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Tény
Az egészség
bizalom kérdése
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Csak az Egyesült Államokban
2,7 millió embert fenyeget a
súlyos agyvérzés és más, a
szívritmuszavar (aritmia) által
kiváltott egészségügyi probléma.
A szívritmuszavar leggyakoribb
formája a pitvarfibrilláció, ami
évente 80.000 amerikai állampolgár halálát okozza. Az előrejelzések szerint 2050-re több mint 12
millió embert érint majd ez az
állapot. A pitvarfibrilláció kezelése hatalmas anyagi terhet ró a
betegre és az egészségügyi rendszerekre.

A mikrotápanyagok
segíthetnek enyhíteni a
szívritmuszavart
Pitvarfibrillációról akkor beszélünk, ha azok a sejtek,
melyek létrehozzák vagy vezetik a szívverés biológiai
elektromosságát, nem működnek megfelelően. Ez
megnyilvánulhat gyors vagy szabálytalan szívverésben, szívdobogásérzésben, szédülésben, valamint
súlyosabb esetekben légszomjban és mellkasi fájdalomban. Ez az állapot éppúgy kialakulhat időseknél,
cukorbetegeknél, magas vérnyomásban szenvedőknél, pajzsmirigy-rendellenességekkel küszködőknél,
és bármilyen típusú szívbetegnél, valamint fiatalabb
sportolóknál.

tápanyaghiány eredménye lehet. A mikrotápanyagok
(vitaminok és más sejttápanyagok) a szívsejtek anyagcseréjében kulcsfontosságú bioenergia-hordozók, így
egy hiányállapot kimondottan erősen hat a szív „elektromos” sejtjeire, melyeknek nagy mennyiségű energiára van szükségük, hogy elektromos impulzust
hozhassanak létre a szívveréshez. A sejten belüli optimális bioenergia-termelés függ bizonyos mikrotápanyagoktól, például a C-vitamintól, a lizintől, a Q10koenzimtől, a karnitintől, a B-vitaminoktól stb.

Konzultáljon orvosával, ha a szívritmuszavar bármely
formájában szenved, viszont ne lepődjön meg, ha a
hagyományos orvoslás nem tudja minden esetben
azonosítani a problémáját kiváltó okot. Ez elsősorban
azért lehet, mert figyelmen kívül hagyják a szívsejtek
anyagcserezavarának leggyakoribb okát.
Tekintve, hogy a meglévő válaszok egyáltalán nem
kielégítőek, figyelembe vettük annak a lehetőségét,
hogy a szívizomsejtek zavara egy hosszútávú mikro-

Az American Heart Association (Amerikai Szív Társaság)
2011-es jelentése szerint a kormány pitvarfibrilláció
kezelésével kapcsolatos éves költsége 6 és 26 milliárd
dollár között mozog.
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A mikrotápanyagok segíthetnek enyhíteni a szívritmuszavart

Kettős vak, placebókontrollált multicentrikus klinikai
vizsgálatunk1 131 beteg bevonásával készült, olyan
18 és 70 év közöttiekkel, akik eddig az aritmia elleni
gyógyszerekkel kevés sikert értek el. A résztvevőket
véletlenszerűen két csoportba osztottuk: egyik felük
egy több tápanyagból álló programban részesült,
másik felük azonban ugyanolyan kinézetű placebót
kapott. A három, illetve hat hónap elteltével elvégzett
értékelés azt mutatta, hogy mindössze három hónap
múlva a mikrotápanyagokat szedő résztvevők
mintegy 23%-a az aritmiás epizódok csökkenését
tapasztalta. Továbbá, ez a szám hat hónap elteltével
csaknem megduplázódott (43%). A mikrotápanyagokat fogyasztók csoportjából egyesek jelentős visszaesést tapasztaltak az aritmiás epizódok gyakoriságában. Ezen felül figyelemreméltó javulás történt az
életminőségükben, amint azt a kitöltött speciális
kérdőívek is igazolják.

Ennek a klinikai vizsgálatnak az eredménye
emberek millióinak ad reményt: nemcsak pitvarfibrillációban szenvedőknek, hanem mindenki
másnak is, aki szeretné megőrizni szíve egészséges működését.

1 M. Rath, T. Kalinovsky, A. Niedzwiecki Journal of the
American Nutraceutical Association 2005, 8(3): 19-25
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Ezeket a tudnivalókat Ön a Dr. Rath Kutatóintézet jóvoltából olvashatja. A kétszeres Nobel-díjas Linus Pauling
(+1994) két volt munkatársa által vezetett intézetünk
jelentős szerepre tett szert a természetes egészséggel
kapcsolatos kutatás terén, amely magában foglalja a rák,
a szív- és érrendszeri betegségek és más gyakori betegségek kutatását. Az intézet 100%-ban a nonprofit Dr. Rath
Egészségalapítvány leányvállalata.
Ennek a kutatásnak az úttörő jellege veszélyezteti a
gyógyszeripar több milliárd dolláros „betegségüzletét”.
Ezért aztán nem meglepő, hogy az évek során a gyógyszerlobbi támadást indított Dr. Rath és kutatócsoportja
ellen, hogy elhallgattassa ezt az üzenetet. Hiába. A küzdelem során Dr. Rath nemzetközileg elismert szószólója
lett a természetes egészségnek. Egyik nyilatkozatában
így fogalmazott: „Az orvostudomány történetében
soha nem támadtak ilyen kíméletlenül kutatókat a felfedezéseikért. Ez arra figyelmeztet bennünket, hogy az
egészséget nem adják nekünk ingyen, meg kell küzdenünk érte.”
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• Hírlevelünket az alábbi honlapról ki is lehet nyomtatni:
http://www4hu.dr-rath-foundation.org/research_
news/index.html Ezeket megoszthatja a barátaival,
kollégáival.
• Ezek az ismeretek tudományos kutatási eredményeken
alapulnak. Nem céljuk helyettesíteni a betegségek
kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére vonatkozó orvosi konzultációt.
• © 2014 Dr. Rath Kutatóintézet | Santa Clara, Kalifornia, USA. | Bátorítjuk Önt ennek a hírlevélnek a terjesztésére, feltéve, hogy tartalma változatlan marad.
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