
VÝVOJ A VĚDECKÉ POZNATKY O MEGAHYDRÁTU 
 
Podrobnosti o vývoji materiálů jsou uvedeny v článku Coryho J. Stephensona a G. Patricka 
Flanagana s názvem "Synthesis of Novel Anionic Hydride Organosiloxane Presenting 
Biochemical Properties" (Syntéza nového anionického hydridu organosiloxanu s 
biochemickými vlastnostmi), který byl publikován v časopise International Journal of 
Hydrogen Energy 28 (2003) 1243-1250. 
 
Abstrakt : 
Je popsána syntéza aniontového hydridu z monomerních silsesquioxanů. Nová sloučenina, 
nazvaná "silikasový hydrid", je výsledkem několika nově syntetizovaných sloučenin z rodiny 
intersticiálně zabudovaných hydridů. Jedná se o sloučeninu na bázi hydridu s H- ionty 
intersticiálně zabudovanými v matrici klecového oxidu křemičitého. Tato sloučenina vykazuje 
hluboce odlišné vlastnosti než ostatní známé sloučeniny ze skupiny hydridů. Na rozdíl od 
solných hydridů nevykazuje hydrid oxidu křemičitého žádnou zjevnou nebo prudkou reakci s 
vodou nebo vzduchem. Je však schopen po delší dobu generovat vodní redukční potenciál 
(ORP) -750 mV. Biologické testy in vitro neprokázaly žádnou cytotoxicitu vyvolanou 
sloučeninou a zároveň prokázaly účinnost jako antioxidant. Studie sloučeniny in vivo ukázaly, 
že má významnou schopnost snižovat tvorbu kyseliny mléčné ve svalech o polovinu po 
cvičení. Syntéza hydridu oxidu křemičitého vedla k přibližně 16,8% hmotnostnímu obsahu 
hydridu, jak bylo stanoveno na základě změn hustoty, protonové NMR spektroskopie a 
analýzy iontovým svazkem. K charakterizaci sloučeniny byla dále použita skenovací a 
tunelová elektronová mikroskopie, Rutherfordova spektroskopie zpětného rozptylu (RBS), 
analýzy iontového svazku s přímým zpětným rázem (FReS), kromě infračervené 
spektroskopie s Fourierovou transformací, redukčního potenciálu a 29Si CP-MAS NMR v 
pevném stavu. 
Níže jsou uvedeny příslušné podrobnosti z článku, které umožňují nahlédnout do vědecké 
podstaty vynálezu Megahydrát. 
 
Úvod:  
Myšlenka syntézy nové sloučeniny popsané v tomto článku je založena na použití 
monomerního nanokompozitu jako nosiče v biokapsulované sloučenině. Syntéza využívá 
monomer silsesquioxanu zakončený oxidem křemičitým a hydroxylovou skupinou, s 
ochrannou známkou Silica Microclusters®, který je intersticiálně imobilizován hydridovými 
anionty, jak je koncepčně znázorněno na obr. 1.  



 
Obrázek 1.  
Koncepční schéma struktury Flanaganova mikroklastru. Tetraedrická koordinace vytváří 
trojrozměrný rámec pomocí řady vazeb Si-O-Si a vytváří tak křemíkovou klec. 
 
Vzhledem k obrovskému potenciálu biokapsulátů a nanokompozitních technologií by bylo 
velmi výhodné vytvořit hydrid ze sloučeniny, která by zahrnovala kombinaci redukčních 
účinků solného hydridu a příznivých vlastností hostitelské sloučeniny, a to vše bez reaktivity 
solných hydridů. Syntéza biologicky šetrného hydridu by měla obrovský potenciál jako 
antioxidant a zachycovač radikálů, jak je uvedeno dále v tomto článku. 
 
V této práci bylo zjištěno, že pokud je hydridová iontová plazma umístěna pod tlakem, 
prakticky jakákoli sloučenina, s níž přijde do styku, může následně absorbovat její emitované 
ionty. Od dvacátých let 20. století je vytváření hydridového plynu běžnou praxí. Jedním z 
účinných způsobů je přidání proudu do wolframového (W) náramku v atmosféře plynného 
vodíku. Náramek odděluje plynný vodík na monovalentní vodík, zatímco fotoelektrický 
účinek na W náramek daruje elektrony plynnému H, čímž vzniká H-plazma. Langmuir v roce 
1927 při použití techniky syntézy hydridových iontů pomocí W lamentu zjistil, že vlhký 
vzduch brání hydridovým iontům rekombinovat zpět na plynný vodík.



 
Obrázek 2.  
Koncepce hydridu oxidu křemičitého. Koncepčně je hydridem vložený organokřemičitý 
silsesquioxan neboli hydrid oxidu křemičitého monomerní klec na bázi oxidu křemičitého s 
intersticiálně umístěnými hydridovými anionty. Jako biozapouzdřená sloučenina působí oxid 
křemičitý jako koloidní nosič vodíkových aniontů v roztoku. 
 
Podrobnosti o vynálezu:  
Myšlenkou tohoto syntetického experimentu bylo následně vytvořit hydridové plazma v 
atmosféře vodní páry a vystavit toto plazma organokřemičité sloučenině, čímž by se obešel 
problém, že vodík nemá katalýzu nebo dostupnost elektronů pro spojení s hostitelským 
substrátem. Zajímavé je, že Langmuir si všiml, že jednoatomové ionty vzniklé tímto procesem 
se usazují ve skleněných stěnách trubek jeho přístroje a že tytéž trubky lze později přimět k 
uvolnění iontů. Langmuir použil skleněné trubice z borosilikátového skla, amorfní křemičité 
sloučeniny. V této studii byl zkonstruován přístroj podobný tomu, který používal Langmuir k 
vytvoření plazmatu H-iontů. Atmosféra H- byla aplikována na čistý prášek Microcluster Silica 
pod tlakem a za přítomnosti vodní páry, čímž vznikla nová silsesquioxanová biokapsulovaná-
hydridová sloučenina, nazvaná: hydrid oxidu křemičitého. 
 
Materiály a metody:  
Byla zhotovena uzavřená skleněná nádoba o objemu 1,0 l, která obsahovala položky 
znázorněné na obr. 3. Dvě W tyče o rozměrech 5 cm × 0,6 cm byly umístěny příčně ve 



vzdálenosti 2 mm od sebe v horní části reakční nádoby se dvěma izolovanými vodiči 
spojujícími W tyče s 20 A transformátorem konstantního proudu (Lambda-EMI 102A-1KV, 
Neptune, NJ). Deset gramů oxidu křemičitého MicroclusterJ bylo umístěno na stupnici uvnitř 
nádoby a do pánve bylo přidáno 100 ml destilované a deionizované vody. Přes akvarijní 
kámen ve vodě byl do reakční nádoby zaveden stálý proud plynného vodíku, čímž se z 
nádoby vyčistil veškerý vzduch a tlak se zvýšil na 172 kPa, načež byla nádoba uzavřena. Na 
tyče W byl přiveden potenciál 500 V. Při napětí v rozmezí 350 až 750 V bylo možné udržet 
mezi elektrodami konstantní oblouk, aniž by se roztavily. Potenciál byl aplikován po dobu 30 
sekund, načež byl proud vypnut a do nádoby byl vháněn další vodík, čímž vzniklo záchytné 
plazma. Vzorek byl ponechán v plazmatu po dobu 30 minut, načež byl vzorek oxidu 
křemičitého vyjmut a zvážen na analytických vahách. 
 

 
 
Obrázek 3.  

Přístroj pro syntézu. Vyobrazení aparatury použité k syntéze sloučeniny. Generátor plynného 
vodíku (A) dodává plynný H2, který je vháněn přes fllterový kámen do deionizované 
destilované vody (B), odkud jsou plynný vodík a vodní pára dopravovány do reakční nádoby 
(C) se substrátem. Dvě wolframové elektrody (D) vytvářejí pomocí vysokonapěťového zdroje 
konstantního proudu (E) plynné H-plazma. Vyprázdnění, pročištění a utěsnění nádoby bylo 
provedeno pomocí mechanického ventilu (F). Výsledné působení intersticiálně zabudovává 
hydridové anionty vytvořené plazmatem do substrátu. 

 



 

Výsledky:  

Stanovení hmotnosti aniontového hydridového organosiloxanového vzorku ukázalo zvýšení 
hmotnosti z 10,0 na 11,70 g po vystavení hydridovému plazmatu pod tlakem. Vzorek byl 
ponechán při pokojové teplotě s vysoušedlem ve skleněné lahvičce po dobu 3 týdnů v 
otevřené atmosféře, kdy byly provedeny další analýzy. 

Analýza iontovým svazkem byla provedena s křemičitým práškem slisovaným do pelety (1,66 
g/cm3) ve srovnání s kontrolním standardem. Spektroskopie Rutherfordova zpětného 
rozptylu (RBS) byla analyzována pomocí svazku He o energii 2 MeV, zatímco svazek He o 
energii 3 MeV byl použit při měření dopředné spektrometrie (FReS). RBS naznačuje, že 
prášek obsahuje prvky O a Si. Po započtení obsahu H- pomocí FReS je relativní procentuální 
složení prášku H (78,1 %), O (15,6 %) a Si (6,2 %). Bylo rovněž zjištěno stopové množství boru 
(B) a W (<25 ppm). Původní hodnoty ze vzorků nezreagovaného křemene z mikroklastru 
srovnatelně ilustrují prvkové složení H (22,4 %), O (55,6 %) a Si (21,9 %). Byla provedena 1H-
NMR charakterizace, která ukázala 16,8% obsah hydridů. 

Analýza skenovací elektronovou mikroskopií pomocí mikroskopu 40 KeV-JEOL 840II 
ilustrovala malé, ∼ 2 mikronové kuličky sestávající z mnoha menších kuliček. Transmisní 
elektronový mikroskop 300 KeV-CM30 umožnil s rozlišením zobrazit velmi malé sférické 
sloučeniny, u nichž bylo naměřeno přibližně 50 Angstromů. Energeticky disperzní rentgenový 
spektrometr kvalifikoval prvkovou analýzu sloučeniny jako obsahující Si a O. 

ORP a pH byly zaznamenány pro 250 ml destilované a deionizované vody v kádince z Pyrexu. 
Do kádinky bylo přidáno 10,0 g/ml hydridu křemičitého a nechalo se míchat po dobu 15 min, 
kdy byly odečteny hodnoty ORP a pH. Počáteční hodnoty ORP a pH vody byly v průměru 
341,33 ± 2,5 mV a pH 7,12 ± 0,06. Po 15 min byly naměřeny hodnoty -436,21 ± 2,1 mV pro 
ORP a 9,13 ± 0,09 pro pH. 

Byl vypočítán redukční potenciál rH, který je nezkreslený tlakem vodíku. Použití rH poskytuje 
vodíkově protonově nezkreslený pohled na absolutní redukční potenciál sloučeniny a 
eliminuje vliv pH při měření ORP. Naměřený rH pro sloučeninu byl 11,02 ± 0,04, což ukazuje 
na vysoce redukované prostředí. 

Diskuse:  

Zdá se, že proces syntézy shlukuje organokřemičité podjednotky do vodíkově vázaných 
agregátů, které se dále seskupují do přibližně 2mikronových klastrů, jak ukazuje obr. 4A. 
Rozpouštěním ve vodě se velikost klastrů zmenšuje z 2 mikronů na menší podjednotky o 
velikosti přibližně 500 nm a poté na jednotlivé klece o velikosti přibližně 50 A (obr. 4B). 



 

  

Tato nová organokřemičitá silsesquioxanová sloučenina, běžně nazývaná hydrid oxidu 
křemičitého, byla předmětem mnoha testů zahrnujících redukční potenciál (ORP) a pH a také 
byla analyzována jako účinný antioxidant. Přidáním několika mg do vody klesne hodnota ORP 
o -750 mV. Nedávno zveřejněná klinická studie ukázala schopnost této sloučeniny výrazně 
snížit obsah kyseliny mléčné po cvičení o 50 %. Sondy životaschopnosti a cytotoxicity ukazují, 
že hydrid oxidu křemičitého nezpůsobuje žádné snížení aktivity intracelulárních esteráz ani 
jinak nevyvolává toxické cytoplazmatické prostředí. Existuje nepřeberné množství využití 
sloučeniny na bázi hydridu, jako je hydrid oxidu křemičitého, protože nepůsobí přímo 
negativně na životaschopnost buněk a zdraví cytoplazmy. Mezi konkrétní použití patří 
doplnění výživy jako antioxidant. Neuvěřitelný redukční potenciál hydridu oxidu křemičitého 
rozšiřuje možnosti využití tohoto typu sloučeniny. 
 
Sloučenina nereaguje prudce ani viditelně s H2O. Sníží však hodnotu ORP na -750 mV po 
dobu nejméně několika týdnů. Většina antioxidačních sloučenin jsou poměrně velké 
chemické druhy. Příkladem jsou vitaminy A, K, C, ubichinon a n-acetyl-l-cystein. Předpokládá 
se, že sterické překážky mohou ovlivňovat účinnost antioxidantů. Malá velikost a redukční 



kapacita hydridu oxidu křemičitého, sloučeniny silsesquioxanhydridu, může vést k 
budoucímu vývoji jako antioxidantu. 
 
Závěr:  
Nová křemičitá sloučenina funguje jako koloidní nosič pro velmi malé hydridové anionty, 
které se uvolňují ve vodném roztoku. Tato nanorozměrná koloidní biokapsulovaná 
sloučenina by mohla být neuvěřitelně účinným zachytávačem radikálů a díky své minimální 
velikosti a vysokému redukčnímu potenciálu by mohla napomáhat při snižování oxidačního 
stresu. 
 
Tato nová sloučenina představená v tomto článku prokázala slibný biochemický význam in 
vitro a in vivo s využitím včetně redukčních činidel, antioxidantů a doplňků výživy. Syntéza je 
jednoduchá a účinná s konzistentními výsledky přibližně 17 % w/w obsahu hydridů vzhledem 
k výchozí sloučenině. Biologicky příznivé sloučeniny, které obsahují zdraví prospěšné 
minerály, jako je oxid křemičitý, s čisticími a redukčními schopnostmi hydridu, poskytují řadu 
možností využití. 
 
PATENT A VĚDECKÉ POZNATKY O MEGAHYDRÁTU 
 
Po vynálezu megahydrátu (dříve mikrohydrinu) provedl Dr. Flanagan (a jeho spolupracovníci) 
studie o jeho účinnosti z hlediska řady přínosů pro lidské zdraví. Materiál byl poté v roce 
2003 patentován. Níže jsou uvedeny klíčové prvky patentu, a pokud si chcete přečíst další 
podrobnosti, uvádíme odkaz na celý obsah. 
 

Způsoby použití minerálu hydridu oxidu křemičitého 
US 20030190374 A1 
 
ABSTRAKT: 
Přesné zdravotní účinky hydridových minerálů oxidu křemičitého, které se tradičně nacházejí 
v ledovcových proudech, byly dlouho předmětem spekulací. Geochemická analýza 
naznačuje, že takové koloidní hydridy oxidu křemičitého ve vodě mají rozhraní mezi oxidem 
křemičitým a vodou, které poskytuje hydratovaný povrch a adsorbuje další prvky nebo 
sloučeniny, jako je draslík, železo, hořčík, lithium, vápník a vodík. Byly vytvořeny doplňky 
stravy s podobnými vlastnostmi. Pokud je rozhraní mezi oxidem křemičitým a vodou 
takových sloučenin nasyceno redukovaným vodíkem, sloučeniny získávají celkový záporný 
náboj a v roztoku působí jako redukční činidlo nebo antioxidant. Při konzumaci odevzdávají 
hydridové ionty, které doplněk stravy s hydridem oxidu křemičitého vnáší do těla, elektrony 
tělním tekutinám. Při správném dávkování patří mezi výhody konzumace hydridu oxidu 
křemičitého snížení tvorby kyseliny mléčné, zvýšení hydratace buněk, snížení poškození 
volnými radikály, zvýšení bioenergetické kapacity mitochondrií, zvýšení antioxidační aktivity 
a zlepšení vlastností pitné vody. 
 
POPIS : 
TECHNICKÁ OBLAST VYNÁLEZU 
Tento vynález se týká způsobů využití hydridových minerálů oxidu křemičitého. Konkrétně se 
tento vynález týká způsobů použití hydridových minerálů oxidu křemičitého, které mají 
příznivý vliv na hromadění kyseliny mléčné během cvičení, buněčnou hydrataci, poškození 



volnými radikály, bioenergetickou kapacitu mitochondrií, antioxidační aktivitu a vhodnost 
vody pro přeměnu na optimální buněčné tělní tekutiny. 
 
POZADÍ VYNÁLEZU 
Amorfní silikátové minerály, z nichž mnohé mají velikost nanočástic, byly kdysi běžné v 
přírodních zdrojích vody a hojně se vyskytovaly ve vodách ledovcových potoků. Částice 
křemičitých minerálů nejenže vážou vodu a další prvky za účelem transportu; mohou být 
také adsorbovány redukovaným vodíkem, který uvolňuje elektrony a poskytuje okolním 
tekutinám antioxidační nebo redukční potenciál. 
V jedné oblasti západního Pákistánu jsou lidé známí vynikajícím zdravím a úžasnou 
dlouhověkostí. Tým kardiologů zjistil, že zdraví srdce těchto lidí je výjimečně dobré a je 
důkazem jejich opožděného stárnutí. Kardiologové přičítali dobré zdraví a dlouhověkost z 
velké části hojnosti koloidních křemičitanových minerálů v ledovcových potocích, které lidé 
používají k zavlažování potravinářských plodin a pitné vody. 
Geochemická analýza ukazuje, že koloidní křemičitanové minerály vykazují řadu vlastností, 
včetně tvorby strukturované vody kolem rozhraní křemíku a vody, která poskytuje 
hydratovaný povrch, na němž se adsorbují prvky nebo sloučeniny, jako je draslík, železo, 
hořčík, lithium, vápník a vodík. OBRÁZEK 5 znázorňuje příklad rozhraní oxid křemičitý-voda a 
koncentrické uspořádání strukturované vody kolem rozhraní s adsorpcí prvků uvnitř vrstev.

 



Obrázek 5.  

Zvětšený pohled na hypotetickou hydridovou částici oxidu křemičitého, na kterém je vidět 
rozhraní oxidu křemičitého a vody a další adsorbované prvky. 

  

Z silikátových analogů je možné formulovat doplňky stravy, které jsou podobné koloidním 
silikátovým minerálům vyskytujícím se v ledovcových vodách a zachovávají si geofyzikální 
vlastnosti vlastní těmto minerálům. Příkladem takto syntetizovaných silikátových analogů je 
hydrid oxidu křemičitého prodávaný pod ochrannou známkou Microhydrin®. Látky, které 
mají vlastnosti a funkce popsané v této žádosti, jako je Microhydrin®, přijaly mnoho názvů. 

Kromě označení hydridy oxidu křemičitého jsou tyto látky například známy jako amorfní 
křemičitanové minerály, křemičitanové částice, křemičitany, koloidní křemičitanové 
minerály, analogy křemičitanů, syntetizované analogy křemičitanů, funkční křemičitanové 
nanokoloidy, dielektrické intersticiální hydridy, dietní křemičitanové doplňky nebo dietní 
křemičitanové antioxidanty. Vzhledem k mnoha označením, která jsou této třídě látek 
přiznána, musí vlastnosti a funkce doplňků nutně určit, zda konkrétní doplněk do této třídy 
spadá. 

Pokud se opět vrátíme k OBRÁZKU 5, rozhraní částice oxidu křemičitého a vody může být 
nasyceno redukovanými vodíkovými nebo hydridovými (H-) ionty a nabývá celkového 
záporného náboje. V takových případech pak částice v roztoku působí jako redukční činidlo 
nebo antioxidant (standardní redukčně-oxidační potenciál, -550 mV). Je schopna poskytnout 
doslova biliony hydridových iontů schopných darovat elektrony do tělních tekutin. 

Elektrony, které Albert Szent-Gyorgyi nazval "palivem života", jsou v hojné míře dostupné v 
anorganicky pěstované syrové zelenině, ovoci a obilovinách, ale v naší moderní stravě, která 
se skládá z převařených, kyselých nebo vysoce oxidovaných potravin, nápojů a pitné vody, 
jsou nedostatkové. V křemičitých hydridových minerálech stabilizuje strukturovaná voda 
kolem rozhraní křemíku a vody přenos elektronů. Takové specifické interakce křemičitanů by 
mohly hrát podstatnou roli v mnoha biologických procesech tím, že zlepšují záchranné 
vlastnosti a transport iontů a vody a poskytují antioxidační ochranu proti volným radikálům. 

Takový nedostatek elektronů v důsledku nevhodné stravy má nepříznivý dopad na specifické 
biologické procesy, jako je hromadění kyseliny mléčné, buněčná hydratace, poškození 
volnými radikály, bioenergetická kapacita mitochondrií, antioxidační aktivita a vhodnost 
pitné vody pro přeměnu na volitelné buněčné tělní tekutiny. Proto existuje potřeba metody, 
která by vyrovnávala tyto nedostatky elektronů a v důsledku toho zlepšovala každý z těchto 
biologických jevů. 

SHRNUTÍ VYNÁLEZU 

Tento vynález identifikuje určité příznivé zdravotní účinky hydridových minerálů oxidu 
křemičitého a účinné dávky potřebné k dosažení požadovaných výsledků. Při správném 
dávkování patří mezi přínosy užívání hydridových minerálů oxidu křemičitého jako doplňku 
stravy: snížení hromadění kyseliny mléčné během cvičení a po něm, zvýšení buněčné 



hydratace, snížení poškození volnými radikály, zvýšení bioenergetické kapacity mitochondrií, 
zvýšení antioxidační aktivity a zvýšení vhodnosti vody pro přeměnu na optimální buněčné 
tělní tekutiny. 

PATENTOVÉ NÁROKY 

1. Způsob snižování tvorby kyseliny mléčné během cvičení a po něm zahrnující požití účinné 
dávky minerálního hydridu oxidu křemičitého. 

2. Způsob zvýšení buněčné hydratace zahrnující požití účinné dávky hydridového minerálu 
oxidu křemičitého. 

3. Způsob snížení poškození volnými radikály zahrnující požití účinné dávky hydridu oxidu 
křemičitého. 

4. Způsob zvýšení bioenergetické kapacity mitochondrií zahrnující požití účinné dávky 
hydridu křemíku. 

5. Způsob zvýšení antioxidační aktivity zahrnující požití účinné dávky hydridu oxidu 
křemičitého. 

6. Způsob, jak zvýšit vhodnost vody pro přeměnu na optimální extracelulární a intracelulární 
tělní tekutiny, zahrnující požití vody smíchané s účinnou dávkou minerálního hydridu oxidu 
křemičitého. 

7. Způsob zlepšení vlastností tělesných tekutin, jako je pH slin, rH2 slin, odpor krve, odpor 
moči, pH moči, rH2 moči a odpor slin, zahrnující požití účinné dávky hydridového minerálu 
oxidu křemičitého. 

NĚKTERÉ VÝHODY MEGAHYDRÁTU UVEDENÉ VE VĚDECKÝCH STUDIÍCH 

- Obsahuje hydratační mikroklastry oxidu křemičitého® 

- Extrémně silný antioxidant 

- Recykluje další klíčové antioxidanty v těle 

- Mimořádně bezpečný a netoxický 

- Snadno se dostává do všech buněk v těle 

- Zvyšuje až čtyřnásobně produkci ATP v buňkách 

- Snadno přeměňuje NAD+ na NADH 

- Snižuje bolest a záněty 

- Vykazuje silné účinky proti stárnutí 



- Chrání a opravuje DNA 

- Neutralizuje škodlivé toxiny, jako je fluorid, chlor atd. 

- Chrání před poškozením způsobeným zářením a opravuje je 

- Zvyšuje vstřebávání ostatních doplňků stravy 

- Snižuje povrchové napětí vody, kterou pijete, což vede ke zlepšení detoxikace 

- Odstraňuje z těla těžké kovy 

- Vyrovnává pH neboli alkalizuje tělo 

- Zvyšuje zeta potenciál lidských buněk 

- Zvyšuje buněčnou hydrataci 

- Velmi stabilní - funguje po dlouhou dobu 

- Snižuje hromadění kyseliny mléčné během intenzivního tréninku 

- Chrání telomery tím, že umožňuje buňkám 4-5krát překročit Hayflickův limit 

DALŠÍ ZDROJE 

Molekulární vodíková nadace (MHF) 

Vodík pro optimální zdraví 

Fred Liers, PhD (z blogu HPDI) 

Zázraky molekulárního vodíku 

Fred Liers, PhD (z blogu HPDI) 

Molekulární vodík (H2) v popředí výzkumu zdraví 

Hank Liers, PhD (z blogu HPDI) 

ACTIVE H2 (tablety) 

MegaHydrate™ (prášek) 

Kontaktujte nás: 



Společnost HPDI můžete kontaktovat na telefonním čísle 1-800-228-4265, e-mailem na 
adresu support(at)IntegratedHealth.com nebo navštivte webové stránky prodejce: 
www.IntegratedHealth.com . 

Zdravotničtí pracovníci a maloobchodníci mohou požádat o velkoobchodní účet, který 
zahrnuje přístup na webové stránky prodejce HPDI: www.HealthProductsDistributors.com . 

https://integratedhealthblog.com/water-hydration-and-crystal-energy/   

V tomto článku je mým cílem poskytnout hlubší pochopení významu vody a hydratace pro 
lidské zdraví. Při mém nedávném výzkumu těchto témat se ukázalo, že naše běžné chápání 
vody je nedostatečné k tomu, aby nám poskytlo znalosti o tom, jak můžeme výrazně zlepšit 
své zdraví pomocí vody způsobem, který může výrazně zlepšit hydrataci a zdraví našich tkání 
a buněk. 

Abych dosáhl svého cíle, je důležité lépe porozumět čtvrtému stavu vody a tomu, jak se voda 
v našem těle nachází především v tomto stavu. Poměrně krátké video Dr. Geralda Pollacka 
poskytuje významné osvětlení tohoto tématu. Jeho kniha Čtvrtá fáze vody: Pro ty, kteří chtějí 
toto téma studovat do větší hloubky, doporučujeme knihu Čtvrtá fáze chemie: Za hranicí 
pevného, kapalného a plynného skupenství.  

Faktem je, že většina vody v lidském těle existuje v tomto čtvrtém neboli "strukturovaném" 
stavu. Dr. Pollack navíc upozorňuje, že voda obklopující koloidní částice, jako jsou koloidy 
oxidu křemičitého, se rovněž nachází v tomto strukturovaném stavu. Dr. Patrick Flanagan 
použil tento poznatek spolu s metodou výroby koloidů oxidu křemičitého nanometrových 
rozměrů, aby umožnil větší hydrataci organismu, lepší vstřebávání nutričních složek do 
buněk a lepší buněčnou detoxikaci. Dr. Flanagan tyto prvky začlenil do svého produktu 
Crystal Energy®. 

Abych poskytl kvantifikaci přínosů Crystal Energy, uvedl jsem poněkud zjednodušenou verzi 
článku s názvem: Kvantitativní analýza kinetiky membránové difúze a diferenciace 
povrchového napětí pomocí koloidních křemičitanových minerálů, kterou provedli Cory J. 
Stephanson, PhD. a G. Patrick Flanagan, MD, PhD. Ti, kteří chtějí hydrataci a krystalové 
energii porozumět komplexněji, si mohou přečíst celý jejich článek. 

ZPĚT NA VRCHOL 

Voda (H2O) má na náš život zásadní vliv. Povrch Země je ze 75 % pokryt vodou. Lidské tělo 
tvoří asi 67 % hmotnosti vody a vzhledem k její nízké molekulové hmotnosti tvoří 99 % 
molekul v lidském těle H2O. Podle učebnic chemie existují tři stavy vody: pevný (led), 
kapalný a plynný (pára). 

http://www.integratedhealth.com/
http://www.healthproductsdistributors.com/
https://integratedhealthblog.com/water-hydration-and-crystal-energy/


           

Hlubší studie vody v posledních letech však odhalily čtvrtý stav vody, který se nazývá různými 
názvy, jako je voda z vyloučené zóny (EZ), strukturovaná voda, čtvrtá fáze vody a krystalická 
voda. Jedním z hlavních výzkumníků vody je Dr. Gerald Pollack z Washingtonské univerzity. 
Níže přiložená přednáška Dr. Pollacka na TED (https://www.youtube.com/watch?v=i-
T7tCMUDXU) nám poskytuje široký pohled na vlastnosti čtvrtého stavu vody. Vřele 
doporučujeme shlédnout toto video, protože odhalená fakta nejsou běžně známá, ale jsou 
pro náš život nesmírně důležitá! 

HYDRATACE 

Problematika hydratace lidského těla je velmi důležitá. Co se týče fyziologických a 
biologických důsledků, významu a dopadu, žádná výživová látka se nevyrovná nebo není 
důležitější než voda. Voda si udržuje mnohostranné biologické využití jako rozpouštědlo, 
katalyzátor a nosič dalších reakcí a sloučenin. Vzájemné působení vody a biologických tekutin 
je hluboké téma, kterému je třeba věnovat významnou pozornost z hlediska výživy. Změny 
ve fyzikální reologii vody mohou mít zásadní vliv na množství materiálů, které může voda 
přenášet do nitra buněk a z něj. 

Se stárnutím dochází k narušení mechanismů rovnováhy vody v těle, což zvyšuje riziko 
dehydratace (a ztráty hydratace) u starších lidí. Dehydratace je skutečně nejčastější 
poruchou tekutin u starších osob a může mít značný klinický dopad. Odhaduje se, že mezi 30. 
a 70. rokem života ztrácí tělo přibližně 15 % své schopnosti zadržovat vodu. 

Mezi příčiny ztráty schopnosti zadržovat vodu patří např: 1) u starších lidí se často snižuje 
pocit žízně, což vede ke snížené spotřebě tekutin, zejména po nedostatku vody, 2) v 
důsledku stárnutí je zhoršeno uchovávání vody v ledvinách. Stárnoucí ledviny jsou méně 
schopné koncentrovat moč, a tím zadržovat vodu při nedostatku vody, a 3) stárnutí je 
spojeno s omezeními, jako je snížená polykací schopnost, snížená pohyblivost nebo poruchy 
chápání a komunikace, které mohou vést k nedostatečnému příjmu tekutin, 4) faktory 
související s onemocněním, jako je horečka, cukrovka nebo inkontinence, mohou zvyšovat 



ztráty vody, a 5) Dehydratace může být způsobena také faktory prostředí (vysoká teplota, 
nedostatečné znalosti nebo nedostatek času pečovatelů v zařízeních, které přispívají k 
nedostatečnému příjmu tekutin) nebo iatrogenními faktory (léky včetně projímadel, diuretik 
nebo inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu a lékařské zákroky, jako jsou ty, které 
vyžadují hladovění). 

VÝZNAM BUNĚČNÉ HYDRATACE 

Velká většina lidí si neuvědomuje naprosto zásadní význam pití správného druhu vody pro 
účely hydratace. Když lékaři říkají: "Pijte hodně vody, jinak budete dehydratovaní," mají na 
mysli vodu kolem vašich buněk, mezibuněčnou vodu. Zde však mluvíme o buněčné hydrataci, 
o vodě uvnitř samotných buněk. 

Výzkum v oblasti buněčné hydratace ukázal, že když buňka nabobtná, spustí se v těle 
anabolický mechanismus, což je mechanismus hojení. Je doprovázen pozitivní dusíkovou 
bilancí, syntézou bílkovin a uvolňováním růstového hormonu, což odpovídá užitečným 
hodnotám i u starších lidí. Výsledkem buněčné hydratace je také snížení kyselosti buněk, 
snížení autoimunitní reakce, zvýšené spalování tuků, oprava DNA a zvýšená odolnost vůči 
virům. 

Nyní, když dojde k dehydrataci buněk, vyvolá to katabolický stav doprovázený úbytkem 
svalové hmoty, hypoxií buněk (nedostatkem kyslíku), poškozením DNA a zrychleným 
stárnutím. V důsledku toho se buňka stává citlivější na volné radikály a náchylnější k virům a 
autoimunitním onemocněním. Prakticky všechny příznaky stárnutí jsou důsledkem buněčné 
dehydratace doprovázené poškozením volnými radikály. Správná hydratace je proto pro 
zlepšení zdraví nezbytná. 

POVRCHOVÉ NAPĚTÍ, SMÁČENÍ A HYDRATACE 

Povrchové napětí je důležitým ukazatelem reologie nebo vlastností toku vody živým 
systémem a přes buněčné membrány. Když je kapka kapaliny umístěna na pevnou látku 
nebo jinou sekundární kapalinu, první kapalina se buď rozprostře a vytvoří tenký, víceméně 
rovnoměrný film, nebo zůstane jako samostatná kapka. Stupeň interakce mezi kapkou a 
filmem se nazývá smáčení. První chování se obecně popisuje jako úplné smáčení a druhé 
jako neúplné nebo částečné smáčení povrchu. 

Vnějším měřítkem stupně smáčení je kontaktní úhel, tj. úhel, který svírají roviny tečné k 
povrchům pevné látky a kapaliny na smáčeném obvodu. Nulový kontaktní úhel je podmínkou 
úplného smáčení pevné látky kapalinou (např. vodou na čistém skle). Tento pojem je 
mimořádně důležitý při diskusi o výživových aspektech kapaliny. Pro úplnou diskusi o jevech 
a podrobnostech interakce kapalin je důležité pochopit pojmy tří pojmů: povrchové napětí, 
smáčecí napětí a úhel smáčení. 

Povrchové napětí je síla, která existuje mezi kapalinou a atmosférou, v níž se nachází. 
Například v atmosférickém vzduchu se kapka vody na některých pevných površích sráží. K 
tomu dochází díky povrchovému napětí mezi vodou a vzduchem. Kapka vody se může 
rozprostřít na jiném pevném povrchu, pokud má nový povrch dostatečně velké molekulární 



síly (povrchovou energii), aby překonaly povrchové napětí voda/vzduch a přitáhly vodu 
rovnou na něj. 

Smáčecí napětí je maximální povrchové napětí kapaliny, která se na povrchu filmu 
neroztáhne, ale rozprostře. Je to měřitelná vlastnost, která odhaduje povrchovou energii 
filmu. Smáčecí napětí se určuje použitím různých zkušebních roztoků s rostoucím 
povrchovým napětím, dokud se nenajde takový, který povrch filmu právě roztírá (smáčí). 
Jednotky jsou dyn/cm. 

Kontaktní úhel nebo úhel smáčení (úhel θ znázorněný na obrázku níže) je měření chování 
čisté vody při kontaktu s povrchem filmu. Povrchová energie filmu řídí, zda má kapka 
tendenci se vztyčit, nebo zploštit. To se kvantifikuje měřením kontaktního úhlu kapky s 
povrchem. Vyšší energie filmu způsobí, že kapka bude plošší a blíže k povrchu, což má za 
následek menší hodnotu kontaktního úhlu.  

 

Obyčejná voda má vysoké povrchové napětí a vysoký úhel smáčení, což znamená, že se 
obtížně smáčí v buňkách těla. Buněčné membrány v těle obsahují značné množství 
fosfolipidů (tuků), které mají nízké povrchové napětí, přibližně 45 dynů/cm. Buňky vyžadují 
povrchové napětí přibližně ve stejném rozmezí, aby voda mohla smáčet buňky a procházet 
tak buněčnou stěnou a přenášet živiny atd. Tento koncept je stejným vztahem jako 
představa, že se olej a voda nemísí. Běžná voda z vodovodu má povrchové napětí 73 
dynů/cm, které je schopno zavěsit buňky v těle, ale není v těsném kontaktu s povrchem 
buňky, prochází tělem a není buňkami plně využita. Voda s vyšším povrchovým napětím 
může ve skutečnosti dehydratovat buňky, se kterými přijde do styku. 

Čím nižší je povrchové napětí, tím nižší je úhel smáčení a tím "vlhčí" je voda. Při nižším 
povrchovém napětí a nízkém úhlu smáčení jsou buňky plně hydratované a voda je tělem plně 
a nejefektivněji využita. Tímto způsobem je dosaženo hydratace buněk. 

 



BIOLOGICKÉ ÚČINKY VODY 

Přímý biologický zájem spočívá v tom, že pokud z nějakého důvodu nedochází k přítoku živin 
do buněk nebo k jejich odtoku a odstranění toxinů z buněk, buňky odumírají v důsledku 
hromadění vlastních metabolických zplodin. 

Aby toxiny mohly z buněk odcházet a živiny do nich vstupovat, musí být buňky v těsném 
kontaktu s vodou. Pro zdraví buněk je tedy optimální prostředí s nízkým povrchovým 
napětím. Ve skutečnosti bylo prokázáno, že zdvojnásobením rychlosti proudění tekutiny 
došlo k více než 64násobnému zvýšení kapacity živin. Snížení povrchového napětí a úhlu 
smáčení přímo souvisí s rychlostí proudění tekutiny přes buněčné membrány. 

Z toho vyplývá, že ačkoli je voda jednou z nejdůležitějších věcí, které můžeme do svého těla 
dostat, je to pouze správný druh vody, který vytváří zdraví a dlouhověkost. Jedinec může 
vypít značné množství vody o koncentraci 73 dynů/cm, ale bez mikroživin v těle, které by 
provedly přeměnu na 45 dynů/cm, bude tělo dehydratováno na buněčné úrovni. 

Dehydratované buňky metabolizují v katabolickém stavu, což znamená, že tělo začne 
využívat vlastní tkáň k produkci energie, což vede k degeneraci buněčného zdraví a imunitní 
reakce. Tento proces může časem vyústit v autoimunitní onemocnění, jako je lupus, 
roztroušená skleróza, chronická únava, revmatoidní artritida, alergie a mnoho dalších 
degenerativních procesů. 

S ohledem na tuto skutečnost je nanejvýš důležité dbát na to, aby byl příjem vody v potravě 
v její nejužitečnější formě, tj. ve formě, která způsobuje největší hydrataci organismu. 
Existuje mnoho sloučenin a doplňků stravy, které tvrdí, že katalyticky zvyšují vstřebávání 
živin, většina z nich však není schopna předložit žádné empirické ani jiné důkazy, které by 
tato tvrzení podpořily. 

 


