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De gladde spiercellen
Fundamentele informatie over plaats en werking
Gladde spiercellen maken deel uit van veel organen in ons lichaam. Ze zijn overal te vinden,
waar „spanning“ gedurende langere tijd behouden moet blijven. Ze zorgen bijv. voor de
peristaltiek in de maag, darm en urinewegen en de bloeddrukregulatie in de slagaders.
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Weefselelasticiteit door
vitale celstoffen:
In tegenstelling tot het dwarsgestreepte
skeletspierweefsel, dat we bewust
kunnen sturen om bewegingen uit te
voeren, is het gladde spierweefsel niet
aan een bewuste besturing
onderworpen. Ze werkt onwillekeurig,
beïnvloed door lichaamseigen
mechanismen.
Doorslaggevend voor de gezonde
werking van de gladde spiercellen is
de voorziening met vitale celstoffen die
bijdragen aan een optimale
weefselelasticiteit.
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Een chronisch gebrek aan speciale vitale celstoffen in de gladde spiercellen kan
leiden tot spasmen in alle organen die onder andere uit gladde spiercellen zijn
opgebouwd. De optimale voorziening van vitale celstoffen draagt bij aan het
opheffen van tekorten.

Vitamine C Arginine

Calcium Magnesium

Ontspanning van de gladde spiercellen:
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De bloeddruk – basisinformatie
De bloedsomloop regelt de verzorging van de lichaamscellen met zuurstof en voedingsstoffen
en zorgt voor de afvoer van afvalstoffen. De bloedsomloop bestaat uit hart, slagaders,
capillairen en aders. De kracht waarmee het bloed tegen de bloedvatwanden wordt gedrukt,
is de meetbare bloeddruk.
De bloedsomloop

De wandspanning van de slagaders is doorslaggevend
voor een gezonde bloeddruk:
De bloeddruk wordt steeds met twee waarden aangegeven,
de systolische en de diastolische bloeddruk.
De „bovenste“ (systolische) waarde weerspiegelt de
pompkracht van het hart. De „onderste“ (diastolische)
waarde geeft informatie over de wandspanning van
de bloedvaten tijdens de vulfase (ontspanningsfase)
van het hart. De hoogte van de bloeddruk is afhankelijk
van verschillende factoren:

•
•
•

de pompkracht van het hart
het bloedvolume
de elasticiteit van de bloedvatwanden
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Hoge bloeddruk
Oorzaken en risicofactoren vanuit conventioneel standpunt
In Nederland hebben meer dan 2 miljoen mensen een verhoogde bloeddruk. Van alle hart- en
vaatziekten is het de meest voorkomende volksziekte. Dat deze ziekte zo vaak voorkomt heeft
voornamelijk te maken met het feit dat de ware oorzaken tot nu toe slechts onvolledig of helemaal
niet bekend zijn.
Hypertensie in Nederland en
wereldwijd

90% Oorzaak onbekend

Voor slechts ongeveer 11 % van de gevallen
van hoge bloeddruk kan door de
conventionele geneeskunde een oorzaak
worden gedefinieerd.

Wat de conventionele geneeskunde over
de oorzaken van hoge bloeddruk zegt:
In ongeveer 11 % van de gevallen luidt de
oorzaak voor een hoge bloeddruk „secundaire
hypertensie“. Oorzaken van deze vorm van hoge
bloeddruk zijn o.a. ziektes van de nieren,
medicijnen, hormonale storingen en afwijkingen
aan de bloedvaten.
Bij ongeveer 89 % is „essentiële hypertensie“
de diagnose, waarbij de definitie "essentieel“ tot
uitdrukking brengt, dat de eigenlijke oorzaak
onbekend is.

Een continu verhoogde bloeddruk veroorzaakt een verhoogd risico op ernstige gevolgziektes
zoals hartzwakte, arteriële beschadigingen, doorbloedingsstoornissen, netvliesbeschadiging ...
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Het inzicht van de Cellulaire Geneeskunde
in de meest voorkomende oorzaken van verhoogde bloeddruk
De hoofdoorzaak van een hoge bloeddruk is een chronisch tekort aan vitamines en andere
vitale celstoffen in miljoenen cellen van de vaatwanden. Dit gebrek leidt tot een verkramping
en verdikking van de slagaderwand en veroorzaakt daarmee een verhoging van de
bloeddruk.
Bij patiënten met hoge bloeddruk bestaat
Hoge bloeddruk
een gebrek aan „ontspannende“ factoren:
Hoofdoorzaak:

Optimale

vitaminegebrek
in de
slagaderwand

toevoer van
vitale
celstoffen

Aanvullen

Voorkomen
Wandverdikking

Wandverkramping

Bij gezonde mensen wordt een normale
slagaderwandspanning bereikt door een optimale
productie van zogenaamde „ontspannende“ factoren
door de cellen van de arteriewanden. Bij patiënten
met hoge bloeddruk heerst een gebrek aan deze
factoren.
Een genormaliseerde/verminderde wandspanning
leidt tot een verwijding van de binnendiameter van
de bloedvaten en daarmee tot daling van de
bloeddruk.
Om het gebrek aan „ontspannende“ factoren
in de slagaderwand op natuurlijke wijze te
compenseren, zijn er vitale celstoffen nodig.
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De betekenis van arginine
in de stofwisseling en voor de gladde spiercellen
Arginine heeft talrijke functies in het lichaam. Het werkt vaatverwijdend, bevordert
de doorbloeding, verhoogt de lichaamseigen afweer, bevordert de wondgenezing en is, naast
nog meer belangrijke functies, noodzakelijk voor de vrijgave van bepaalde hormonen.
Alle aminozuren bestaan uit de
basiselementen koolstof (C), zuurstof (O),
waterstof (H) en stikstof (N).
NH

H2N

Arginine is een voorfase van stikstofmonoxide.
Bij de afbraak van arginine in de endotheelcellen van ons lichaam, komen grote
hoeveelheden stikstofmonoxide vrij.

O

C

C
N
H

Structuurformule arginine

C

C
C

C

Het belang van arginine als voorfase
van stikstofmonoxide bij
vaatverkrampingen:

OH

NH2

Somformule: C6H14N4O2

Van de 20 eiwitvormende aminozuren is
arginine het aminozuur met de grootste
hoeveelheid stikstof (N).

Stikstofmonoxide speelt een centrale rol bij
de natuurlijke vaatverwijding. De stof werkt
ontspannend op de gladde spiercellen en
bevordert zo het ontspannen van spasmen
(verkrampingen) en de daardoor ontstane
vernauwingen van de bloedvaten.
Stikstofmonoxide wordt door vrije radicalen
snel afgebroken.
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De rol van vitamine C
voor een verhoogde beschikbaarheid van stikstofmonoxide
Bij veel stofwisselingsprocessen in ons lichaam komt het belang van het samenspel
tussen verscheidene factoren aan de orde. Vaak zijn deze verscheidene factoren
noodzakelijk voor het optimale verloop in de celstofwisseling. Dit soort „synergieën“ komt
ook al in zeer kleine teams voor.
Bloedvaten in vergelijking:

De effectiviteit van stikstofmonoxide (NO) wordt
door vrije radicalen snel geïnactiveerd. Reden
daarvoor is, dat de vrije radicalen de NO aan
zich binden. Als er veel radicalen voorkomen,
zullen die de beschikbaarheid van de NO dus
sterk verlagen.

NO
NO

NO

NO

Vrije radicalen binden NO en de
beschikbaarheid is gering.

☹

NO

☹
NO

Vitamine C verhoogt de beschikbaarheid van
NO. Dit komt door de antioxidatieve
eigenschappen van vitamine C.

NO

☹

Arginine en vitamine C: Een synergie

NO

Vitamine C neutraliseert vrije radicalen.
De beschikbaarheid van NO is hoog.

Als een van de werkzaamste tegenspelers
van vrije radicalen is vitamine C in staat vrije
radicalen te neutraliseren en zo de NO te
beschermen tegen een binding aan deze vrije
radicalen.
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In een oogopslag
De belangrijkste vitale celstoffen voor de ontspanning van gladde spiercellen
Doorslaggevend voor de gezonde celfunctie en de ontspanning van spasmen van gladde
spiercellen in de bloedvaten, ogen, luchtwegen en andere organen, is de optimale combinatie
van bepaalde vitale celstoffen. Ze vormen een team.
Arginine is een precursormolecule van stikstofmonoxide.
Onder toevoer van arginine stijgt de
stikstofmonoxidespiegel in het bloed. Stikstofmonoxide zet
zich af op de gladde spiercellen en bevordert zo hun
ontspanning.
Vitamine C is een belangrijke factor voor stabiel
bindweefsel. Bij spasmen van gladde spiercellen verhoogt
vitamine C de beschikbaarheid van stikstofmonoxide en
ondersteunt zo de ontspanning van de gladde spiercellen.
Bovendien verhoogt vitamine C de productie van
prostacyclinemoleculen en weefselhormonen met
vaatverwijdende werking.
De gladde spiercellen zijn verantwoordelijk voor
de vernauwing en verwijding van de bloedvatwand.

Calcium en magnesium verbeteren de stofwisseling
in de spiercellen en verminderen de wandspanning
door de optimalisering van de elektrolytenhuishouding.
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Maatregelen bij hoge bloeddruk
Natuurlijke vitale-celstofsynergiëen of bètablokkers
Hoge bloeddruk
• Hartfrequentie

= normaal

• Het buizensysteem = vernauwd
•

Druk

= verhoogd

Bètablokkertherapie
• Hartfrequentie

= verminderd

• Het buizensysteem = blijft vernauwd
•

Druk

= laag/te laag

Vitale-celstoffensynergie
• Hartfrequentie

= normaal

• Het buizensysteem = genormaliseerd
•

Druk

= genormaliseerd
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Resultaten van een pilotstudy
naar de natuurlijke daling van cholesterol door vitale celstoffen
Vitale celstoffen optimaliseren de beschikbaarheid van „ontspannende“ factoren in de
slagaderwand en bevorderen de natuurlijke daling van een verhoogde bloeddruk door de
ontspanning van de slagaders.
mm/Hg

systolisch

- 16%

180

diastolisch

- 15%

Uittreksel uit de resultaten van een
pilotstudy met 15 deelnemers:
De observatieperiode van de studie
was 32 weken. De eerste dalingen van
de bloeddrukwaarden werden al na korte
tijd gedocumenteerd. De resultaten aan
het einde van de observatie waren:
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Waar „ontspannende“-factoren van betekenis zijn

Astmatische ziekten
Het begrip astma staat in het algemeen voor ademnood of kortademigheid. Volgens
schattingen lijden wereldwijd ongeveer 150 miljoen mensen aan astma. Alle vormen van
astma vertonen typische verschijnselen: een astma-aanval wordt opgeroepen door een
verkramping van de gladde spiercellen in de bronchiale wand. De bronchiale slijmhuid
zwelt op en er wordt taai slijm geproduceerd.
Het opvallendste verschijnsel bij astma is de hijgende ademhaling. Ook hoesten, gevoel
van benauwdheid in de luchtwegen en kortademigheid zijn karakteristieke kenmerken.
Begin
3 maanden
6 maanden

Ademvolume in ml

Longfunctietest
4000
3000
2000
1000

1

2

3

4
5
Patiënten

6

7

8

Vitale celstoffen kunnen bijdragen aan
het verhogen van het ademvolume bij
astmatische ziekten. Dit positieve effect
is terug te voeren op de verhoogde
beschikbaarheid van „ontspannende“
factoren ter ontspanning van de
bronchiale wand.
Dit effect werd in het kader van een
6 maanden durende pilotstudy
onderzocht. De resultaten bevestigen
het positieve effect van vitale celstoffen.
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Waar „ontspannende“-factoren van betekenis zijn

Tinnitus („oorsuizen“)
Tinnitus is een syndroom, dat zich kan uiten door ruisen, fluiten of soortgelijke akoestische
waarnemingen. Tinnitus treedt meestal volkomen onverwachts op. De intensiteit kan wisselen
en vaak ervaart de getroffene het oorsuizen als ondraaglijk, met duidelijke beperkingen van
het gehoorvermogen. Op grond van ontoereikende informatie over de oorzaken beschikt de
conventionele geneeskunde niet over een effectieve therapie voor dit ziektebeeld.
Resultaten van de pilotstudy:


in 30% van de gevallen verbeterde
het hoorvermogen licht (tot 10 dB)



in 45% van de gevallen verbeterde
het hoorvermogen duidelijk (10-20 dB)



in 25% van de gevallen verbeterde
het hoorvermogen sterk (20-50 dB)
– dit komt overeen met een bijna
normaal hoorvermogen

Bij meer dan driekwart van de patiënten
verminderde het oorsuizen.

De gladde spiercellen dragen bij aan de opbouw
van veel organen in ons lichaam en komen ook
voor in de gehoorgangen.
Spasmen (verkrampingen) van de gladde
spiercellen door een chronisch gebrek aan
vitale celstoffen kunnen overal optreden, waar
dit celtype voorkomt.
De compensatie van een tekort kan bijdragen
aan de ontspanning van de betreffende
spasmen. Om het positieve effect van vitale
celstoffen bij tinnitus te documenteren, werd
een pilotstudy met 18 patiënten uitgevoerd.
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Waar „ontspannende“ factoren ook van betekenis zijn
Het premenstruele syndroom (PMS) komt voor bij
veel vrouwen tijdens de maandelijkse cyclus en uit zich
bijv. door pijnen in buik en rug, gevoelige borsten en
misselijkheid. Enkele van de klachten kunnen als
gevolg van spasmen van de gladde spiercellen in de
baarmoeder ontstaan.

Een verhoogde binnendruk van het oog (glaucoom)
kan berusten op verscheidene oorzaken, zoals
aangeboren stoornissen of bepaalde structuurwijzigingen
als gevolg van de leeftijd. Vaak leidt ook het tekort aan
vitale celstoffen tot verkrampingen van het
kanaalsysteem van de ogen, waardoor kamervocht zich
in het oog verzamelt en de binnendruk verhoogt.

Vitamine C Arginine Calcium Magnesium

Bij nier- of galkolieken kunnen vitale
celstoffen helpen de door stenen of gruis
veroorzaakte verkrampingen van de
„afvoerkanalen“ los te maken.

Vaak optredende hoofdpijn of door het
weer bepaalde migraine kunnen als oorzaak spasmen
van de kleine hersenslagaders hebben. Deze spasmen
leiden tot een mindere verzorging van de hersenen. Een
opwekkende of versterkende factor kan een tekort zijn
aan onmisbare vitale celstoffen.
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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
Supplementation with vitamins C and E improves arterial stiffness and endothelial function in
essential hypertensive patients.
University of Pisa, American journal of hypertension (2007)

In deze studie werd het effect van een korte behandeling met antioxidant vitaminen C en E op de endotheel
functie, vaatwandstijfheid en oxidatieve stress geëvalueerd. 30 De studie werd uitgevoerd met behulp van 30
mannen met hoge bloeddruk. Er werd aangetoond inname van supplementen met vitamine C (1g) en vitamine
E (400 IU) de oxidatieve stress en stijfheid van de slagaders verminderen. bij 30 mannen met hoge bloeddruk.

Improvement of migraine symptoms with a proprietary supplement containing riboflavin,
magnesium and Q10: a randomized, placebo-controlled, double-blind, multicenter trial.
Gaul C, Diener HC, Danesch U, Journal of headache and pain (2015)

130 Volwassen patiënten met meer dan 3 migraine aanvallen per maand werden in deze studie ingedeeld in
twee groepen. De studiegroep ontving een voedingssupplement (magnesium, riboflavine/vitamine B2 en Q10)
en de controlegroep kreeg een placebo. De behandeling duurde 3 maanden. Aan het einde van het onderzoek
bleek in de studiegroep, in vergelijking met de placebogroep, niet alleen de incidentie van aanvallen maar ook
de intensiteit van de pijn verminderd te zijn.

Dr. Rath Education Services B.V.

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
Effect of oral magnesium supplementation on measures of airway resistance and subjective
assessment of asthma control and quality of life in men and women with mild to moderate
asthma: a randomized placebo controlled trial.
Kazaks AG1, Uriu-Adams JY, Albertson TE, Shenoy SF, Stern JS, The Journal of asthma (2010)

In eerder studies werd aangetoond dat een lage inname van magnesium verband zou kunnen hebben met de
incidentie en ontwikkeling van astma. In deze met placebo gecontroleerde studie ontvingen 55 mannen en
vrouwen (21 tot 55 jaar) met lichte tot matige astma 6,5 maanden lang magnesiumvoedingssupplementen. Er
werd gecontroleerd of de magnesiuminname invloed had op de astma controle (o.a. longfunctie) en de
levenskwaliteit. De resultaten laten zien dat personen die magnesiumvoedingssupplementen innamen een
verbetering van astmacontrole vertoonden en een betere levenskwaliteit ervoeren.

Oral L-arginine improves endothelial dysfunction in patients with essential hypertension
John P Lekakis et al., International journal of cardiology (2002)

Suppletie met L-arginine verbetert de endotheel disfunctie bij patiënten van essentiële hypertensie. In deze
studie ontvingen 18 patiënten een supplement van L-arginine en 17 een placebo. Uit de resultaten bleek dat
L-arginine zorgde voor een flow-gemedieerde endotheel afhankelijke verwijding van de (boven)armslagader.
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