Vitale celstofsynergieën voor
de opbouw en de stabilisering
van bindweefsel
Hoofdstuk 4
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Stabiel bindweefsel is van groot belang voor de gezonde functie van organen, het
lichaam en als beschermingsfactor tegen expansie van ziekten. Voor de vorming
van bindweefsel zijn vitale celstoffen noodzakelijk. Een optimale voorziening helpt
chronische tekorten op te heffen.
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Stabiel bindweefsel als blokkade
van kankercellen

De betekenis van vitale celstoffen bij de natuurlijke controle van kanker wordt uitvoerig beschreven in hoofdstuk 9:
„Vitale celstofsynergiëen als bescherming en ter ondersteuning van het lichaam bij celdegeneraties“.
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Atherosclerose
Oorzaak voor hartinfarct en beroerte
Nog altijd behoren de gevolgen van atherosclerotische doorbloedingsstoornissen tot
de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland en heel Europa. Honderdduizenden mensen
zijn slachtoffer van een ziekte waarvan de ontstaansmechanismen al bijna twee decennia
bekend zijn.

Hartinfarcten voeren
de statistieken aan
Wiesbaden (dpa). Hart en vaatziektes zijn in Duitsland nog
steeds doodsoorzaak nummer een. Bijna één op twee van de
853.946 Duitsers die in 2003 gestorven zijn, stierf als gevolg
van een dergelijke ziekte. Het meest voorkomend waren
hartinfarcten als gevolg van doorbloedingsstoornissen, zo
berichtte het Statistische bureau in Wiesbaden.
Nummer twee blijft ook nu nog kanker.
Ärztezeiting 06-10-2005

Beroerte:

Meer dan € 100 miljard
aan behandelingskosten
De levenslange directe
behandelingskosten per beroertepatiënt
belopen gemiddeld € 43.129. Als dit
wordt doorberekend voor de komende
twintig jaar, zullen de geneeskundige
kosten, door de te verwachten ca. 3,3
miljoen beroertes, in totaal rond 108,6
miljard euro liggen.

.
…
www.medizinauskunft.de
WANC 10-05-06
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Hartinfarct en beroerte
Gevolg van een tekort aan vitale celstoffen in de slagaderwandcellen
De conventionele geneeskunde houdt vooral verhoogde cholesterolwaarden in het bloed
verantwoordelijk voor slagaderverkalking (atherosclerose). Onder andere hoge bloeddruk,
roken, diabetes en overmatige stress worden genoemd als veroorzakende factoren
Een chronisch
gebrek aan
vitale celstoffen

Cholesterol – een secundaire risicofactor:

Reparatie wordt noodzakelijk

Reparatiefactoren voor de slagaderwand
worden risicofactoren

Hartinfarct

Beroerte

Het onderzoek naar de oorzaken op celniveau
bewijst, dat verhoogde cholesterolspiegels niet
de oorzaak van een slagaderverkalking zijn. Ze
zijn het gevolg van een voortschrijdende ziekte.
Hoofdoorzaak is een tekort aan vitale celstoffen,
die tot verzwakking van de arteriewanden leidt
en reparatiemechanismen in het werk stelt, om
de arteriewanden provisorisch te stabiliseren.
Zelfs de door de conventionele geneeskunde
genoemde „begunstigende factoren“ berusten
vaak op een gebrek aan vitale celstoffen, of ze
verhogen deze nog.

Atherosclerose is een ‘pleister’ van de natuur tegen zwakke en gebarsten arteriewanden.
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Slagaderverkalking: Een vroege vorm van scheurbuik
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Ontwikkelingsstadia van slagaderverkalking
Buitenste laag

Een slagaderwand is opgebouwd uit drie lagen:

Middelste laag

 Een buitenste laag van elastische
en collageen vezels.

Binnenste laag

 Een middelste laag gladde spiervezels,
waartussen bindweefselvezels liggen.
 Een binnenste laag endotheelcellen,
omgeven door fijne collageenvezels
en een elastisch membraan.

Reparatiemoleculen
dringen de vaatwand
in.
Spiercellen woekeren
voor de verdere
stabilisering.
De arterie vernauwt
steeds meer en de
bloeddoorstroming
verslechtert.

Vorming atherosclerotische plaques
door vitaminegebrek:
1. De vorming van stabiel en elastisch bindweefsel is
gebrekkig. In de vaatwand worden scheuren gevormd.
2. Reparatiemoleculen (geel) dringen in de wand van
het bloedvat, om de lekkende plekken „te dichten“.
3. In de wand binden ze de stollingsfactor fibrine
(groen) en andere reparatiemoleculen.
4. Bij voortgeschreden atherosclerose woekeren
bovendien gladde spiercellen uit de middelste
laag van de slagaderwand, om de schade van
de slagaderwand te stabiliseren.
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Hoe een hartinfarct en een beroerte ontstaan
Vroeg ziektestadium:
Veroorzaakt door een chronisch gebrek aan vitale celstoffen.
Er worden lichamelijk reparatiemechanismen ingezet,
om beschadigde plekken van de slagaderwand te stabiliseren.
.
Vergevorderde ziekte:
Als de chronisch gebrekkige voorziening van vitale celstoffen jaren
of decennia aanhoudt, worden de reparatiemechanismen verder
gecontinueerd en bovendien nog versterkt. Dit leidt tot bijna
volledige afsluiting van een slagader.
Hartinfarct en beroerte:
Als er naast atherosclerotische afzettingen een bloedprop wordt
gevormd die de bloedstroom van een coronaire of hersenslagader
volledig onderbreekt, leidt dit tot de dood van miljoenen hartspier- of
hersencellen en tot uitval van een gedeelte van het orgaan.
Atherosclerotische afzettingen ontwikkelen zich sluipend gedurende vele jaren en decennia.
Een extra bloedprop vormt zich daarentegen binnen enkele minuten of seconden.
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Lipoproteïne(a)
Een fascinerende molecule toont de weg
naar de oplossing van de puzzel van
hart- en vaatziekte bij mensen.

Apo (a)
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Lipoproteïne(a) – in tegenstelling tot LDL –
is de voornaamste oorzaak van
atherosclerotische plaque

Antilichaam tegen apoB-100

Monoklonaal antilichaam tegen apo(a)
Rath et al, Arteriosclerosis, 1989

Voorheen bestudeerden onderzoekers apo(a) niet en
kwamen daardoor tot de verkeerde conclusie dat LDL
atherosclerotische plaques veroorzaakt.
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De ontdekking van de samenhang tussen
Lipoproteïne (a) en vitamine C-tekort

Vitamine C

Dieren

Mensen

+
−

−
+
Dr. Rath Education Services B.V.

2 manieren om de bloedvatwand
te stabiliseren
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Lipoproteïne(a) dient als een
reparatiemolecule in een slagaderwand
met vitaminetekort

Lipoproteïne(a)

Apo (a)

1. Lipoproteïne(a)/Lp(a) is een mobiel
“reparatie-” molecule. Het gebruikt LDL
als transportmiddel om beschadigd
weefsel via het bloed te bereiken
2. Het kleverige apoproteïne(a) [apo(a)]
is een vanvanging voor collageen in de
bloedvatwand wanneer deze beschadigd
is of structureel wordt aangetast,
bijvoorbeeld door vitamine C-tekort
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Het identificeren van de ware aard van
atherosclerotische plaques
Atherosclerotische plaque:
1. Is een eerste levensreddend reparatieproces van
de vaatwand, wanneer deze is verzwakt door een
langdurig voedingstekort aan vitamines en andere
micronutriënten.
2. Ontstaat wanneer het reparatieproces te ver wordt
doorgevoerd en gaat overcompenseren.
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Het klinische belang van dit nieuwe begrip
van cardiovasculaire ziekten
Lipoproteïne(a) is een belangrijke risicofactor voor
alle bekende vormen van cardiovasculaire ziekte
• Hartinfarct / coronaire hartziekten
• Beroerte / vaataandoeningen in de hersenen
• Vaataandoeningen in de benen, buik etc.
• Nieuw ontstane vernauwing na bypass operatie
• Nieuw ontstane vernauwing na angioplastiek
(“dotteren”)
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2010: European Society of Cardiology:
Beveelt onderzoek naar lipoproteïne(a) aan
“Wij adviseren de lipoproteïne(a)-waarde te
onderzoeken bij patiënten met een gemiddeld
of verhoogd risico op hart- en vaatziekten.”
European Heart Journal 31, 2010

http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/31/23/2844.full.pdf
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Het nieuwe begrip van
cardiovasculaire ziekten
Oud concept

Nieuw concept

• Vet (lipide)-transporterende
moleculen (lipoproteïnes)
dringen door in de slagaderwand en laten hun vetinhoud
daar achter.

• Lipide moleculen worden
voornamelijk als intacte
lipoproteïne deeltjes – met
name lipoproteïne(a)- in de
slagaderwand achtergelaten

• Deze plaatsing van vetmoleculen (lipide) in de
slagaderwand heeft geen
biologisch doel.

• Deze plaatsing in de slagaderwand heeft tot doel deze
wanden te beschermen tegen
scorbuut bloedverlies.

• Dus, arteriosclerose is
voornamelijk een fatalistisch
proces.

• Dus, arteriosclerose is, per
definitie, een regulerend proces.

De vorming van
atherosclerotische plaques
is in essentie onomkeerbaar.

De vorming atherosclerotische
plaques is omkeerbaar door een
optimale inname van
micronutriënten.
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Cellulairgeneeskundige
oplossingen

Dr. Rath Education Services B.V.

Oplossingsstadia
voor de natuurlijke ommekeer
van de slagaderverkalking

voor

na

Bewezen: Vitaminetherapie
stopt coronaire sclerose al
in een vroeg stadium

De basis voor de afbraak van atherosclerotische afzettingen is
de start van een genezingsproces in de door chronisch vitaminegebrek
ziek geworden slagaderwand. Naast vitamine C, dat aanzet tot de productie van collageen,
zijn voor dit genezingsproces bovendien lysine, proline en vitamine D van grote betekenis.
Oplossingsfasen bij de
natuurlijke ommekeer:

Collageenproductie
Afname van
spiercelwoekeringen

• Stabiliteit door optimale
collageenproductie
• Afname van woekeringen
van de gladde spiercellen
• „Teflon“-bescherming en afbraak
van vetdepots

Oxidatiebescherming
Teflon-bescherming

• Bescherming tegen oxidatie van
lipoproteïnen en slagaderwandcellen
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Stabiliteit door optimale collageenproductie
Om de oorzaak van atherosclerotische afzettingen in de kern te verhelpen, is de vorming
van stabiel en elastisch bindweefsel noodzakelijk. Collageenvezels vormen een wezenlijk
bestanddeel van bindweefsel en zijn beslist noodzakelijk voor de opbouw van gezonde
slagaders.
De sleutelfunctie van vitamine C:
Collageen heeft voor de opbouw bijzonder
veel bouwstenen van de aminozuren lysine
en proline nodig.
Sleutelmolecule voor de collageenproductie is
vitamine C. Deze regelt de productie van collageen
via de software van de celkern. Bovendien is
vitamine C een beslissende factor voor de optimale
stabiliteit van de collageenstrengen.
Net als bij een getwijnd touw, worden afzonderlijke
collageenstrengen ineengedraaid om een maximale
stabiliteit te verkrijgen (scheepstouw). Voorwaarde
hiervoor is dat zuurstofatomen (O) en
waterstofatomen (H) zich aan de bepaalde lysine- en
prolinebouwstenen van collageen koppelen. Dit van
vitamine C afhankelijk proces, wordt hydroxylering
genoemd.
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Afname van de spiercelwoekeringen
Bij een optimale voorziening van geselecteerde vitale celstoffen produceren spiercellen
in de slagaderwand voldoende, goed functionerend collageen en wordt de stabiliteit
gewaarborgd. Bij een gebrek aan deze noodzakelijke stoffen stagneert dit proces.
Vitamine C, vitamine E
en andere vitale celstoffen

Vitamines remmen spiercelwoekeringen:
Bij een gebrek aan vitale celstoffen ontspoort
de stofwisseling in de slagaderwand. De
slagaderwandspiercellen produceren dan
onvoldoende collageen.

Groei van gladde spiercellen in %

Gladde spiercellen
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Vitale-celstofsynergiëen remmen de
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Bovendien vermeerderen deze spiercellen zichzelf
en vormen de „atherosclerotische tumor“.
Een verdere stijging van plaques wordt bevorderd.
Dr. Aleksandra Niedzwiecki en haar medewerkers
hebben dit belangrijke mechanisme nauwkeuriger
onderzocht en vastgesteld dat vitamine C,
vitamine E en andere vitale celstoffen de
spiercelwoekering effectief kunnen verhinderen.
Dit is een belangrijke stap voor het remmen van
de opbouw van atherosclerotische plaques.
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„Teflon“-bescherming en afbraak van de vetdepots
Lipoproteïnen zijn de transportmoleculen, waarmee cholesterol en andere vetten in
het bloed getransporteerd worden. Tot nu toe nam men aan dat cholesterol en andere
bloedvetten met behulp van LDL in de slagaderwand werden afgezet. Nu weten we dat
het niet het LDL-molecule zelf is, maar een variant ervan, lipoproteïne (a).
Risicofactor lipoproteïne (a):
= Lysine
= Proline
De aminozuren lysine en
proline vormen een soort
„teflonfilm“ om de
lipoproteïne(a)-deeltjes.
Ze helpen het ontstaan
van nieuwe afzettingen
voorkomen.
Vetmoleculen worden
losgemaakt van de plaatsen
waaraan ze hechten en uit
de slagaderwand afgevoerd.

Lipoproteïne(a) of Lp(a) is een LDL-deeltje, dat
met een extra eiwit omringd is namelijk, de apoproteïne(a), een van de plakkerigste proteïnen
van het menselijke lichaam. Lp(a) is daarom
een uiterst effectieve reparatiemolecule bij
beschadigde slagaderwanden en tegelijk een
uiterst gevaarlijke risicofactor voor hart- en
vaatziekten.
Neutralisatie van de kleverigheid van
lipoproteïne heeft, door de inzet van proline
en lysine prioriteit bij het verhinderen van
vetafzettingen in de slagaderwand.
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Bescherming tegen oxidatie in
de bloedstroom en slagaderwand
Bescherming tegen oxidatie
door vitale celstoffen
Vitamine C

Bètacaroteen

Bloedvetten

Vitamine E

Verdere
secundaire
plantaardige stoffen

Vitale celstoffen voor de
bescherming tegen oxidatie
Een ander proces, dat de ontwikkeling
van atherosclerose, hartinfarct en beroerte
vergroot, is de oxidatie.
Vrije radicalen, bijvoorbeeld uit de omgeving
of sigarettenrook, beschadigen de lipoproteïnen, maar ook het slagaderwandweefsel
zelf en bevorderen zo de uitbreiding van
atherosclerotische plaques.
Vitamine C, vitamine E, bètacaroteen en
andere vitale celstoffen behoren tot de
werkzaamste antioxidanten ter bescherming
van zowel lipoproteïnen als slagaderwandcellen tegen oxidatieschade.
.
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Het principe van hart- en vaatziekte is nu zelfs
duidelijk voor kinderen van de basischool
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In een oogopslag
Vitale celstoffen bij de opbouw en stabilisering van bindweefsel
De vorming en het behoud van gezond bindweefsel is afhankelijk van de aanwezigheid
van bepaalde vitale celstoffen. Belangrijke functies die afhankelijk zijn van vitale celstoffen
zijn vooral:
Vitamine C:

Sleutelmolecule voor de collageenproductie en beslissende factor
voor een optimale stabiliteit voor de collageenstrengen.

Lysine, proline:

Belangrijke bindweefselbouwsteen en als ‘Teflon’-Substanties
beslissende beschermingsfactor voor de opname in de arteriën.

Vitamine E:

Antioxidant dat in synergie met vitamine C werkt en spiercelwoekeringen
bij arteriosclerose actief kan verhinderen.

Mineralen:

Koper ondersteunt de vorming en versteviging van collageen.

Antioxidanten:

Beschermt de arteriewand tegen oxidatie.

Glucosamine:

Elastisch bindweefselcement dat zich tussen de collageenstrengen
legt en op deze manier de stevigheid en stabiliteit van het bindweefsel
bevordert.
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Het klinische bewijs
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Het klinische bewijs
Vitale celstoffen brengen de groei van
atherosclerotische afzettingen tot stilstand

Voor het begin
van de inname van
vitale celstoffen

Afname van de groeisnelheid
van de coronaire sclerose bij
patiënten in een vroeg stadium
van de ziekte
Binnen de eerste
6 maanden na
inname van vitale
celstoffen

Na 6-12 maanden
inname van vitale
celstoffen
Toename van de
coronaire
sclerose

Het ziekteverloop
vertraagt

Het ziekteverloop
is tot stilstand
gekomen

In het kader van een klinische studie met
55 patiënten met een coronaire sclerose
onderzochten dr. Rath en dr. Niedzwiecki
de werking van geselecteerde vitale celstoffen
op het ziekteverloop. Daarbij werd bij iedere
patiënt de toename van de coronaire sclerose
eerst een jaar zonder inname van vitale
celstoffen gemeten en in het tweede jaar
bij dagelijkse inname van vitale celstoffen.
De grafiek hiernaast vat dit kort samen:
Zonder vitale celstoffen breidt de coronaire
hartaandoening zich ongehinderd uit. In de
eerste zes maanden van de vitale
celstofinname trad er al een duidelijke
vertraging op in de groeisnelheid. In de
volgende zes maanden kwam de ontwikkeling
van de ziekte met behulp van geselecteerde
vitale celstoffen tot stilstand.
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Het klinische bewijs
Vitale celstoffen helpen slagaderverkalking
op natuurlijke wijze af te breken
Deze vergrote ultrafast-CT-afbeeldingen tonen atherosclerotische afzettingen in de
coronaire slagaders van een 51-jarige patiënt voor het begin van de therapie met vitale
celstoffen (voor). Na ongeveer een jaar vitale-celstofinname zijn de afzettingen volledig
verschrompeld (na).
Met deze opnamen werd
voor de eerste keer in de
geschiedenis van de
geneeskunde het volledig
verdwijnen van een
coronaire sclerose met
behulp van vitale celstoffen
bewezen.

voor

na

De volledige tekst bij deze studie, die voor de eerste keer in de geschiedenis van de geneeskunde documenteert dat de
natuurlijke ommekeer van coronaire hartaandoeningen mogelijk is, vindt u in het boek van Dr. Rath „Waarom dieren
geen hartinfarct krijgen en wij mensen wel.“
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Klinische onderzoeken naar de cardiovasculaire
voordelen van suppletie met micronutriënten
Vitamine C vermindert de kans op beroerte
•

Meta- analyse van 18 klinische studies met 247.102 deelnemers

•

Hoge vitamine C-bloedwaarden resulteerden in een vermindering
van de kans op beroerte met 38%
Journal of American Heart Association, 2013

Vitamine C vermindert het risico op hart- en vaatziekte
•

Analyse van 9 en/of 10 jaar durende studies met 293.172 deelnemers

•

Een vitamine C-inname van meer dan 700mg/dag resulteerde in een
daling van het risico op hart- en vaatziekte met 25%
American Journal of Clinical Nutrition, 2004

Meer informatie: www.symposium-maastricht.nl
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Vooruitgang in Cellulairgeneeskundig onderzoek

Adembenemende bevestiging van dit
nieuwe begrip van hart- en vaatziekten
in een uniek diermodel

Dr. Rath Education Services B.V.

Een diermodel dat het menselijke
atherosclerotische metabolisme nabootst
Natuurlijk
Kunstmatig

Dieren

Mensen
Muismodel

Vitamine C

+
−

−
+

−
+
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Atherosclerotische plaque ontstaat door een
langdurig tekort aan vitamine C in de voeding

vitamine C-arme voeding

vitamine C-rijke voeding

Arteriosclerose is een vroege vorm van de zeemansziekte scheurbuik
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Menselijk lipoproteïne(a)
is een surrogaat voor vitamine C in de bloedvatwand

Menselijk
lipoproteïne(a)

Bloedvatwand
van een dier met een
vitamine C-arme voeding

Bloedvatwand
van een dier met een
vitamine C-rijke voeding
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De onderzoekers die dit unieke
diermodel hebben ontwikkeld

Van links naar rechts:Vadim Ivanov, John Cha (projectleider)
Aleksandra Niedzwiecki (hoofd van het onderzoeksinstituut)
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Een wetenschappelijke doorbraak die
van belang is voor de gehele mensheid
Met dit nieuwe
wetenschappelijk bewezen
begrip van hart- en
vaatziekten, heeft de
mensheid de kans zichzelf
te bevrijden van de ziekte
die de afgelopen eeuw het
grootst aantal levens eiste.

http://www.ajcd.us/files/ajcd0007056.pdf
Dr. Rath Education Services B.V.

Begrijpen van het verleden –
Vormen van de toekomst
Het begrijpen van scheurbuik als grootste
bedreiging voor het overleven van het menselijke ras
in het verleden is de sleutel om hart- en vaatziekten
in de toekomst te doen verdwijnen.
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Een oproep om de mensheid te verenigen:

Stop hart- en vaatziekte!

(Het doel is nu in zicht: Het laten verdwijnen van hart- en vaatziekte als de oorzaak
van sterfte en handicap voor de huidige en toekomstige generaties.)
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Behalve voor een gerichte vitale celstoffenverzorging voor de aanmaak en
stabilisering van bindweefsel in het geval van doorbloedingsstoringen als gevolg
van atherosclerose, is de verzorging met juist deze vitale celstofsynergie ook van
betekenis op andere terreinen waar bindweefsel verloren gaat of verzwakt wordt.

Vitamine C

Lysine
Proline

Antioxidantia

Mineralen

Glucosamine

Hartinfarct/Beroerte

Gezonde en elastische slagaders

Degeneratieve ziektes

Gezonde botten en gewrichten

Kanker

Stabiel bindweefsel als blokkade
van kankercellen
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Opbouw en stabilisering van bindweefsel:
Degeneratieve ziekten
Degeneratieve ziekten worden gekenmerkt door slijtageverschijnselen in gewrichten en botten
die op de eerste plaats artrose en tevens slijtageverschijnselen van de wervelkolom omvatten.
Deze gaan eerst gepaard met pijn en in een verder stadium vaak met operatieve ingrepen.

In vergelijking:

Artrose – ziekte van het gewrichtskraakbeen
De slijtage van kraakbeen kan meerdere oorzaken hebben.
Enkele voorbeelden zijn, letsels, verkeerde houding,
overbelasting van de gewrichten of ontstekingen. Elke
belastende invloed op een gewricht kan tot sterke
beschadigingen van het kraakbeen leiden. Het kraakbeen
verliest zijn elasticiteit, wordt ruw en raakt tot op het bot
afgesleten.

Gezond gewricht

Gewricht bij artrose

Als de artrose voortduurt, kan dit leiden tot veranderingen
van het gewrichtsbotweefsel. Bij zeer ver gevorderde
veranderingen worden gewrichtsprothesen gebruikt.

Een gewricht is door bind- en steunweefsel omgeven. Bindweefselcellen, waartoe ook de
kraakbeencellen behoren, produceren het bindweefsel (de kraakbeenmassa). De optimale
voorziening van vitale celstoffen voor de opbouw en stabilisering van bindweefsel biedt dus een
belangrijke ondersteunende maatregel bij degeneratieve ziekten.
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Opbouw en stabilisering van bindweefsel
Blokkade van kankercellen
Een kritieke fase bij kanker is de metastasevorming. Door de uitbreiding van kankercellen in het
lichaam kunnen zich in andere organen en weefsels uitzaaiingen van een primaire tumor
ontwikkelen. Die ontwikkelingsfase maakt kanker zo gevaarlijk en dodelijk.
Zwak collageen:

Stabiel bindweefsel blokkeert de uitbreiding
van kankercellen in het lichaam:
Kankercellen produceren een groot aantal biologische
snijwerktuigen (collagenasen). Met behulp hiervan snijden
ze het omgevende bindweefsel door, om zich dan in het
hele lichaam uit te breiden.

Kankercellen breiden zich uit

Sterk collageen:

De uitbreiding van de kanker komt dus vooral door de
verwoesting van het omgevende bindweefsel.
Hoe stabieler het bindweefsel, hoe moeilijker het voor de
kankercellen is om zich verder in het lichaam uit te breiden.

Kankercellen worden gestopt

De betekenis van vitale celstoffen bij de natuurlijke controle
van kanker wordt uitvoerig beschreven in hoofdstuk 9: „Vitale
celstofsynergiëen als bescherming en ter ondersteuning van
het lichaam bij celdegeneraties“.
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Vitale celstofsynergieën
voor de opbouw en de
stabilisering van hard
bindweefsel
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Collageenvezels bouwen de basisstructuur van bindweefsel met inbegrip van botten
en kraakbeen. De stevigheid van botten en tanden ontstaat door de opname en
opbouw van mineralen en sporenelementen tussen de bindweefselstrukturen.

Vitamine C Vitamine D

Osteoporose

FoliumMineralen
zuur

Stabiele
botstructur
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Osteoporose: gegevens en feiten
Volgens de wereldgezondheidsorganisatie WHO lijden alleen al in Nederland 1-2 miljoen
mensen aan osteoporose. Hierbij is één op de vier vrouwen ouder dan 50 jaar. De WHO
heeft osteoporose op de lijst van meest ernstige ziektes ingedeeld. Deskundigen gaan er
vanuit dat het aantal osteoporose-patiënten in de komende 40 jaar zal verdubbelen.
Door de behandeling van de gevolgen van
osteoporose behoort deze ziekte met enige
miljarden euro's per jaar tot de duurste ziektes.
• Ieder jaar veroorzaakt osteoporose 98.000
botbreuken.
• Het gaat daarbij vooral om botten van
de onderarm, dijbeenhals of wervelkolom.
• 20 % van de patiënten worden na een breuk
van de dijbeenhals afhankelijk van verzorging.
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Osteoporose – basis informatie
In het botweefsel vinden voortdurend opbouw- en afbraakprocessen plaats.
De regeling van de opbouw en afbraak van de botten is afhankelijk van meerdere
hormonen en van de beschikbaarheid van bepaalde vitale celstoffen die noodzakelijk
zijn voor de botstofwisseling. Vanaf ongeveer het 40e levensjaar overheersen de
afbraakprocessen, waardoor de botmassa geleidelijk wordt afgebroken.

Oorzaken zijn vooral de jarenlange ontoereikende
voorziening van vitale celstoffen, in het bijzonder
van calcium en vitamine D en gebrek aan beweging.
De ziekte wordt meestal geactiveerd door hormonale
veranderingen (oestrogeengebrek bij vrouwen na de
overgang; in zeldzame gevallen testosterongebrek bij
mannen) en ouderdomsverschijnselen die gepaard
gaan met een verhoogde behoefte aan vitale celstoffen
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Opbouw en stabilisering
van hardbindweefsel bij osteoporose
normaal
botweefsel

De Cellulaire Geneeskunde richt zich op het
vergroten van de botdichtheid en skeletstabiliteit
door toevoer van weefsel- en botopbouwende
factoren.
Collageenvezels vormen als stabiliteitsmoleculen
de basisstructuur van het bindweefsel, inclusief de
botten. Stabiel bindweefsel is dus een belangrijke
voorwaarde voor gezonde botten.

osteoporotisch
botweefsel

Hun hardheid verkrijgen botten door de opslag
van mineralen en sporenelementen tussen de
bindweefselstructuren. Specifieke vitale celstoffen
(bijv. vitamine D, calcium, borium) ondersteunen
de botstofwisseling en daarmee de opbouw van
stabiel botweefsel.
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In één oogopslag : Vitale celstoffen voor aanmaak
en stabilisering van hard bindweefsel.
Optimale stabiliteit
door vitamine C, lysine, proline,
glucosamine en koper
Opslag van mineralen
zoals calcium, magnesium
en vitamine D
Aanmaak van botten
door kraakbeen en mangaan
Botstabiliteit
door opname van calcium,
magnesium en borium

Vergroten van
botdichtheid en
skeletstevigheid.
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Studies en wetenschappelijke bewijzen door verschillende onderzoeksinstituten
voor het belang van gebruik van microvoedingsstoffen
Voor verdere belangrijke studies (Engelstalig), betreffende microvoedingsstoffen wordt verwezen naar
ons wetenschappelijk studiearchief op www.dr-rath-foundation.org
Protective effects of dietary carotenoids on risk of hip fracture in men: the Singapore Chinese
Health Study.
National University of Singapore, Singapore, Journal of bone and mineral research (2014)

Onderzoekers van de University of Singapore onderzochten de effecten van de inname van carotenoïden op
het risico op heupfracturen. Voor dit onderzoek werden 63.257 mensen geïnterviewd. De onderzoekers
concluderen dat mannen die meer carotenoïden tot zich nemen een lagere kans hebben op het krijgen van
een heupfractuur.

Effect of calcium and vitamin D supplementation on bone mineral density in women aged 65-71
years: a 3-year randomized population-based trial (OSTPRE-FPS).
University of Kuopio, Finland, Osteoporosis international (2010)

Tijdens deze 3 jarige gerandomiseerde studie werd het effect van suppletie met vitamine D en calcium op de
gezondheid van de botten van postmenopauzale vrouwen onderzocht. Uit een groep van 593 vrouwen
vormden 287 vrouwen de supplementgroep. Deze groep ontving 3 jaar lang dagelijks een supplement met
cholecalciferol (vitamine D) en calcium (1,000 mg). De overige 306 vrouwen vormden de controlegroep en
kregen noch een supplement noch een placebo. De botmineraaldichtheid (BMD) van beide groepen werd
opgemeten en de resultaten lieten zien dat de BMD significant meer was toegenomen in de supplementgroep
dan in de controlegroep. Dit laat zien dat dagelijkse inname van vitamine D en calcium een positieve invloed
heeft op het skelet bij postmenopauzale vrouwen.
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Studies en wetenschappelijke bewijzen door verschillende onderzoeksinstituten
voor het belang van gebruik van microvoedingsstoffen
Voor verdere belangrijke studies (Engelstalig), betreffende microvoedingsstoffen wordt verwezen naar
ons wetenschappelijk studiearchief op www.dr-rath-foundation.org
The influence of folic acid supplementation on maternal and fetal bone turnover.
Tehran University of Medical Sciences, Journal of bone and mineral metabolism (2010)

113 zwangere gezonde vrouwen werden gevolgd om de relatie tussen de inname van foliumzuur en de
afbraak en opbouw van botten bij zowel moeder als kind te onderzoeken. Een groep nam een dagelijks
foliumzuursupplement van het begin van de zwangerschap tot in het tweede trimester de andere groep nam
een supplement tot aan de bevalling. Na de bevalling werden verschillende parameters van botafbraak en –
opbouw bij moeder in kind gemeten. Baby’s geboren in groep 2 bleken betere resultaten te hebben dan de
kinderen uit groep 1. Dagelijkse inname van foliumzuursupplementen gedurende de hele zwangerschap lijkt
hiermee een positief effect op de botontwikkeling van pasgeborene en hun moeders te hebben.

Protective effect of total and supplemental vitamin C intake on the risk of hip fracture--a 17-year
follow-up from the Framingham Osteoporosis Study.
Tufts University, Osteoporosis international (2009)

Tijdens studie werden 266 mannen en 592 vrouwen gedurende 17 jaar gevolgd. De inname van vitamine C
(zowel via de voeding als supplementen) werd in verband gebracht met het aantal heupfracturen en andere
botbreuken. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat mensen met een hogere inname van vitamine C
minder kans hadden op botbreuken, vergeleken met personen met een lagere vitamine C inname. De
resultaten tonen aan dat vitamine C een beschermende werking op de botgezondheid van oudere
volwassenen heeft.
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