
Komórkowe sk³adniki od¿ywcze 
w zapobieganiu i terapii wspomagaj¹cej

• przy dusznicy bolesnej

• po zawale serca

• po operacji wszczepienia bypassów

• po angioplastyce (balonikowaniu) 
têtnic wieñcowych

• badania kliniczne z komórkowymi 
sk³adnikami od¿ywczymi

Wybrane problemy
chorób serca
i uk³adu kr¹¿enia
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Komórkowe sk³adniki od¿ywcze 
przy dusznicy bolesnej

Dusznica bolesna (Angina pectoris) jest typowym sygna³em alar-
mowym dla pacjentów, informuj¹cym o rozwoju z³ogów mia¿-
d¿ycowych w naczyniach wieñcowych i niedokrwieniu miêœnia
sercowego. Dusznica bolesna objawia siê zazwyczaj ostrym, k³uj¹-
cym bólem w klatce piersiowej, zlokalizowanym za mostkiem, lub
po lewej stronie klatki. Ból ten mo¿e promieniowaæ do lewego
barku, ramienia czy ³okcia. Poniewa¿ istnieje wiele form dusznicy
bolesnej, w niektórych przypadkach dolegliwoœci maj¹ charakter
nietypowy. Dlatego w razie wyst¹pienia jakiegokolwiek bólu nie-
wiadomego pochodzenia, uczucia ciê¿aru na klatce piersiowej, czy
dusznoœci – radzê Ci jak najszybciej skonsultowaæ siê z lekarzem.

Komórkowe sk³adniki od¿ywcze przyczyniaj¹ siê do lepszego
ukrwienia miêœnia sercowego a przez to do zmniejszenia, lub wy-
eliminowania dolegliwoœci dusznicy bolesnej. Synergiczne dzia-
³anie ró¿nych substancji od¿ywczych uruchamia nastêpuj¹ce
mechanizmy: 

• Poszerzenie œwiat³a têtnic wieñcowych: Dostarczenie opty-
malnej iloœci witaminy C i magnezu, jak równie¿ naturalnego
aminokwasu argininy prowadzi do relatywnie szybkiej reduk-
cji napiêcia œciany têtnicy i przez to do powiêkszenia prze-
kroju naczynia. Ten mechanizm poprawia ukrwienie miêœnia
sercowego i zmniejsza dolegliwoœci dusznicy.

• Usprawnione pompowanie krwi: Karnityna, koenzym Q-10,
witaminy z grupy B, okreœlone minera³y i pierwiastki œladowe
usprawniaj¹ dzia³anie komórek miêœnia sercowego a tym sa-
mym – pompuj¹c¹ funkcjê serca. Równie¿ ten mechanizm po-
woduje lepsze ukrwienie serca i redukcjê objawów dusznicy.

• Cofniêcie siê z³ogów wieñcowych: Komórkowe sk³adniki
od¿ywcze, takie jak: witamina C, lizyna, czy prolina wspoma-
gaj¹ proces gojenia uszkodzonych œcian têtnic, ich d³ugotermi-
nowe dzia³anie przyczynia siê do redukcji z³ogów mia¿d¿y-
cowych i trwa³ej poprawy ukrwienia miêœnia sercowego.
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Komórkowe sk³adniki od¿ywcze usprawniaj¹ przep³yw krwi przez
naczynia wieñcowe i tym samym zmniejszaj¹ dolegliwoœci dusznicy
bolesnej.

Blaszki mia¿d¿ycowe
w têtnicy wieñcowej
zmniejszaj¹ ukrwienie

Niedokrwiony obszar
miêœnia sercowego 

1. Krok – obni¿one napiêcie œciany têtnicy wieñcowej i poprawa
przep³ywu krwi (krótkotrwa³e dzia³anie)
– witamina C
– magnez
– arginina

2. Krok – usprawnione pompowanie krwi 
(krótkotrwa³e dzia³anie)
– karnityna 
– koenzym Q-10
– witaminy z grupy B
– minera³y
– pierwiastki œladowe

3. Krok – cofniêcie siê z³ogów wieñcowych 
(d³ugotrwa³e dzia³anie)
– witamina C
– lizyna
– prolina
– witamina E
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Dlaczego Programy Zdrowia Komórkowego
pomagaj¹ pacjentom z dusznic¹ bolesn¹

Zamieszczone poni¿ej listy – relacje pacjentów z dolegliwoœciami
dusznicy bolesnej s¹ niezaprzeczalnym œwiadectwem wszech-
stronnego dzia³ania komórkowych sk³adników od¿ywczych:
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Szanowny Doktorze Rath,

Przed paroma miesi¹cami odczu³em, po raz pierwszy, podczas
wykonywania wysi³ku fizycznego nieznane dot¹d dolegliwoœci
w okolicy lewej ³opatki i lewego ramienia. Nastêpnego ranka 
ból siê nasili³ i zacz¹³ promieniowaæ w okolicê mostka. 
Rozpozna³em objawy i ju¿ wiedzia³em, ¿e mam do czynienia
z Angin¹ pectoris, czyli z dusznic¹ bolesn¹. Moje obawy potwierdzi³
lekarz i bez sprzeciwu podda³em siê leczeniu. Próbowa³em
prowadziæ dalej w miarê aktywny tryb ¿ycia i chocia¿ w trakcie
spacerów bóle ust¹pi³y, to jednak ca³y czas mia³em do czynienia
z uczuciem ciê¿aru na klatce piersiowej i zmuszony by³em
do ograniczenia tempa z powodu dusznoœci. 

WyraŸn¹ ró¿nicê w stanie zdrowia poczu³em dopiero po
wprowadzeniu Pañskiego programu witaminowego – zniknê³y 
bez œladu dolegliwoœci pojawiaj¹ce siê w trakcie wysi³ku fizycznego.
Obecnie pokonujê w szybkim tempie odcinek d³ugoœci ponad
4 kilometrów, trzy razy w tygodniu bez jakiegokolwiek dyskomfortu. 
Mam œwiadomoœæ, ¿e z³ogi wewn¹trz œcian naczyñ krwionoœnych
tworzy³y siê przez d³ugi czas, jestem wiêc przygotowany
na nieprzerwane stosowanie Pañskich zaleceñ. To niska cena
za wyeliminowanie z³ogów mia¿d¿ycowych. 

Dziêkujê Panu za Pañskie zalecenia! Uwa¿am, ¿e jest Pan autorem
kolosalnego prze³omu naukowego w leczeniu chorób serca. 

Z powa¿aniem, 
M.L.
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Drogi Doktorze Rath,

Cieszê siê, i¿ mogê Panu opowiedzieæ o dzia³aniu Pañskiego
sercowo-naczyniowego programu zdrowia i o tym, ¿e uwa¿am,
i¿ ocali³ on moje ¿ycie. We wrzeœniu zesz³ego roku wybra³em siê 
na uniwersytet, aby obejrzeæ mecz pi³karski i pomimo u¿ywania
plastra nitroglicerynowego, nie by³em w stanie pokonaæ schodów
prowadz¹cych na trybuny, a w paŸdzierniku nie mog³em ju¿ przejœæ
100 metrów bez bólu w klatce piersiowej. 

Dowiedzia³em siê o Pañskim odkryciu i stosowa³em Pañskie
zalecenia w potrójnych dawkach cztery razy dziennie przez trzy
tygodnie i do Œwiêta Dziêkczynienia zapomnia³em, ¿e mia³em 
kiedyœ problem z sercem. Teraz, w lipcu tego roku, pracujê bez bólu
i czujê siê œwietnie! 

Szkoda, ¿e nie mia³ Pan tego patentu zanim przeszed³em dwa
zabiegi wszczepiania bypassów. 

Dziêkujê za wiêcej ¿ycia,
J.G.

Szanowny Doktorze Rath,

Rozpocz¹³em realizowanie Pañskiego sercowo-naczyniowego 
programu niezbêdnych sk³adników w sierpniu zesz³ego roku, 
po tym jak zdiagnozowano u mnie niewydolnoœæ serca. Cierpia³em
na dusznicê przez 8 lat. Teraz, niespe³na rok póŸniej, czujê siê
dobrze i miewam sporadyczne, lekkie ataki dusznicy, a tak¿e
spacerujê po 3,6 mili dziennie bez ¿adnych ograniczeñ. 

Z wyrazami szacunku,
M.B.
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Szanowny Doktorze Rath,

Odk¹d stosujê Pañski program witaminowy zauwa¿y³am istotn¹
poprawê mojego zdrowia fizycznego i psychicznego. Nie mam 
w tej chwili ¿adnych objawów dusznicy i bez trudu spacerujê
w ¿ywym tempie wokó³ okolicznych pagórków. Koniec z sapaniem,
dyszeniem i zatrzymywaniem siê, aby z³apaæ oddech, jak niegdyœ.
Jestem równie¿ w stanie wêdrowaæ po górzystej okolicy wraz
z s¹siadami, czy przyjació³mi, bez robienia przerw i zak³ócania
przebiegu rozmowy. Stosujê równie¿ program dietetyczny, jedz¹c
du¿o mniej ni¿ przedtem, bez utraty energii. 

Uwa¿am, ¿e Pañski program ma w tym wszystkim 
najwiêksze znaczenie. 

Szczerze oddana, 
R.A.

Drogi Doktorze Rath,

Boryka³em siê z bólem w klatce piersiowej (dusznica bolesna)
œrednio co trzy tygodnie, przez kilka lat. Odk¹d zacz¹³em stosowaæ
Pañski program witaminowy ponad 90 dni temu, doœwiadczy³em
tego bólu tylko raz, mniej wiêcej trzy tygodnie po rozpoczêciu 
programu. 

Jestem przekonany, ¿e w³aœciwe od¿ywianie mo¿e zapobiec 
80% naszych problemów zdrowotnych. 

Z powa¿aniem,
B.T.



Badanie kliniczne nad wybranymi
sk³adnikami od¿ywczymi u pacjentów

z dusznic¹ bolesn¹

Poni¿sza tabela wyszczególnia dodatkowe badania kliniczne po-
twierdzaj¹ce korzyœci zdrowotne, p³yn¹ce ze stosowania komór-
kowych sk³adników od¿ywczych u pacjentów z chorob¹ wieñ-
cow¹ i dusznic¹ bolesn¹:
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Przebadane komórkowe 
sk³adniki od¿ywcze Autorzy badañ

witamina C i witamina E Riemersma
beta-karoten Riemersma
karnityna Ferrari i Opie
koenzym Q-10 Folkers i Kamikawa
magnez Iseri i Teo
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Komórkowe sk³adniki od¿ywcze
w zapobieganiu i terapii wspomagaj¹cej

po zawale serca

Do zawa³u serca dochodzi wówczas, gdy mia¿d¿yca têtnic wieñ-
cowych jest zaawansowana na tyle, ¿e przep³ywaj¹cy przez na-
czynia strumieñ krwi zostaje istotnie ograniczony. D³ugotrwa³e
niedokrwienie miêœnia sercowego, z jednoczesnym brakiem opty-
malnych dostaw tlenu i substancji od¿ywczych a tak¿e ca³kowite
zamkniêcie œwiat³a naczynia wieñcowego, prowadz¹ do martwicy
okreœlonego obszaru serca. Zawa³ serca jest najczêœciej nastêp-
stwem ciê¿kiej postaci dusznicy bolesnej i wymaga natychmia-
stowej pomocy lekarskiej (szpitalnej). Im szybciej choremu zostanie
udzielona pierwsza pomoc, tym skuteczniej mo¿na ograniczyæ
obszar trwa³ych uszkodzeñ miêœnia sercowego. W tym przypadku
liczy siê ka¿da minuta!

Na skutek zawa³u serca obumieraj¹ pozbawione tlenu i substancji
od¿ywczych miliony komórek miêœnia sercowego. O szansach
prze¿ycia pacjentów decyduje wielkoœæ obszaru martwicy serca.
Statystycznie jednak, co trzeci zawa³ powoduje ciê¿kie zaburzenia
funkcji serca i jest przyczyn¹ zgonu. Chorzy, którzy go prze¿yj¹,
musz¹ siê liczyæ z ciê¿kimi powik³aniami, przede wszystkim z:

• niewydolnoœci¹ serca – objawiaj¹c¹ siê miêdzy innymi: wystê-
powaniem dusznoœci, obrzêków i upoœledzonej aktywnoœci
fizycznej.

• zaburzeniami rytmu i przewodnictwa serca, gdy na skutek
zawa³u uszkodzony zostanie system wytwarzania i przewo-
dzenia impulsów elektrycznych.

Oddzia³ywanie zawa³u serca na organizm ludzki mo¿na porów-
naæ z wyeliminowaniem pracy jednego cylindra w czterocylin-
drowym silniku samochodowym: sprawnoœæ i wydajnoœæ zostaje
mocno ograniczona.
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Przyrost blaszek 
mia¿d¿ycowych w têtnicach
wieñcowych prowadzi 
do zamkniêcia têtnicy i zawa³u

Na skutek zawa³u obumiera 
okreœlony obszar miêœnia
sercowego, co powoduje:
os³abienie pracy serca
i zaburzenia rytmu 
oraz przewodnictwa serca

– witamina C
– lizyna i prolina
– przeciwutleniacze
wspomagaj¹ naturalny proces
leczenia œcian têtnic wieñcowych

– karnityna 
– witamina C
– koenzym Q-10
– witaminy z grupy B
– minera³y i pierwiastki œladowe
wspomagaj¹ funkcjonowanie
pozosta³ych tkanek 
miêœnia sercowego

A: Nastêpstwa zawa³u serca
B: W jaki sposób okreœlone sk³adniki od¿ywcze przyczyniaj¹ siê

do poprawiania jakoœci ¿ycia po zawale serca i chroni¹ przed
dalszymi zawa³ami

A

B
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Optymalne zaopatrzenie w komórkowe
sk³adniki od¿ywcze poprawia jakoœæ ¿ycia

po zawale serca

Nawet w przypadku przebytych dawno temu zawa³ów serca,
pacjenci powinni byæ poddawani regularnym badaniom kontrol-
nym. Bardzo wa¿ne dla ka¿dego chorego jest uœwiadomienie
faktu nieodwracalnoœci zniszczeñ w tkance miêœnia sercowego
na skutek zawa³u – obumar³y obszar serca nigdy siê nie zregene-
ruje. Pogarszaj¹ca siê jakoœæ ¿ycia pacjentów oraz bezsilnoœæ
medycyny konwencjonalnej, ³agodz¹cej tylko objawy choroby
stanowi wyzwanie dla nowoczesnej medycyny komórkowej. Za-
mieszczone poni¿ej podsumowanie przedstawia najwa¿niejsze
korzyœci p³yn¹ce ze stosowania komórkowych sk³adników od-
¿ywczych w poprawie jakoœci ¿ycia pacjentów po przebytym
zawale serca:

• Komórkowe sk³adniki od¿ywcze przyczyniaj¹ siê do zaha-
mowania postêpuj¹cej mia¿d¿ycy i zapobiegaj¹ dalszym
zawa³om serca. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ nastêpuj¹ce
substancje: witamina C oraz inne witaminy o dzia³aniu anty-
oksydacyjnym, jak równie¿ naturalne aminokwasy: lizyna
i prolina.

• Komórkowe sk³adniki od¿ywcze optymalizuj¹ metaboliczne
dzia³anie pozosta³ych komórek miêœnia sercowego spoza
obszaru martwicy serca, które s¹ w dalszym ci¹gu zdatne do
funkcjonowania. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹: witaminy
grupy B, karnityna, koenzym Q-10, jak równie¿ wiele mine-
ra³ów i pierwiastków œladowych.

Nie dziwi zatem fakt, ¿e pacjenci po przebytym zawale serca,
którzy rozpoczynaj¹ realizowanie mojego programu sk³adników
od¿ywczych, doœwiadczaj¹ znacz¹cej poprawy zdrowia.
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Dlaczego komórkowe sk³adniki od¿ywcze
pomagaj¹ pacjentom po przebytym 

zawale serca

Potwierdzeniem korzystnego i wszechstronnego dzia³ania komór-
kowych sk³adników od¿ywczych s¹ nap³ywaj¹ce listy i relacje
wdziêcznych pacjentów. Podziel siê proszê t¹ informacj¹ z ka¿d¹
znan¹ Ci cierpi¹c¹ osob¹. W ten sposób równie¿ weŸmiesz
udzia³ w zapobieganiu chorobie.
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Drogi Doktorze Rath,

W styczniu tego roku zacz¹³em podczas æwiczeñ doœwiadczaæ 
bólów w klatce piersiowej. W kwietniu lekarz na podstawie EKG
stwierdzi³ przebyty zawa³ serca. Przepisa³ mi ponownie beta-bloker,
który za¿ywa³em na nadciœnienie przez wiele lat.

W maju rozpocz¹³em realizacjê Pañskiego sercowo-naczyniowego
programu witaminowego i przeszed³em na dietê. Nie odczuwam 
ju¿ bólu w klatce piersiowej, ani braku tchu, nawet podczas jazdy 
na rowerze lub energicznego kilkugodzinnego spaceru i mogê
wreszcie zrezygnowaæ ze stosowania tabletek nitroglicerynowych.
Dawno ju¿ nie czu³em siê tak dobrze, mam du¿o energii i jestem
w doskona³ym nastroju.

Poniewa¿ jedyn¹ zmian¹ w moim stylu ¿ycia by³ Pañski 
sercowo-naczyniowy program zdrowia i dieta, muszê powiedzieæ, 
¿e obydwa lub jeden z tych czynników przyczyni³y siê do radykalnej
poprawy mojego zdrowia. S¹dzê, ¿e w³aœnie ich po³¹czenie jest 
za to odpowiedzialne.

Szczerze oddany,
K.P.
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Drogi Doktorze Rath,

U mojego ojca stwierdzono w paŸdzierniku zesz³ego roku 
zakrzepy serca. Cierpia³ równie¿ na dusznicê i arytmiê. 
Nie móg³ przejœæ krótkiego odcinka bez obawy, czy uda mu siê
wróciæ do domu. Z powodu cukrzycy i wieku 80 lat, 
lekarze odrzucili mo¿liwoœæ leczenia inwazyjnego. 

Kiedy po raz pierwszy spotka³em siê z Pañsk¹ prze³omow¹
nieinwazyjn¹ terapi¹, nie mog³em uwierzyæ w nasze szczêœcie.
Ojciec natychmiast zacz¹³ realizowaæ Pañski sercowo-naczyniowy
program witaminowy. W ci¹gu jednego dnia odnotowa³ dobre
wyniki. „Czujê siê dobrze!” powiedzia³ po pierwszym dniu.
Nastêpnego dnia powiedzia³ mi, ¿e zauwa¿y³ u siebie znacz¹cy
wzrost energii. „Pracowa³em dziœ ca³y dzieñ w gara¿u bez ¿adnego
zmêczenia.” Trzeciego dnia ojciec przeszed³ siê po osiedlu i wróci³
bez trudu – bez bólów, zmêczenia czy obawy.

Bóle w klatce piersiowej ust¹pi³y w grudniu. W styczniu, w drodze
do gabinetu kardiologa ojciec zapomniawszy za¿ywanych przez
niego naturalnych preparatów, które chcia³ pokazaæ lekarzowi,
pobieg³ po nie do domu. By³em tym tak podekscytowany,
¿e natychmiast zacz¹³em dzwoniæ z telefonu w samochodzie
do znajomych ludzi, aby podzieliæ siê z nimi tym, co w³aœnie
zobaczy³em – cudem!

Serce taty bije teraz prawid³owo, dusznica ust¹pi³a, a jego krew
przep³ywa swobodnie, kiedy Tato z dum¹ pozwala na pobieranie
sobie próbek krwi. Lekarze s¹ zdumieni jego stanem. A my jesteœmy
bardzo, bardzo szczêœliwi. W zesz³ym tygodniu tato poszed³ bez
trudu na d³u¿szy spacer; jest dumny i wdziêczny.

Dziêkujê Doktorze Rath. 
Pañskie badania zwróci³y mojemu ojcu ¿ycie. 

Z powa¿aniem,
M.T.



Komórkowe sk³adniki od¿ywcze
po operacji wszczepienia bypassów

Na czym polega operacja wszczepienia bypassów?

Operacja wszczepienia bypassów staje siê koniecznoœci¹, gdy
w jednej lub wielu têtnicach wieñcowych powstan¹ z³ogi mia¿-
d¿ycowe, gro¿¹ce zatorami i zawa³em serca. Aby zagwarantowaæ
dostateczne ukrwienie tkanek serca le¿¹cych w obszarze naczyñ
dotkniêtych mia¿d¿yc¹, tworzy siê „obwodnice” z ¿y³ pobranych
np. z ³ydek chorego, pod³¹cza do aorty i zakoñczeñ zwê¿onych
lub zamkniêtych têtnic. Zamieszczony w dalszej czêœci rysunek
przedstawia schemat zabiegu kardiochirurgicznego. Za³o¿eniem
ka¿dej operacji wszczepienia bypassów jest zapewnienie dosta-
tecznego ukrwienia miêœnia sercowego i poprawy funkcji serca
przez tworzenie pomostów aortalno–wieñcowych. 

Faktem jest, ¿e nie nale¿y do rzadkoœci druga, czy nastêpna ope-
racja wszczepienia bypassow, co utwierdza w przekonaniu, ¿e
przyczyny mia¿d¿ycy – równie¿ mia¿d¿ycy bypassów – zosta³y nie-
dostatecznie poznane. Rozwój blaszek mia¿d¿ycowych w ¿y³ach
wykorzystanych przy bypassach niewiele ró¿ni siê od mia¿d¿ycy
w têtnicach wieñcowych serca. Równie¿ i w tym przypadku od-
powiedzialnoœci¹ nale¿y obci¹¿yæ fakt chronicznego niedoboru
witamin i wielu innych sk³adników od¿ywczych. Jestem czêsto
pytany, czy mo¿na unikn¹æ operacji wszczepienia bypassów rea-
lizuj¹c mój program witaminowy. Jak wykaza³em w tej ksi¹¿ce,
koniecznoœæ operacji mo¿e zostaæ w wielu przypadkach odsuniêta
w czasie lub wyeliminowana. Jednak niekiedy z³ogi mia¿d¿ycowe
mog¹ osi¹gn¹æ takie rozmiary, ¿e operacja staje siê nieunikniona.
W ka¿dym wypadku decyzja musi zostaæ podjêta po uprzedniej
konsultacji z kardiologiem. Ale nawet w sytuacji, gdy operacja
wszczepienia bypassów jest nieunikniona, powinniœcie Pañstwo
koniecznie podj¹æ terapiê wspomagaj¹c¹ z komórkowymi sk³ad-
nikami od¿ywczymi, aby zapewniæ d³ugotrwa³y sukces operacji
i przeciwdzia³aæ dalszym uszkodzeniom.
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Powody wszczepiania bypassów

Gdy przep³yw krwi
w têtnicach wieñcowych
hamowany jest przez 
z³ogi mia¿d¿ycowe,
wszczepienie bypassów
zapewnia przep³yw krwi
wokó³ blokady.

Têtnica wieñcowa

Celem operacji wszczepienia bypassów jest zagwarantowanie
dop³ywu krwi do tkanek serca miêœniowego i zapobie¿enie 
w ten sposób zawa³owi serca.



Jakie s¹ g³ówne problemy po operacji
wszczepienia bypassów?

Chcia³bym przybli¿yæ Tobie g³ówne problemy, które wynikaj¹
z wszczepienia bypassów. Pomyœlny rezultat operacji wszczepie-
nia bypassów zagro¿ony jest przez dwa g³ówne czynniki: po
pierwsze – przez mo¿liwoœæ zamkniêcia naczynia przez zakrze-
py, po drugie – przez rozwój z³ogów mia¿d¿ycowych w ¿y³ach
stosowanych w bypassach.

• Zakrzepy krwi (krótko po operacji): Zakrzepy krwi mog¹
powstaæ we wszczepionych bypassach, szczególnie na odcin-
ku za³o¿onego szwu, przerywaj¹c dop³yw krwi. Powik³anie to
pojawia siê zwykle natychmiast po operacji. Jeœli nie zostanie
ono wyeliminowane, zakrzep ca³kowicie zablokuje przep³yw
krwi przez bypass, sprawiaj¹c, ¿e operacja nie przyniesie
¿adnych rezultatów.

• Z³ogi mia¿d¿ycowe (d³ugoterminowe): Najwiêkszym zagro-
¿eniem dla d³ugofalowego sukcesu operacji wszczepienia
bypassów jest powstanie z³ogów mia¿d¿ycowych w nowo
wszczepionych naczyniach. Dotychczasowe metody leczenia
stosowane przez medycynê konwencjonaln¹ nie s¹ w stanie
wyeliminowaæ tego zjawiska, dlatego pacjenci musz¹ siê liczyæ
z now¹ operacj¹ po oko³o 10-15 latach. Ponownie
utworzona „obwodnica” ma tym razem na celu ominiêcie
zamkniêtego bypassu. Pomimo, ¿e bypass utworzony jest
najczêœciej z ¿y³y, jeœli nie bêdzie on chroniony za pomoc¹
odpowiednich dawek witamin i innych niezbêdnych sk³adni-
ków mog¹ w nim powstaæ takie same uszkodzenia i pêkniê-
cia jak w têtnicach oraz z³ogi mia¿d¿ycowe.
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Œredni okres czasu, jaki mija pomiêdzy pierwsz¹ a drug¹ operacj¹
wszczepienia bypassów wynosi 10 lat. Fakt, ¿e druga operacja
wszczepienia bypassów jest regu³¹, a nie wyj¹tkiem pokazuje,
¿e przyczyny powstawania mia¿d¿ycy w bypassach s¹ niedosta-
tecznie zrozumiane przez wspó³czesn¹ medycynê.
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Tak pomagaj¹ komórkowe sk³adniki od¿yw-
cze po operacji wszczepienia bypassów

Okreœlone komórkowe sk³adniki od¿ywcze sprzyjaj¹ d³ugotrwa-
³emu sukcesowi operacji wszczepienia bypassów i jednoczeœnie
polepszaj¹ standard ¿ycia pacjentów. Gdy zabieg jest nieunikniony
– radzê ju¿ przed operacj¹ rozpocz¹æ naturaln¹ terapiê wspoma-
gaj¹c¹. Zapewni ona komórkom serca, naczyñ i krwi optymalne
nasycenie metabolicznie wa¿nymi czynnikami. Naturalne sk³ad-
niki od¿ywcze przyczyniaj¹ siê do sukcesu operacji wszczepienia
bypassów w nastêpuj¹cy sposób:

• Szybsze gojenie siê ran pooperacyjnych: Witamina C jest
niezast¹piona w optymalnym tworzeniu siê kolagenu i goje-
niu ran. Zalecam rutynowo 1-2 gramów witaminy C dziennie
przed i po operacji.

• Zapobieganie tworzeniu siê zakrzepów we wszczepionych
bypassach: Zarówno witamina C, witamina E oraz beta-karo-
ten pomagaj¹ zapobiegaæ tworzeniu siê zakrzepów krwi. Jak
wykazuj¹ badania, witaminy pomagaj¹ tak¿e rozpuœciæ istnie-
j¹ce ju¿ zakrzepy. Pacjenci stosuj¹cy „Coumadin” i inne œrodki
– pochodne kumaryny, zmniejszaj¹ce krzepliwoœæ krwi powin-
ni poinformowaæ swoich lekarzy o rozpoczêciu mojego pro-
gramu, w celu wykonywania dodatkowych badañ krzepli-
woœci krwi.

• Zapobieganie powstawaniu z³ogów mia¿d¿ycowych we
wszczepionych bypassach: Najczêœciej stosowanymi naczy-
niami w operacji wszczepienia bypassów s¹ ¿y³y. Regu³¹ jest,
¿e ze wzglêdu na wystêpuj¹ce w ¿y³ach niskie ciœnienie krwi
– nie spotykana jest mia¿d¿yca ¿ylna. Niskie ciœnienie nie po-
woduje rys i pêkniêæ w œcianach ¿y³, nawet przy niedoborze
witamin. Jednak w trakcie przeprowadzonej operacji bypas-
sów zostaje zamieniona funkcja ¿y³y (pobranej z ³ydki chore-
go) na funkcjê têtnicy (wieñcowej), podlegaj¹cej du¿emu
ciœnieniu krwi. W zubo¿a³ej w witaminy i os³abionej œcianie
¿y³y – bypassa powstaj¹ uszkodzenia, prowadz¹ce do z³ogów
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mia¿d¿ycowych. Witaminy oraz inne niezbêdne sk³adniki
zalecane w zapobieganiu tworzenia siê z³ogów mia¿d¿yco-
wych w naczyniach wieñcowych s¹ tak¿e skuteczne w zapo-
bieganiu rozwojowi z³ogów w bypassach. Najwa¿niejszym
spoœród tych niezbêdnych sk³adników jest witamina C,
witamina E oraz aminokwasy lizyna i prolina.
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Przeszkody utrudniaj¹ce osi¹gniêcie d³ugotrwa³ego sukcesu operacji
wszczepienia bypassów i jak mo¿na im zapobiegaæ stosuj¹c
komórkowe sk³adniki od¿ywcze.

Programy Zdrowia Komórkowego dra Ratha mog¹ korzystnie wp³yn¹æ
na krótko- i d³ugofalowe powodzenie operacji wszczepienia bypassów:
1 Sk³adniki zmniejszaj¹ce ryzyko powstania zakrzepów krwi:

– witamina C – witamina E
– beta-karoten – arginina

2 Sk³adniki obni¿aj¹ce ryzyko powstania nowych z³ogów:
– witamina C – lizyna
– prolina – przeciwutleniacze

Powik³anie nr 1:
Tworzenie siê zakrzepów krwi
w bypassach
Bypassy
Zakrzepy krwi blokuj¹ce przep³yw
krwi przez bypass

Powik³anie nr 2:
Nowe z³ogi powstaj¹ we wszczepio-
nych bypassach, a stare z³ogi
w naczyniach wieñcowych nadal
narastaj¹
Nowe z³ogi

Stare z³ogi
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Szanowny Doktorze Rath,

Przeczyta³am Pañsk¹ ksi¹¿kê mniej wiêcej rok temu, 
gdy dowiedzia³am siê, ¿e cierpiê na powa¿n¹ blokadê naczyñ
wieñcowych i przesz³am operacjê wszczepienia potrójnych
bypassów. W tym czasie rozpoczê³am realizacjê Pañskiego 
sercowo – naczyniowego programu witaminowego.

Wszystkie moje wyniki badañ od czasu operacji s¹ znakomite. 
Te dobre wiadomoœci w du¿ej mierze przypisujê Pañskiemu
programowi. 

Przez d³ugi czas uwa¿a³am, ¿e musi byæ lepszy sposób leczenia
chorób serca, ni¿ standardowe podejœcie Amerykañskiego
Towarzystwa Medycznego. Dziêkujê Panu za znalezienie rozwi¹zania
i uczynienie go dostêpnym dla ka¿dego, kto tego potrzebuje.

Pozdrawiam,
C.S.
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Szanowny Doktorze Rath,

Mam 54 lata, przed piêcioma laty przeszed³em operacjê
kardiochirurgiczn¹, w wyniku której otrzyma³em 5 bypassów. 
Po operacji przeszed³em na leczenie farmakologiczne. Przed 
oko³o rokiem rozpocz¹³em naturaln¹ terapiê wspomagaj¹c¹
z komórkowymi sk³adnikami od¿ywczymi wg Pañskich zaleceñ.
Chcia³bym przedstawiæ, jak polepszy³y siê moje wyniki badañ
laboratoryjnych:

po Pañskich
przedtem zaleceniach polepszenie

glukoza 123 mg/dl 106 14%
trójglicerydy 181 mg/dl 120 34%
cholesterol 240 mg/dl 215 15%
LDL/HDL 4,6 3,9 15%
ciœnienie 
têtnicze 130/86 mm Hg 120/80 8%

Czujê siê bardzo dobrze, równie¿ ze wzglêdu na zwiêkszon¹ energiê
¿yciow¹. Mój kardiolog poinformowa³ mnie krótko, ¿e nie widzi
dalszego zagro¿enia ze strony uk³adu sercowo – naczyniowego
a profil ryzyka wyst¹pienia choroby zmniejszy³ siê o 25% poni¿ej
œredniej amerykañskiej.

Bardzo dziêkujê za doskona³e, a w moim przypadku 
¿yciowo wa¿ne zalecenia.

Pañski J.K.
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Komórkowe sk³adniki od¿ywcze
po angioplastyce (balonikowaniu) 

naczyñ wieñcowych

Czym jest angioplastyka naczyñ wieñcowych?

Podczas gdy operacja wszczepienia bypassów znalaz³a zastoso-
wanie w przypadkach postêpuj¹cej mia¿d¿ycy, przy nieznacz-
nych z³ogach stosuje siê metody alternatywne np. angioplastykê.
W tej metodzie udra¿nia siê têtnice i usuwa z³ogi mia¿d¿ycowe
za pomoc¹ specjalnych baloników lub ostatnio laserów i no¿y-
ków obrotowych, za pomoc¹ których mechanicznie wystruguje siê
z³ogi. Zabieg balonikowania polega z regu³y na wprowadzeniu
cewników do têtnicy udowej przez aortê w kierunku serca. Ich
umiejscowienie, w docelowym obszarze têtnicy wieñcowej, kon-
troluje siê za pomoc¹ zdjêcia rentgenowskiego. Poprzez cewniki
wprowadza siê balonik a nastêpnie napompowuje go p³ynem pod
wysokim ciœnieniem. W ten sposób balonik „rozgniata” z³ogi
mia¿d¿ycowe w têtnicy. 

Ka¿dy zabieg angioplastyki niszczy wnêtrze têtnic wieñcowych,
czasem nawet na d³ugoœci kilku centymetrów. Nie mo¿e zatem
dziwiæ fakt, ¿e liczba komplikacji zwi¹zanych z t¹ technik¹ jest
powa¿na. W ponad 30% przypadków têtnica wieñcowa zamyka
siê niemal natychmiast lub w przeci¹gu paru miesiêcy po zabiegu.
To t³umaczy, ¿e ka¿da forma zabiegu, nawet ta najnowoczeœniej-
sza prowadzi do uszkodzeñ i ran w œcianach têtnic wieñcowych.

Najpowa¿niejsz¹ komplikacj¹ zabiegu angioplastyki jest pêkniêcie
œciany naczynia z powodu mechanicznej ingerencji w têtnicy.
Inne, równie groŸne powik³anie, zwi¹zane jest z obecnoœci¹ w na-
czyniu w³ókien uszkodzonej mechanicznie tkanki i powstaj¹cych
zakrzepów krwi. Te czynniki prowadz¹ do wtórnego zamkniêcia
naczynia. Do d³ugotrwa³ych powik³añ zalicza siê tak¿e nadmier-
ne powstawanie blizn w obszarze powsta³ych po zabiegu ran
oraz dalszy przyrost z³ogów mia¿d¿ycowych.
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Cewnik balonikowy wprowadzany
jest najczêœciej przez têtnicê udow¹

Balonik nape³niany jest pod
wysokim ciœnieniem, zgniataj¹c z³ogi
i dociskaj¹c je do œciany naczynia 

Œciana naczynia zostaje podczas
tego zabiegu powa¿nie uszkodzona.

Skutki zabiegu angioplastyki:
– W 70% przypadków polepsza ukrwienie naczyñ wieñcowych
– W 30% dochodzi do wtórnego zamkniêcia têtnicy. 

Z³ogi mia¿d¿ycowe ograniczaj¹
przep³yw krwi przez têtnicê
wieñcow¹ 

Koniec cewnika zbli¿a siê do z³ogów
w têtnicy wieñcowej 

Angioplastyka próbuje polepszyæ ukrwienie miêœnia sercowego 
metod¹ mechaniczn¹:
1. Wprowadzenie cewnika    2. Napompowanie balonika

1.

2.
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W jaki sposób komórkowe sk³adniki
od¿ywcze mog¹ zwiêkszyæ szanse
powodzenia zabiegu angioplastyki 

D³ugotrwa³y wynik interwencyjnego zabiegu angioplastyki mo¿na
utrzymaæ i wyraŸnie polepszyæ poprzez stosowanie przed i po
zabiegu dodatku komórkowych sk³adników od¿ywczych. W nie-
których przypadkach mog¹ one zmniejszyæ objawy dusznicy bo-
lesnej na tyle, ¿e lekarz zaleci od³o¿enie wykonania zabiegu. Naj-
czêœciej jednak zalecane jest przeprowadzenie zabiegu w celu
zminimalizowania ryzyka wyst¹pienia zawa³u serca.

Po podjêciu decyzji o zabiegu zalecam Ci jak najszybsze rozpo-
czêcie realizowania mojego programu witaminowego i poinfor-
mowanie o tym swojego lekarza. Dodatek komórkowych sk³ad-
ników od¿ywczych zasila tkankê œciany têtnicy w witaminy
i przyspiesza proces gojenia siê ran. Jeœli przeprowadzano ju¿
u Ciebie zabieg angioplastyki, mój program witaminowy mo¿e
pomóc Ci zwiêkszyæ szanse na osi¹gniêcie d³ugofalowego sukcesu
tego zabiegu. Okreœlone sk³adniki od¿ywcze w ró¿ny sposób
przyczyniaj¹ siê do sukcesu przeprowadzonego zabiegu:

• Witamina C przyspiesza proces gojenia ran powsta³ych
w têtnicach wieñcowych podczas zabiegu angoplastyki. Do
dnia dzisiejszego nie istnieje lekarstwo, którego dzia³anie
mo¿na by by³o porównaæ z dzia³aniem witaminy C podczas
gojenia siê ran w œcianach têtnic. 

• Lizyna i prolina pomagaj¹ odtworzyæ strukturê œciany naczy-
nia, zmniejszaj¹c w tym samym czasie ryzyko powstania z³o-
gów t³uszczów w obszarze ran i uszkodzeñ têtnicy. 

• Witamina E oraz witamina C zapobiegaj¹ nadmiernemu two-
rzeniu siê blizn w œcianie têtnicy. Przyczyn¹ bliznowacenia
jest rozrost komórek miêœniowych œciany naczynia, co prowa-
dzi do wtórnego zamkniêcia siê têtnicy wieñcowej po angio-
plastyce. 
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• Witamina C, witamina E i beta-karoten oraz inne komórko-
we sk³adniki od¿ywcze zmniejszaj¹ ryzyko powstania zakrze-
pów krwi poprzez ochronne dzia³anie na p³ytki krwi oraz
zapewniaj¹ wa¿n¹ antyoksydacyjn¹ ochronê dla uk³adu
krwionoœnego.

Moje zalecenia dotycz¹ce zachowania zdrowia komórkowego
obejmuj¹ wybór komórkowych sk³adników od¿ywczych, których
synergiczne dzia³anie okreœla d³ugotrwa³y sukces stosowanego
zabiegu angioplastyki. Aby jeszcze bardziej podwy¿szyæ inten-
sywnoœæ dzia³ania, zalecam zwiêkszenie dawki nastêpuj¹cych
witamin: witaminy C i E.
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• Sk³adniki od¿ywcze pomagaj¹
zapobiegaæ tworzeniu siê
zakrzepów krwi w uszko-
dzonych miejscach naczynia.

• Sk³adniki od¿ywcze
wspomagaj¹ leczenie œciany
naczynia uszkodzonej podczas
zabiegu angioplastyki.

Nastêpuj¹ce komórkowe sk³adniki od¿ywcze mog¹ przyczyniæ siê
do d³ugofalowego sukcesu zabiegu angioplastyki
– witamina C
– witamina E
– lizyna
– prolina
– arginina
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Badania kliniczne z komórkowymi
sk³adnikami od¿ywczymi

W zapobieganiu wtórnemu zamkniêciu têtnicy wieñcowej po
angioplastyce pomagaj¹ ró¿ne komórkowe sk³adniki od¿ywcze.
Ju¿ pierwsze przeprowadzone badania kliniczne z naturalnymi
substancjami od¿ywczymi wykazuj¹ nieporównanie lepsze wyniki
w leczeniu i zapobieganiu ni¿ jakakolwiek konwencjonalna
terapia: 

• Dr Samuel DeMeio z Uniwersytetu Emory, w Atlancie, prze-
bada³ pacjentów z chorob¹ wieñcow¹ serca, którzy poddani
zostali angioplastyce. Po przeprowadzonym zabiegu jedna
grupa pacjentów otrzymywa³a 1200 miêdzynarodowych jed-
nostek witaminy E jako dodatek ¿ywieniowy, druga grupa –
kontrolna nie otrzymywa³a dodatku witaminy E. Po czterech
miesi¹cach badania u uczestników z grupy witaminowej stwier-
dzono spadek czêstotliwoœci wtórnego zamkniêcia têtnic wieñ-
cowych o 15%, w porównaniu z grup¹ kontroln¹.

• Moja kole¿anka, dr Aleksandra Niedzwiecki oraz jej wspó³pra-
cownicy wykazali, ¿e witamina C zmniejsza nadmierny wzrost
i rozwój komórek miêœni g³adkich œciany naczynia i pomaga
opanowaæ jeden z najczêstszych czynników odpowiedzial-
nych za niepowodzenie zabiegu angioplastyki. Doœwiadcze-
nia na zwierzêtach, przeprowadzone przez dr Gilberto Nunesa
z zespo³em, potwierdzi³y i udokumentowa³y pozytywny wp³yw
kombinacji witaminy C i E na wyraŸne zmniejszenie odsetka
wtórnego zamkniêcia naczynia po zabiegu balonikowania. 

• Witamina C, witamina E, lizyna i prolina to wa¿ne sk³adniki
od¿ywcze, które w sposób naturalny pomog¹ Tobie zmniej-
szyæ ryzyko wyst¹pienia wtórnego zamkniêcia œwiat³a naczy-
nia, po angioplastyce. Zdaj sobie jednak sprawê z tego, ¿e
opisane w tym rozdziale problemy – zawa³ serca, dusznica
bolesna, operacja wszczepienia bypassów, czy angioplastyka
– podlegaj¹ wspólnemu mianownikowi, u podstaw którego
le¿y zwapnienie ¿y³ i mia¿d¿yca.
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Moje zalecenia
Wszystkim pacjentom cierpi¹cym na dusznicê bolesn¹, po za-
wale serca, po operacji wszczepienia bypassów i angioplastyce
zalecam dodatek komórkowych sk³adników od¿ywczych do co-
dziennej diety, opisany w rozdziale dotycz¹cym mia¿d¿ycy.
Poni¿ej zamieszczam list wdziêcznego pacjenta, który realizowa³
moje zalecenia dotycz¹ce zachowania zdrowia komórkowego
po zabiegu angioplastyki.

Wiêcej listów od pacjentów cierpi¹cych na chorobê wieñcow¹
serca przytoczonych zosta³o w poprzednich rozdzia³ach.
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Drogi Doktorze Rath,

Pañskiemu programowi witaminowemu zawdziêczam tak wielk¹
poprawê mojego zdrowia i jakoœci ¿ycia, ¿e chcia³abym podzieliæ siê
tym sukcesem z innymi. W lutym skoñczy³am 83 lata. Cierpia³am na
ciê¿k¹ postaæ dusznicy bolesnej, wiêc mój lekarz rodzinny skierowa³
mnie do kardiologa, w celu przeprowadzenia zabiegu angioplastyki.
W tym samym czasie, po przebytym udarze, wszczepiono mojemu
78 letniemu mê¿owi trzy bypassy. Musia³am znaleŸæ si³y, aby siê nim
zaj¹æ, ale wci¹¿ odczuwa³am te same bóle. W sierpniu ubieg³ego
roku nastêpny kardiolog przeprowadzi³ u mnie zabieg angioplastyki,
ale równie¿ ten zabieg nie przyniós³ oczekiwanych korzyœci i tak we
wrzeœniu wszczepiono mi dwa bypassy, pojawi³a siê te¿ koniecznoœæ
wszczepienia trzeciego.

Do skorzystania z Pañskiego programu komórkowych sk³adników
od¿ywczych namówi³ mnie mój syn. W styczniu tego roku ci¹gle
mia³am dusznicê z powodu têtnicy, której nie uda³o siê zast¹piæ
bypassem. Po 3 miesi¹cach przesta³am odczuwaæ bóle wywo³ane
stresem, wysi³kiem czy zdenerwowaniem, a teraz, po szeœciu
miesi¹cach, czujê siê œwietnie i mam kondycjê fizyczn¹ tak¹ jak 
5 czy 10 lat temu. 

Mój m¹¿, chocia¿ ogranicza go przebyty udar, tak¿e cieszy siê 
lepszym stanem zdrowia – tylko dziêki Pañskiemu sercowo –
naczyniowemu programowi zdrowotnemu.

Pozdrawiam serdecznie,
L.W.
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Uwagi
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