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Fakty na temat niewydolnoœci serca:
Miliony ludzi na ca³ym œwiecie cierpi¹ na niewydolnoœæ serca
z dusznoœci¹, obrzêkami i pogorszeniem tolerancji wysi³ku fizycznego. W niektórych przypadkach schorzenie to jest nastêpstwem
przebytego zawa³u serca, natomiast w wielu jest przyczyn¹ wywo³uj¹c¹ dalsze choroby np. kardiomiopatiê. Szacunkowo oblicza siê,
¿e ponad 15 milionów ludzi na œwiecie cierpi na niewydolnoœæ
serca. Liczba pacjentów z niewydolnoœci¹ potroi³a siê w ci¹gu
ostatnich kilku dekad. Epidemiczne rozprzestrzenianie siê tej choroby wynika w du¿ej mierze z faktu, i¿ jej przyczyny s¹ do tej
pory nieznane lub zosta³y niewystarczaj¹co poznane.
Medycyna konwencjonalna ogranicza siê g³ównie do leczenia
objawów niewydolnoœci serca. Stosowane w terapii farmakologicznej leki moczopêdne tzw. diuretyki powoduj¹ zwiêkszone
wydalanie wody z organizmu pacjenta, zbieraj¹cej siê na skutek
os³abionej pracy serca. Jednoczeœnie z wod¹ wydalane s¹ zwiêkszone iloœci wa¿nych ¿yciowo mikroelementów, takich jak: sód,
czy potas. Wci¹¿ niewystarczaj¹ce zrozumienie przyczyn niewydolnoœci serca t³umaczy niepomyœlne rokowania tej choroby –
po up³ywie piêciu latach od momentu zdiagnozowania i pojawienia siê jej pierwszych objawów nadal ¿yje tylko 50% pacjentów. Dla chorych ostatni¹ nadziej¹ jest przeszczep serca, lecz
u wiêkszoœci z nich postêpuj¹ca choroba doprowadza do przedwczesnej œmierci.
Medycyna komórkowa stanowi prze³om w rozumieniu przyczyn, zapobieganiu oraz terapii wspomagaj¹cej niewydolnoœci
serca. Najczêstsz¹ przyczyn¹ choroby lub pogorszenia jej symptomów jest niedobór witamin i innych naturalnych sk³adników
od¿ywczych w komórkach serca. W³aœnie ten niedobór bioenergii w milionach komórek miêœnia sercowego os³abia funkcjê
pompuj¹c¹ serca i prowadzi do upoœledzonego zaopatrzenia
organizmu w tlen i substancje od¿ywcze. A jakie s¹ tego nastêpstwa (?) – krótki oddech, obrzêki i znaczne upoœledzenie wydolnoœci fizycznej.
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G³ówna przyczyna

Podstawowe sposoby
zapobiegania i korygowania

Brak witamin i innych
komórkowych sk³adników
od¿ywczych

Optymalny dzienny dodatek
komórkowych sk³adników
od¿ywczych:
– witamina C
– koenzym Q-10
– karnityna
– magnez
Uzupe³nia

Za s³aba
kontrakcja
milionów komórek
miêœnia sercowego

Pomaga
zapobiegaæ
i
korygowaæ

Funkcja
Funkcja
prawid³owa upoœledzona

Pogorszone
pompowanie
krwi

Niewydolnoœæ serca:
sp³ycenie oddechu, obrzêki
i zmêczenie

Pomaga
zapobiegaæ
i
korygowaæ

Pomaga
zapobiegaæ

Komórkowe sk³adniki od¿ywcze przy niewydolnoœci serca
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Katastrofalne skutki niekompleksowego
leczenia niewydolnoœci serca
Skupienie siê medycyny konwencjonalnej przez dziesiêciolecia
na lekach moczopêdnych i innych farmaceutykach zorientowanych na objawy uniemo¿liwia³o odkrycie prawdziwej przyczyny
niewydolnoœci serca. Ponadto, konwencjonalne leczenie pacjentów z niewydolnoœci¹ serca pokazuje, w jaki sposób brak zrozumienia podstawowej przyczyny choroby prowadzi do b³êdnego
ko³a, w którym œrodki terapeutyczne pogarszaj¹ jeszcze problem
zdrowotny.
Dzisiaj wiemy, ¿e niewydolnoœæ serca w wielu wypadkach spowodowana zosta³a przez chroniczny niedobór witamin i innych
substancji od¿ywczych w milionach komórek miêœnia sercowego.
Ten niedobór prowadzi do os³abienia funkcji serca jako pompy,
relatywnie niskiego ciœnienia têtniczego, pogorszonego ukrwienia
organów i braku pokrycia aktualnych potrzeb metabolicznych
ustroju. Dochodzi do upoœledzenia funkcji nerek, których zadaniem jest filtracja nadmiaru wody ustrojowej z krwi do moczu.
Ten proces jest zale¿ny od optymalnego ciœnienia krwi, tak wiêc
przy niskim ciœnieniu, z jakim mamy do czynienia w przypadku
niewydolnoœci serca, dochodzi do zatrzymania wody w tkankach
– tzw. przewodnienia organizmu.
Aby zlikwidowaæ obrzêki, lekarze przepisuj¹ leki moczopêdne.
Uruchamia to b³êdne ko³o: diuretyki usuwaj¹ z organizmu witaminy rozpuszczalne w wodzie, takie jak witaminy C i B oraz wa¿ne
minera³y i pierwiastki œladowe. Poniewa¿ niedobór witamin jest
ju¿ g³ówn¹ przyczyn¹ niewydolnoœci serca, stosowana terapia odwadniaj¹ca przyczynia siê tylko do dalszego pogorszenia tego stanu.
Teraz rozumiemy, dlaczego rokowanie w niewydolnoœci serca jest
tak niepomyœlne i dlaczego tylko po³owa pacjentów ze zdiagnozowan¹ chorob¹ ¿yje d³u¿ej ni¿ piêæ lat. Jedno nie ulega w¹tpliwoœci – w przypadku prowadzenia terapii farmakologicznej z lekami odwadniaj¹cymi, bardzo istotne jest dzienne uzupe³nianie
diety dodatkiem komórkowych sk³adników od¿ywczych.
Ka¿dy pacjent z niewydolnoœci¹ serca powinien porozmawiaæ
ze swoim lekarzem o tych odkryciach. Odpowiedzialny lekarz
poprze program niezbêdnych sk³adników od¿ywczych.
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Niedobór witamin
jest g³ówn¹ przyczyn¹
niewydolnoœci serca

Niskie ciœnienie krwi
Serce pompuje
coraz gorzej

Dalszy ubytek witamin
i innych faktorów
komórkowych

S³aba filtracja wody
ustrojowej z krwi
do moczu

Diuretyki wyp³ukuj¹
z ustroju równie¿
witaminy i minera³y

Zatrzymanie wody
w organizmie
• obrzêki nóg
• krótki oddech

Przepisywanie
leków moczopêdnych

Œmiertelna spirala: leczenie niewydolnoœci serca bez jednoczesnego
uzupe³niania komórkowymi sk³adnikami od¿ywczymi jest leczeniem
niekompleksowym
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Dlaczego Programy Zdrowia
Komórkowego pomagaj¹ pacjentom
z niewydolnoœci¹ serca
Moje zalecenia przy naturalnej profilaktyce niewydolnoœci serca
dotycz¹ szeregu witamin i innych komórkowych sk³adników
od¿ywczych, które stanowi¹ potencja³ bioenergetyczny dla
metabolizmu komórkowego. Ich udokumentowane dzia³anie
pomaga poprawiæ wydajnoœæ pracy serca a tym samym
zredukowaæ jego niewydolnoœæ.
Badania naukowe i kliniczne potwierdzi³y ju¿ szczególne znaczenie karnityny, koenzymu Q-10 i innych niezbêdnych sk³adników od¿ywczych w polepszaniu funkcjonowania miêœnia sercowego a szczególnie w zwiêkszaniu si³y skurczu serca.
Moje zalecenia dla pacjentów z niewydolnoœci¹ serca: zacznijcie jak najszybciej stosowanie w dziennej diecie dodatku komórkowych sk³adników od¿ywczych i poinformujcie o tym swojego
lekarza. Realizujcie naturaln¹ terapiê wspomagaj¹c¹, nie odstawiaj¹c i nie zmieniaj¹c swych dotychczasowych leków bez konsultacji z lekarzem.
Lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ. Skutecznoœæ dzia³ania komórkowych sk³adników od¿ywczych u pacjentów z niewydolnoœci¹
serca oparta jest na dop³ywie optymalnej iloœci „paliwa komórkowego” do milionów komórek miêœnia sercowego. Ka¿dy sercowo–naczyniowy program zdrowotny, który jest w stanie polepszyæ w sposób naturalny niewydolnoœæ serca jest najlepszym
wyborem, jakiego mo¿esz dokonaæ, aby skutecznie zapobiec
chorobie.
W poni¿szym rozdziale przedstawiam Ci listy wdziêcznych pacjentów z niewydolnoœci¹ serca. S¹ one wa¿n¹ dokumentacj¹
poprawy jakoœci ich ¿ycia przy stosowaniu optymalnego dodatku sk³adników od¿ywczych. Podziel siê t¹ informacj¹ z ka¿d¹
znan¹ Ci osob¹, która cierpi na sp³ycenie oddechu, obrzêki lub
chroniczne zmêczenie. Mo¿esz pomóc uratowaæ czyjeœ ¿ycie.
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Drogi Doktorze Rath,
U naszej bratowej stwierdzono niewydolnoœæ serca.
Lekarz poradzi³ jej, aby uporz¹dkowa³a wszystkie swoje sprawy,
sprzeda³a dom i przygotowa³a siê do przeprowadzki do domu
opieki, poniewa¿ jej stan zdrowia bêdzie siê ju¿ tylko pogarsza³
i wkrótce nie bêdzie w stanie sama o siebie zadbaæ. Jej p³uca
wype³ni³y siê wod¹, pojawi³y siê ataki dusznoœci, równie¿ podczas
snu – dlatego spa³a w pozycji siedz¹cej, jej nogi tak opuch³y,
¿e nie by³a w stanie samodzielnie siê poruszaæ.
W lutym rozpoczê³a naturaln¹ terapiê z komórkowymi
sk³adnikami od¿ywczymi i ju¿ po trzech tygodniach czu³a siê
na tyle dobrze, aby wyjœæ na obiad, pójœæ do fryzjera
i wystawiæ dom na sprzeda¿.
Przeprowadzi³a siê do mi³ego domu pogodnej staroœci
i jest ju¿ w stanie wybraæ siê wszêdzie tam, gdzie mo¿e
j¹ dowieŸæ autobus. Jest taka wdziêczna, ¿e zwrócono jej ¿ycie
i nie chce nigdy zaprzestaæ stosowania Pañskiego programu
witaminowego.
Z powa¿aniem,
R.A.
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Szanowny Doktorze Rath,
Jestem szczêœliwy, ¿e mogê Panu donieœæ, i¿ komórkowe sk³adniki
od¿ywcze, stosowane w myœl Pañskich zaleceñ, poprawi³y jakoœæ
mojego ¿ycia. Mogê teraz z ³atwoœci¹ wspinaæ siê po schodach
bez zadyszki. Mogê równie¿ wznowiæ piesze wycieczki po 3-4 mile
(5-7 km) dziennie bez uczucia zmêczenia i wyczerpania.
Podchodzê teraz do ¿ycia naprawdê energicznie i jestem pewny,
¿e zawdziêczam to Pañskim sercowo-naczyniowym zaleceniom
witaminowym.
Dziêkujê bardzo za wszystkie badania, jakie Pan ju¿ przeprowadzi³
i jakie nadal Pan prowadzi dla ludzi z problemami kr¹¿enia.
Z powa¿aniem,
A.G.

Szanowny Doktorze Rath,
Od trzech miesiêcy przestrzegam Pañskiego sercowo-naczyniowego
programu witaminowego.
W³aœnie wróci³em z mojego zwyczajowego 4-milowego (7 km)
spaceru, w ¿wawym tempie, pod dwie górki i doko³a s¹siedztwa,
bez ¿adnego uczucia dyskomfortu. Po raz pierwszy jestem
ca³kowicie wolny od poczucia braku tchu.
Z najlepszymi ¿yczeniami,
J.H.
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Drogi Doktorze Rath,
Jestem 46-letni¹ kobiet¹. Szeœæ lat temu wyst¹pi³a u mnie
niepo¿¹dana reakcja na przepisane lekarstwa, której skutkiem by³o
pojawienie siê klinicznych objawów ostrej niewydolnoœci serca:
cierpia³am na ekstremalne zmêczenie, krótki oddech, obrzêki
koñczyn i p³uc, ko³atanie serca.
Kiedy po raz pierwszy us³ysza³am o Pañskich odkryciach
dotycz¹cych niewydolnoœci serca, by³am bardzo poruszona.
Wizja dalszego ¿ycia bez choroby by³a zbyt piêkna, aby mog³a byæ
prawdziwa i nie bardzo wierzy³am w skutecznoœæ naturalnej terapii,
który by³aby w stanie zmieniæ moj¹ dotychczasow¹ „egzystencjê”.
Odk¹d stosujê dodatek komórkowych sk³adników od¿ywczych
jedynym lekiem, jaki jeszcze biorê jest beta-bloker. Wszystkie inne
w miêdzyczasie odstawi³am. Z objawów pozosta³o teraz ju¿ tylko
sporadyczne zmêczenie. Nie mam ju¿ krótkiego oddechu i mogê
prowadziæ rozmowê bez zadyszki. Nie mam ju¿ obrzêków,
tachykardii (szybkie bicie serca) i zastoju p³ucnego.
Pañska ksi¹¿ka sprawi³a, ¿e zupe³nie inaczej patrzê w przysz³oœæ,
o której w pewnym momencie myœla³am, ¿e wcale jej nie bêdzie.
Z powa¿aniem,
J.T.
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Drogi Doktorze Rath,
Rozpocz¹³em stosowanie dodatku komórkowych sk³adników
od¿ywczych jeszcze tego samego tygodnia, w którym przeczyta³em
Pañsk¹ ksi¹¿kê „Dlaczego zwierzêta nie dostaj¹ maj¹ zawa³ów
serca... tylko my ludzie.”
W przeciwieñstwie do wielu rzeczy na tym œwiecie, sposób, w jaki
przedstawia Pan ró¿ne regu³y zwi¹zane z tematem jest tak prosty
i przystêpny, ¿e ka¿dy mo¿e je zrozumieæ. Mam nadziejê, ¿e ka¿dy
w tym pañstwie i na ca³ym œwiecie otrzyma Pañskie przes³anie
i bêdzie mia³ tak samo dobre rezultaty, jak ja.
Odk¹d zacz¹³em stosowaæ Pañski program witaminowy,
wyeliminowa³em ca³kowicie moje leki moczopêdne i zredukowa³em
leki na nadciœnienie o po³owê. Teraz, w wieku 69 lat mam ciœnienie
120/78 i czujê siê œwietnie.
Mój lekarz by³ zaskoczony i zadowolony, kaza³ mi kroczyæ nadal t¹
œcie¿k¹ prewencyjnej ochrony zdrowia, która rozpoczê³a siê wraz
z Pañskim programem. Ten program jest niepowtarzalny, a Pañski
patent w dziedzinie naturalnego leczenia choroby serca bez operacji
chirurgicznych jest, jak Pan sam mówi opatentowaniem natury
– i dzia³a.
Bardzo Panu dziêkujê za Pañsk¹ pracê i za dzielenie siê z tak
wieloma ludŸmi wynikami badañ. Dziêki Panu œwiat bêdzie
szczêœliwszym miejscem.
Z powa¿aniem,
B.B.
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Drogi Doktorze Rath,
Od 1989 roku cierpiê na niewydolnoœæ serca i do dnia dzisiejszego
nadal stosujê przepisane na pocz¹tku leki, z dobrymi wynikami.
Zauwa¿y³am jednak, ¿e nie mogê wykonywaæ ¿adnego drobnego
wysi³ku czy nawet przejœæ siê po osiedlu bez odczuwania bólu
w klatce piersiowej. Aby zmniejszyæ jego natê¿enie, musia³am
za¿yæ tabletkê. Zazwyczaj bra³am 3-5 tabletek na dobê,
poniewa¿ ból czasem powraca³ bez ¿adnego wyraŸnego powodu.
Zaczê³am stosowaæ Pañski program witaminowy w styczniu.
Po zaledwie czterech miesi¹cach terapii witaminowej nie tylko
rzadziej za¿ywam tabletki glicerynowe, ale spacerujê po 1,1 mili
(1,8 km) ka¿dego poranka, w ¿wawym tempie, bez sp³ycenia
oddechu i bez bólu w klatce piersiowej.
Proszê wzi¹æ pod uwagê, ¿e moje miasto le¿y na wysokoœci
5 280 stóp (ok. 1600 m) nad poziomem morza.
W paŸdzierniku skoñczê 75 lat. Pomyœla³am, ¿e chêtnie Pan
to przeczyta.
Szczerze oddana,
F.W.
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Teraz ju¿ mo¿na odroczyæ
transplantacjê serca
G.P. jest przedsiêbiorc¹ po piêædziesi¹tce. Trzy lata temu jego ¿ycie
zmieni³o siê przez nag³e pojawienie siê objawów kardiomiopatii
(zaburzenia strukturalne miêœnia sercowego np. jego przerost) i niewydolnoœci kr¹¿enia. To spowodowa³o wyraŸne zmniejszenie wydolnoœci serca i powiêkszenie jego komór. Pacjent nie móg³ d³u¿ej
w pe³ni wykonywaæ swoich obowi¹zków zawodowych i musia³ zrezygnowaæ ze wszystkich swoich zajêæ sportowych. W niektóre dni
czu³ siê tak s³aby, ¿e nie móg³ wejœæ na górê po schodach a szklankê
musia³ trzymaæ obiema rêkami. Przy tak szybko postêpuj¹cej chorobie o bardzo niepomyœlnych rokowaniach, jedyn¹ terapi¹ zalecon¹
przez kardiologa by³a transplantacja serca. Prowadz¹cy lekarz wyraŸnie da³ do zrozumienia: „potrzebuje pan nowe serce”
W tym prze³omowym czasie pacjent rozpocz¹³ naturaln¹ terapiê z komórkowymi sk³adnikami od¿ywczymi. Jego si³y fizyczne stopniowo
powraca³y. Wkrótce móg³ znów wype³niaæ wszystkie swoje obowi¹zki
zawodowe i cieszyæ siê codziennymi przeja¿d¿kami rowerowymi. Po
oko³o dwóch miesi¹cach stosowania dodatku sk³adników od¿ywczych, prowadz¹cy kardiolog w trakcie kontrolnych badañ ustali³
zmniejszenie przerostu serca, co by³o obiektywnym symptomem naturalnej regeneracji serca. Miesi¹c póŸniej pacjent móg³ wyjechaæ
w podró¿ s³u¿bow¹ za granicê i prowadziæ swe sprawy zawodowe
bez ¿adnych ograniczeñ fizycznych.

Opisany przypadek zweryfikowa³em osobiœcie i po rozmowach
z samym pacjentem oraz prowadz¹cym kardiologiem sporz¹dzi³em dokumentacjê, tak istotn¹ w dalszych badaniach nad dzia³aniem naturalnych sk³adników od¿ywczych w niewydolnoœci serca.
Jak pokazuj¹ statystyki, w samych tylko Niemczech rocznie przeprowadza siê ponad 500 operacji przeszczepu serca u pacjentów
z niewydolnoœci¹ kr¹¿enia. Wczesne wprowadzenie do codziennej diety komórkowych sk³adników od¿ywczych pozwala w wielu
przypadkach na odroczenie a nawet na ca³kowit¹ rezygnacjê
z niepotrzebnej transplantacji.
O poprawie zdrowia innej pacjentki z niewydolnoœci¹ serca,
Joey B., by³a nawet mowa w „Wieczornych wiadomoœciach CBS”
(„CBS Evening News”) w Memphis, w stanie Tennessee.
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W wieku 21 lat, u Joey nagle rozwinê³a siê ostra forma niewydolnoœci serca.
Hospitalizowano j¹ z diagnoz¹ kardiomiopatii. Nied³ugo potem przeprowadzono transplantacjê, dziêki której
otrzyma³a nowe serce.
Po czterech latach, „nowe” serce Joey
sta³o siê tak s³abe, ¿e lekarze zaproponowali drug¹ operacjê przeszczepu
serca. W ten oto sposób, dawna ste- Dr. Rath z Joey
wardesa w wieku 25 lat znalaz³a siê znowu na liœcie oczekuj¹cych na transplantacjê i czeka³a na trzecie z kolei serce.
W tym prze³omowym momencie ¿ycia, Joey dowiedzia³a siê
o moich odkryciach z dziedziny medycyny komórkowej i zaczê³a uzupe³niaæ dzienn¹ dietê komórkowymi sk³adnikami od¿ywczymi. Po szeœciu miesi¹cach kardiolodzy zweryfikowali koniecznoœæ drugiego przeszczepu. Ku ich zdziwieniu okaza³o siê, i¿ stan
serca Joey na tyle siê poprawi³, ¿e kolejny przeszczep nie by³
potrzebny.
Komórkowe sk³adniki
od¿ywcze

Komórkowa bioenergia zastêpuje transplantacjê serca
¯aden zabieg medyczny nie by³ œwiêtowany tak jak pierwsza operacja
przeszczepu serca, dokonana przez po³udniowoafrykañskiego lekarza
– dra Christiana Barnarda. Dzisiaj, kilka dekad póŸniej, rozumiemy ju¿,
¿e leczenie niewydolnoœci serca nie polega na wymianie organu, lecz
na „dotankowaniu” bioenergii dla milionów komórek miêœnia sercowego, za pomoc¹ sk³adników od¿ywczych.
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Badania kliniczne i dodatkowe
informacje o komórkowych sk³adnikach
od¿ywczych w niewydolnoœci serca
Poprawa sprawnoœci pompowania krwi przez serce
W pilota¿owych badaniach klinicznych przetestowaliœmy wp³yw
komórkowych substancji od¿ywczych na pracê serca i wydajnoœæ
fizyczn¹ u pacjentów z niewydolnoœci¹ kr¹¿enia. Badaniu poddaliœmy szeœcioro pacjentów w przedziale wiekowym 40-66 lat.
W fazie pocz¹tkowej przeprowadziliœmy u ka¿dego z uczestników badanie ultrasonograficzne serca tzw. Echo serca, które ma
na celu ustalenie budowy i kurczliwoœci miêœnia sercowego, czynnoœci zastawek i wartoœci prêdkoœci krwi przep³ywaj¹cej przez
zastawki i g³ówne naczynia wychodz¹ce z serca. Ponadto sprawdziliœmy równie¿ kondycjê fizyczn¹ pacjentów przy u¿yciu testu
wysi³kowego.
Nastêpnie ka¿dy badany otrzymywa³, do swych dotychczasowych leków, dodatek komórkowych sk³adników od¿ywczych.
Po dwóch miesi¹cach stosowania programu powtórzono echokardiografiê i test wysi³kowy. Badania wykaza³y, ¿e u uczestników

+20%

Przed programem
witaminowym

Po dwóch miesi¹cach realizowania
programu witaminowego

Kliniczne badanie pilota¿owe z komórkowymi sk³adnikami od¿ywczymi
wg dra Ratha: pompuj¹ca wydajnoœæ serca poprawi³a siê œrednio o 20%.
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frakcja wyrzutowa i kondycja fizyczna poprawi³y siê œrednio
o 20%. Te wyniki s¹ godne szczególnej uwagi, poniewa¿ ¿aden
z dotychczas stosowanych leków farmaceutycznych nie poprawi³ w tym stopniu pracy serca.
Konwencjonalne leczenie tylko za pomoc¹ leków moczopêdnych
– diuretyków jeszcze pogarsza w³aœciwe przyczyny choroby. Taka
terapia, bez jednoczesnej poprawy przemiany materii miêœnia
sercowego za pomoc¹ naturalnych sk³adników od¿ywczych, jest
b³êdem lekarskim. Wymienione komórkowe sk³adniki od¿ywcze
s¹ zarówno dla pacjentów jak i lekarzy prze³omem w leczeniu
przyczyn niewydolnoœci serca.
Poprawa jakoœci ¿ycia
W dalszych przeprowadzonych badaniach klinicznych, testowaliœmy moje zalecenia na 10 pacjentach z niewydolnoœci¹ serca,
przez okres 6 miesiêcy. W tym czasie za¿ywali oni w dalszym
ci¹gu przepisane farmaceutyczne leki.

(Stopnie niewydolnoœci serca wg –
Nowojorskiego Stowarzyszenia Serca –
New York Heart Association)

Stopieñ zaawansowania
niewydolnoœci serca

Na wstêpie badania oceniliœmy stopieñ zaawansowania symptomów choroby (obrzêki, sp³ycenie oddechu, dusznoœæ, itd.) przy
u¿yciu standardowego systemu stopni Nowojorskiego Stowarzyszenia Serca – New York Heart Association (NYHA):

Indywidualni pacjenci w badaniu klinicznym
przed (niebieski) i po (czerwony) zastosowaniu programu
komórkowych sk³adników od¿ywczych

Badanie pilota¿owe pacjentów z niewydolnoœci¹ serca. Przy dodatku
komórkowych sk³adników od¿ywczych praca serca poprawi³a siê u 8
z 10 uczestników badania.
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1 stopieñ:

mo¿liwa aktywnoœæ fizyczna
bez jakichkolwiek objawów

2 stopieñ:

umiarkowana aktywnoœæ fizyczna
wywo³uje objawy

3 stopieñ:

najmniejsza aktywnoœæ fizyczna wywo³uje objawy

4 stopieñ:

obecnoœæ objawów równie¿ w stanie spoczynku

Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ medycyna konwencjonalna nie mo¿e
przed³o¿yæ ¿adnego skutecznego leczenia przyczyn niewydolnoœci serca, wyniki otrzymane w naszych badaniach klinicznych
s¹ godne uwagi: stan zdrowia oœmiu z dziesiêciu pacjentów
poprawi³ siê o jeden lub wiêcej stopni w skali NYHA. Po szeœciu
miesi¹cach, po³owa pacjentów mog³a znów prowadziæ normalne ¿ycie, bez ¿adnego uczucia dyskomfortu.
Niewydolnoœæ serca wywiera ogromny wp³yw na ca³y organizm,
pacjenci cierpi¹ na mnogoœæ problemów zdrowotnych, które
decyduj¹ o jakoœci ich ¿ycia. W ramach naszych badañ poszukiwaliœmy równie¿ potwierdzenia leczniczego dzia³ania sk³adników
od¿ywczych przy specyficznych objawach niewydolnoœci, jak
zaburzenia rytmu serca (tachykardia), krótki oddech, czy te¿ niezdolnoœæ wykonywania codziennych zajêæ a nawet ciê¿kie wyczerpanie organizmu.
Po szeœciu miesi¹cach stosowania dodatku komórkowych sk³adników od¿ywczych udokumentowano nastêpuj¹c¹ poprawê i porównano j¹ ze stanem na pocz¹tku badania, kiedy pacjenci za¿ywali jedynie leki przepisywane na receptê:
• Nast¹pi³o cofniêcie objawów zaburzenia rytmu serca u wszystkich oœmiu pacjentów, u których na pocz¹tku stwierdzono
ten stan (100% poprawy).
• Zanikn¹³ stan krañcowego wyczerpania u wszystkich dziewiêciu pacjentów, którzy pocz¹tkowo siê na niego uskar¿ali
(100% poprawy).
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• Zanikn¹³ „krótki oddech” u piêciu z siedmiu pacjentów,
u których dusznoœæ by³a obecna na pocz¹tku (70% poprawy).

Liczba pacjentów
z dolegliwoœciami

• Co najwa¿niejsze, ca³a poprawa zdrowotna zosta³a osi¹gniêta
bez jakichkolwiek skutków ubocznych. Wyniki streszcza
nastêpuj¹cy wykres:

zaburzenia
rytmu serca

wyczerpanie

krótki oddech

Wymierna poprawa zdrowotna przed (niebieski) i po szeœciu
miesi¹cach stosowania zaleceñ dla zachowania zdrowia komórkowego
(czerwony)
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Dalsze badania kliniczne nad wybranymi
sk³adnikami od¿ywczymi
przy niewydolnoœci serca
W licznych niezale¿nych badaniach klinicznych udowodniono,
¿e okreœlony zestaw zalecanych przeze mnie komórkowych sk³adników od¿ywczych w znacznym stopniu pomaga pacjentom przy
obrzêkach, skróconym oddechu i innych symptomach zwi¹zanych z niewydolnoœci¹ serca.

Poprawa zdrowia pacjentów z niewydolnoœci¹ serca
przez stosowanie komórkowych sk³adników od¿ywczych
•
•
•
•
•
•

poprawione pompuj¹ce dzia³anie serca
normalizacja powiêkszonych komór serca
ograniczenie sp³ycenia oddechu
mniej obrzêków
poprawiona kondycja fizyczna
znacz¹co d³u¿sza œrednia ¿ycia

Koenzym Q-10:
W ramach wielu przeprowadzonych badañ klinicznych najobszerniej zajêto siê dwiema moleku³ami, uczestnicz¹cymi aktywnie
w podstawowym procesie ¿yciowym – w wytwarzaniu i przenoszeniu bioenergii: koenzymem Q 10 i karnityn¹. I tak przyk³adowo profesorowie Peter Langsjoen i Karl Folkers oraz ich koledzy
z Uniwersytetu Teksañskiego w Austin wykazali, ¿e pacjenci z niewydolnoœci¹ serca przyjmuj¹cy koenzym Q 10 jako dodatek do
standardowych lekarstw mogli znacz¹co zwiêkszyæ swoje szanse
na prze¿ycie. Po trzech latach odsetek ¿yj¹cych pacjentów, przyjmuj¹cych dodatkowo koenzym Q 10 wynosi³ 75% a przyjmuj¹cych jedynie standardowe lekarstwa mala³ do 25%. Innymi s³owy,
co drugi pacjent w tym badaniu zawdziêcza³ swe ¿ycie dodatkowi
koenzymu Q-10.
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Tiamina (witamina B1):
W badaniu klinicznym opublikowanym w American Journal of
Medicine (Amerykañski Magazyn Medyczny), Dr. Shimon i jego
koledzy badali korzyœci zdrowotne wynikaj¹ce ze stosowania witaminy B1 przy niewydolnoœci serca. Badaniem objêto trzydziestu pacjentów z tym schorzeniem, przyjmuj¹cych diuretyki lub
inne standardowe leki na niewydolnoœæ kr¹¿enia. Czas trwania
badania wynosi³ 6 tygodni. Wp³yw dodatku witaminy B1 na
funkcje serca mierzono za pomoc¹ echokardiografii. Dodatek
witaminy B1 zwiêkszy³ pompowanie serca (frakcja wyrzutowa
lewej komory) pacjentów z niewydolnoœci¹ serca o 22%. Ponadto, poprawiona praca serca uruchomi³a naturalne mechanizmy
odwadniaj¹ce i obni¿y³a stopieñ zatrzymywania wody (obrzêków)
w organizmach pacjentów.
Karnityna:
W trwaj¹cym trzy lata badaniu klinicznym przeprowadzonym
przez dr Rizos i opublikowanym w American Heart Journal
(Amerykañski Magazyn Serca),wziê³o udzia³ 80 pacjentów z niewydolnoœci¹ serca. Po³owa uczestników otrzymywa³a dziennie
dawkê karnityny jako dodatek do terapii konwencjonalnej,
podczas gdy druga po³owa tylko placebo.
Po zakoñczeniu badania okaza³o siê, ¿e w grupie placebo zmar³o
18% pacjentów, z powodu komplikacji zwi¹zanych z niewydolnoœci¹ serca. Dla porównania, w grupie otrzymuj¹cej karnitynê
zmar³o tylko 3% pacjentów. To badanie kliniczne udowodni³o,
¿e karnityna mo¿e statystycznie podnieœæ szanse prze¿ycia pacjentów cierpi¹cych na niewydolnoœæ serca.
Przebadane komórkowe
sk³adniki od¿ywcze

Naukowcy

koenzym Q-10

Folkers und Lansjoen

karnityna

Rizos und Ghidini

witamina B1

Shimon
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Poproszê trochê
benzyny.

Nie, Panu
potrzebny jest
nowy silnik!

Nonsens terapii konwencjonalnej przy niewydolnoœci serca
zobrazowany zosta³ w tym oto krótkim komiksie: „Leczenie”
niewydolnoœci serca spowodowanej brakiem „paliwa komórkowego” za pomoc¹ transplantacji serca jest podobne do
wymiany silnika samochodu w sytuacji, gdy skoñczy³o siê
paliwo.
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Wykaz specjalnych sk³adników
od¿ywczych przy niewydolnoœci serca
Moje zalecenia dla pacjentów cierpi¹cych na skrócony
oddech, obrzêki i chroniczne upoœledzenie aktywnoœci
fizycznej – w uzupe³nieniu programu podstawowego,
przyjmujcie dziennie podwy¿szone dawki nastêpuj¹cych komórkowych sk³adników od¿ywczych:
• witamina C: dostawca energii dla metabolizmu ka¿dej
komórki, „³aduje” moleku³y transportowe witamin grupy
B niezbêdn¹ ¿yciowo bioenergi¹
• witamina E: przeciwutleniacz, zapewnia ochronê b³on
komórkowych
• witaminy B1, B2, B3, B5, B6, B12 i biotyna: noœniki
bioenergii metabolizmu komórkowego, zw³aszcza dla
komórek miêœnia sercowego – poprawiona praca serca,
pompowanie serca, podwy¿szona wytrzyma³oœæ fizyczna
• koenzym Q-10: najwa¿niejszy element „³añcucha oddechowego” ka¿dej komórki; odgrywa szczególn¹ rolê
w pracy miêœnia sercowego z powodu du¿ego zapotrzebowania komórek miêœnia sercowego na bioenergiê
• karnityna: wspomaga dostarczanie bioenergii do „elektrowni” (mitochondriów) milionów komórek
• tauryna: naturalny aminokwas, którego brak w komórkach miêœnia sercowego jest czêst¹ przyczyn¹ niewydolnoœci serca
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Uwagi
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