedobór ważnych dla życia
składników odżywczych. 

Zespół napięcia przedmiesiączkowego (Premenstrual 
Syndrome, PMS) występuje w ramach cyklu
miesiączkowego u wielu kobiet i objawia się bólami
brzucha i pleców, drażliwością sutków i nudnościami. 
Niektóre z tych dolegliwości mogą być wywołane przez
przykurcz mięśni gładkich macicy.

Magnez

Podwyższone ciśnienie wewnątrz gałki ocznej
(jaskra) może mieć kilka przyczyn, m.in. jest 
wadą wrodzoną lub występującą z racji wieku
zmianą struktury. Niedobór składników
odżywczych często prowadzi do skurczów
systemu kanałowego oczu, przez co w oku
gromadzi się płyn, podwyższając ciśnienie
śródgałkowe.

W przypadku kolek nerkowych albo
żółciowych - komórkowe składniki
odżywcze rozładowują napięcie
„kanałów odpływowych”
spowodowane przez
kamienie lub piasek. 

Witamina C Arginina Wapń



Dalsze ważne badania dokumentujące znaczenie mikroelementów dla optymalnej funkcji komórek mięśni
gładkich są dostępne w naszym archiwum badań na stronie www.dr-rath-foundation.org

Vitamin C improves endothelial function of epicardial coronary arteries in patients with 
hypercholesterolaemia or essential hypertension – assessed by cold pressor testing

III Klinika Medyczna, uniwersytet Freiburg,  Freiburg, Niemcy (1999)

Grupa 28 pacjentów z lekkimi zwężeniami tętnic otrzymywała dożylnie 3 g witaminy C. Przed i po leczeniu
przeprowadzono pomiar ciśnienia. Wyniki wykazały, że witamina C wywołuje cofnięcie się zwężeń. Witamina
C powoduje rozluźnienie naczyń u pacjentów z nadciśnieniem i wysokim poziomem cholesterolu.

Prophylaxis of migraine with oral magnesium: results from a prospective, multi-center, 
placebo-controlled and double-blind randomized study.

Department of Neurology and Clinical Neurophysiology, Munich-Harlaching Clinic, Niemcy (1996)

W tym badaniu 81 pacjentów cierpiących na migrenę otrzymywało przez 12 tygodni 600 mg magnezu lub
placebo. W okresie ostatnich czterech tygodni leczenia u 52% jego uczestników, którzy otrzymywali magnez, 
liczba ataków migrenowych zmniejszyła się co najmniej o połowę. Dobre przyswajanie i proste stosowanie
magnezu przemawia za zapobiegawczym przyjmowaniem magnezu przez chorych cierpiących na migrenę.

Badania naukowe innych placówek badawczych
dokumentujące znaczenie mikroelementów dla zdrowia



Vitamin C Helps Reduce Asthma After Excercise

McKinney, Merritt, Medical Tribune, 5. Juni 1997; 6 / Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 
1997; 151 : 367-370.

Spośród 20 osób pomiędzy 7 a 28 rokiem życia, cierpiących na astmę wysiłkową, połowa przyjmowała
codziennie 2 000 mg witaminy C, podczas gdy druga połowa otrzymywała placebo. Dziewięć osób, które
przyjmowały witaminę C, mogły podejmować wysiłek bez pojawienia się symptomów astmy wysiłkowej takich
jak kaszel, dyszenie i krótki oddech. U innych objawy astmy złagodniały. Witamina C może zapewniać ważną
ochronę przed utleniaczami endo- i egzogennymi . Witamina C jest substancją godną uwagi, ponieważ nie są
znane jakiekolwiek skutki uboczne jej stosowania. 

Effect of vitamin C on ambulatory blood pressure and plasma lipids in older persons.

University Division of Medicine for the Elderly, University of Leicester, The Glenfield Hospital, UK (2000)

6-miesięczne badanie z udziałem 40 pacjentów wykazało, że witamina C w dawce 500 mg obniża ciśnienie
krwi. Podwyższone dawki witaminy C mają więc ścisły związek z ograniczeniem ryzyka zawału serca lub
powstania choroby wieńcowej na bazie nadciśnienia.

Dalsze ważne badania dokumentujące znaczenie mikroelementów dla optymalnej funkcji komórek
mięśni gładkich są dostępne w naszym archiwum badań na stronie www.dr-rath-foundation.org

Badania naukowe innych placówek badawczych
dokumentujące znaczenie mikroelementów dla zdrowia
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Skutki niedoboru komórkowych składników odżywczych: 
trzustka i naczynia krwionośne

Zakłócenia przemian
węglowodanów

Niewydolność naczyń
krwionośnych
• Zawał serca/udar mózgu
• Ślepota
• Niewydolność nerek
• Blokada arterii kończyn dolnych

Niedobór
komórkowych 
składników
odżywczych

Komórki ściany naczynia
krwionośnego

Komórki trzustki



Węglowodany to ogólne określenie różnych cukrów, które przyjmowane są wraz z pokarmem. 
W przewodzie pokarmowym złożone węglowodany są rozkładane na indywidualne ich
jednostki (glukoza), które poprzez ściany jelit przedostają się do krwi i tą drogą dostarczane
są do komórek organizmu. 

Przemiany weglowodanów
podstawowe informacje o metabolizmie energetycznym

Rola „cukru krwi” (glukozy): 

Glukoza jest podstawowym związkiem energetycznym 
w metabolizmie komórkowym większości organizmów.

Aby zapewnić ciągłą produkcję bioenergii w komórkach
naszego ciała konieczne jest utrzymanie minimalnego
stężenia glukozy we krwi. Jest to szczególne istotne dla
utrzymania funkcji tych organów, które pokrywają
zapotrzebowanie na energię głównie z przemian
cukrów (np. mózg i tkanka nerwowa). 

Regulacja poziomu cukru we krwi przebiega pod 
kontrolą specjalnych mechanizmów hormonalnych. 
Duże znaczenie mają tu hormony produkowane w 
trzustce - insulina i glukagon,. 

Przełyk

Żołądek

Jelito



Insulina i glukagon
Hormony regulujące poziom cukru we krwi

Gdy poziom cukru we krwi wzrasta, np. po posiłku, wówczas trzustka zwiększa wydzielanie
insuliny do krwiobiegu. Ilość wydzielanej insuliny zależy od poziomu cukru we krwi. 

Kluczowa funkcja insuliny:

Przy braku insuliny - glukoza nie może przenikać
z krwi do wnętrza komórek. Insulina funkcjonuje
na zasadzie „ klucza pasującego do zamka”, 
otwierając receptory (“zamek”) w błonie
komórkowej, dzięki czemu glukoza może 
przedostać się do wnętrza komórki. 

Insulina spełnia dwie ważne funkcje:

• wspomaga dostarczanie cukru do komórek

• reguluje poziom cukru we krwi zapobiegając,
by optymalne wartości nie zostały przekroczone. 

Insulina pomaga usuwać tylko część cukru z krwi, ponieważ pewna jego ilość musi wciąż
pozostawać dostepna do przemiany energetycznej. Gdy poziom cukru spada do zbyt niskiego
poziomu, wówczas wydzielany jest hormon glukagon, który uruchamia rezerwy cukru z tkanek
i w krótkim czasie podnosi jego stężenie we krwi.

Insulina pomaga usuwać tylko część cukru z krwi, ponieważ pewna jego ilość musi wciąż
pozostawać dostepna do przemiany energetycznej. Gdy poziom cukru spada do zbyt niskiego
poziomu, wówczas wydzielany jest hormon glukagon, który uruchamia rezerwy cukru z tkanek
i w krótkim czasie podnosi jego stężenie we krwi.

Produkcja insuliny po posiłku

Trzustka Glukoza
we krwi

Insulina „otwiera” komórki dla glukozy

Glukoza
we krwi



Medycyna konwencjonalna upatruje rozwój cukrzycy typu II przede wszystkim jako wynik
wieloletniego nadmiernego spożycia łatwo przyswajalnych węglowodanów (cukrów). Następstwem
tego jest nadmierna produkcja insuliny, co powoduje spadek liczby, jak i ograniczenie czułości
komórkowych receptorów insulinowych, prowadząc do ograniczenia transportu glukozy wewnątrz
komórek i jej spalanie. Czynnikami wspomagającymi rozwój cukrzycy są przede wszystkim nadwaga, 
złe odżywianie, palenie papierosów, stres i leki.

Medycyna konwencjonalna upatruje rozwój cukrzycy typu II przede wszystkim jako wynik
wieloletniego nadmiernego spożycia łatwo przyswajalnych węglowodanów (cukrów). Następstwem
tego jest nadmierna produkcja insuliny, co powoduje spadek liczby, jak i ograniczenie czułości
komórkowych receptorów insulinowych, prowadząc do ograniczenia transportu glukozy wewnątrz
komórek i jej spalanie. Czynnikami wspomagającymi rozwój cukrzycy są przede wszystkim nadwaga, 
złe odżywianie, palenie papierosów, stres i leki.

Cukrzyca
zakłócenia przemiany cukrów

Cukrzyca jest chronicznym zaburzeniem przemiany węglowodanów objawiając się trwale
podwyższonym poziomem cukru we krwi. Organizm ma wówczas bardzo ograniczone
możliwości kontrolowania poziomu cukru we krwi i dochodzi do zakłócenia przetwarzania
cukru w komórkach. Ten proces jest następstwem niedoboru insuliny lub niedostatecznego
jej działania. 

Cukrzyca typu I:
Cukrzyca typu I – forma wrodzona
– charakteryzuje się zakłóceniem produkcji
insuliny. Trzustka produkuje zbyt mało
insuliny lub nie produkuje jej wcale. 

Cukrzyca typu II:
Cukrzyca typu II najczęściej rozwija się w 
wieku dojrzałym. Przyczyny jej nie są dobrze
znane, co powoduje ciągłe rozszerzanie się
tej choroby na świecie. (90% diabetyków
cierpi na cukrzycę typu II)

Rozróżnia się dwie formy cukrzycy: 



Cukrzyca – daty i fakty
Cukrzyca – choroba społeczna

Cukrzyca stała się bardzo powszechną chorobą
społeczną. Miliony ludzi na świecie cierpi na
cukrzycową przemianę materii. 

Cukrzyca już od dawna nie może być traktowana
jako choroba wyłącznie „wieku dojrzałego”. 
Coraz częściej dotyka ona wielu ludzi młodych a 
nawet dzieci: W 2004 roku w Niemczech wydatki
związane z leczeniem cukrzycy u młodzieży
poniżej 15 roku życia sięgnęły 57 milionów euro. 
Całkowita kwota wydatków poniesionych na
leczenie diabetyków wyniosła 5,1 miliardów euro. 

Bardzo ważne: powikłania

W przypadku cukrzycy często dochodzi do 
ciężkich powikłań, które dotyczą układu krążenia
i całego organizmu. 

Niemiecka Unia Diabetyków liczy ok.
sześć milionów pacjentów (stan z roku
2005) i zakłada, że do 2010 roku nastąpi
wzrost ilości pacjentów z cukrzycą do 
10 milionów. Odpowiada to przyrostowi
o 65%. 

2005 2010

10 
mln

6 
mln

Cukrzyca w Niemczech –
prognoza



Przerażający bilans
powikłania cukrzycowe

Krótkotrwałe następstwa i objawy niewłaściwego poziomu cukru we krwi są ogólnie znane: 
W przypadku zbyt wysokiego poziomu cukru we krwi (hiperglikemia) występują np. nudności, 
wzmożone parcie moczu i duże pragnienie. W przypadku zbyt niskiego poziomu (hipoglikemia) 
pojawia się nadmierne pocenie, drżenie, zawroty głowy lub spadek jakości widzenia. Są to 
wyraźne sygnały ostrzegawcze dla organizmu.

Długotrwałe następstwa (komplikacje sercowo-
naczyniowe) mogą objawać sie w całym organizmie: 

• Diabetycy mają dwu-, a nawet trzykrotnie większe
ryzyko udaru mózgu (44 000 rocznie)

• Ryzyko utraty wzroku jest u diabetyków około 25 razy
większe (6000 nowych przypadków rocznie)

• Co dwusetny diabetyk musi poddać się amputacji stopy
(27 900 amputacji rocznie)

• Odsetek diabetyków w grupie pacjentów dializowanych
osiąga 50% (8300 nowych zabiegów dializy rocznie)

• Diabetycy chorzy na nerki umierają bardzo często na
zawał serca (27 000 nowych zdarzeń sercowo-
naczyniowych rocznie)

Udar mózgu

Ślepota

Niewydolność
nerek

Zaburzenia 
ukrwienia
kończyn dolnych

Zawał serca



Komórkowe składniki odżywcze zapobiegają
zaburzeniom metabolicznym, a tym samym 
rozwojowi choroby.

Komórkowe składniki odżywcze zapobiegają
zaburzeniom metabolicznym, a tym samym 
rozwojowi choroby.

Medycyna konwencjonalna wyraźnie ogranicza się do leczenia objawów cukrzycy, tzn. 
obniżenia poziomu cukru we krwi. Jednak nawet przy dobrze wyregulowanym poziomie
cukru często występują powikłania ze strony układu krążenia. Obniżanie poziomu cukru
jest koniecznym, ale niewystarczającym etapem leczenia cukrzycy.

Analiza cukrzycy na poziomie komórkowym:
Metabolizm cukrzycowy jest często spowodowany 
chronicznym niedoborem komórkowych składników
odżywczych w komórkach trzustki odpowiedzialnych 
za produkcję insuliny. Niedostateczne zaopatrzenie w 
mikroelementy idzie w parze z niedoborem składników
odżywczych w ścianach naczyń krwionośnych, jak i w 
innych organach, prowadząc do powikłań. 

W przypadku wrodzonego zakłócenia przemiany materii
chroniczny niedobór mikroelementów może całkowicie
zaburzyć metabolizm węglowodanów i wywołać chorobę
cukrzycową. Pogrubiona ściana

naczynia krwionośnego
Metabolizm 
cukrzycowy

Choroba sercowo-
naczyniowa

u diabetyków

Podwyższony
poziom cukru

Niedobór komórkowych 
składników odżywczych

Komórki ściany
naczynia krwionośnego

Komórki
trzustki

Cukrzyca i jej następstwa
według medycyny komórkowej



Powikłania cukrzycowe
na poziomie komórkowym

Przyczyną daleko idących powikłań cukrzycowych są zmiany w naczyniach krwionośnych, 
które mogą się ujawnić w na całej długości krwiobiegu. W celu zrozumienia tego 
mechanizmu należy się bliżej przyjrzeć strukturze cząsteczki witaminy C i glukozy. 

Pomyłkowa zamiana cząsteczki witaminy C i 
glukozy jest przyczyną choroby sercowo-
naczyniowej o podłożu cukrzycowym: 

Kluczem do zrozumienia naczyniowych komplikacji
przy cukrzycy jest podobieństwo struktury 
molekularnej witaminy C i glukozy.

Zarówno witamina C i glukoza w celu wniknięcia do 
komórki wykorzystują te same biologiczne pompy w 
błonie komórkowej. Konsekwencje metabolicznej 
zamiany tych dwóch molekuł są katastrofalne.

Trwałe oddziaływanie podwyższonego poziomu cukru na naczynia krwionośnie jest 
niebezpieczne. Należy liczyć się z poważnymi następstwami w przypadku, gdy cukrzyca
(typu II) przez długi czas pozostaje nierozpoznana i nie podjęte zostaną odpowiednie 
środki zapobiegawcze.

Trwałe oddziaływanie podwyższonego poziomu cukru na naczynia krwionośnie jest 
niebezpieczne. Należy liczyć się z poważnymi następstwami w przypadku, gdy cukrzyca
(typu II) przez długi czas pozostaje nierozpoznana i nie podjęte zostaną odpowiednie 
środki zapobiegawcze.

Cząsteczki witaminy C i glukozy
wyglądają bardzo podobnie:

Witamina C Glukoza



Konsekwencje cukrzycy
spowodowane podobieństwem strukturalnym molekuł witaminy C i glukozy

Krwiobieg

Ścianka
komórki

Komórka ściany tętnicy

Krwiobieg

Ścianka
komórki

Komórka ściany tętnicy

Metabolizm cukru u zdrowego człowieka

Metabolizm cukru u diabetyka

Zdrowy człowiek :
U zdrowych ludzi glukoza i witamina C występują
w optymalnym stężeniu we krwi. Komórki śródbłonka
naczyń zawierają liczne biologiczne pompy 
transportujące wymaganą ilość cząsteczek cukru i
witaminy C do komórek ściany naczynia krwionośnego, 
zapewniając prawidłową ich funkcję i zapobiegając
chorobie sercowo-naczyniowej.

Pacjenci z cukrzycą:
Z powodu wysokiego stężenia cukru we krwi, pompy
komórkowe są przeładowane molekułami cukru i 
automatycznie dostęp witaminy C jest utrudniony. 
Prowadzi to do nagromadzenia się cukru w komórkach
śródbłonka i całej ścianie naczynia krwionośnego. 
Jednocześnie niedobór witaminy C powoduję
zakłócenia w metabolizmie komórkowym, co w 
konsekwencji prowadzi do nieprawidłowości w 
syntezie tkanki łącznej i patologicznego
pogrubienia ścian naczyń krwionośnych.  



Znaczenie witaminy C
dla uzyskania stanu równowagi w diabetycznej przemianie materii

Krwiobieg

Ścianka komórki

Komórka ściany tętnicy

Metabolizm u diabetyka w przypadku zwiększonego
stężenia witaminy C

Tworzenie stabilnej i zdrowej tkanki łącznej zależy bezpośrednio od witaminy C, dlatego jest 
ona niezbędna dla prawidłowej budowy i funkcji ścian naczyń i jako taka ma szczególną rolę
w zapobieganiu rozwoju choroby sercowo-naczyniowej.

Osiąganie równowagi metabolicznej
za pomocą witaminy C:

Jak się później okaże, optymalne
zaopatrzenie komórek w witaminy i inne 
składniki odżywcze ma wiele skutków. 

Ważnym aspektem w przypadku
diabetycznej przemiany materii jest 
wyrównanie poziomu witaminy C 
wypieranej przez glukozę.

Optymalny poziom witaminy C chroni 
przed poważnymi uszkodzeniami naczyń,
jak i przed chorobą sercowo-naczyniową.



Krótki przegląd
Najważniejsze komórkowe składniki odżywcze w cukrzycy

Cukrzycowa przemiana materii często pogłębia się lub jest wywołana przez chroniczny
niedobór komórkowych składników odżywczych w komórkach trzustki. Związany z tym
niedobór mikroelementów w ścianach tętnic prowadzi do rozwoju powikłań w całym
organizmie. Metabolizm w cukrzycy szczególnie wymaga optymalnego zaopatrzenia
w ważne dla życia składniki odżywcze.

Witamina C: przywraca zachwianą przez podwyższony poziom cukru równowagę w komórkach; 
chroni i stabilizuje ściany tętnic

Witamina E: zapobiega utlenianiu; chroni błony komórkowe

Witaminy B: nośniki bioenergii metabolizmu komórkowego; poprawiają wydajność metabolizmu
cukru szczególnie w wątrobie - centrali przemiany materii w organizmie

Chrom: pierwiastek śladowy - biokatalizator niezbędny dla optymalnej
przemiany glukozy i produkcji insuliny

Inozytol: składnik lecytyny, ważnego budulca błony komórkowej; ważny
dla transportu produktów przemiany materii i zaopatrywania komórek
w substancje odżywcze

Cholina: składnik lecytyny, ważny dla transportu produktów przemiany materii
i optymalnego zaopatrzenia w substancje odżywcze



Naturalna kontrola poziomu cukru we krwi
Wyniki badania pilotażowego

• Przeciętny spadek poziomu cukru krwi
z 155 mg/dl (początek badania) 
do 120 mg/dl (koniec badania).

• Spadek wskaźnika długofalowego
u diabetyków – hemoglobiny glikowanej
(HbA1c) o średnio 9,3%. 

Więcej informacji dotyczących tego badania pilotażowego w publikacji
„Kliniczne potwierdzenia skuteczności składników odżywczych komórek”, 

Dr. Rath Education Services B.V.

Więcej informacji dotyczących tego badania pilotażowego w publikacji
„Kliniczne potwierdzenia skuteczności składników odżywczych komórek”, 

Dr. Rath Education Services B.V.

W przypadku metabolizmu cukrzycowego – komórkowe składniki odżywcze wykazują wielokierunkowe 
działania: optymalizują metabolizm cukrów i jednocześnie chronią naczynia krwionośne.

Wybrane wyniki badania pilotażowego
przeprowadzonego na 10 pacjentach
z cukrzycą:

Czas obserwacji wynosił 6 miesięcy. 
Szczególną uwagę zwrócono na 
wartości poziomu cukru i hemoglobiny 
glikowanej HbA1c:

- 9,3%

Początek Po 6 
tygodniach
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Dodatkowe informacje na temat ważnych badań naukowych dokumentujących znaczenie komórkowych 
składników odżywczych w kontroli cukrzycy są dostępne w naszym archiwum: www.dr-rath-foundation.org

A benfotiamine-vitamin B combination in treatment of diabetic polyneuropathy

Third Medical Department, University of Giessen, Germany; Exp Clin Endocrinol Diabetes (1996)

W randomizowanym, podwójnie ślepym badaniu klinicznym obejmującym 24 diabetyków z polineuropatią
diabetyczną badano wpływ zastosowania kombinacji benfotiamin (allitiamina, rozpuszczalna w lipidach
pochodna witaminy B1 o dużej biodostępności) oraz witaminy B6 i B12 na obiektywne parametry neuropatii. 
Wyniki pokazały, że po 12 tygodniach stosowania tej kombinacji substancji zwiększyła się wyraźnie prędkość
przekazywania sygnałów w nerwach strzałkowych i obserwowano statystycznie znaczącą tendencję do 
poprawy percepcji progu wibracji. Wyniki te przemawiają za wprowadzeniem kombinacji benfotiaminy i 
witamin B w leczeniu diabetycznej polineuropatii

Thiamine (Vitamin B1) improves endothelium-dependent vasodilatation in the presence 
of hyperglycemia

Arora S et al; Annals of Vascular Surgery (2006)

Badania kliniczne przeprowadzone w George Washington University Medical Center miały na celu określenie
wpływu witaminy B1 (tiaminy) na rozkurcz naczyń (wazodylatację) zależny od śródbłonka. U pacjentów z 
hiperglikemią (wysoki poziom cukru we krwi) obserwowano wyraźne zwiekszenie światła naczyń
krwionośnych po parenteralnym wprowadzeniu 100 mg tiaminy. Efekt ten był możliwy do wykazania tylko u 
pacjentów ze znacznie podwyższonym poziomem glukozy we krwi. Można z tego wyciągnąć wniosek, że
rutynowa suplementacja witaminy B1 (tiaminy) u pacjentów z hiperglikemią może zapobiec powstaniu i 
postępowi arteriosklerozy.

Badania naukowe innych placówek badawczych
dokumentujące znaczenie mikroelementów dla zdrowia



The effect of modest vitamin E supplementation on lipid peroxidation products and other 
cardiovascular risk faktors in diabetic patients

Department of pediatrics, Lousiana State University Medical Center, Shreveport USA (1996)

Obok wielu innych czynników podwyższony poziom tłuszczy i produktów ich utleniania znacznie podnosi
ryzyko rozwoju schorzeń sercowo-naczyniowych u diabetyków. Celem tego badania było sprawdzenie, czy
doustne uzupełnianie witaminy E, przeciwutleniacza, będzie miało wpływ na produkty utleniania tłuszczy we 
krwi i profil lipidowy u pacjentów z cukrzycą. W tym celu w badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą
podawano 35 diabetykom kapsułki DL-Alpha-Tocopherol lub placebo przez trzy miesiące. Wyniki pokazały, 
że: podawanie witaminy E pacjentom z cukrzycą, w przeciwieństwie do grupy placebo, spowodowało znaczne
ograniczenie ilości produktów utleniania lipidów i obniżło ich poziom we krwi.

Magnesium and ascorbic acid supplementation in diabetes mellitus

Eriksson J., Kohvakka A., Malmi Municipal Hospital, Helsinki, Finlandia. (1995)

U 56 diabetyków badano wpływ kwasu askorbinowego i magnezu na proces przemiany materii. Przy tym
w randomizowanym badaniu w Cross-Over-Design przez ponad 90 dni podawano codziennie 600 mg 
magnezu i 2 g kwasu askorbinowego. W efekcie stosowania kwasu askorbinowego poprawiły się wyniki
poziomu glukozy i wartość HbA1C. Ponadto suplementacja kwasu askorbinowego odbiła się pozytywnie na
zawartości lipidów we krwi.  

Dodatkowe informacje na temat ważnych badań naukowych dokumentujących znaczenie komórkowych 
składników odżywczych w kontroli cukrzycy są dostępne w naszym archiwum: www.dr-rath-foundation.org

Badania naukowe innych placówek badawczych
dokumentujące znaczenie mikroelementów dla zdrowia
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Daty i fakty
Najczęstsze przypadki raka w Niemczech

• W 2002 roku w Niemczech zdiagnozowano 424 000 nowych zachorowań na raka.
Do najczęstszych przypadków zalicza się raka piersi, prostaty oraz jelita i płuc.

• Zgodnie z danymi WHO rocznie diagnozuje się ponad dziesięć milionów nowych
zachorowań na raka i zakłada się, że do roku 2020 liczba ta wzrośnie do 15 milionów.

Na podstawie: 
Rak w Niemczech – częstotliwość i prognozy. 
Zarejestrowane towarzystwo epidemiologicznej rejestracji raka
w Niemczech, wydanie zaktualizowane 2006.

Mężczyźni (łącznie 218 250)  – Kobiety (łącznie 206 000)

Prostata: 48 670 55 200: Gruczoł piersiowy

Jelito: 35 570 35 840: Jelito

Płuco: 32 520 12 560: Płuco



Czynnikami ryzyka rozwoju zwyrodniałych komórek są
między innymi:
• Złe i ubogie w mikroelementy odżywianie

• Palenie papierosów i zaawansowany alkoholizm

• Czynniki środowiskowe (pestycydy, spaliny samochodowe, 
substancje trujące w powietrzu, wodzie i żywności)

• Niedobór przeciwutleniaczy/stres oksydacyjny

Stopień rozprzestrzeniania się chorób wynikajacych ze
złośliwego zwyrodnienia komórek (rak) jest dramatycznie wysoki
i każdego roku rak pochłania miliony ofiar na całym świecie. 

Czynniki ryzyka prowadzące do zwyrodnienia komórek

Mimo że cykl podziału komórek podlega regularnej kontroli i zwyrodniałe komórki z reguły są
eliminowane przez własne mechanizmy obronne, to mechanizmy te mogą sporadycznie
zawodzić. Takie komórki dzielą się wówczas w sposób niekontrolowany i mogą tworzyć
złośliwe guzy nowotworowe. Pierwsza faza rozwoju raka zostaje uruchomiona. 

Mimo że cykl podziału komórek podlega regularnej kontroli i zwyrodniałe komórki z reguły są
eliminowane przez własne mechanizmy obronne, to mechanizmy te mogą sporadycznie
zawodzić. Takie komórki dzielą się wówczas w sposób niekontrolowany i mogą tworzyć
złośliwe guzy nowotworowe. Pierwsza faza rozwoju raka zostaje uruchomiona. 

Rozwój zwyrodniałych komórek w organizmie nie jest zasadniczo niczym szczególnym. 
Zjawisko to towarzyszy nam przez całe życie, jednak z reguły nie prowadzi do patologii,
gdyż jest kontrolowane przez mechanizmy obronne organizmu. 



Najważniejsze mechanizmy w rozwoju raka
Zwyrodnienie metabolizmu komórek i ich niekontrolowany podział stanowią pierwszy etap
rozwijającej się choroby. Ponadto raka charakteryzują inne procesy, które są odpowiedzialne
za jego agresywność i wysoki stopień niebezpieczeństwa.

• niekontrolowany podział komórek

• inwazja komórek rakowych
do innych organów  (metastaza)

• tworzenie nowych naczyń krwionośnych
w guzach nowotworowych (angiogeneza)

• nieograniczone życie komórek rakowych
(nieśmiertelność)

Kluczowymi mechanizmami w rozwoju
i rozprzestrzenianiu się raka są:



Metastaza: 
rozprzestrzenianie się komórek rakowych

Drugą fazą rozwoju raka jest metastaza. To właśnie ona czyni raka tak groźnym i o dużym
ryzyku śmiertelności. Jako wynik inwazji komórek rakowych w organizmie zaczynają się
tworzyć kolejne ogniska raka. Guz pierwotny rzadko stanowi zagrożenie dla życia, 
natomiast 90% śmiertelnych przypadków raka jest wynikiem jego przerzutów.

Kolagenazy niszczą tkankę łączną:

Komórki rakowe produkują dużą ilość „biologicznych 
nożyc” - enzymów (kolagenaz) za pomocą których niszczą
otaczającą tkankę łączną, co umożliwia im rozrost guzów i  
przedostanie się do innych organów naszego ciała. 

Enzymy te nie są unikalne dla raka, ale produkowane są
również w zdrowym organizmie, np. do obrony przed
infekcjami lub w procesie jajeczkowania. Wtedy jednak są
one pod kontrolą naturalnych mechanizmów organizmu –
np. w przypadku, gdy białe ciałko krwi przedostaje się
przez tkankę łączną, aktywność kolagenazy jest szybko
blokowana i tkanka regeneruje się samoistnie.

Jednak w przypadku komórek rakowych produkcja
kolagenaz wymyka się spod kontroli i proces ten nie
może być naturalnie zatrzymany.



Krytyczne etapy metastazy
Pierwotny guz
w wątrobie Procesy rozpadu kolagenu mają decydujące 

znaczenie w mechanizmie rozprzestrzeniania
się raka i tworzenia przerzutów do innych
organów:

Wydostająca się
komórka rakowa naczynie

krwionośne
w wątrobie

2. etap metastazy: 
Przy wykorzystaniu tych samych enzymów
trawiących kolagen komórki rakowe przedostają
się z naczynia krwionośnego do tkanki płuc.

Przerzut do płuca: 
Komórka nowotworowa z wątroby tworzy
w płucu siostrzany nowotwór (metastazę). 

1. etap metastazy:
Komórka rakowa przedostaje się z guza
pierwotnego do naczynia krwionośnego za 
pomocą enzymów trawiących kolagen i wraz 
ze strumieniem krwi przenoszona jest do innych
organów (np. do płuc).



Ochrona i stabilizacja tkanki łącznej
• Rolę naturalnej blokady dla enzymów 

trawiących kolagen pełnią komórkowe 
składniki odżywcze, a w szczególności 
witamina C, naturalny aminokwas lizyna
i polifenole z zielonej herbaty.

• Tempo rozpadu otaczającej tkanki łącznej
jest miarą agresywności rozwoju raka.

Skuteczne hamowanie wydzielania
enzymów trawiących kolagen może
prowadzić do powstrzymania ekspansji
komórek rakowych – i w związku z tym
ich przerzutów.

Naturalna blokada metastazy

Lizyna: hamowanie degradacji tkanki
Witamina C: wspomaganie odbudowy tkanki

Obie substancje nie są produkowane w
naszym organizmie.

Optymalne zaopatrzenie w witaminę C, 
lizynę i inne związki naturalne jest 
podstawą naukowo udokumentowanego
sposobu biologicznej walki z rakiem.



1. Lizyna jest naturalnym inhibitorem enzymu
niszczącego tkankę łączną

2. Nasz organizm nie potrafi samodzielnie 
produkować aminokwasu lizyny (podobnie, 
jak witaminy C).

3. W organizmie pacjentów chorych na raka 
produkowane są duże ilości enzymów 
trawiących kolagen, które prowadzą do 
relatywnego niedoboru lizyny - naturalnego 
inhibitora („blokera”) tych enzymow.

Zniszczenia tkanki Naprawa tkanki

Optymalne dostarczanie organizmowi 
aminokwasu lizyny ma szczególne znaczenie
w przypadku rozwoju raka, ponieważ:

W procesie rozwoju raka procesy rozpadu 
tkanek przewyższają znacznie ich syntezę.

Lizyna

Lizyna chroni przed rozpadem tkanki łącznej



Komórki rakowe
rozprzestrzeniają się

Komórki rakowe
rozprzestrzeniają się

Komórki rakowe
zostają zatrzymane

Komórki rakowe
zostają zatrzymane

Mocna tkanka łączna :Mocna tkanka łączna :

Słaba tkanka łącznaSłaba tkanka łączna
Głównym składnikiem tkanki łącznej jest kolagen, 
białko spajające komórki tkanki łącznej i decydujące 
o jej wytrzymałości i stabilności. 

Im bardziej stabilna jest tkanka łączna, tym
trudniejsze zadanie mają komórki rakowe,
by ją spenetrować. 

Do optymalnej produkcji kolagenu wymagana jest 
obecność zarówno witaminy C, jak i aminokwasów 
budulcowych - lizyny i proliny oraz innych
mikroelementów.

Prolina może być produkowana przez nasz organizm, 
jednak jej własna produkcja w organizmie jest często 
niewystarczająca, szczególnie, gdy tkanka łączna jest 
osłabiona na skutek choroby.

Stabilna i spójna tkanka łączna może skutecznie 
hamować metastazę



Macierz

kolagenowa 

Macierz

kolagenowa 

Bez synergii składników 
odżywczych: komórki

przenikają przez tkankę

Z synergią składników 
odżywczych: inwazja komórek

zostaje powstrzymana

Naukowe potwierdzenie skuteczności
naturalnej blokady komórek rakowych

Naukowe badania przeprowadzone w Instytucie 
Medycyny Komórkowej Dr Ratha udokumentowały 
celowość zastosowania synergii mikroelementów do
kontroli rozpadu kolagenu. Komórki nowotworowe w 
naczyniu A (bez naturalnej synergii mikroelementów) 
potrafiły zniszczyć strukturę kolagenu i przemieścić się
na drugą stronę. Komórki rakowe w naczyniu B (w 
obecności naturalnej synergii) nie potrafiły przerwać
naturalnej bariery kolagenu – ich inwazja została 
zatrzymana.

Naczynie A Naczynie B

A: bez dodatku
składników odżywczych
(rozprzestrzenianie
stuprocentowe) 

B: Z dodatkiem składników
odżywczych
(rozprzestrzenianie
zatrzymane w 60%) 

C: optymalna dawka 
naturalnej synergii:
(rozprzestrzenianie
zatrzymane w 100%) 

Komórki raka piersi Zdjęcia obok ilustrują, jak naturalna synergia
komórkowych składników odżywczych ogranicza
zdolność komórek raka piersi w pokonaniu bariery 
tkanki łącznej. 
Zdjęcie A (kontrola bez synergii składników 
odżywczych) wskazuje obecność wielu komórek raka 
(ciemne plamy) przemieszczonych po przerwaniu błony
kolagenu. 
Zdjęcie B (mała dawka naturalnej synergii) – wyraźne 
zahamowanie tego procesu (mniej komórek). Jednak
dopiero odpowiednia dawka naturalnej synergii
składników odżywczych (zdjęcie C) powstrzymała w 
100% zdolność do zniszczenia kolagenu i migrację
komórek raka piersi.



Angiogeneza: 
tworzenie nowych naczyń krwionośnych

Guzy o średnicy większej niż 0,5 milimetra potrzebują własnego systemu naczyń krwionośnych, który
będzie je zaopatrywał w tlen i substancje odżywcze, konieczne do dalszego wzrostu i rozwoju raka.

Angiogeneza – tworzenie nowych naczyń
krwionośnych
Nowe naczynia krwionośne powstają na bazie
komórek śródbłonka, które przemieszczają się
w tkance i dzieląc się tworząc nową strukturę. 
W celu inicjacji tego procesu (angiogeneza) 
komórki rakowe wydzielają specyficzne czynniki
biologiczne promujące rozwój nowych naczyń
krwionośnych.

NowotwórNowotwNowotwóórr
Tworzenie nowego
naczynia
krwionośnego

TTworzenieworzenie nowegonowego
naczynianaczynia
krwionokrwionośśnegonego

Komórkowe składniki odżywcze zapobiegają
tworzeniu się naczyń krwionośnych
Synergia określonych składników odżywczych 
może naturalnie kontrolować proces angiogenezy
i zapobiegać tworzeniu naczyń, doprowadzając
tym samym do „zagłodzenia” guza.
Witamina C, EGCG, lizyna, prolina i inne 
składniki odżywcze hamują wydzielanie 
czynników niezbędnych do procesu wzrostu 
komórek śródbłonka i angiogenezy.

Badanie in-vivo komórek osteosarkomy:

bez składników odżywczych
(powstają nowe naczynia)

ze składnikami odżywczymi
(brak nowych naczyń

krwionośnych)



Nieśmiertelność komórek rakowych
Każda komórka ma ograniczony czas życia i jest dziedzicznie zaprogramowana tak, 
aby w odpowiedzi na działanie określonych sygnałów „popełnić samobójstwo” (apoptoza). 

Apoptoza – zaprogramowana śmierć komórki

Apoptoza jest sensownym i niezbędnym mechanizmem
kontrolnym służącym utrzymaniu zdrowych funkcji organizmu
i pewnego rodzaju programem awaryjnym w przypadku
mutacji komórkowych. 

Każda komórka ma zaprogramowany mechanizm
uruchamiający proces samozniszczenia w przypadku,
gdy jej metabolizm i prawidłowe funkcje zostają zagrożone. 
W ten sposób chronione są sąsiadujące komórki i ostatecznie
cały organizm.

Na skutek zwyrodnienia, komórki rakowe przestają
reagować na ten sygnał i jako nieśmiertelne komórki
rozmnażają się w sposób niepohamowany. W ten 
sposób nabywają nieograniczonych możliwości życia, 
jak i przeżycia.

Komórkowe składniki 
odżywcze mogą
doprowadzić do śmierci
komórek rakowych



Komórkowe składniki odżywcze aktywują
geny przeciwrakowe

Pomagają w niszczeniu komórek rakowych

Bcl-2

Bax

p21

p53

C         200       250       300        350
Komórkowe składniki odżywcze (μg/ml)

Promują
raka

Samozniszczenie komórek (apoptoza) jest ważnym dla życia mechanizmem obronnym, 
który jest przekazywany dziedzicznie. Komórki rakowe mogą się wprawdzie wymknąć spod
kontroli tego mechanizmu, jednak synergia określonych mikroelementów powoduje ponowną
aktywację odpowiednich genów, które zmuszają każdą zwyrodniałą komórkę do podjęcia 
procesu samozniszczenia.

Mechanizm kontrolujący apoptozę sterowany
jest przez określone geny. Zwiększona aktywność
tych specyficznych genów – obserwowana w 
obecności synergii komórkowych składników
odżywczych - jest kolejnym istotnym krokiem
w naturalnej kontroli raka.

Antgonistyczne działanie dla genów
antyrakowych (p53, Bax, p21) jest hamujące 
apoptozę komórek białko Bcl-2. Synergia
komórkowych składników odżywczych wyraźnie
wpływa na zwiększenie aktywności genów

eliminujących raka (p53, Bax, p21) i obniżenie
ekspresji genu Bcl-2 chroniącego komórki raka.



W celu kontroli raka i jego skutecznego zwalczania - Dr Rath i jego zespół badawczy prowadzili
badania nad kluczowymi mechanizmami rozwoju choroby nowotworowej. 
Nowe zrozumienie przyczyn choroby i jej rozwoju pozwoliło na opracowanie synergii
określonych składników odżywczych skutecznej w kontroli krytycznych etapów rozwoju raka.

Komórkowe składniki odżywcze
w naturalnej kontroli raka

Zamknięty
guz

Aktywny
guz

Główne cele medycyny komórkowej
w walce z  rakiem:
• Blokowanie nadmiernej produkcji enzymów

degradujących kolagen
• Stabilizacja tkanki łącznej przez określone

elementy budulcowe
• Hamowanie powstawania nowych naczyń

krwionośnych w guzach
• Uruchomienie mechanizmu samozniszczenia

komórek rakowych (apoptozy)
Jeśli tylko jeden z kluczowych mechanizmów rozwoju
raka jest skutecznie kontrolowany, to walka z tą
chorobą może być wygrana. Synergia komórkowych
składników odżywczych hamuje lub wpływa na każdy
z tych czterech najważniejszych mechanizmów
rozwoju raka. 



Główne elementy i zadania synergii składników
odżywczych w naturalnej kontroli raka

Inne ważne składniki i ich funkcje:
- N-acetylocysteina (NAC) jest silnym przeciwutleniaczem - niezbędna w syntezie glutationu, 
jednego z najaktywniejszych antyutleniaczy. NAC przyczynia się do ochrony tkanki łącznej przed
niekontrolowanym rozpadem.

- Arginina poprawia sprawność systemu immunologicznego i hamuje rozmnażanie się komórek rakowych. 
Największa koncentracja argininy znajduje się w tkance łącznej. 

- Selen jest ważnym komponentem antyoksydacyjnego systemu obronnego i chroni komórki przed
substancjami toksycznymi. Ponadto jest w stanie zahamować rozwój nowotworu i uniemożliwić jego
rozprzestrzenianie się we wczesnych stadiach. 

Witamina C
• wspiera obronę organizmu

i niszczenie chorych komórek
• kluczowa cząsteczka regulująca

produkcję kolagenu

Lizyna
• Istotny składnik budowy kolagenu

i stabilnej tkanki łącznej
• decydujący czynnik dla

blokowania kolagenaz

Prolina
• ważny składnik kolagenu
• ważna w procesie tworzenia

stabilnej tkanki łącznej

EGCG
• hamuje powstawanie

i rozprzestrzenianie się
komórek rakowych

• ważny czynnik w ochronie
komórek przed uszkodzeniami



Rak nie jest już wyrokiem śmierci!

Uzyskanych wyników
naukowych nie należy 
interpretować jako gwarancji
wyzdrowienia, szczególnie
wtedy, gdy:
• choroba nowotworowa

jest już bardzo
zaawansowana,

• system immunologiczny
pacjenta został
uszkodzony w wyniku
chemioterapii.

Wyniki badań przeprowadzonych w naszym Instytucie Medycyny Komórkowej jednoznacznie
pokazują, że naturalna synergia mikroelementów jest skuteczna w kontrolowaniu głównych 
mechanizmów rozwoju raka w przypadku:

• Raka płuc
• Raka piersi
• Raka prostaty
• Raka jelita
• Raka wątroby
• Raka skóry
• Raka trzustki
• Raka kości
• Raka tkanki łącznej

(Fibrosarkoma)
• Raka przełyku
• oraz innych

rodzajów raka

Instytut Medycyny Komórkowej
w Santa Clara, Kalifornia



Medycyna komórkowa Medycyna konwencjonalna

Zasady działania medycyny komórkowej w raku

• Komórkowe składniki odżywcze

• Zasada działania: wspomaganie 
funkcji komórek

• Zorientowana na przyczyny: 
choroba nowotworowa jest 
hamowana na poziomie
komórkowym

• Metoda naturalna

• Brak skutków ubocznych

• Dostępne koszty, ponieważ
naturalne substancje nie są
patentowane i nie stanowią
obiektu spekulacji

• Choroba nowotworowa zostaje 
zwalczona w sposób długofalowy

• Cel przewodni: zdrowie ludzi

• Chemioterapia

• Zasada działania: niszczenie
komórek chemicznymi truciznami

• Zorientowana na objawy: najczęściej
guz zostaje tylko pozornie „usunięty”

• Metoda sztuczna

• Poważne skutki uboczne

• Terapia bardzo kosztowna ze względu
na opłaty patentowe chroniące inwestycje
firm farmacutycznych i gwarantujące duże 
zyski z leczenia raka

• Świadome utrzymanie epidemii raka, 
stanowiącej miliardowy rynek zbytu
na leki farmaceutyczne

• Cel przewodni: profit dla przemysłu
farmaceutycznego



Przez tysiące lat rak był wyrokiem śmierci. 
Przez prawie sto lat ta śmiertelna choroba była 
źródłem miliardowych zysków dla inwestycyjnej
branży farmaceutycznej. Pacjentom chorym na raka 
sprzedawano tzw. chemioterapię, wysoce toksyczne
trucizny, które przynosiły przede wszystkim jedno: 
jeszcze więcej zachorowań na raka i inne choroby
i jeszcze więcej zysków dla firm farmaceutycznych.

Od 50-ciu lat dyskutuje się na temat znaczenia witamin 
w naturalnym zwalczaniu raka. W 1991 roku Dr Rath 
przedstawił naukowe podstawy naturalnej kontroli raka
otwierając drogę do naturalnej metody blokady enzymów
promujących jego rozsiew w organizmie. Dalsze intensywne
prace badawcze doprowadziły do odkrycia kolejnych
mechanizmów komórkowych rozwoju raka, które można
kontrolować w sposob naturalny. W 2002 roku po raz
pierwszy opublikowaliśmy eksperymentalne potwierdzenie
tego przełomowego odkrycia. W 2005 roku NIH (National 
Institutes of Health) w USA potwierdził kluczowe znaczenie
witaminy C w naturalnej eliminacji komórek raka.
Od tego momentu rak nie jest już wyrokiem śmierci! 

Naukowe potwierdzenia
wiodących na świecie
instytutów naukowych

2005

1920 Wszystkie przyszłe pokolenia

Zostały odkryte
witaminy

Zastosowanie witaminy C
w walce z rakiem

Naukowe podstawy
walki z rakiem

Naukowe dowody na
skuteczność naturalnej kontroli nad rakiem

1990 2002

Rak nie jest już wyrokiem śmierci!

Pr
ze

dz
ia
ły

cz
as

ow
e

te
ra

pi
in

ow
ot

w
or

ow
ej



Dalsze ważne badania dokumentujące ogromne znaczenie mikroelementów w naturalnej kontroli raka
znajdują się w naszym archiwum badań na stronie www.dr-rath-foundation.org

Dietary intake of folic acid and colorectal cancer risk in a cohort of women.

Department of Epidemiology and Social Medicine, Albert Einstein College of Medicine, Bronx, NY, USA  (2002)

57 000 kobiet brało udział w wieloletnim badaniu „Canadian National Breast Screening Study” i przekazywało
informacje na temat swojego odżywiania. Do końca 1993 roku 389 kobiet z tej grupy zachorowało na raka
jelita. Naukowcy wyselekcjonowali podgrupę z 5300 zdrowych kobiet. Porównano ich dzienne dawki kwasu
foliowego z dawkami 300 kobiet chorych na raka jelita. Kobiety, które codziennie przyjmowały więcej niż 367 
mikrogramów kwasu foliowego obarczone były najmniejszym ryzykiem zachorowania na raka jelit. 

Suppression of human pancreatic carcinioma cell groth and invasion by epigallocatechin-3-
gallat

First Department of Surgery, Kobe University School of Medicine, Kobe, Japonia (2002)

Picie zielonej herbaty kojarzono od lat ze zmniejszonym ryzykiem zachorowania na różne rodzaje raka. Wiele
badań było nastawionych na studiowanie możliwych mechanizmów zapobiegania nowotworom poprzez
ekstrakty z zielonej herbaty, w szczególności polifenole i Epigallocatechin-3-Gallat. Wyniki pokazały istotne
ograniczenie inwazyjnych zdolności wszystkich typów komórek rakowych trzustki pod wpływem EGCG. EGCG 
może więc być ważnym biologicznym inhibitorem rozwoju nowotworów trzustki u ludzi dzięki jego zdolności do 
hamowania rozprzestrzeniania się i inwazji komórek rakowych.  

Badania naukowe innych placówek badawczych
i dowody na znaczenie mikroelementów



Chemoprevention of oral cancer by green tea
Department of Oral Biology and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, 
Medical College of Georgia, Augusta, USA (2002)

Ustalono, że polifenole z zielonej herbaty mogą inicjować apoptozę wielu rodzajów komórek raka. Jednak
mechanizmy, które normalnym komórkom pozwoliły uniknąć działania wywołującego apoptozę, są w dalszym
ciągu dyskutowane. 

W ramach przedstawionego doświadczenia badano działanie ekstraktów z zielonej herbaty na wzrost
komórek, ich inwazyjność i indukcję apoptozy w przypadku normalnych ludzkich keratynocytów i komórek
raka jamy ustnej. Wyniki pokazały, że zielona herbata i jej składniki działają selektywnie, indukując apoptozę
komórek rakowych jamy ustnej. EGCG jest w stanie zahamować wzrost i inwazję komórek rakowych jamy
ustnej. 

Selenium and Cancer: some nutritional aspects

Alaejos M.S., Diaz Romero F.J., Diaz Romero C. / Nutrition, Maj 2000 

U pacjentów chorych na raka poziom selenu jest niższy niż w grupie kontrolnej. Niższy poziom selenu może świadczyć
o nieoptymalnym odżywianiu tych pacjentów. 

Badania epidemiologiczne sugerują, że duże, uzależnione od pokarmu dawki selenu i wysoki jego poziom w ludzkim
organizmie ma związek z małą umieralnością na choroby nowotworowe. Występowanie innych substancji odżywczych
w diecie selenowej może wzmacniać działanie selenu. Niektóre przeciwutleniacze, jak kwas askorbinowy, retinol, 
betakaroten, alfa-tokoferol i inne czynniki wykazują synergetyczne działanie w zapobieganiu chorobom nowotworowym.

Dalsze ważne badania dokumentujące ogromne znaczenie mikroelementów w naturalnej kontroli raka 
znajdują się w naszym archiwum badań na stronie www.dr-rath-foundation.org

Badania naukowe innych placówek badawczych
i dowody na znaczenie mikroelementów
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Wiedza ta wzmaga naszą aktywność!Wiedza ta wzmaga naszą aktywność!



Co Ty możesz teraz zrobić?Co Ty możesz teraz zrobić?



Spotkania informacyjne
• Najnowsze informacje z zakresu 

medycyny komórkowej

• Systematyczna wymiana osobistych
doświadczeń na temat poprawy zdrowia
wynikającego z regularnego przyjmowania
komórkowych składników odżywczych

• Planowanie wspólnych działań
wieczory informacyjne i tematyczne
punkty informacyjne na targach, 
festynach, itp.

Co Ty możesz teraz zrobić?Co Ty możesz teraz zrobić?



Wieczory informacyjne i tematyczne dla nowych zainteresowanych

• Prezentacja medycyny komórkowej

• Referaty na wybrane tematy

• Działania Koalicji na rzecz Zdrowia

Co Ty możesz teraz zrobić?Co Ty możesz teraz zrobić?



Rozmowy informacyjne z zainteresowanymi w pobliżu Twojego miejsca
zamieszkania
Wielu z Twoich znajomych, czy sąsiadów, 
jest zainteresowanych własnym zdrowiem, 
jak i zdrowiem przyszłych pokoleń. 

Co Ty możesz teraz zrobić?Co Ty możesz teraz zrobić?



Wieczory informacyjne

• Dr Rath i medycyna komórkowa

• Zadania Koalicji na rzecz Zdrowia

• Zadania fundacji

• Budowa nowego systemu ochrony zdrowia

• Jak zostać doradcą

• Porady praktyczne

Co Ty możesz teraz zrobić?Co Ty możesz teraz zrobić?



Gdzie przedstawiać te
informacje

• Festyny

• Dni Zdrowia

• Kiermasze

• Targi

• Wystawy

• Kółka zainteresowań

• itp.

Co Ty możesz teraz zrobić?Co Ty możesz teraz zrobić?



Prowadzenie kursów podstawowych z zakresu medycyny komórkowej

• Zapraszanie zainteresowanych,
klientów i członków

• Prezentacja materiału
kursu podstawowego

• Opracowanie planu pracy

• Wspólne opracowywanie
odpowiedzi na pytania
sprawdzające

Prowadzenie kursów podstawowych z zakresu medycyny komórkowej

• Zapraszanie zainteresowanych,
klientów i członków

• Prezentacja materiału
kursu podstawowego

• Opracowanie planu pracy

• Wspólne opracowywanie
odpowiedzi na pytania
sprawdzające

Co Ty możesz teraz zrobić?Co Ty możesz teraz zrobić?



Prowadzenie kursów podstawowych z zakresu medycyny komórkowej

Kurs podstawowy we własnym
mieszkaniu, szkole lub
w sali seminaryjnej

Co Ty możesz teraz zrobić?Co Ty możesz teraz zrobić?



Zostań „Dyplomowanym Konsultantem medycyny komórkowej”

• Pogłęb i rozszerz swoją wiedzę z zakresu medycyny komórkowej 

• Zwiększone zaawansowanie i kompetencja działalności 
konsultacyjnej

• Możliwość własnej działalności prelegenckiej w ramach kursów

• Możliwość atrakcyjnych zarobków

Co Ty możesz teraz zrobić?Co Ty możesz teraz zrobić?



BudowaBudowa NowegoNowego SystemuSystemu
OpiekiOpieki ZdrowotnejZdrowotnej
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Podstawy nowego systemu opieki zdrowowtnejPodstawy nowego systemu opieki zdrowowtnej

Poprawa zdrowia
zamiast promocji biznesu z chorobami
Poprawa zdrowia
zamiast promocji biznesu z chorobami
Głównym celem nowego systemu opieki zdrowotnej jest skuteczne zapobieganie i 
leczenie przyczyn chorób, prowadzące do ich eliminacji, a nie jak dotychczas do kontroli
symptomów i utrzymywania chorób, jako gwarancji zysków ze sprzedaży leków.



Utrzymanie zdrowia na poziomie komórek naszego ciała
– to podstawa zdrowia całego organizmu i jego organów.
Utrzymanie zdrowia na poziomie komórek naszego ciała
– to podstawa zdrowia całego organizmu i jego organów.
Nowy system opieki zdrowotnej bazuje na odkryciach i postępach naukowych
medycyny komórkowej i innych, opartych na naukowych podstawach,
naturalnych metod leczenia

• Optymalny dopływ składników niezbędnych
dla produkcji energii komórkowej

• Optymalne funkcjonowanie miękkiej tkanki łącznej

• Optymalne funkcjonowanie twardej tkanki łącznej

Podstawy nowego systemu opieki zdrowowtnejPodstawy nowego systemu opieki zdrowowtnej



• Szeroki dostęp do wiedzy na
temat nowych odkryć naukowych
w dziedzinie zdrowia i systematyczne
kursy informacyjne dotyczące
naturalnych metod ochrony zdrowia

• Powszechna edukacja w dziedzinie
ochrony zdrowia od przedszkola
aż po wiek dorosły, podwaliną
nowego systemu opieki zdrowotnej.   

• Położenie kresu dotychczasowej
taktyce przemysłu farmaceutycznego,
bazującej na utrzymaniu powszechnego
analfabetyzmu w dziedzinie zdrowia lub
rozpowszechnianiu błędnych informacji!

Niezależna informacja i edukacja w dziedzinie zdrowiaNiezależna informacja i edukacja w dziedzinie zdrowia

Podstawy nowego systemu opieki zdrowowtnejPodstawy nowego systemu opieki zdrowowtnej



• Obszerny program badań obejmujących rozwój i naukową dokumentację
skutecznych naturalnych metod leczenia chorób stanowi podstawę
nowego systemu opieki zdrowotnej, prowadząc systematycznie do 
eliminacji coraz większej ilości chorób. 

• Pełna niezależność badań naukowych
i klinicznych, gwarancją celu, którym
jest skuteczne zapobieganie i zwalczanie
chorób w oparciu o jak najbardziej
bezpieczne i ekonomiczne środki. 

Promocja i poparcie niezależnych badań w dziedzinie
naturalnych metod ochrony zdrowia
Promocja i poparcie niezależnych badań w dziedzinie
naturalnych metod ochrony zdrowia

Podstawy nowego systemu opieki zdrowowtnejPodstawy nowego systemu opieki zdrowowtnej



Położenie kresu „biznesu” z chorobamiPołożenie kresu „biznesu” z chorobami

Przemysł farmaceutyczny zarabia miliardy na sprzedaży
chronionych patentami leków, które działają na objawy a 
nie eliminują przyczyn chorób. 

• Dlatego zapobieganie chorobom
i ich eliminacja szkodzi interesom
ekonomicznym przemysłu
farmaceutycznego.

• Czerpanie zysków z propagowania
nieskutecznych i niebezpiecznych
preparatów farmaceutycznych
będzie zabronione prawem. 

Podstawy nowego systemu opieki zdrowowtnejPodstawy nowego systemu opieki zdrowowtnej



• Upowszechnianie medycyny komórkowej
opartej na naukowych podstawach
otwiera perspektywę uratowania
milionów istnień ludzkich.

• Zakończenie „biznesu”
z chorobami czerpiącego
zyski z cierpień chorych ludzi
pozwoli odciążyć prywatne
i publiczne zasoby finansowe, 
uruchamiając rezerwy we
wszystkich dziedzinach
gospodarki i przeznaczając 
je na poprawę jakości życia
milionów ludzi.

Możemy uratować miliony istnień ludzkichMożemy uratować miliony istnień ludzkich

Podstawy nowego systemu opieki zdrowowtnejPodstawy nowego systemu opieki zdrowowtnej



Jako architekci nowego systemu opieki zdrowotnej
z pełnym zaangażowaniem dążymy do tego celu.

Jako architekci nowego systemu opieki zdrowotnej
z pełnym zaangażowaniem dążymy do tego celu.


