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Mia¿d¿yca, 
zawa³ serca 
i udar mózgu

Komórkowe sk³adniki od¿ywcze 
w profilaktyce i terapii wspomagaj¹cej

• Fakty na temat choroby naczyñ wieñcowych

• W jaki sposób Programy Zdrowia Komórkowego 
pomagaj¹ pacjentom z chorob¹ wieñcow¹ 

• Badania kliniczne z wybranymi 
sk³adnikami od¿ywczymi

• Dodatkowe informacje na temat roli 
komórkowych sk³adników od¿ywczych 
w chorobach uk³adu kr¹¿enia

• Dlaczego komórkowe sk³adniki od¿ywcze 
hamuj¹ mia¿d¿ycê?
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Fakty na temat choroby 
naczyñ wieñcowych

• Co drugi mê¿czyzna i kobieta w krajach uprzemys³owionych
umiera na skutek nastêpstw mia¿d¿ycowego zwê¿enia têtnic.
Do najczêœciej dotkniêtych chorob¹ narz¹dów nale¿¹: serce
(co prowadzi do zawa³u serca), koñczyny dolne (mia¿d¿yca na-
czyñ koñczyn dolnych), mózg (udary). Rozpowszechnienie siê
mia¿d¿ycy na skalê epidemii wynika z faktu, i¿ do tej pory przy-
czyny jej powstawania nie zosta³y wystarczaj¹co zrozumiane.

• Medycyna konwencjonalna ogranicza siê jedynie do obja-
wowego leczenia mia¿d¿ycy, stosuj¹c leki maj¹ce spowolniæ
proces chorobowy, takie jak: antagoniœci wapnia, beta-blo-
kery, azotany i inne. W przypadkach znacznego zaawanso-
wania choroby stosuje siê zabiegi chirurgiczne (angioplastyka
i wszczepianie bypassów) w celu mechanicznego usprawnie-
nia przep³ywu krwi. W tradycyjnych metodach leczenia po-
mija siê rzecz najistotniejsz¹ – przyczynê mia¿d¿ycy, czyli
niestabilnoœæ œcian naczyñ krwionoœnych. 

• Medycyna komórkowa stanowi prze³om w nowoczesnym
rozumieniu podstawowych przyczyn choroby niedokrwiennej
serca i innych form choroby wieñcowej oraz umo¿liwia ich
profilaktykê i leczenie. G³ówn¹ przyczyn¹ choroby wieñco-
wej jest chroniczny niedobór witamin i innych komórkowych
sk³adników od¿ywczych w milionach komórek œcian naczyñ.
Skutkiem tego jest niestabilnoœæ œcian naczyniowych, uszko-
dzenia i pêkniêcia, powstanie z³ogów mia¿d¿ycowych, stward-
nienie œcian têtnic i zawê¿enie, a¿ do ca³kowitego zamkniê-
cia naczynia a w konsekwencji zawa³ serca lub udar mózgu.
Uœwiadomienie sobie tego niezaprzeczalnego faktu musi nas
prowadziæ do dzia³añ aktywizuj¹cych zdrowy styl ¿ycia i do
zmiany nawyków ¿ywieniowych, których podstaw¹ jest sto-
sowanie w diecie dodatku komórkowych sk³adników od¿yw-
czych – g³ównego œrodka zapobiegaj¹cego mia¿d¿ycy oraz
wspomagaj¹cego odbudowê uszkodzonych œcian têtnic.
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Mia¿d¿yca i choroba niedokrwienna serca

G³ówna przyczyna

Niedobór witamin w milionach
komórek œcian naczyñ 
krwionoœnych

Naturalna profilaktyka 
i leczenie wspomagaj¹ce

– Niestabilnoœæ
œcian naczyñ
krwionoœnych

– Pêkniêcia 
i uszkodzenia

– Z³ogi
mia¿d¿ycowe

Zablokowanie 
têtnic wieñcowych

Zablokowanie 
têtnic mózgowych

Zawa³ serca Udar mózgu

Uzupe³nia 

Pomaga
zapobiegaæ

i leczyæ

Pomaga
zapobiegaæ

Pomaga
zapobiegaæ

Optymalna dawka spo¿ycia
niezbêdnych sk³adników
od¿ywczych:
– witamina C 
– witamina E 
– lizyna i prolina
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• Optymalny sk³ad witamin i innych niezbêdnych substancji
pokarmowych mo¿e nie tylko zapobiec chorobie ser-
cowo–naczyniowej, ale równie¿ w naturalny sposób
naprawiæ szkody ju¿ powsta³e w œcianach naczyñ krwiono-
œnych. Nasze badania naukowe i kliniczne potwierdzi³y
szczególne znaczenie witaminy C, witaminy E, beta-karo-
tenu, lizyny, proliny oraz innych komórkowych sk³adników
od¿ywczych w profilaktyce i leczeniu choroby naczyñ wieñ-
cowych. 

• Moje zalecenia dla pacjentów, u których zdiagnozowano
chorobê wieñcow¹: rozpocznijcie jak najszybciej stosowanie
w dziennej diecie dodatku komórkowych substancji od¿yw-
czych, poinformujcie prowadz¹cego was lekarza o naturalnym
leczeniu wspomagaj¹cym oraz nie redukujcie i nie odstawiaj-
cie dawki zaordynowanych leków bez porozumienia z leka-
rzem! W przypadku stosowania leków rozrzedzaj¹cych krew
– uprzedŸcie lekarza o dodatkowym za¿ywaniu naturalnych
substancji rozrzedzaj¹cych: witaminy C i E.

• Zalecane dodatki obejmuj¹ wybrane niezbêdne sk³adniki od-
¿ywcze, które w sposób naturalny pomagaj¹ w zapobieganiu
chorobie wieñcowej oraz w naprawie istniej¹cych uszkodzeñ.
Kolejne strony dokumentuj¹ poprawê stanu zdrowia pacjen-
tów z chorob¹ naczyñ wieñcowych i innymi formami choroby
sercowo-naczyniowej, którzy skorzystali z tego programu.

• Lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ. Skutecznoœæ terapii z u¿yciem
komórkowych sk³adników od¿ywczych u pacjentów z mia¿-
d¿yc¹ bazuje na niezaprzeczalnym fakcie, i¿ optymalne funk-
cjonowanie komórek organizmu a szczególnie komórek miê-
œnia sercowego i uk³adu kr¹¿enia – ze wzglêdu na wysokie
zapotrzebowanie energetyczne, zale¿y od dop³ywu „biologi-
cznego paliwa”. Zastosowanie w praktyce, stworzonych
przeze mnie programów od¿ywczych, umo¿liwia skorygowa-
nie, w sposób naturalny, deficytu bioenergii w komórkach
serca i naczyñ krwionoœnych oraz jest najlepsz¹ drog¹ do
sukcesu w leczeniu i profilaktyce chorobowej.
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Teraz mo¿emy zakoñczyæ 
problem masowej œmierci

Jak podaje WHO – Œwiatowa Organizacja Zdrowia rocznie
umiera na zawa³y serca ponad 7 milionów ludzi a na udary
ponad 5 milionów. Suma „straconych lat ¿ycia”, spowodo-
wana przez œmieræ i inwalidztwo na skutek chorób uk³adu
kr¹¿enia – rozmiar kosztów tych chorób ponoszonych przez
ca³¹ spo³ecznoœæ – szacuje siê na ponad 100 milionów lat
¿ycia. 

raport WHO 2002
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Wybrane komórkowe substancje
od¿ywcze powstrzymuj¹ we wczesnym
stadium chorobê naczyñ wieñcowych 

– kliniczne dowody

Ka¿dego roku, na zawa³y serca umieraj¹ miliony ludzi tylko z po-
wodu braku dostêpu do skutecznej terapii powstrzymuj¹cej lub
lecz¹cej chorobê wieñcow¹. Dlatego zdecydowaliœmy siê prze-
prowadziæ badania kliniczne z udzia³em pacjentów cierpi¹cych
na chorobê naczyñ wieñcowych, aby potwierdziæ skutecznoœæ
leczniczego dzia³ania dodatku komórkowych substancji od¿yw-
czych. Gdyby dziêki przetestowanym sk³adnikom uda³o siê zatrzy-
maæ lub wrêcz cofn¹æ rozwój mia¿d¿ycy naczyñ wieñcowych,
walka ze œmierci¹ z powodu chorób serca mog³aby zostaæ wygra-
na, a cel wyeliminowania chorób serca zosta³by osi¹gniêty.

Aby uzyskaæ jednoznaczn¹ odpowiedŸ, zastosowaliœmy metodê
badañ pozwalaj¹c¹ na dokonanie bezpoœrednich pomiarów z³o-
gów mia¿d¿ycowych w œcianie arterii. W³aœnie udostêpniona zo-
sta³a nowa rewolucyjna technika diagnostyczna, która umo¿liwi³a
nam zmierzenie stopnia zaawansowania z³ogów w sposób niein-
wazyjny: Superszybka Tomografia Komputerowa (Superszybka TK).
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Superszybka TK, „mammogram
serca”, to nowa technologia
diagnostyczna, pozwalaj¹ca na
nieinwazyjne badanie w kierunku
choroby naczyñ wieñcowych.



Superszybka TK mierzy rozleg³oœæ i gêstoœæ z³ogów wapnia bez
u¿ycia igie³ lub znaczników radioaktywnych; komputer automa-
tycznie oblicza ich rozmiar poprzez okreœlenie wyniku w skali CAS
(Coronary Artery Scan, ang. obrazowanie têtnic wieñcowych).
Im wy¿szy wynik w skali CAS, tym wiêcej od³o¿onego wapnia,
co wskazuje na bardziej zaawansowan¹ chorobê wieñcow¹. 

W porównaniu z koronarografi¹ i testami wysi³kowymi, Super-
szybka TK jest najdok³adniejsz¹ dostêpn¹ dziœ technik¹ diagnosty-
czn¹, wykrywaj¹c¹ chorobê naczyñ wieñcowych ju¿ w jej wczesnych
stadiach. To badanie diagnostyczne pozwala na wykrycie z³ogów
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Miesiêczny przyrost z³ogów wieñcowych bez zastosowania 
dodatku komórkowych sk³adników od¿ywczych

Bez optymalnego zaopatrzenia w komórkowe sk³adniki od¿ywcze
choroba wieñcowa jest agresywnym procesem, którego wskaŸniki
wzrastaj¹ w przeci¹gu roku o po³owê wartoœci pocz¹tkowych. 
Wykres pokazuje roczny przyrost z³ogów mia¿d¿ycowych u ka¿dego
pacjenta przed zastosowaniem terapii witaminowej. Œredni przyrost
blaszek mia¿d¿ycowych u pacjentów we wczesnym stadium choroby
wieñcowej wyniós³ 4 mm2 w przeci¹gu roku (po lewej). Z³ogi
u pacjentów w zaawansowanym stadium choroby naczyñ wieñco-
wych powiêksza³y siê rocznie o 40 mm2 lub wiêcej (po prawej)
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w naczyniach wieñcowych zanim jeszcze pacjent doœwiadczy bólu
wieñcowego lub innych objawów. Ponadto, poniewa¿ Super-
szybka TK mierzy dok³adnie wielkoœæ z³ogów w œcianach naczyñ,
jest ona o wiele lepszym wskaŸnikiem ryzyka sercowo-naczynio-
wego ni¿ pomiary poziomu cholesterolu lub innych czynników
ryzyka w krwiobiegu.

Przebadaliœmy 55 pacjentów w ró¿nych stadiach choroby wieñ-
cowej. Prawie po³owa pacjentów bior¹cych udzia³ w naszym
badaniu klinicznym cierpia³a na pocz¹tkowe stadium choroby
wieñcowej, bez fizycznych symptomów choroby. Zmiany w roz-
miarze zwapnieñ têtnic wieñcowych u ka¿dego pacjenta by³y
mierzone œrednio w ci¹gu jednego roku przed zastosowaniem
dodatku wybranych sk³adników od¿ywczych. W tym przedziale
czasowym zaobserwowaliœmy wzrost wskaŸników choroby – z³o-
gów mia¿d¿ycowych œrednio o oko³o 44% u ka¿dego pacjenta.
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Komórkowe sk³adniki od¿ywcze zapobiegaj¹ zawa³om serca 
ju¿ we wczesnym stadium rozwoju choroby wieñcowej

Przyrost z³ogów
mia¿d¿ycowych

przed 
rozpoczêciem 

terapii witaminowej

Spowolniony przebieg
choroby w przeci¹gu
pierwszych szeœciu

miesiêcy stosowania
terapii witaminowej

Zatrzymanie procesu
zwapnienia têtnic po 6-
12 miesi¹cach stosowa-
nia terapii witaminowej

Przedstawiony wykres pokazuje zmiany przyrostu z³ogów mia¿d¿y-
cowych u pacjentów we wczesnym stadium choroby wieñcowej. 
Bez stosowania terapii z wybranymi komórkowymi sk³adnikami
od¿ywczymi zauwa¿alny jest szybki postêp choroby. Po pierwszych
szeœciu miesi¹cach terapii witaminowej szybki rozwój z³ogów wieñ-
cowych zosta³ zredukowany i zasadniczo zatrzymany w trakcie kolej-
nych szeœciu miesiêcy. W rezultacie zapobieg³o to zawa³owi serca.



Nasze badania przyczyni³y siê do ujawnienia agresywnego cha-
rakteru choroby naczyñ wieñcowych poprzez ukazanie postêpów
choroby w wartoœciach wymiernych – wartoœciach liczbowych.

W drugim roku ci sami pacjenci bior¹cy udzia³ w naszym bada-
niu klinicznym, otrzymali dzienny dodatek do diety komórkowych
sk³adników od¿ywczych, w podwy¿szonych dawkach, zalecany
przeze mnie w poprzednim rozdziale (strona 31). Po roku stoso-
wania terapii witaminowej, przeprowadziliœmy kontrolne bada-
nia, których wynik okaza³ siê rewelacyjny – u wszystkich pacjen-
tów wyraŸnie zmala³o tempo przyrostu z³ogów mia¿d¿ycowych.
Wyniki te by³y szczególnie zauwa¿alne u pacjentów cierpi¹cych
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Naturalne wyleczenie choroby wieñcowej (powiêkszenie).
Powiêkszone zdjêcia ukazuj¹ z³ogi mia¿d¿ycowe naczyñ
wieñcowych 51 letniego pacjenta przed rozpoczêciem terapii
witaminowej i ich zanik po roku stosowania terapii witaminowej. 
Te zdjêcia dokumentuj¹ kamieñ milowy w medycynie – ca³kowity
naturalny zanik choroby naczyñ wieñcowych. Po roku stosowania
naturalnej terapii komórkowych sk³adników od¿ywczych z³ogi
ca³kowicie zanik³y, co wskazuje na naturalny proces leczenia 
œciany naczynia.

Komórkowe substancje od¿ywcze likwiduj¹ w sposób naturalny
zwapnienie arterii

przed po
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na pocz¹tkowe stadium choroby. Jak pokazuje wykres – zastoso-
wanie optymalnej dawki komórkowych sk³adników od¿ywczych
prowadzi do wygaœniêcia procesu chorobowego w przeci¹gu jed-
nego roku. Przez pierwsze 6 miesiêcy komórkowa terapia witami-
nowa spowalni³a rozwój choroby wieñcowej, przez nastêpne 6
miesiêcy prowadzi³a do naturalnego zatrzymania choroby wieñ-
cowej. Byæ mo¿e zapytasz, dlaczego tak powoli dzia³a zastoso-
wana terapia? Musisz zdaæ sobie sprawê z tego, ¿e rozwój cho-
roby wieñcowej trwa lata i potrzeba wielu miesiêcy, aby
uwidoczni³ siê w arteriach leczniczy efekt zastosowanych natu-
ralnych sk³adników od¿ywczych. Zaawansowanie choroby jest
jednoznaczne z wyd³u¿eniem czasu trwania terapii – do osi¹gni-
êcia pierwszych efektów terapeutycznych a potem do wygaœniê-
cia choroby. W zwi¹zku z tym kontynuujemy dalsze badania
wraz z coroczn¹ kontrol¹ stanu zdrowia pacjentów.

Czy istniej¹ce ju¿ z³ogi wieñcowe mog¹ zostaæ usuniête w sposób
naturalny? OdpowiedŸ brzmi: tak. W indywidualnych przypad-
kach odnotowaliœmy naturalne cofniêcie siê i kompletny zanik
wczesnych z³ogów têtnic wieñcowych mniej wiêcej w ci¹gu jed-
nego roku. Trwaj¹ce badania powiedz¹ nam, jak d³ugo trwa natu-
ralna regresja u pacjentów z zaawansowan¹ chorob¹ wieñcow¹. 

Ca³kowity naturalny zanik z³ogów mia¿d¿ycowych przy stosowa-
niu naszej terapii potwierdza, i¿ ten program witaminowy zawie-
ra niezbêdne sk³adniki, potrzebne do rozpoczêcia naturalnego
procesu leczenia œciany têtnicy. 

U pacjentów we wczesnym stadium choroby wieñcowej leczenie
œciany naczynia mo¿e prowadziæ do ca³kowitego, naturalnego
zaniku z³ogów mia¿d¿ycowych (patrz wy¿ej).

U pacjentów z zaawansowan¹ chorob¹ wieñcow¹ stosowanie
komórkowych sk³adników od¿ywczych stabilizuje œciany têtnicy,
zatrzymuje i redukuje dalszy rozwój z³ogów wieñcowych, oraz
zapobiega zawa³om serca.
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Medycyna komórkowa umo¿liwia 
zwyciêstwo nad œmierci¹ 
z powodu chorób serca

• Medycyna komórkowa umo¿liwia w sposób naturalny za-
hamowanie ju¿ we wczesnym stadium choroby niedo-
krwiennej serca.

• Medycyna komórkowa umo¿liwia w sposób naturalny
likwidacjê powsta³ych z³ogów mia¿d¿ycowych 

• Medycyna komórkowa naturalnie zapobiega zawa³om
serca, na d³ugo przed wyst¹pieniem symptomów choroby.

Nasze badanie kliniczne stanowi wielki prze³om w medy-
cynie i doprowadzi do poprawy stanu zdrowia milionów

ludzi na ca³ym œwiecie. Po raz pierwszy udokumentowane
zosta³y nastêpuj¹ce wyniki badañ klinicznych:

• Bez terapii witaminowej, choroba naczyñ wieñcowych
jest bardzo agresywn¹ chorob¹. Z³ogi wzrastaj¹ przeciêt-
nie w zdumiewaj¹cym tempie o 44% rocznie.

• Udowodniono, i¿ komórkowe sk³adniki od¿ywcze po-
wstrzymuj¹ mia¿d¿ycê – przyczynê zawa³ów serca, ju¿
w jej wczesnych stadiach.

• Istnieje ju¿ skuteczna naturalna terapia zapobiegaj¹ca
i lecz¹ca chorobê naczyñ wieñcowych w sposób natural-
ny – bez angioplastyki, wszczepiania bypassów czy leków
obni¿aj¹cych poziom cholesterolu.

• Potwierdzono odwracalnoœæ choroby wieñcowej serca
i mo¿liwoœci jej zapobiegania.

• Ka¿dy mê¿czyzna i kobieta w ka¿dym kraju mog¹ natych-
miast skorzystaæ z tego prze³omu w medycynie.

• W nadchodz¹cych dekadach liczba osób umieraj¹cych na
zawa³ serca lub udar mózgu zostanie zredukowana do
u³amka obecnej wielkoœci, a choroba sercowo-naczynio-
wa bêdzie ca³kowicie nieznana przysz³ym pokoleniom.
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W jaki sposób Programy Zdrowia
Komórkowego pomagaj¹ pacjentom

z chorob¹ naczyñ wieñcowych

Obok zachêcaj¹cych wyników badania klinicznego z wybranymi
sk³adnikami od¿ywczymi, chcia³bym podzieliæ siê z Tob¹ relacja-
mi moich wdziêcznych pacjentów, którym terapia witaminowa
pomog³a w odzyskaniu zdrowia i w poprawie jakoœci ich ¿ycia. 

50

Drogi Doktorze Rath,

W sierpniu 1990 r., w wieku 20 lat, stwierdzono u mnie kardiomio-
patiê wirusow¹. Lekarze poinformowali mnie, ¿e moj¹ jedyn¹ na-
dziej¹ na prze¿ycie jest przeszczep serca. W listopadzie 1990r. prze-
transportowano mnie do szpitala na operacjê przeszczepu serca. 
Po operacji zobowi¹zany by³em do przestrzegania corocznych kon-
trolnych badañ diagnostycznych – cewnikowania prawostronnego.
A¿ do stycznia 1995 roku moje wyniki by³y w porz¹dku. W styczniu,
na podstawie kolejnego cewnikowania mój kardiolog znalaz³ cztery
zwê¿enia w naczyniach wieñcowych. Trzy naczynia wieñcowe by³y
zamkniête (zablokowane) w ok. 90 procentach, a czwarte w 60 pro-
centach. Od czasu przeszczepu przyty³em równie¿ ok. 50 kg i mój
kardiolog i zaleci³ mi natychmiastowe rozpoczêcie stosowania œcis³ej,
niskot³uszczowej diety.
W maju 1995 zwrócono moj¹ uwagê na Pañskie zalecenia dotycz¹ce
zachowania i przywrócenia zdrowia uk³adu kr¹¿enia i rozpocz¹³em
terapiê witaminow¹. Dziêki niskot³uszczowej diecie zrzuci³em w tym
czasie 15 kg. W listopadzie 1995 ponowiono badanie diagnostyczne
– cewnikowanie. Moje wyniki by³y fenomenalne!! Wskazywa³y, ¿e
trzy 90% niedro¿noœci w naczyniach zosta³y zredukowane do 50%,
a czwarta, uprzednio 60%, zosta³a ca³kowicie usuniêta. Inn¹ ekscy-
tuj¹c¹ wiadomoœci¹ by³ fakt, i¿ straci³em równie¿ dodatkowe 25 kg,
czyli w sumie 40!! Wszystko to zdarzy³o siê w szeœæ miesiêcy. Ten
program zmieni³ zasadniczo moje ¿ycie! 

Z powa¿aniem,
J.B.
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Drogi Doktorze Rath,

Jestem 51-letnim menad¿erem. Z uwagi na moje stanowisko, 
jestem stale nara¿ony na bardzo stresuj¹ce sytuacje. Mój styl ¿ycia
oraz obowi¹zki zawodowe sprawi³y, i¿ zacz¹³em zastanawiaæ siê 
nad potencjalnym rozwojem choroby naczyñ wieñcowych.

Mniej wiêcej dwa lata temu zg³osi³em siê na badania Superszybk¹
TK. Ta nowa technika diagnostyczna pozwala na zmierzenie ma³ych
zwapnieñ w têtnicach wieñcowych, zwi¹zanych z tworzeniem siê
p³ytek mia¿d¿ycowych. Badanie by³o szybkie, bezbolesne, nie wy-
maga³o ¿adnych zastrzyków i nie wywo³ywa³o ¿adnego dyskomfortu.
Wyniki sprzed dwóch lat i sprzed roku pokaza³y pocz¹tki mia¿d¿ycy
w moich naczyniach wieñcowych. Kilka miesiêcy po drugim bada-
niu, przedstawiono mi Pañski sercowo-naczyniowy program witami-
nowy. Po oœmiu miesi¹cach realizowania tego programu wykonano
dodatkowe badanie Superszybk¹ TK, w celu ocenienia mo¿liwego
wp³ywu Pañskiego programu na z³ogi wapniowe w moich naczy-
niach wieñcowych. To ostatnie badanie wykaza³o, ¿e zwapnienia
w moich naczyniach wieñcowych ca³kowicie znik³y. By³o dla mnie
oczywiste, ¿e te z³ogi zosta³y usuniête poprzez stosowanie Pañskiej
terapii witaminowej. 

Poniewa¿ by³em sceptyczny wobec tych zdumiewaj¹cych wyników,
podda³em siê ponownej kontroli natychmiast po ich otrzymaniu.
Badanie to potwierdzi³o wczeœniejsze wyniki, nie wykazuj¹c ¿adnych
œladów zwapnieñ têtnic wieñcowych. Muszê równie¿ dodaæ, ¿e nie
wprowadza³em ¿adnych istotnych zmian w innych aspektach
mojego stylu ¿ycia w ci¹gu minionych oœmiu miesiêcy – tylko Pañski
sercowo-naczyniowy program witaminowy. Chcia³bym z³o¿yæ Panu
moje serdeczne podziêkowania. 

Szczerze oddany, 
S. L. M.
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Drogi Doktorze Rath,

Jestem 57-letnim mê¿czyzn¹ prowadz¹cym bardzo aktywne ¿ycie.
Dwa lata temu stwierdzono u mnie dusznicê bolesn¹. Kardiolog
przepisa³ mi lekarstwa nale¿¹ce do grupy antagonistów wapnia
i tabletki nitroglicerynowe, które by³y potrzebne ze wzglêdu na ból
„wieñcowy”. Doktorze Rath, bra³em 8-10 tabletek nitrogliceryno-
wych tygodniowo!

W tym czasie zapozna³em siê z Pañskimi programami witamino-
wymi, które natychmiast wprowadzi³em do dziennej diety wraz
z formu³¹ b³onnikow¹; po szeœciu tygodniach nie potrzebowa³em ju¿
nitrogliceryny. Wczeœniej nie by³em w stanie kosiæ trawy w ogródku
rêczn¹ kosiark¹ bez zatrzymywania siê co 5 lub 10 minut, ¿eby
za¿yæ tabletkê nitroglicerynow¹. Mniej wiêcej tydzieñ temu skosi³em
w oko³o trzy godziny ca³y ogródek rêczn¹ kosiark¹. Nie zatrzy-
mywa³em siê w ogóle i nie mia³em ¿adnych bólów w klatce piersio-
wej. Czu³em siê wspaniale. Straci³em równie¿ oko³o 10 funtów
(5 kg) na wadze, a mój poziom cholesterolu spad³ z 274 do 191.
Mój lekarz mówi, ¿e jest naprawdê zadowolony z mojego stanu.

Jestem Panu wdziêczny za wielk¹ zmianê w moim ¿yciu. 
Dziêki Pana pomocy, bêdê móg³ d³u¿ej prowadziæ 
pe³niejsze ¿ycie za o wiele mniejsze pieni¹dze.

Bardzo Panu dziêkujê.
H. D. 
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Drogi Doktorze Rath,

Jestem 85-letni¹ kobiet¹. Dziesiêæ lat temu stwierdzono u mnie
dusznicê bolesn¹. Mój lekarz powiedzia³ mi, ¿e moje dwie g³ówne
têtnice wieñcowe s¹ w 95% zablokowane. Przepisa³ mi tabletki
nitroglicerynowe, ¿eby ul¿yæ w tym bolesnym stanie wywo³anym
stresem. Bra³am trzy tabletki nitroglicerynowe dziennie na bóle
w klatce piersiowej przez 10 lat.

W grudniu ubieg³ego roku rozpoczê³am pañski sercowo-naczyniowy
program witaminowy. Po dwóch miesi¹cach ju¿ prawie nie bra³am
nitrogliceryny, a teraz biorê tabletkê nitroglicerynow¹ tylko od czasu
do czasu. 

Z powa¿aniem, 
R.A.

Drogi Doktorze Rath,

Mój przyjaciel rozpocz¹³ stosowanie naturalnych sk³adników
od¿ywczych wed³ug Pañskich zaleceñ z powodu drobnych proble-
mów z sercem. O czym nie wiedzia³em – oczekiwa³a go operacja
oka z powodu zaburzeñ kr¹¿enia w naczyniach krwionoœnych oka.
Poszed³ do szpitala na operacjê w zesz³ym tygodniu. Lekarz prze-
bada³ ponownie jego oczy i nie móg³ uwierzyæ w to, co zobaczy³.

Blokada zosta³a usuniêta, operacja nie by³a ju¿ konieczna – i to po
paru tygodniach stosowania naturalnych sk³adników od¿ywczych!
Nie muszê dodawaæ, ¿e opowiada teraz ka¿demu, kogo zna 
o Pañskim sercowo-naczyniowym programie zdrowia.

Z powa¿aniem, 
C.Z. 
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Drogi Doktorze Rath,

Po d³ugim okresie odczuwania ucisku w okolicy klatki piersiowej,
zdecydowa³am siê w lipcu tego roku na wykonanie badañ: EKG
i testu wysi³kowego. W trakcie badania, ju¿ po oko³o 9 minutach
pojawi³ siê silny ból w klatce piersiowej. Dodatkowa koronarografia
ustali³a 75% zwê¿enie têtnicy wieñcowej serca. Lekarze zalecili ope-
racyjne wszycie „bypassów”. Niestety termin operacji prze³o¿ono, ze
wzglêdu na potwierdzon¹ chorobê tarczycy. W miêdzyczasie zwró-
cono moj¹ uwagê na Pañskie Programy Zdrowia Komórkowego
i zaczê³am stosowaæ zalecane sk³adniki od¿ywcze. Potroi³am ich
dawkê, bior¹c nadal leki zapisane przez lekarzy. Potem otrzyma³am
wezwanie od kardiochirurga w celu ustalenia terminu operacji oraz
przeprowadzenia przedoperacyjnych badañ: test wysi³kowy, EKG
wraz z iniekcj¹ talu. Podczas kontrolnej ergometrii zaskoczeniem 
dla lekarza a przede wszystkim dla mnie by³ fakt braku skróconego
oddechu i bólu w klatce piersiowej. Prowadz¹cy kardiolog powie-
dzia³ mi, ¿e mogê od³o¿yæ operacjê na czas nieokreœlony i wróciæ 
do kontroli za szeœæ miesiêcy. 

W³aœnie w zesz³ym tygodniu lekarz ogl¹da³ moje dotychczasowe
wyniki laboratoryjne i powiedzia³, „To niesamowite.” Przeszed³ 
przez korytarz, ¿eby zobaczyæ siê z kardiologiem i upewniæ siê, 
¿e diagnoza by³a prawid³owa. 

Jeszcze raz dziêkujê, doktorze Rath. 
Myœlê, ¿e jest to pocz¹tek koñca chorób serca.

Z powa¿aniem, 
J.K.
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Szanowny Doktorze Rath,

Przed dziewiêcioma laty przeszed³em zawa³ serca. Jak ustali³a 
koronarografia, zawa³ spowodowany zosta³ ca³kowitym zamkniê-
ciem têtnicy wieñcowej w obrêbie koniuszka serca. Nastêpstwem
tego by³o wyraŸne obni¿enie sprawnoœci fizycznej i psychicznej 
oraz pojawienie siê wyraŸnych symptomów dusznicy bolesnej. 
W miêdzyczasie dwukrotnie przeprowadzane badania koronarogra-
ficzne potwierdzi³y powolny wzrost mia¿d¿ycowego zwê¿enia 
pozosta³ych têtnic.

Od paŸdziernika ubieg³ego roku stosujê naturaln¹ terapiê z komór-
kowymi substancjami od¿ywczymi. Ponowione w kwietniu tego roku
kontrolne badania têtnic wieñcowych przeprowadzone zosta³y przez
doœwiadczonego kardiologa, który wykona³ ju¿ tysi¹ce takich zabie-
gów. Lekarz by³ zdumiony wynikami badañ: zamkniêta poprzednio
têtnica wieñcowa jest teraz w 25-30% dro¿na a w pozosta³ych 
naczyniach nie stwierdzono przyrostu z³ogów mia¿d¿ycowych. 
Kardiolog skomentowa³ ten stan rzeczy w nastêpuj¹cy sposób: 
„pañskie naczynia wieñcowe wygl¹daj¹ dobrze i chocia¿ nie wiem,
co pan robi – proszê to robiæ dalej.” Potwierdzi³ równie¿, ¿e to drugi
przypadek w jego karierze, odblokowania zamkniêtej poprzednio
têtnicy, bez interwencji chirurgicznej.

Mój ogólny stan zdrowia wyraŸnie siê polepszy³ – nast¹pi³a 
redukcja symptomów dusznicy, przy jednoczesnym wzroœcie 
energii i wytrzyma³oœci. Pañski program radykalnie podwy¿szy³
jakoœæ mojego ¿ycia, za co jestem Panu bardzo wdziêczny.

L.T.
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Drogi Doktorze Rath,

Po lekturze Pañskich ksi¹¿ek w lutym by³em bardzo podekscytowany
mo¿liwoœci¹ poprawienia pracy serca i wyleczenia chorób serca spo-
wodowanych mia¿d¿yc¹. Mam dziedziczn¹ hipercholesterolemiê
i przeszed³em zawa³ serca szeœæ lat temu, w wieku 40 lat. 

W lutym rozpocz¹³em realizowaæ Pañski sercowo-naczyniowy pro-
gram witaminowy oraz formu³ê b³onnikow¹. W ci¹gu pierwszego
miesi¹ca czu³em siê mniej zmêczony i mog³em nadal funkcjonowaæ
bez objawów zmêczenia lub bólu. W ci¹gu dwóch miesiêcy ból
w dolnej czêœci lewej nogi, spowodowany kiepskim kr¹¿eniem
(mia¿d¿yca) min¹³. Moje serce czuje siê œwietnie, mruczy cichutko
jak silnik na niskich obrotach, ju¿ nie ³omoce w klatce piersiowej.
Wyniki moich rocznych badañ kontrolnych w maju by³y ca³kiem 
ciekawe. Nigdy nie powiedzia³em mojemu lekarzowi, ¿e robi³em 
coœ inaczej, ale on podzieli³ siê ze mn¹ wiadomoœci¹, ¿e moje EKG
by³o normalne! Spyta³em mojego lekarza o mo¿liwoœæ zmniejszenia
dawek moich leków sercowych (antagonista wapnia i beta-bloker).
Powiedzia³, ¿e na podstawie moich wyników odstawi wszystkie te
lekarstwa, jeœli stracê jeszcze 17 funtów (8,5 kg) na wadze. 
Ju¿ i tak straci³em 12 funtów (6 kg) od lutego, wiêc myœlê, 
¿e zgubienie 17 funtów (8,5 kg) to tylko kwestia czasu.

Wzbogaci³em Pañski program witaminowy dodatkow¹ witamin¹ C,
L-prolin¹, i L-lizyn¹. Nie wiem czy kiedykolwiek moja mia¿d¿yca 
cofnie siê w 100%, ale wiem jedno, ¿e jakikolwiek by nie by³ ten
postêp, który do tej pory przyniós³ mi Pañski program, ju¿ poprawi³
on mój stan i wp³yn¹³ na moj¹ ogóln¹ jakoœæ ¿ycia. 

Bêdê kontynuowaæ Pañski sercowo-naczyniowy program zdrowia do
koñca ¿ycia i polecê go ka¿demu, kto troszczy siê o swoje zdrowie. 

Dziêkujê Bogu za Pañskie badania.

Najszczersze wyrazy szacunku, 
R.R.



Coraz wiêcej lekarzy w Stanach Zjednoczonych i Europie zaleca
dodatek komórkowych sk³adników od¿ywczych jako terapiê
wspomagaj¹c¹. Doceniaj¹ oni fakt, i¿ nareszcie jest dostêpny kli-
nicznie przebadany naturalny program zdrowotny. Ewidentne ko-
rzyœci widaæ w kolejnym liœcie od pacjenta do swojego lekarza:
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Drogi Doktorze,

Nie mogê siê doczekaæ spotkania z Panem za szeœæ tygodni. Odk¹d
stosujê Pañski program sercowo-naczyniowy nie mam bólów wieñ-
cowych. W zesz³ym miesi¹cu spacerowa³em i wspina³em siê 
po urwistych szlakach lasu tropikalnego bez najmniejszego bólu.
Ostatnio przeszed³em ostatnie dwa z 18 do³ków na polu golfowym,
co by³o nie do pomyœlenia od czasu mojego zawa³u serca. Koñcz¹c,
moja rodzina i ja jesteœmy bardzo zadowoleni i chcielibyœmy 
Panu podziêkowaæ. 

Z powa¿aniem, 
J.T.
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Badania kliniczne z wybranymi
komórkowymi sk³adnikami od¿ywczymi

Donios³e znaczenie okreœlonych komórkowych sk³adników od¿y-
wczych w zapobieganiu chorobie sercowo-naczyniowej zosta³o
potwierdzone w licznych badaniach klinicznych.

Dr James Enstrom i jego koledzy z Uniwersytetu Kalifornijskiego
w Los Angeles badali efekty spo¿ycia witamin u ponad 11 000
Amerykanów na przestrzeni 10 lat. To wspierane przez rz¹d
badanie wykaza³o, ¿e dzienne spo¿ycie co najmniej 300 mg
witaminy C w diecie lub w postaci dodatków od¿ywczych, w
porównaniu z 50 mg zawartych w diecie przeciêtnego Ameryka-
nina, obni¿y³o ryzyko zawa³u serca o 50% u mê¿czyzn i o 40% u
kobiet. To samo badanie wykaza³o, ¿e wiêksze spo¿ycie wita-
miny C prowadzi do przed³u¿enia ¿ycia, œrednio o szeœæ lat.
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Witamina C redukuje ryzyko zawa³ów serca o po³owê.

Przeciêtna dieta: 50 mg witaminy C
dziennie
Zwiêkszone ryzyko zawa³ów serca

3oo mg witaminy C dziennie:
Nawet do 50% mniej zawa³ów
serca



Kanadyjski lekarz dr G. C. Willis wykaza³, i¿ witamina C mo¿e w spo-
sób naturalny przyczyniæ siê do zmniejszenia z³ogów mia¿d¿y-
cowych w arteriach koñczyn dolnych. Na pocz¹tku swoich badañ
zindentyfikowa³ przy pomocy angiografii (zastrzyk radioaktywnej
substancji, po którym wykonywane s¹ zdjêcia rentgenowskie) z³ogi
mia¿d¿ycowe pacjentów. Nastêpnie podzieli³ ich na dwie grupy –
po³owa badanych pacjentów otrzymywa³a 1,5 grama witaminy C
dziennie, druga po³owa nie otrzymywa³a dodatkowej witaminy C.
Kontrolna analiza, przeprowadzona œrednio po 10-12 miesi¹cach,
wykaza³a, ¿e u pacjentów, którzy otrzymywali dodatkow¹ wita-
minê C z³ogi mia¿d¿ycowe zmniejszy³y siê w 30% przypadków.
Dla porównania nie zaobserwowano redukcji z³ogów w grupie
nie otrzymuj¹cej dodatku witaminy C. Z³ogi u tych pacjentów
albo pozosta³y takie same, albo zaobserwowano ich przyrost.

To niesamowite, ale wyniki tego wa¿nego badania klinicznego
nie by³y rozwijane przez pó³ wieku, 12 milionów ludzi nadal umie-
ra³o rokrocznie na chorobê, której mo¿na zapobiec!
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Przeprowadzone badanie angiograficzne pokazuje naturaln¹ regresjê
arteriosklerozy w przeci¹gu roku, u 30% uczestników badania.

Brak dodatkowej witaminy C: 
Z³ogi wieñcowe wzrastaj¹

1500 mg witaminy C dziennie:
Zatrzymanie i cofniêcie siê z³ogów
u 30% pacjentów
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Europa: Wiêcej witamin 
= mniej chorób serca

Jedno z najwiêkszych badañ nad znaczeniem witamin w zapobie-
ganiu chorobie sercowo-naczyniowej zosta³o przeprowadzone
jednoczeœnie w wielu europejskich krajach. Dobrze znanym fak-
tem jest, i¿ choroby sercowo-naczyniowe wystêpuj¹ czêœciej
w Skandynawii i krajach Europy Pó³nocnej, w porównaniu z kra-
jami œródziemnomorskimi.
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Przyczyny geograficznej zale¿noœci wystêpowania choroby sercowo–
naczyniowej w Europie.

Choroby serca szerz¹ siê Niskie spo¿ycie witamin

Choroby serca s¹ rzadkoœci¹ Wysokie spo¿ycie witamin

N

S

W Europie odwrotny stosunek miêdzy spo¿yciem witamin a czêsto-
tliwoœci¹ zawa³ów serca oraz udarów mózgu zosta³ ju¿ okreœlony.
Choroby sercowo-naczyniowe s¹ du¿o bardziej powszechne
w krajach Europy Pó³nocnej, gdzie spo¿ycie witamin jest niskie.
Ludzie w krajach œródziemnomorskich ciesz¹ siê diet¹ bogat¹
w witaminy i w konsekwencji, choroby sercowo-naczyniowe 
s¹ tam rzadkie.



Profesor K. F. Gey z Uniwersytetu w Bazylei, w Szwajcarii i jego
koledzy próbowali odpowiedzieæ na postawione pytanie, w jakim
stopniu oczywista „równia pochy³a” zachorowañ na choroby uk³a-
du kr¹¿enia pomiêdzy pó³noc¹ Europy a po³udniem, zale¿na
jest od dodatku witamin. Naukowcy porównali wskaŸnik chorób
sercowo-naczyniowych w tych krajach z poziomem witaminy C
i beta-karotenu we krwi, jak równie¿ cholesterolu. Wyniki ich
badañ by³y jednoznaczne:

• Mieszkañcy Europy Pó³nocnej maj¹ najwy¿szy wskaŸnik cho-
rób sercowo-naczyniowych i najni¿szy poziom witamin we
krwi

• U populacji Europy Po³udniowej wystêpuje najni¿sze ryzyko
sercowo-naczyniowe i najwy¿szy poziom witamin we krwi

• Optymalne spo¿ycie witamin C, E i A mia³o o wiele wiêkszy
wp³yw na obni¿enie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych
ni¿ obni¿enie poziomu cholesterolu.

To badanie ostatecznie dostarcza naukowego wyjaœnienia „Feno-
menu francuskiego“ oraz niskiego wskaŸnika zawa³ów serca we
Francji, Grecji, i innych krajach œródziemnomorskich. Decyduj¹-
cym czynnikiem niskiego ryzyka zachorowañ w tych krajach jest
optymalne spo¿ycie witamin w zwyczajowych dietach tych regio-
nów. Pewne preferencje dietetyczne, takie jak spo¿ywanie owo-
ców po³udniowych, wina i oliwy z oliwek, które s¹ bogate w bio-
flawonoidy i witaminê E, wydaj¹ siê byæ szczególnie wa¿ne.

2  MIA¯D¯YCA, ZAWA£ SERCA I UDAR MÓZGU

61



DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Komórkowe sk³adniki od¿ywcze
zapobiegaj¹ zawa³om serca

Równie¿ dodatek do diety witaminy E i prowitaminy A (beta-karo-
tenu) obni¿a ryzyko choroby sercowo-naczyniowej. Ogromne
znaczenie tych witamin dla optymalnego zdrowia uk³adu kr¹¿e-
nia dokumentuj¹ coraz liczniejsze w ostatnich latach badania
kliniczne:

Badanie zdrowia pielêgniarek obejmowa³o ponad 87 000 ame-
rykañskich pielêgniarek w przedziale wiekowym 34-59 lat:
¯adna z uczestniczek badania nie wykazywa³a ¿adnych objawów
choroby sercowo-naczyniowej na pocz¹tku badania. W 1993 r.
pierwsze wyniki zosta³y opublikowane w New England Journal
of Medicine (Magazynie Medycznym Nowej Anglii). Wykazano,
i¿ u uczestniczek badania przyjmuj¹cych ponad 200 jednostek
miêdzynarodowych witaminy E dziennie, ryzyko wyst¹pienia
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Wyniki przedstawionych tu badañ klinicznych mo¿na 
streœciæ w nastêpuj¹cy sposób:

• Spo¿ywanie witaminy C obni¿a ryzyko choroby sercowo-
naczyniowej a¿ do 50% – potwierdzone przez 11 000
uczestników badania.

• Spo¿ywanie witaminy E obni¿a ryzyko choroby sercowo-
naczyniowej o ponad jedn¹ trzeci¹ – potwierdzone przez
87 000 uczestników badania.

• Spo¿ywanie beta-karotenu obni¿a ryzyko choroby 
sercowo-naczyniowej o 30%.

• ¯aden lek farmaceutyczny nie okaza³ siê jak dot¹d 
skuteczny w obni¿aniu ryzyka chorób serca i uk³adu
kr¹¿enia w tak imponuj¹cy sposób, jak te witaminy.



zawa³u serca zmniejszy³o siê o 34%, w porównaniu z uczestnicz-
kami otrzymuj¹cymi tylko trzy jednostki miêdzynarodowe, co od-
powiada³o œredniemu dziennemu spo¿yciu witaminy E w Ame-
ryce oraz w œrodkowej i pó³nocnej Europie.

Badanie pracowników s³u¿by zdrowia obejmowa³o ponad
39 000 mê¿czyzn w przedziale wiekowym 40-75 lat: Równie¿
w tym przypadku, w pocz¹tkowej fazie badania, ¿aden z uczestni-
ków nie wykazywa³ objawów choroby sercowo-naczyniowej,
cukrzycy lub podwy¿szonego poziomu cholesterolu we krwi. Ba-
danie wykaza³o, ¿e w przypadku uczestników przyjmuj¹cy 400
jednostek miêdzynarodowych witaminy E dziennie, ryzyko wyst¹-
pienia zawa³u serca obni¿y³o siê o 40%, w porównaniu z bada-
nymi, przyjmuj¹cymi tylko szeœæ jednostek miêdzynarodowych
witaminy E dziennie. W tym samym badaniu wykazano równie¿,
¿e zwiêkszone spo¿ycie beta-karotenu w sposób znacz¹cy –
o oko³o 30% zmniejsza ryzyko choroby sercowo-naczyniowej.

Badanie zdrowia lekarzy obejmowa³o ponad 22 000 lekarzy
w przedziale wiekowym 40-84 lat: Uzyskane w miêdzyczasie
wyniki, zosta³y opublikowane przez dr Charlesa Hennkensa na
Uniwersytecie Harvarda w 1992 r. Wykazano, ¿e dzienna dawka:
50 mg beta-karotenu, stosowana u uczestników badania z choro-
b¹ sercowo–naczyniow¹, redukuje o po³owê ryzyko wyst¹pienia
zawa³ów i udarów. Witamina C, E i beta-karoten (prowitamina A)
s¹ istotnymi czynnikami naturalnego zdrowia uk³adu kr¹¿enia.
Dodatkowe zastosowanie aminokwasów: lizyny i proliny oraz
innych naturalnych sk³adników od¿ywczych optymalizuje uk³ad
kr¹¿enia i jeszcze bardziej zmniejsza ryzyko zachorowania. 

Badanie wp³ywu antyutleniacza – witaminy E na zdrowie uk³a-
du kr¹¿enia: Badanie przeprowadzono na uczestnikach z zaa-
wansowan¹ chorob¹ mia¿d¿ycow¹. Pacjentów podzielono na
dwie grupy: pierwsza z nich otrzymywa³a dzienne dawki wita-
miny E w iloœci: 400, albo 800 jednostek miêdzynarodowych,
druga – placebo. Wykazano, i¿ w „grupie witaminowej” ryzyko
wyst¹pienia zawa³ów serca a w konsekwencji zgonu sercowego
zmniejszy³o siê w porównaniu z grup¹ placebo o 47%. W swojej
recenzji kilku badañ klinicznych, autorzy dr David H. Emmert
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i doc. Jeffrey T. Kirchner, zwrócili uwagê na to, ¿e œmiertelnoœæ
o pod³o¿u sercowo-naczyniowym mo¿e byæ zredukowana przy
u¿yciu witaminy E.

Prowadzone w wielu oœrodkach badania wykazuj¹ obni¿one
ryzyko wyst¹pienia chorób naczyñ wieñcowych, udarów mózgu
i chorób naczyñ obwodowych przy wy¿szym poziomie kwasu
foliowego, witaminy B6 i B12: W badaniu klinicznym ponad
1 500 pacjentów dr K. Robinson z Cleveland Clinic Foundation
w Ohio wykazuje, ¿e poziom witaminy B6, witaminy B12 i kwa-
su foliowego jest wa¿ny w obni¿aniu poziomu homocysteiny –
niezale¿nego czynnika ryzyka dla chorób uk³adu kr¹¿enia i uda-
rów mózgu. 

Szeroko zakrojone badanie prowadzone w Finlandii wykazu-
je, ¿e optymalne spo¿ycie witaminy C jest najwa¿niejszym
czynnikiem przy zapobieganiu udarom mózgu u pacjentów
z nadciœnieniem têtniczym: W trwaj¹cym 10 lat badaniu 2 400
pacjentów z nadwag¹ i nadciœnieniem têtniczym wykazano, i¿
niski poziom witaminy C wzmaga ryzyko udaru mózgu prawie
trzykrotnie. Autorem tego badania jest dr Sudhir Kurl wraz z ze-
spo³em z Uniwersytetu w Kuopio w Finlandii.

Trwaj¹ce 20 lat badanie w Japonii wykazuje, ¿e optymalne
spo¿ycie witaminy C jest najwa¿niejszym czynnikiem przy za-
pobieganiu wszystkim formom udarów mózgu u mê¿czyzn
i kobiet: W badaniu klinicznym obejmuj¹cym ponad 2 000 pa-
cjentów, prowadzonym na przestrzeni dwóch dekad, dr Tetsuji
Yokoyama wraz z kolegami z Uniwersytetu w Tokio, w Japonii
odkry³, ¿e wysoki poziom witaminy C jest najwa¿niejszym czynni-
kiem okreœlaj¹cym stopieñ zapadalnoœci na udary mózgu u mê¿-
czyzn i kobiet w wieku 40 i wiêcej lat. 

¯aden dostêpny na receptê lek nie by³ nigdy tak skuteczny
w zapobieganiu chorobie naczyñ wieñcowych i udarom móz-
gu jak komórkowe sk³adniki od¿ywcze, wchodz¹ce w sk³ad
Programu Zdrowia Komórkowego dra Ratha.
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Wybrane komórkowe sk³adniki od¿ywcze
w optymalizacji zdrowia uk³adu kr¹¿enia

Moje zalecenie dla pacjentów ze stwierdzon¹ chorob¹ wieñ-
cow¹, lub z podwy¿szonym ryzykiem wyst¹pienia choroby –
przyjmujcie dziennie wysokie dawki nastêpuj¹cych komórko-
wych sk³adników od¿ywczych:

• witamina C: zapewnia ochronê i naturalne leczenie œcian
naczyñ oraz cofniêcie siê z³ogów

• witamina E: antyutleniacz – zapewnia ochronê komórek
przed samoutlenianiem 

• witamina D: optymalizuje metabolizm wapnia oraz
powoduje cofniêcie siê z³ogów wapniowych w œcianie
têtnicy 

• kwas foliowy: pe³ni wraz z witamin¹ B6, witamin¹ B12
oraz betain¹ funkcjê ochronn¹ przeciw podwy¿szonemu
poziomowi homocysteiny

• betaina: pe³ni razem z witamin¹ B6, witamin¹ B12
i kwasem foliowym funkcjê ochronn¹ przeciw
podwy¿szonemu poziomowi homocysteiny

• miedŸ: wspomaga stabilnoœæ œciany naczynia poprzez
poprawê po³¹czeñ moleku³ kolagenu 

• L-prolina: wspomaga produkcjê kolagenu, stabilnoœæ 
œciany naczynia oraz cofniêcie siê z³ogów

• L-lizyna: wspomaga produkcjê kolagenu, stabilnoœæ 
œciany têtnicy oraz cofniêcie z³ogów

• siarczan chondroityny: wspomaga stabilnoœæ œciany 
naczynia, s³u¿¹c jako „cement” dla tkanki ³¹cznej 

• n-acetylo-glukozoamina: wspomaga stabilnoœæ œciany
naczynia, s³u¿¹c jako „cement” dla tkanki ³¹cznej 

• pyknogenol: biokatalizator, wspomagaj¹cy dzia³anie 
witaminy C i wzmacniaj¹cy stabilnoœæ œciany naczynia. 
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Dodatkowe informacje na temat roli
komórkowych sk³adników od¿ywczych

w chorobach uk³adu kr¹¿enia

Czym jest mia¿d¿yca?

Ilustracje na tej stronie przedstawiaj¹ przekroje têtnic wieñco-
wych pacjenta z chorob¹ wieñcow¹. Pozwalaj¹ one na obejrzenie
wnêtrza tych naczyñ w powiêkszeniu mikroskopowym. Widocz-
ny ciemny pierœcieñ to oryginalna œciana naczynia krwionoœnego,
jak¹ znajdziemy u nowonarodzonego dziecka. Jasnoczerwony
obszar wewn¹trz tego pierœcienia wskazuje na z³ogi mia¿d¿yco-
we, które rozwija³y siê przez wiele lat.
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Ilustracja A pokazuje z³ogi mia¿d¿ycowe w naczyniach wieñcowych,
które zmniejszaj¹ przep³yw krwi i pogarszaj¹ proces dostarczania
tlenu oraz elementów od¿ywczych do milionów komórek miêœnia
sercowego. Tak zazwyczaj wygl¹daj¹ naczynia wieñcowe pacjentów
z dusznic¹ bolesn¹. 

Ilustracja B pokazuje naczynia wieñcowe pacjenta, który zmar³ na
zawa³ serca. Na powierzchni z³ogów mia¿d¿ycowych utworzy³ siê
skrzep i ca³kowicie zatamowa³ przep³yw krwi przez tê têtnicê. 
Zawa³ serca prowadzi do œmierci milionów komórek miêœnia
sercowego, a w konsekwencji do nieodwracalnego uszkodzenia
miêœnia sercowego lub œmierci pacjenta.
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Wa¿ne jest, abyœ zrozumia³, ¿e z³ogi mia¿d¿ycowe pokazane na
ilustracji A rozwija³y siê przez wiele lat, w przeciwieñstwie do do-
datkowego skrzepu krwi z ilustracji B, który rozwin¹³ siê w ci¹gu
minut, a mo¿e sekund. Skuteczn¹ prewencj¹, w przypadku cho-
roby wieñcowej, jest jak najwczeœniejsze zapobieganie powsta-
wania z³ogów mia¿d¿ycowych. Mia¿d¿yca nie jest chorob¹ wieku
zaawansowanego. Badania przeprowadzone na poleg³ych w woj-
nach Koreañskiej i Wietnamskiej wykaza³y w 75% przypadków
istniej¹ce ju¿ z³ogi mia¿d¿ycowe, pomimo m³odego wieku ¿o³nie-
rzy. Ilustracja poni¿ej pokazuje têtnicê wieñcow¹ 25-letniej ofia-
ry wypadku samochodowego. To przypadkowe odkrycie poka-
zuje, jak dalece mia¿d¿yca mo¿e siê rozwin¹æ u m³odych ludzi
bez jakichkolwiek objawów choroby serca. 

G³ówn¹ przyczyn¹ powstawania z³ogów mia¿d¿ycowych jest biolo-
giczne os³abienie œcian têtnic, wywo³ane chronicznym niedoborem
witamin. Z³ogi mia¿d¿ycowe s¹ konsekwencj¹ tego chronicznego
os³abienia; rozwijaj¹ siê jako naturalny efekt kompensacyjny,
wzmacniaj¹cy os³abione œciany naczyñ krwionoœnych.
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Przekrój (powiêkszony) têtnicy wieñcowej 25-letniej ofiary wypadku
samochodowego. Z³ogi mia¿d¿ycowe rozwinê³y siê bez wiedzy tego
m³odego cz³owieka.
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Dlaczego zwierzêta 
nie dostaj¹ zawa³ów serca?

Wed³ug statystyk Œwiatowej Organizacji Zdrowia, ka¿dego roku
ponad 12 milionów ludzi umiera w konsekwencji zawa³ów serca
i udarów mózgu. Przy tych pora¿aj¹cych danych zdumiewa jedno-
czeœnie fakt, ¿e w œwiecie zwierz¹t schorzenia te s¹ praktycznie
nieznane. Przytoczony poni¿ej akapit ze s³ynnego podrêcznika
medycyny weterynaryjnej, Veterinary Pathology (Patologia wete-
rynaryjna), autorstwa T. C. Jonesa i H. A. Smitha dokumentuje
ten stan rzeczy:

„Faktem jest jednak, ¿e u ¿adnego z gatunków zwierz¹t
domowych, z bardzo rzadkimi wyj¹tkami, nie rozwija siê
choroba mia¿d¿ycowa o znaczeniu klinicznym. Zdarza siê, 
¿e patogeneza chorobowa wystêpuje w œwiecie zwierz¹t
a tym samym mia¿d¿yca nie jest u nich niemo¿liwa. 
Jednak choroba ta po prostu siê nie pojawia. Odnalezienie
przyczyny tego stanu rzeczy bardzo pomog³oby w walce 
z t¹ chorob¹ u ludzi.”

Te wa¿ne obserwacje zosta³y po raz pierwszy opublikowane
w roku 1958. Dzisiaj, ponad cztery dekady póŸniej, zagadka ludz-
kiej choroby sercowo-naczyniowej zosta³a rozwi¹zana. Rozwi¹-
zanie to stanowi jeden z najwiêkszych prze³omów w medycynie. 

G³ównym powodem, dlaczego zwierzêta nie znaj¹ zawa³ów serca
jest fakt produkowania w organizmie w³asnej witaminy C, w ilo-
œci od 1000 mg do 20000 mg dziennie, w przeliczeniu na wagê
ludzkiego cia³a. Witamina C jest „cementem” œciany têtnicy, a jej
optymalna iloœæ stabilizuje naczynie. Dla porównania my, istoty
ludzkie nie mo¿emy sami wyprodukowaæ ani jednej moleku³y
witaminy C. Nasi przodkowie stracili tê zdolnoœæ wiele pokoleñ
temu, kiedy to zanikn¹³ enzym potrzebny do przetwarzania mo-
leku³ cukru (glukozy) w witaminê C. Ta genetyczna zmiana nie
powodowa³a pocz¹tkowo szkodliwych skutków, poniewa¿ dieta
naszych przodków obfitowa³a w owoce, warzywa, produkty
zbo¿owe i pokrywa³a minimum dziennego zapotrzebowania na
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witaminy. Dopiero w tym stuleciu zwyczaje ¿ywieniowe i tym
samym spo¿ycie witamin w diecie uleg³y znacz¹cej zmianie. In-
dustrializacja rolnictwa, przetwarzanie pokarmu, jego przechowy-
wanie, przygotowywanie (gotowanie itd.) to g³ówne przyczyny
drastycznej redukcji witamin w dziennej diecie. Dzisiejsze spo-
³eczeñstwa przemys³owe cierpi¹ na chroniczny brak naturalnych
sk³adników od¿ywczych. Konsekwencje takiego stanu rzeczy
streszcza powy¿szy schemat.

W jaki sposób witamina C zapobiega mia¿d¿ycy?

Witamina C przyczynia siê na wiele ró¿nych sposobów do zapo-
biegania chorobie sercowo-naczyniowej. Jest wa¿nym przeciw-
utleniaczem, dzia³a tak¿e jako kofaktor w wielu reakcjach bioche-
micznych zachodz¹cych w organizmie. Jednak jej najwa¿niejsz¹
funkcj¹ w zapobieganiu mia¿d¿ycy i chorobom uk³adu sercowo
–naczyniowego jest zdolnoœæ wzmagania produkcji kolagenu,
elastyny i innych moleku³ stabilizuj¹cych. Kolagen pe³ni w naszym
ciele podobn¹ funkcjê jak ¿elbetonowe wsporniki w drapaczach
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Najwa¿niejsz¹ ró¿nic¹ miêdzy metabolizmem istot ludzkich i wiêkszoœci
innych ¿yj¹cych gatunków jest drastyczna ró¿nica w iloœci witaminy C
w organizmie. Rezerwuar witaminy C u ludzi stanowi czêsto tylko setn¹
czêœæ poziomu witaminy C u zwierz¹t.

Wysoki przez:
– w³asn¹ produkcjê

w organizmie 
– od¿ywianie bogatymi

w witaminy produk-
tami roœlinnymi

Niski przez:
– brak w³asnej pro-

dukcji w organizmie
– gotowanie/konser-

wacja jedzenia

Wysoki

Niski

Poziom 
witaminy C

w organizmie

Produkcja witaminy C 
w w¹trobie

Zero

10–20 gramów

Ludzie

Zwierzêta
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chmur. Miliony tych stabilizuj¹cych moleku³ tworz¹ tkankê ³¹czn¹
cia³a, uk³adu kostnego, skóry, jak równie¿ œcian naczyñ krwionoœ-
nych. Wzmo¿ona produkcja kolagenu w œcianach naczyñ ozna-
cza wiêksz¹ stabilnoœæ licz¹cego 96 500 kilometrów „ruroci¹gu“
naszych têtnic, ¿y³ i naczyñ w³osowatych.

Fakty znane s¹ nauce ju¿ d³ugo

Nauce ju¿ dawno znany jest fakt zale¿noœci miêdzy niedoborem
witaminy C i niestabilnoœci¹ tkanek cia³a. Poni¿sza strona pocho-
dzi ze znanego na ca³ym œwiecie podrêcznika biochemii Bioche-
mistry profesora Luberta Stryera z Uniwersytetu Stanforda
w Kalifornii:
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Po lewej: Przekrój têtnicy (powiêkszenie). Miliony w³ókienek
kolagenowych tworz¹ podstawow¹ strukturê œciany naczynia.
Po prawej: Pojedyncze moleku³y kolagenu w du¿ym powiêkszeniu.
Ka¿de z tych w³ókien jest mocniejsze ni¿ ¿elazny drut
o porównywalnej œrednicy.
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Nieprawid³owa hydroksylacja jest jednym 
z biochemicznych problemów w szkorbucie

Znaczenie procesu hydroksylacji kolagenu w szkorbucie jest 
ewidentne. ¯ywego opisu tej choroby dokona³ Jacques Cartier
w 1536 r., kiedy to dotknê³a ona jego ludzi w trakcie eksploracji
rzeki Œw. Wawrzyñca:
„Niektórzy tracili wszystkie si³y i nie mogli ustaæ na w³asnych
nogach… inni mieli ca³¹ skórê pokryt¹ fioletowymi plamkami:
siêga³y one najpierw ich kostek, potem kolan, ud, ramion i szyi.
Ich usta zaczê³y œmierdzieæ, dzi¹s³a tak pogni³y, ¿e zaczê³y odpa-
daæ a¿ do korzeni zêbów, które prawie wszystkie te¿ wypad³y.” 
Sposób zapobiegania szkorbutowi zosta³ trafnie przedstawiony
przez Jamesa Linda, szkockiego lekarza, w 1753r: „Doœwiadcze-
nie naprawdê wystarczaj¹co pokazuje, ¿e skoro zielenina lub
œwie¿e warzywa oraz dojrza³e owoce najlepiej go lecz¹, s¹ one
tak¿e najbardziej skuteczne w jego zapobieganiu.” Lind zaleci³
w³¹czenie soku z cytryny do diety marynarzy. Rada ta zosta³a
przyjêta przez marynarkê brytyjsk¹ jakieœ 40 lat póŸniej.
Szkorbut wywo³any jest diet¹ ubog¹ w kwas askorbinowy 
(witamina C).Naczelne ssaki oraz œwinki morskie utraci³y zdol-
noœæ syntetyzowania kwasu askorbinowego, i musz¹ otrzymywaæ
go w diecie. Kwas askorbinowy, skuteczny czynnik redukcyjny,
utrzymuje enzym: hydroksylazê prolylow¹ w postaci aktywnej,
najprawdopodobniej przez niedopuszczenie do utlenienia atomu
¿elaza. Kolagen zsyntetyzowany pod nieobecnoœæ kwasu askorbi-
nowego nie jest wystarczaj¹co hydroksylowany i dlatego ma
ni¿sz¹ temperaturê topnienia. Anormalny kolagen nie mo¿e 
prawid³owo tworzyæ w³ókien, co w konsekwencji powoduje 
zmiany skórne i zmiany gêstoœci w³ókien – mikrouszkodzenia
naczyñ krwionoœnych, które s¹ tak widoczne w szkorbucie.

Z Biochemii (Biochemistry), Lubert Stryer.

Podczas gdy zwi¹zek pomiêdzy witamin¹ C a kolagenem zosta³
trwale ustalony, fundamentalne znaczenie tego zwi¹zku dla cho-
rób serca zosta³o najwyraŸniej przeoczone lub zlekcewa¿one. 



DLACZEGO ZWIERZÊTA NIE DOSTAJ¥ ZAWA£ÓW SERCA… TYLKO MY LUDZIE

Mia¿d¿yca jest wczesn¹ form¹ szkorbutu

Œcis³y zwi¹zek pomiêdzy witamin¹ C, zawa³em serca, udarem
mózgu i szkorbutem pokazuje rycina przedstawiona na nastêp-
nej stronie.

Kolumna lewa A: Optymalne spo¿ycie witaminy C prowadzi do
optymalnej produkcji i funkcjonowania moleku³ kolagenowych.
Stabilna œciana naczynia krwionoœnego nie pozwala na rozwój
z³ogów mia¿d¿ycowych. Optymalna produkcja i wykorzystanie
witaminy C chroni zwierzêta przed mia¿d¿yc¹ i zawa³em serca. 

Kolumna prawa C: Prawa kolumna przedstawia mechanizm po-
wstawania szkorbutu. Ca³kowite wyczerpanie rezerw witaminy
C w organizmie, jak to mia³o miejsce u marynarzy we wczeœniej-
szych stuleciach, prowadzi do stopniowego uszkodzenia tkanki
³¹cznej, w tym tkanki œcian naczyñ krwionoœnych. Chorzy na
szkorbut umieraj¹ w przeci¹gu paru miesiêcy z powodu wewnê-
trznych krwotoków. 

Kolumna œrodkowa B: mia¿d¿yca i choroba sercowo–naczynio-
wa jest stanem poœrednim, miedzy dwoma opisanymi skrajnoœcia-
mi. Nasza przeciêtna dieta zawiera wystarczaj¹c¹ iloœæ witaminy
C, aby zapobiec pe³nemu rozwojowi szkorbutu, ale niewystar-
czaj¹c¹, aby zagwarantowaæ stabilnoœæ œcian naczyñ. W rezulta-
cie wewn¹trz œcian naczyñ powstaj¹ miliony maleñkich pêkniêæ
i uszkodzeñ. Organizm uruchamia naturalne mechanizmy napraw-
cze – w uszkodzon¹ œcianê natychmiastowo wnikaj¹ t³uszcze
i bia³ka krwi. Jednak przy chronicznym niskim spo¿yciu witamin,
ten proces naprawczy trwa przez dziesiêciolecia i w ten sposób
rozwijaj¹ siê z³ogi mia¿d¿ycowe. Mia¿d¿yca nie jest wiêc niczym
innym ni¿ naturaln¹ prób¹ „podparcia” niestabilnych œcian naczyñ,
os³abionych na skutek niedoboru witamin. Z³ogi w têtnicach ser-
cowych doprowadzaj¹ w koñcu do zawa³u serca; z³ogi w têtni-
cach mózgowych – do udaru mózgu.
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A.
Optymalne

spo¿ycie 
witaminy C

Moleku³y 
kolagenu

B.
Chroniczny
niedobór

witaminy C

C.
Wyczerpanie

rezerw 
witaminy C
(szkorbut)

Przekrój 
têtnicy

Konsekwencje
dla zdrowia 

Szkorbut:
Œmieræ spowo-

dowana ciê¿kim
ubytkiem krwi

na skutek
nieszczelnoœci

naczyñ
Z³ogi mia¿d¿ycowe

(p³ytki)
Zdrowe 
naczynia

Têtnice sercowe:
zawa³ serca

Têtnice mózgu:
udary

Kilka miesiêcyWiele lat

Zwi¹zek pomiêdzy chorob¹ sercowo-naczyniow¹, niedoborem
witaminy C i szkorbutem jest tak wa¿ny dla naszego zdrowia,
¿e rysunek ten powinien staæ siê wkrótce nieodzown¹ czêœci¹ 
edukacji zdrowotnej w szko³ach na ca³ym œwiecie.
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Niedobór witaminy C 
wywo³uje mia¿d¿ycê – dowód

Aby opatentowaæ metodê powoduj¹c¹ naturalne cofniêcie siê cho-
roby sercowo–naczyniowej, musieliœmy przed³o¿yæ dowody na to,
¿e obni¿one spo¿ycie witaminy C w codziennej diecie jest bezpo-
œredni¹ przyczyn¹ mia¿d¿ycy i wylewów. Zdawaliœmy sobie spra-
wê z tego, ¿e uzyskane rezultaty bêd¹ mia³y i maj¹ prze³omowe
znaczenie dla milionów ludzi. Eksperyment przeprowadziliœmy na
œwinkach morskich, które s¹ wyj¹tkiem w œwiecie zwierz¹t, ponie-
wa¿ dziel¹ z ludŸmi brak zdolnoœci do produkowania w³asnej
witaminy C. Dwie grupy œwinek morskich otrzymywa³y przez 5 ty-
godni dok³adnie tak¹ sam¹ dzienn¹ iloœæ cholesterolu oraz innych
t³uszczów, protein, cukrów, soli i wszystkich innych sk³adników
w swojej diecie z jednym wyj¹tkiem – witaminy C. Grupa B otrzy-
mywa³a 60 mg witaminy C dziennie w diecie, w przeliczeniu na
ciê¿ar cia³a ludzkiego. Ta dawka witaminy C odpowiada oficjalnej
dziennej normie w wiêkszoœci krajów. Natomiast Grupa A otrzy-
mywa³a 5 000 mg witaminy C dziennie, w przeliczeniu na ciê¿ar
ludzkiego cia³a.

Zamieszczone poni¿ej zdjêcia dokumentuj¹ zmiany w œcianach
naczyñ u tych dwóch grup po zaledwie paru tygodniach. Dwa
pierwsze z nich pokazuj¹ widoczne go³ym okiem ró¿nice w aortach
obu grup. U zwierz¹t z niedoborem witaminy C (Grupa B) rozwi-
nê³y siê z³ogi mia¿d¿ycowe (bia³e obszary), zw³aszcza w s¹siedz-
twie serca (prawa czêœæ ilustracji). Têtnice zwierz¹t z Grupy A –
otrzymuj¹cych optymalne dawki witaminy C pozosta³y zdrowe.
Porównuj¹c przedstawione zdjêcia z zastosowan¹ diet¹ nasuwa
siê wniosek, ¿e powsta³e z³ogi mia¿d¿ycowe nie s¹ skutkiem diety
bogatej w t³uszcze, ale odpowiedzi¹ na niestabilnoœæ œcian arterii
– przyczyny nadmiernej produkcji w w¹trobie moleku³ napraw-
czych: cholesterolu, lipoprotein i in. Zdjêcia poni¿ej pokazuj¹ te
same œciany naczyñ w badaniu mikroskopowym. Przekroje naczyñ
zwierz¹t z wysokim spo¿yciem witaminy C (zdjêcie 1) pokazuj¹
nienaruszon¹ barierê komórkow¹ pomiêdzy œwiat³em i œcian¹
naczynia. Niemal równoleg³e u³o¿enie moleku³ kolagenowych
w œcianie naczynia umo¿liwia dostrze¿enie tej stabilnoœci. Nato-
miast naczynia zwierz¹t z niedoborem witaminy C (zdjêcie 2)
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utraci³y ochronê (wadliwe u³o¿enie komórek granicznych) i stabil-
noœæ (fragmentacja struktury kolagenu) swoich naczyñ. Dla porów-
nania za³¹czono zdjêcie naczyñ wieñcowych pacjenta z chorob¹
wieñcow¹ serca. (zdjêcie 3).

G³ówne têtnice (aorty) œwinek morskich otrzymuj¹cych po¿ywienie
bogate w witaminê C (A) i ubogie w witaminê C (B). Bia³e obszary 
na dolnej ilustracji (strza³ki) to z³ogi mia¿d¿ycowe. Z³ogi te nie s¹
wynikiem wysokot³uszczowej diety, ale stanowi¹ odpowiedŸ
organizmu na os³abianie struktury œciany naczynia d³ugotrwa³ym
niedoborem witamin (powiêkszenie poni¿ej).

A. 
Dieta
bogata 
w wita-
minê C

B.
Dieta
uboga
w wita-
minê C

Przekrój trzech ró¿nych œcian naczyñ w powiêkszeniu mikroskopowym:
1. Œwinka morska otrzymuj¹ca po¿ywienie bogate w witaminê C 
2. Œwinka morska otrzymuj¹ca po¿ywienie ubogie w witaminê C 
3. Dla porównania: Naczynie wieñcowe pacjenta, który zmar³ na

zawa³ serca. Zauwa¿ podobieñstwo pomiêdzy œcianami naczyñ
na ilustracjach B i C.

Uwaga: Eksperymenty na zwierzêtach powinno siê w zasadzie ograniczyæ do ab-
solutnego minimum. S¹ one uzasadnione tylko wtedy, gdy dziêki zdobytej przez
nie wiedzy mo¿na ratowaæ ludzkie ¿ycie. Tak by³o w przypadku opisanego
eksperymentu, który przyniós³ milionom ludzi dowód na znaczenie witaminy C
w zapobieganiu zawa³om serca.

1 2 3
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Witamina C – rozstrzygaj¹cym czynnikiem

Ostateczny dowód na zwi¹zek witaminy C z chorobami serco-
wo-naczyniowymi zosta³ opublikowany przez grupê badawcz¹
z Uniwersytetu Pó³nocnej Karoliny, Chapel Hill, na ³amach Proce-
edings of the National Academy of Sciences (Doniesienia Narodo-
wej Akademii Nauk), na pocz¹tku roku 2000. Badacze potwierdzili
moje odkrycie w sposób przekonywuj¹cy, szeœæ lat po otrzymaniu
przeze mnie jednego z pierwszych na œwiecie patentów w dzie-
dzinie naturalnego leczenia choroby sercowo-naczyniowej.

Na podstawie przeprowadzonych badañ têtnic zdrowych myszy
naukowcy nie stwierdzili rozwoju mia¿d¿ycy. Nic zaskakuj¹cego,
poniewa¿ zwierzêta te normalnie produkuj¹ du¿e iloœci witami-
ny C i choroba sercowo-naczyniowa jest u zdrowych myszy nie-
znana. Nastêpnym krokiem by³o, u niektórych badanych zwie-
rz¹t, eksperymentalne wy³¹czenie genu, odpowiedzialnego za
dzia³anie enzymu GLO (gulono-lactone-oxidase). Enzym ten kata-
lizuje biochemiczne reakcje przetwarzania glukozy w witaminê
C. W konsekwencji zmutowane osobniki nie by³y w stanie
d³u¿ej produkowaæ witaminy C w swoich organizmach. Ekspery-
mentem tym badacze dok³adnie powielili sytuacjê ludzi: brakuje
nam tego samego genu GLO, w zwi¹zku z czym nie jesteœmy
w stanie produkowaæ witaminy C w naszych w¹trobach.

Decyduj¹ce pytanie brzmia³o: co sta³oby siê z tymi zmutowany-
mi myszami, gdyby oprócz braku endogennej produkcji witaminy
C w swoich organizmach otrzymywa³y zbyt ma³o witaminy C w
swojej diecie? Czy w œcianach ich naczyñ pojawi³yby siê uszkod-
zenia i pêkniêcia? Czy poziom ich cholesterolu wzrós³by w
wyniku wysi³ku, jaki ich organizm podj¹³by, aby naprawiæ tê usz-
kodzon¹ strukturê œcian naczyñ?

OdpowiedŸ na te pytania brzmi „tak“. Struktura tkanki ³¹cznej
(kolagen i elastyna) œcian naczyñ u myszy nie produkuj¹cych
witaminy C zosta³a os³abiona. Przekrój pod mikroskopem uder-
zaj¹co przypomina nasze odkrycia u œwinki morskiej na popr-
zednich stronach. Ponadto, myszy te mia³y znacz¹co wy¿szy
poziom cholesterolu we krwi. Eksperyment ten nie tylko rady-
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kalnie potwierdzi³ moje odkrycia, ale równie¿ po³o¿y³ kres
wszelkim spekulacjom, co do tego, czy cholesterol jest przyczy-
n¹ czy skutkiem choroby sercowo-naczyniowej.

Eksperyment, w którym tylko jeden czynnik – produkcja wita-
miny C – zosta³ zmodyfikowany genetycznie potwierdzi³, ¿e: 

• Niedobór witaminy C jest g³ówn¹ przyczyn¹ chorób ser-
cowo-naczyniowych! 

• Wysoki poziom cholesterolu nie jest przyczyn¹, lecz skut-
kiem chorób serca! 

• Obni¿anie poziomu cholesterolu – bez jednoczesnego usu-
niêcia zwi¹zanego z nim niedoboru witaminy C – powinno
byæ uwa¿ane za b³¹d w sztuce medycznej!
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Wnêtrze œcian naczyñ myszy pod mikroskopem:

A. Œciana naczynia zdrowych myszy.
B. Œciana naczynia myszy niezdolnych, tak samo jak ludzie, do produ-

kowania witaminy C i otrzymuj¹cych dietê ubog¹ w witaminê C.

Zauwa¿ podobieñstwo do ilustracji z poprzednich stron!

úwiat³o úwiat³o
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Nowe rozumienie natury chorób serca

Przedstawione eksperymenty potwierdzaj¹, ¿e przy definiowaniu
choroby sercowo–naczyniowej, mamy do czynienia z chronicz-
nym niedoborem witamin. To nowe rozumienie zosta³o stresz-
czone na nastêpnej stronie: 

1. Uszkodzenia: G³ówn¹ przyczyn¹ choroby sercowo-naczy-
niowej jest niestabilnoœæ i dysfunkcja œciany naczynia krwio-
noœnego, spowodowana chronicznym brakiem witamin. Pro-
wadzi to do powstania milionów ma³ych uszkodzeñ i pêkniêæ
w œcianie naczynia, zw³aszcza w têtnicach wieñcowych. Na-
czynia wieñcowe serca s¹ najbardziej poddane mechaniczne-
mu obci¹¿eniu na skutek pracy serca. W wyniku naprzemien-
nych skurczów i rozkurczów serca, ponad 100 000 razy
dziennie, s¹ one p³asko zgniatane, co przypomina nadepniê-
cie na ogrodowego wê¿a do polewania. 

2. Rozpoczêcie naprawy: Naprawa œcian naczyñ staje siê
konieczna. Cholesterol i inne czynniki naprawcze s¹ produko-
wane we wzmo¿onym tempie w w¹trobie i transportowane
przez krwioobieg do okreœlonego miejsca w naczyniu, wyma-
gaj¹cego „reperacji”. Poniewa¿ naczynia wieñcowe serca do-
znaj¹ czêœciej uszkodzeñ, tam w³aœnie odbywa siê proces
intensywnej naprawy.

3. Trwaj¹ca naprawa: Przy trwaj¹cym przez wiele lat niedo-
borze witamin, proces naprawczy w œcianach naczyñ jest
nadmierny. P³ytki mia¿d¿ycowe tworz¹ siê w przewa¿aj¹cej
mierze w tych miejscach systemu sercowo-naczyniowego,
które potrzebuj¹ najbardziej intensywnej naprawy: têtnicach
wieñcowych serca. Teraz ju¿ jest zrozumia³ym fakt, ¿e
w ponad 100 000 kilometrowym systemie naczyñ krwionoœ-
nych, do zatorów dochodzi tylko na jednym krótkim odcinku
– odcinku naczyñ wieñcowych serca, a nie w naczyniach
innych organach. 
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1. Uszkodzenia 
œciany naczynia

Mia¿d¿yca zaczyna siê 
od milionów ma³ych pêkniêæ
i uszkodzeñ wzd³u¿ wnêtrza
œciany naczynia, które s¹
rezultatem chronicznego
niedoboru witamin.

2. Naprawa œciany naczynia

Czynniki naprawcze z krwiobiegu
(cholesterol, lipoproteiny, etc.)
oraz rozrost komórek wewn¹trz
œciany naczynia wykorzystywane
s¹ przez organizm
do stabilizowania i naprawy
os³abionych naczyñ.

3. Nadmierna naprawa

Przy trwaj¹cym przez wiele lat
niedoborze witamin w diecie,
naprawa wewn¹trz œcian naczyñ
staje siê nadmierna i rozwijaj¹ siê
z³ogi mia¿d¿ycowe.

Mia¿d¿yca rozwija siê w trzech etapach.
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Naturalna regresja 
choroby sercowo-naczyniowej

Podstaw¹ dla cofniêcia siê mia¿d¿ycy jest rozpoczêcie procesu
leczenia w œcianie naczyñ, które zosta³y os³abione chronicznym
niedoborem witamin. Obok witaminy C, która stymuluje pro-
dukcjê moleku³ kolagenu, równie istotne dla tego procesu s¹
inne komórkowe sk³adniki od¿ywcze. Rysunek na s¹siedniej
stronie podsumowuje funkcje ochronne i lecznicze programu
witaminowego.

W œrodku tego rysunku znajduje siê przekrój mikroskopowy
z³ogu mia¿d¿ycowego ludzkiej têtnicy wieñcowej. Czerwony
obszar nad p³ytk¹ przedstawia miejsce, gdzie normalnie prze-
p³ywa krew. Lipoproteiny (moleku³y t³uszczu) w œrodku z³ogów
s¹ zabarwione na czarno specjaln¹ technik¹ barwi¹c¹. Dwie
z tych moleku³ (jedna lipoproteina (a) i jedna moleku³a LDL)
zosta³y schematycznie powiêkszone. Te lipoproteiny by³y odk³a-
dane wewn¹trz œciany naczynia przez wiele lat.

Wokó³ j¹dra p³ytki powsta³ lokalny guz, utworzony z w³ókien
miêœniowych œciany têtnicy. Ten „guz“ komórek miêœni g³adkich
jest kolejnym sposobem, w jaki organizm stabilizuje pozbawion¹
witamin œcianê naczynia. Z³óg t³uszczowy w formie lipoprotein
z krwiobiegu oraz „guz“ komórek miêœniowych w œcianie naczy-
nia s¹ najwa¿niejszymi faktorami okreœlaj¹cymi wielkoœæ p³ytki
i stopieñ zaawansowania choroby naczyñ wieñcowych. Równo-
czeœnie z procesem tworzenia siê z³ogu t³uszczowego zachodzi
proces odk³adania w naczyniach moleku³ wapnia. Równie¿ pro-
ces zwapnienia naczyñ krwionoœnych jest odwracalny. Ka¿da te-
rapia, która mo¿e cofn¹æ te mechanizmy mia¿d¿ycy, musi rów-
nie¿ cofn¹æ sam¹ chorobê wieñcow¹. Na podstawie naszych
naukowych doœwiadczeñ i wiedzy mo¿emy stwierdziæ, ¿e komór-
kowe sk³adniki od¿ywcze wp³ywaj¹ na redukcjê z³ogów mia¿-
d¿ycowych w nastêpuj¹cy sposób:
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1.
Stabilnoœæ dziêki optymalnej

produkcji kolagenu

2.
Zatrzymanie rozrostu komórek
miêœni g³adkich wokó³ p³ytki

– Witamina C
– Witamina E

3.
Ochrona i rozk³ad z³o¿a

t³uszczowego przez lizynê
i prolinê

4.
Ochrona przeciwutleniaczowa

wszystkich lipoprotein w krwio-
obiegu i œcianie naczynia: 
witamina C, witamina E, 

beta-karoten i selen

Naturalna redukcja mia¿d¿ycy

Lizyna
Prolina
Witamina C

witamina C
witamina E
beta-karoten
selen
glutation

Lp(a) Lp(a)

Lp(a)

LDL

LDL

+
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Dlaczego komórkowe sk³adniki od¿ywcze
hamuj¹ mia¿d¿ycê?

1. Podwy¿szona stabilnoœæ œciany naczynia poprzez opty-
maln¹ produkcjê kolagenu: Moleku³y kolagenu s¹ bia³kami
zbudowanymi z aminokwasów. Do budowy kolagenu niezbê-
dna jest du¿a iloœæ aminokwasów: lizyny i proliny. Wiemy
ju¿, ¿e witamina C stymuluje produkcjê kolagenu w komór-
kach œciany naczynia, tak wiêc dostateczne zaopatrzenie
w lizynê, prolinê i witaminê C jest decyduj¹cym czynnikiem
w optymalnej regeneracji tkanki ³¹cznej w œcianach naczyñ
i przez to, naturalnym sposobem leczenia choroby sercowo-
naczyniowej.

2. Zmniejszenie „guza“ komórek miêœni g³adkich w œcianie
naczynia: Przy optymalnej iloœci wybranych sk³adników od-
¿ywczych, komórki miêœnia g³adkiego œciany naczynia produ-
kuj¹ wystarczaj¹ce iloœci czynnoœciowego kolagenu, gwaran-
tuj¹c tym samym optymaln¹ stabilnoœæ œciany. Natomiast
niedobór witamin prowadzi do zaburzeñ metabolizmu w œcia-
nie arterii i produkcji wadliwego kolagenu przez komórki
w³ókien miêœniowych. Ponadto dochodzi do nadmiernych
podzia³ów komórkowych miêœni œcian naczynia i w ten spo-
sób tworzy siê „guz” mia¿d¿ycowy. Ten opisany, istotny me-
chanizm dok³adnie przebada³a moja kole¿anka dr Aleksandra
Niedzwiecki i jej grupa naukowa. Odkryli oni, ¿e witamina
C i E efektywnie zapobiegaj¹ procesowi nadmiernego rozra-
stania siê komórek miêœniowych. 

3. „Teflonowa” ochrona œciany naczynia i cofniêcie z³ogów
t³uszczowych w œcianie naczynia: Lipoproteiny s¹ moleku-
³ami transportuj¹cymi, dziêki którym cholesterol i inne mole-
ku³y t³uszczu kr¹¿¹ we krwi i odk³adane s¹ w œcianie naczynia.
Przez wiele lat uwa¿ano, ¿e za ten proces odpowiedzialny
jest tzw. „z³y cholesterol” – LDL (low-density lipoprotein),
dzisiaj jednak wiemy, ¿e odpowiedzialna jest jego odmiana
zwana lipoprotein¹ (a). Litera (a) okreœla przymiotnik „przy-
lepny” (ang. „adhesive” – lepki, przylepny) i oznacza dodat-
kow¹ lepk¹ proteinê, otaczaj¹c¹ moleku³ê LDL i przylegaj¹c¹
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Lipoproteina(a) przyczepia siê
do moleku³y kolagenu 
w œcianie arterii. Tysi¹ce
cz¹steczek lipoproteiny(a)
odk³adaj¹c siê w os³abionych
œcianach naczyñ, tworz¹ 
z³ogi mia¿d¿ycowe.

Naturalne aminokwasy lizyna
(•) i prolina (•) tworz¹
warstwê „teflonow¹” wokó³
lipoprotein, co zapobiega 
dalszemu narastaniu z³ogów
t³uszczu w œcianach naczyñ.
Ponadto, moleku³y t³uszczu 
s¹ uwalniane od swoich 
zakotwiczeñ wewn¹trz 
œcian naczyñ.

Pierwsza na œwiecie opatentowana terapia naturalnego likwidowania
z³ogów mia¿d¿ycowych.

Naturalna redukcja 
z³ogów mia¿d¿ycowych.
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do w³ókien kolagenu w œcianie naczynia. Podsumowuj¹c –
rozstrzygaj¹ce znaczenie dla ryzyka wyst¹pienia choroby ser-
cowo–naczyniowej ma – nie poziom t³uszczów we krwi (po-
ziom LDL), ale ich czêœæ z biologiczn¹ „taœm¹ klej¹c¹”, czyli
poziom lipoprotein(a). W nastêpnym rozdziale omówiê
szczegó³owo ten nowy czynnik ryzyka. 

Priorytetowym celem terapeutycznym w zapobieganiu po-
wstawaniu z³ogów t³uszczowych w œcianach naczyñ jest neu-
tralizacja lepkoœci moleku³ lipoproteinowych i zapobieganie
ich przyczepianiu siê do wnêtrza œcian naczyñ. Mo¿na to
osi¹gn¹æ przy pomocy „teflonowych” substancji w œcianach
naczyñ. Pierwsza generacja tych substancji „teflonowych”
zosta³a zidentyfikowana. S¹ to naturalne aminokwasy lizyna
i prolina. Tworz¹ one warstwê ochronn¹ wokó³ moleku³ lipo-
proteiny (a), co ma dwojaki efekt: profilaktyczny – zapobie-
ga dalszemu odk³adaniu moleku³ t³uszczu w œcianie naczyñ
i czynny – nastêpuje redukcja istniej¹cych z³ogów t³uszczo-
wych w œcianie naczynia. Dzieje siê to w nastêpuj¹cy spo-
sób: aminokwasy: lizyna i prolina maj¹ zdolnoœæ uwolnienia
przyczepionych do œciany naczynia lipoproteinowych mole-
ku³. Uwolnione moleku³y dostarczane s¹ przez krwioobieg
do w¹troby, gdzie podlegaj¹ naturalnej przemianie biologicz-
nej. Poprzez stopniowe eliminowanie lipoprotein ze z³ogów
mia¿d¿ycowych – moleku³a po molekule, nastêpuje natu-
ralny proces redukcji samych z³ogów, przy jednoczesnej
poprawie kr¹¿enia. Wa¿ne jest, aby zrozumieæ, ¿e jest to
naturalny proces, w którym nie dochodzi do komplikacji,
jakie czêsto towarzysz¹ angioplastyce lub innym zabiegom.

Cofniêcie siê z³ogów t³uszczowych w œcianie naczynia jest
w przyrodzie powszechnym procesem – niedŸwiedzie i inne
zwierzêta zapadaj¹ce w sen zimowy korzystaj¹ z niego regu-
larnie. W ci¹gu kilku miesiêcy zimowego snu w ich organi-
zmach spada do zera poziom witamin przyjmowanych z po-
karmem jak równie¿ zredukowana zostaje do minimum
w³asna produkcja witaminy C. W rezultacie moleku³y t³usz-
czów i inne czynniki zawarte we krwi s¹ odk³adane w œcia-
nach naczyñ i prowadz¹ do pogrubienia tych œcian. Na
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wiosnê, kiedy zwierzêta budz¹ siê ze snu zimowego, iloœæ
witaminy C wzrasta u nich drastycznie dziêki bogatej diecie
oraz w³asnej produkcji w organizmie. To pozwala na stop-
niowe usuwanie z³ogów t³uszczowych w œcianach naczyñ
zwierz¹t i w rezultacie œciany zachowuj¹ naturaln¹ stabil-
noœæ i funkcjê.

Czy nie powinniœmy brak przyk³adu z natury?

4. Przeciwutleniaczowa ochrona w krwiobiegu i œcianach na-
czyñ: Dodatkowym mechanizmem wp³ywaj¹cym na rozwój
mia¿d¿ycy, wystêpowanie zawa³ów serca i udarów mózgu
jest biologiczne utlenianie. Wolne rodniki, czyli agresywne
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Konwencjonalna 
medycyna naprawcza

Medycyna komórkowa
przysz³oœci

Do dzisiaj wszczepianie bypas-
sów i inne mechaniczne zabiegi
s¹ metod¹ leczenia choroby ser-
cowo-naczyniowej. 

Od tego momentu i przez
wszystkie przysz³e pokolenia
zrozumienie komórkowego
pochodzenia tej choroby poz-
woli na jej naturalne zapobiega-
nie, leczenie i eliminacjê.

Komórkowe 
sk³adniki od¿ywcze
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moleku³y znajduj¹ce siê np. w dymie papierosowym, spali-
nach i smogu, niszcz¹ lipoproteiny w krwiobiegu i tkankê
œcian naczyñ, przyczyniaj¹c siê w ten sposób do odk³adania
blaszek mia¿d¿ycowych. Witamina C, witamina E, beta-
karoten i inne komórkowe sk³adniki od¿ywcze nale¿¹ do
najsilniejszej grupy naturalnych przeciwutleniaczy, które chro-
ni¹ uk³ad sercowo-naczyniowy przed uszkodzeniem. 

5. Usuniêcie zwapnienia ze œcian têtnic. Systemy komór-
kowe, które normalnie kieruj¹ procesami syntezy i kon-
wersji, zaanga¿owane s¹ tak¿e w proces odk³adania i prze-
miany wapnia w œcianie têtnicy. Dzia³anie tych systemów
komórkowych jest zale¿ne od odpowiedniego spo¿ycia
witaminy D. Dlatego te¿ zalecam optymaln¹ dawkê tej wita-
miny. Zdjêcia wykonane Ultraszybk¹ Tomografi¹ Komput-
erow¹ UTC pokazuj¹, ¿e program witaminowy pomaga usu-
waæ z³ogi wapnia w œcianie têtnicy w sposób naturalny.
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