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Fundamentele informatie
over de energiestofwisseling van de hartspiercellen
Het hart en de hartbloedsomloop zijn mechanisch gezien zeer actief. Het hart van een
gezonde volwassene klopt ongeveer 100.000 maal per dag en pompt daarbij ter verzorging
van de cellen 8.000 tot 10.000 liter bloed door het lichaam. Dit feit maakt snel duidelijk, dat de
hartspiercellen een bijzonder hoge behoefte aan bio-energie hebben.
Winning van bio-energie in
de mitochondriën
• Koolhydraten
• Vetten
• Eiwit
Vitale celstoffen

Energie voor de hartspiercellen

Energiestofwisseling is een belangrijke taak van
de cel. De cel wint energie voor kortdurende
activiteiten uit de verbranding van glucose.
Voor continue arbeid (bijv. contractiearbeid) is de
verbranding van vetten vereist.
De hartspier is onderworpen aan continue
contractiearbeid. Zijn energiebalans is in
hoofdzaak gebaseerd op vetverbranding.

Mitochondriën

Voor de omzetting van voedingsstoffen in bio-energie en de beschikbaarstelling hiervan zijn vitale celstoffen noodzakelijk. Een chronisch gebrek aan
vitale celstoffen kan verstrekkende gevolgen hebben.
Dr. Rath Education Services B.V.

Hartzwakte
Verspreidingsgraad en oorzaken vanuit conventioneel standpunt
Hartzwakte uit zich door een „verminderde lichamelijke belastbaarheid door
functiestoringen in het hart “. De pompfunctie van het hart is verminderd en de bloedafgifte
is niet meer toereikend om het gehele lichaam van zuurstof en voedingsstoffen te
voorzien.
Hartzwakte: Gegevens en feiten
• In Nederland zijn meer dan
238.000 patiënten met hartzwakte
• Jaarlijks veroorzaakt hartzwakte rond
de 42.000 ziekenhuisverblijven
• In het jaar 2004 werden in dit land
bijna 58 harten getransplanteerd.
• De prognose bij hartzwakte is
ongunstig: het 5-jaar-overlevingspercentage ligt op ongeveer 50%.

Zoals de conventionele geneeskunde
hartinsufficiëntie beredeneert:
Coronaire hartaandoening, ontstekingen van de
hartspier (myocarditis) of verhoogde bloeddruk
(hypertensie) behoren tot de bekende maar
minder vaak genoemde oorzaken voor
hartzwakte.
Zeer vaak luidt de diagnose „cardiomyopathie“
(aandoening van de hartspier), waarvan de
oorzaak volgens medische leerboeken meestal
onbekend is. Hiermee in overeenstemming zijn
de therapeutische maatregelen. Een genezende
therapie is niet bekend.

Dr. Rath Education Services B.V.

Het inzicht van de Cellulaire Geneeskunde
in de meest voorkomende oorzaken van hartinsufficiëntie
Hartinsufficiëntie wordt vaak direct veroorzaakt of verergerd door een gebrek aan vitale
celstoffen in de hartspiercellen, die voor de productie van bio-energie noodzakelijk zijn.
Gebrek aan vitale celstoffen
in de hartspiercellen

Te zwakke
contractie van
miljoenen hartspiercellen
Normale
functie

Gestoorde
functie
Te zwakke
pompfunctie
van de
hartspier

Het gebrek aan bio-energie is de meest
voorkomende oorzaak van hartzwakte:
Vitale celstoffen zijn essentiële factoren (katalysatoren) voor de productie van bio-energie. Als
deze onvoldoende aanwezig zijn, kan niet
voldoende bio-energie worden geproduceerd, om
een normale of – in bepaalde situaties –
verhoogde energiebehoefte te dekken.
Een bio-energiegebrek in de hartspiercellen
verzwakt de pompfunctie van het hart en leidt tot
een ontoereikende verzorging van het lichaam
met zuurstof en voedingsstoffen. De gevolgen
zijn kortademigheid, oedemen, prestatiezwakte
en snelle lichamelijke uitputting.

Hartinsufficiëntie
(kortademigheid, oedemen,
geringe prestaties)
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Verwoestende gevolgen
van een ineffectieve behandeling van hartzwakte
Vanwege het gebrek aan kennis in de conventionele geneeskunde over de werkelijke
hoofdoorzaken van hartzwakte, is er ook geen effectieve behandeling. Uiteindelijk worden
alleen de gevolgen behandeld.
Diuretica – oorzaak van een verdere
Hoofdoorzaak
verarming van vitale celstoffen:
Te lage
van hartzwakte is een
gebrek aan vitamines en
andere vitale celstoffen

bloeddruk
zu schwacher Blutdruck

Verdere toename van
de hartspierzwakte
Verdere verarming van
vitamines en andere
celfactoren

Diuretica voeren ook
vitamines en mineralen af

Onvoldoende waterafvoer
via de urine
Ungenügende Wasserausscheidung über
den Urin
Wasseransammlung
Waterophoping
im Körper in het
lichaam
(oedemen,
(Ödeme, Kurzatmigkeit)
kortademigheid)

Wasseransammlung
im Körper (Ödeme)
Vochtafdrijvende tabletten
(diuretica) worden noodzakelijk

Een verminderd pompvermogen van het hart heeft
een lage bloeddruk en een doorbloeding van organen
met minder druk tot gevolg
De nieren, waarvan de gezonde filterfunctie
afhankelijk is van een optimale bloeddruk, filteren
te weinig water uit het lichaam waardoor een
waterophoping ontstaat. Om het overbodige water
uit te scheiden, worden in de regel vochtafdrijvende
tabletten (diuretica) door de arts voorgeschreven.
Diuretica voeren niet alleen vocht af, maar ook in
water oplosbare vitamines en belangrijke mineralen
en sporenelementen die het hart voor een gezonde
pompfunctie nodig heeft. Een aanvulling is juist in
deze situatie van het grootste belang.
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Hartritmestoornissen
Veelvoorkomende diagnosestelling in de conventionele
geneeskunde voor functiestoornissen van het hart
Naast hartinsufficiëntie moet ook vermeld worden dat er in Europa meer dan 10 miljoen mensen
door hartritmestoornissen worden getroffen. De meeste slachtoffers vallen in de leeftijdsgroep
van 50-70-jarigen. Beide hartaandoeningen hebben vaak een gemeenschappelijke oorzaak.
Hoe de conventionele geneeskunde
hartritmestoornissen beredeneert:
Sinusknoop

In de sinusknoop wordt
ongeveer 60 – 70 maal per minuut een
elektrische impuls opgewekt voor de hartslag.
Gespecialiseerde cellen leiden de impuls naar
miljoenen hartspiercellen. Het hart wordt zo
gestimuleerd, zich samen
te trekken en de hartslag
op te wekken.

Hartritmestoornissen kunnen een
gevolgverschijnsel zijn van een coronaire
hartaandoening, hartinfarct, hypertonie of
andere oorzaken.
Zeer vaak is de oorzaak echter onbekend
en wordt dan van de bijbehorende diagnose:
„Paroxysmale aritmie“ (plotselinge storing
van de ritmische hartwerking – zonder
herkenbare oorzaak) voorzien.
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Het inzicht van de Cellulaire Geneeskunde
in de meest voorkomende oorzaken van hartritmestoornissen
Bij hartritmestoornissen is de prikkelvorming en de prikkelgeleiding van de elektrische
impulsen, die zorgen voor een regelmatige hartslag, gestoord. Het feit, dat alle cellen van
het hart een zeer grote behoefte hebben aan vitale celstoffen om hun taken te vervullen,
wordt bij de conventioneel medische beschouwing meestal niet vermeld.
De hoofdoorzaak voor
hartritmestoornissen:
gebrek aan celenergie in
de „elektrische“ hartspiercellen
Het gevolg van het
gebrek: de prikkelvorming
en prikkelgeleiding zijn
gestoord

De consequenties:
onregelmatige hartslag
met talrijke verschijnselen

Een tekort aan vitale celstoffen is
de meest voorkomende oorzaak
van hartritmestoornissen:
Hartritmestoornissen berusten meestal op een
gebrek in de hartspiercellen, die de elektrische
impulsen van de hartslag opwekken. Een gebrek
aan vitale celstoffen in miljoenen „elektrische“
hartspiercellen leidt tot storingen in de prikkelvorming en prikkelgeleiding in het hart. Het
gevolg zijn hartritmestoornissen, met symptomen
als versuftheid, versnelde hartslag en
duizeligheid.
De oplossing ligt in een optimale voorziening
van specifieke vitale celstoffen voor deze
cellen.
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In een oogopslag
vitale celstoffen bij de verzorging van de
hartspiercellen
Vitale celstoffen zijn voor de beschikbaarstelling van bio-energie van het grootste
belang. In het synergieteam ondersteunen en optimaliseren ze de toevoer van
bio-energie, in het bijzonder ook voor de hartspiercellen, en ondersteunen zo het
prestatievermogen van het hart.
Vitamine C: is noodzakelijk voor de vorming van carnitine; zorgt voor stabiliteit van de
slagaderwanden; belangrijke energieleverancier voor de stofwisseling van iedere cel,
terwijl de dragermoleculen van de vitamine-B-groep met levensbelangrijke bio-energie
worden beladen.
Vitamine B deze vitamines zijn de energiedragers van de celstofwisseling, in het bijzonder van de
Complex:
hartspiercellen. Vooral personen die vochtafdrijvende tabletten innemen, krijgen een
vitamine-B (vooral B1)-tekort.
Coënzym
Q10:

is de sleutelsubstantie voor de energiestofwisseling van het hart. De stof draagt
elektronen over en levert energie voor de ademhalingsketen in de mitochondriën.
Omdat het hart een grote bio-energieomzet heeft, speelt deze stof een bijzondere rol
voor de hartspiercellen. Bovendien bezit coënzym Q10 antioxidatieve eigenschappen.

Carnitine:

is een lichaamseigen aminozuurverbinding, geproduceerd met lysine en methionine.
Nodig voor de vorming zijn ijzer, vitamine C, vitamine B6 en niacine. Carnitine is
belangrijk voor de vetstofwisseling, omdat deze vet omzet in energie. De hartspier is
aangewezen op de vetverbranding.
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Het aminozuurderivaat carnitine
Een essentiële cofactor voor de vetstofwisseling
De aanwezigheid in ons lichaam van carnitine geeft aan dat het een bijzondere functie in de
energievoorziening vervult. Meer dan 95% van de lichaamseigen voorraad aan carnitine valt
ten deel aan de hart- en skeletmusculatuur, die door hoge arbeidsprestaties een grote
energieomzet heeft.
Carnitine schept een vorm van transport
voor vetten naar de mitochondriën
Vet

Mitochondriën

Carnitine

Dit proces is voor de gezonde
werking van de hartspiercellen van
grote betekenis.

De energievoorziening van de
hartspiercellen door carnitine
De energiebalans van het hart is
hoofdzakelijk gebaseerd op de verbranding
van vetten. Deze hebben namelijk de
grootste verbrandingswaarde. Ze worden in
de vorm van vrije vetzuren in de
mitochondriën verbrand. Het buitenste
mitochondriënmembraan kan echter niet
door de vrije vetzuren worden gepasseerd.
Door de reactie van de vetzuren met
carnitine (tot acrylcarnitine) wordt een
vorm van transport geschapen, die het
membraan wel kan passeren.
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De betekenis van lysine
voor de energiestofwisseling van de hartspiercellen
Carnitine kan door ons lichaam zelf worden gevormd of via de voeding worden opgenomen.
Voor de lichaamseigen synthese zijn bepaalde factoren noodzakelijk. Als deze niet, of in
onvoldoende mate aanwezig zijn, kan een carnitinetekort het gevolg zijn.
De carnitine-productie vindt plaats via
meerdere stofwisselingsstappen,
voornamelijk in de lever.

Lysine
Vitamine B3
Vitamine B6

Methionine
Vitamine C
Ijzer

Carnitine

Voor de lichaamseigen synthese van carnitine
zijn bepaalde bouwstenen noodzakelijk.
Bovendien heeft het lichaam bepaalde
cofactoren nodig, zoals vitamine B3 en B6,
vitamine C en ijzer.

Het aminozuur lysine – bouwsteen
van de „vettransporteur“ carnitine
Carnitine is een lichaamseigen aminozuurderivaat
(verbinding van twee aminozuren). In het menselijke
organisme wordt het uit de aminozuren lysine en
methionine gevormd. Dit gebeurt voornamelijk in
de lever, de nieren en in de hersenen.
Methionine kan door ons lichaam zelf worden
aangemaakt. Lysine is echter essentieel. Voldoende
toevoer via de voeding is noodzakelijk, om een
voorwaarde voor de lichaamseigen synthese van
carnitine te vervullen. Ziekte en gebrekkige toevoer
zijn veel voorkomende oorzaken voor lysinetekorten.

Dit eenvoudige voorbeeld van de carnitine-productie maakt duidelijk welke verstrekkende
gevolgen het gebrek aan afzonderlijke factoren voor het hele lichaam kan hebben.
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Coënzym Q10
Essentiële factor voor de energiestofwisseling

Een andere voor de energiestofwisseling levensbelangrijke vitale celstof is coënzym Q10.
Deze stof kan door het lichaam zelf geproduceerd worden, wanneer alle noodzakelijke
factoren beschikbaar zijn. Meerdere factoren kunnen aanzienlijke tekorten tot gevolg hebben.
Ontwikkeling van de Q10-waarden
op de leeftijd
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Coënzym Q10 – een energieleverancier
Q10 komt voor in de mitochondriën van alle
lichaamscellen. De concentratie van Q10 hangt
af van de energieomzet. Deze is het hoogste in
het hart en in de lever. Coënzym Q10 speelt een
rol bij de vorming van ATP (adenosinetrifosfaat),
de hoofdenergiedrager van de cel. Bij een matig
tekort treden al functiestoornissen op. Een hoger
tekort leidt tot levensgevaarlijke storingen.

Grafiek: Afname van Q10 in het hart in %
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Klinische bewijzen
voor de natuurlijke versterking van hartspiercellen
Vitale celstoffen verminderen hartritmestoornissen
Percentage
patiënten

100

vitale celstoffen kunnen hartritmestoornissen
significant verminderen. Terwijl 74% van de
patiënten met farmaceutische preparaten aan
veelvuldige hartritmestoornissen bleven lijden,
traden in bijna de helft van de gevallen met
inname van extra vitale celstoffen geen
hartritmestoornissen meer op.

74%
50

48%
Farmaceutische
preparaten

Hartritmestoornissen – resultaten van een
placebogecontroleerde dubbelblinde studie
met 131 patiënten:

Extra inname vitale
celstoffen

Ontwikkeling van hartzwakte
(bij inname van vitale celstoffen)
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Hartzwakte – resultaten van een pilotstudy
met 10 deelnemers:
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Vitale celstoffen helpen de pompfunctie van het
hart te verbeteren. 8 van de 10 patiënten boekten
na 6 maanden vitale celstofinname een verbetering
van hun gezondheidstoestand met een of meerdere
treden in de NYHA*-schaal.

Begin studie
Einde studie

* New York Heart Association: Trappensysteem voor
de beoordeling van de ernst van een hartzwakte
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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 effect of micronutrient supplementation on quality-of-life and left ventricular function in
elderly patients with chronic heart failure.
Department of Academic Cardiology, Castle Hill Hospital, UK, European heart journal (2005)

In deze studie werden 30 patiënten met hartfalen negen maanden met een multivitamine bestaande uit
calcium, magnesium, zink, koper, selenium, vitamine A, thiamine (vitamine B1), riboflavine (vitamine B2),
vitamine B (6), foliumzuur, vitamine B (12), vitamine C, vitamine E, vitamine D, en co-enzym Q10 behandeld.
De Universiteit van Cottingham (UK) ontdekte dat deze langtermijn behandeling de cardiac output (het volume
dat er per minuut wordt rondgepompt door het hart) en daarmee de systolische bloeddruk aanzienlijk
verbeterde.

Coenzyme Q10 supplementation reduces oxidative stress and increases antioxidant enzyme
activity in patients with coronary artery disease
Bor-Jen Lee; Yi-Chia Huang et .al. Nutrition (2012)

Deze studie van de Chung Shan Medical University Hospital (Taiwan) onderzocht het effect van coenzyme
Q10 supplementatie op oxidatieve stress en antioxidant activiteit in patiënten met hart- en vaatziekten. De
onderzoekers concludeerden dat dagelijkse supplementatie van 150 mg coenzyme Q10 oxidatieve stress
vermindert en antioxidering bevordert in patiënten met hart- en vaatziekten.
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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 role of ascorbic acid in the prevention of atrial fibrillation after elective on-pump myocardial
revascularization surgery: a single-center experience – a pilot study.
General Hospital G. Papanikolaou, Thessaloniki, Griekenland, Interactive cardiovascular and thoracic surgery (2011)

In deze Griekse studie met 170 patiënten werd het effect van vitamine C op postoperatief atriumfibrilleren
onderzocht. De patiënten werden verdeeld in een groep die zowel voor de operatie als erna vitamine C kreeg
toegediend en een groep die geen vitamine C kreeg. Uit de resultaten bleek dat de toediening van vitamine C
niet alleen de incidentie van hartritmestoornissen verminderde, maar ook het genezingsproces na de operatie
bespoedigde.

L-carnitine treatment in patients with mild diastolic heart failure is associated with improvement
in diastolic function and symptoms.
Modarres Hospital, Tehran, Iran, Cardiology (2010)

Het doel van deze studie was om het effect van behandeling met L-carnitine van patiënten waarbij eerder een
lichte vorm van hartfalen werd geconstateerd, te evalueren. 29 Patiënten ontvingen drie maanden lang
dagelijks 1.500 mg L-carnitine. Zij werden vergelijken met 31 Patiënten die geen supplement kregen. De
beginwaarden van de diastolische functie en symptomen van hartfalen werden vergeleken met de waarden
aan het einde van het onderzoek. De resultaten toonden aan dat behandeling met L-arginine een positief
effect heeft bij deze groep patiënten.
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