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Fakty na temat nadciœnienia têtniczego
• Wspó³czeœnie kilkaset milionów ludzi na ca³ym œwiecie
cierpi na nadciœnienie têtnicze. Ze wszystkich chorób uk³adu kr¹¿enia jest ono chorob¹ cywilizacyjn¹ o najwiêkszym
rozmiarze. Epidemiczne rozprzestrzenianie siê tej choroby jest
w du¿ej mierze spowodowane faktem, i¿ do chwili obecnej
przyczyny nadciœnienia têtniczego s¹ niewystarczaj¹co lub
w ogóle nieznane.
• Medycyna konwencjonalna uznaje, ¿e w ponad 90 %
przyczyny nadciœnienia têtniczego s¹ nieznane. St¹d te¿ powszechnie stawiana diagnoza „idiopatyczna hipertonia”, czyli
nadciœnienie samoistne lub pierwotne, oznacza po prostu –
nadciœnienie o nieznanej przyczynie. Medycyna konwencjonalna – zorientowana na leczenie farmakologiczne – ogranicza siê jedynie do leczenia objawów tej choroby. Stosowane
w terapii leki: beta-blokery, leki moczopêdne (diuretyki) oraz
inne sztucznie obni¿aj¹ ciœnienie krwi (podejœcie zorientowane na objawy) bez rozwi¹zania zasadniczego problemu –
„skurczu” œciany naczynia krwionoœnego.
• Nowoczesna medycyna komórkowa wskazuje nowe drogi
ustalania przyczyn schorzenia, nowe mo¿liwoœci zapobiegania i terapii wspomagaj¹cej. G³ówn¹ przyczyn¹ nadciœnienia
têtniczego jest chroniczny niedobór niezbêdnych sk³adników
od¿ywczych w milionach komórek œciany naczynia. To prowadzi do czynnoœciowego skurczu naczynia, stwardnienia
œciany, jej pogrubienia i w konsekwencji do podniesienia
ciœnienia krwi. Os³abione naprê¿enie œciany têtnicy prowadzi
do powiêkszenia przekroju naczynia a przez to do obni¿enia
ciœnienia. U zdrowych osób, za normalne napiêcie œcian têtnic
odpowiadaj¹ tzw. czynniki „Relaxing”, czyli „czynniki rozluŸniaj¹ce”, produkowane w komórkach naczyñ. W przypadku
pacjentów cierpi¹cych na nadciœnienie czynniki rozluŸniaj¹ce
produkowane s¹ w niedoborze.
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G³ówna przyczyna

Podstawowe sposoby
zapobiegania i korygowania

Niedobór witamin i innych
sk³adników od¿ywczych
w milionach komórek œciany
naczynia krwionoœnego

Optymalne przyjmowanie
niezbêdnych sk³adników
od¿ywczych w diecie:
– witamina C
– magnez
– arginina
– koenzym Q-10
Uzupe³nia

Pomaga
zapobiegaæ
i
korygowaæ
Pogrubienie i skurcze
œciany naczynia

Pomaga
zapobiegaæ
i
korygowaæ

Nadciœnienie têtnicze
Pomaga
zapobiegaæ
i
korygowaæ
Przyspieszone narastanie z³ogów
mia¿d¿ycowych
Pomaga
zapobiegaæ
Zawa³y serca i udary mózgu

Komórkowe sk³adniki od¿ywcze przy nadciœnieniu têtniczym
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• W naturalnej profilaktyce choroby nadciœnieniowej zalecane
s¹ wybrane witaminy i inne sk³adniki od¿ywcze, przyczyniaj¹ce siê nie tylko do zapobiegania chorobie, ale równie¿ do
normalizowania istniej¹cego ju¿ wysokiego ciœnienia. Na
szczególn¹ uwagê zas³uguj¹: witamina C, aminokwas arginina
i inne substancje, które w naturalny sposób usuwaj¹ niedobór czynników rozluŸniaj¹cych w œcianie têtnicy.
• Badania naukowe i kliniczne potwierdzi³y równie¿ znaczenie magnezu i koenzymu Q-10 w procesie normalizacji nadciœnienia têtniczego.
• Moje zalecenia dla pacjentów z nadciœnieniem têtniczym:
rozpocznijcie jak najszybciej stosowanie naturalnej terapii
z komórkowymi sk³adnikami od¿ywczymi i poinformujcie
o tym swojego lekarza. Realizujcie ten program jako dodatek
do swych standardowych leków. Nie odstawiajcie ani nie
zmieniajcie swoich dotychczasowych leków bez porozumienia z lekarzem.
• Lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ. Skutecznoœæ programów
Zdrowia Komórkowego u pacjentów z nadciœnieniem
têtniczym oparta jest na fakcie, i¿ milionom komórek œciany
naczynia dostarczane jest brakuj¹ce „paliwo komórkowe”,
niezbêdne dla ich optymalnego funkcjonowania. Naturalny
program sercowo-naczyniowy, który trwale koryguje wysokie
ciœnienie jest najlepszym wyborem, jakiego mo¿esz dokonaæ,
aby skutecznie zapobiec chorobie.

Teraz mo¿emy zakoñczyæ problem masowej œmierci
Jak podaje WHO – Œwiatowa Organizacja Zdrowia – rocznie
umiera na chorobê nadciœnieniow¹ ponad 900 000 ludzi.
Suma „straconych lat ¿ycia”, spowodowana przez œmieræ
i inwalidztwo na skutek nadciœnienia – rozmiar tych kosztów ponoszonych przez ca³¹ spo³ecznoœæ – szacuje siê na
ponad 7 milionów lat ¿ycia.
raport WHO 2002
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Dlaczego Programy Zdrowia Komórkowego
pomagaj¹ pacjentom
z nadciœnieniem têtniczym
W tym rozdziale znajdziesz wybrane relacje wdziêcznych pacjentów z nadciœnieniem têtniczym. Ich listy stanowi¹ ¿ywy dowód
na to, ¿e komórkowe sk³adniki od¿ywcze wyraŸnie poprawi³y
ich zdrowie i jakoœæ ¿ycia.

Drogi Doktorze Rath,
Mniej wiêcej 8 tygodni temu zacz¹³em przyjmowaæ produkty
zawieraj¹ce b³onnik dla zredukowania poziomu mojego
cholesterolu, który osi¹gn¹³ 260 mg/dl, mimo moich starañ,
aby go obni¿yæ. Po przyjmowaniu tych produktów przez oko³o
2 i pó³ tygodnia, zda³em sobie sprawê, ¿e moje ciœnienie krwi siê
podnosi. Za¿ywa³em ju¿ leki z powodu nadciœnienia pierwotnego
od lat m³odzieñczych.
Nastêpnie dowiedzia³em siê, ¿e Pañski Program Zdrowia
Komórkowego mo¿e obni¿yæ ciœnienie krwi. Natychmiast
rozpocz¹³em jego realizacjê. W ci¹gu dwóch tygodni moje ciœnienie
krwi spad³o ze 145-150 / 90-96 do 130/82 – czasem trochê wiêcej,
jeœli jestem naprawdê zajêty! Zauwa¿y³em równie¿ zmniejszenie
uczucia ucisku w klatce piersiowej i mogê g³êbiej oddychaæ.
Z powa¿aniem,
S.S.
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Drogi Doktorze Rath,
Jestem 53-letnim mê¿czyzn¹ i moje ciœnienie krwi by³o
kontrolowane lekami na nadciœnienie. Za¿ywa³em ró¿ne leki
na nadciœnienie przez 10 lat.
Po 4 miesi¹cach realizowania Pañskiego sercowo-naczyniowego
programu witaminowego, przesta³em braæ wszystkie leki obni¿aj¹ce
ciœnienie, a moje ciœnienie krwi by³o badane co dwa tygodnie.
Od 6 tygodni jest ono w normie, co zawdzieczam Panskiemu
programowi. Przed rozpoczêciem terapii zauwa¿y³em tak¿e
pewne objawy dusznicy, równie¿ one zosta³y usuniête.
£¹czê wyrazy szacunku,
J.L.

Drogi Doktorze Rath,
Od piêciu miesiêcy przestrzegam Pañskich zaleceñ, stosujac
programy witaminowe. W tym czasie lekarz zredukowa³ mi leki
na nadciœnienie o po³owê, wiêc mogê uczciwie powiedzieæ,
¿e biorê teraz po³owê tych leków, które bra³am piêæ miesiêcy temu.
Moje ciœnienie krwi utrzymuje siê œrednio na poziomie 120/78.
Zaskoczony? Proszê w to uwierzyæ! Kolejny cel: ¿adnych leków.
Jeszcze raz dziêkujê.
Pozdrawiam,
L.M.
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Drogi Doktorze Rath,
Jestem 52-letnim mê¿czyzn¹, cierpi¹cym od 25 lat na nadciœnienie
têtnicze. Leczy³em siê u szeœciu ró¿nych lekarzy i nie jestem nawet
w stanie zliczyæ ró¿nych leków obni¿aj¹cych ciœnienie, jakie mi
przepisywano. Najlepszym rezultatem, jaki osi¹gn¹³ ka¿dy z tych
lekarzy by³o obni¿enie mojego ciœnienia do œrednio 135/95 w ci¹gu
ostatnich piêciu lub szeœciu lat, przy kombinacji leków
przepisywanych na receptê.
W grudniu zesz³ego roku rozpocz¹³em realizacjê Pañskiego
programu witaminowego. Moje ciœnienie krwi spad³o do œredniego
124/82 w pierwszym tygodniu stycznia. Doœwiadczy³em uczucia
wiêkszej energii i dobrego samopoczucia. Sta³o siê to bez ¿adnej
zmiany w diecie lub stylu ¿ycia. Lekarz zredukowa³ jedno z moich
lekarstw obni¿aj¹cych ciœnienie o po³owê. W przeci¹gu nastêpnych
miesiêcy wartoœci ciœnienia osi¹gnê³y œredni poziom 120/64 mm Hg,
dlatego próbujê przekonaæ mojego lekarza o dalszej redukcji
przepisywanych leków.
Jestem teraz ca³kowicie przekonany, ¿e komórkowe sk³adniki
od¿ywcze naprawdê pomog³y obni¿yæ moje ciœnienie krwi i mogê
tylko powiedzieæ „Bardzo dziêkujê”.
Szczerze oddany,
L.M.

115

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

Dodatkowe informacje na temat
komórkowych sk³adników od¿ywczych
w nadciœnieniu
Komórkowe sk³adniki od¿ywcze pomagaj¹ w sposób naturalny,
obni¿yæ podwy¿szone ciœnienie. Dodatkowo chroni¹ one œciany
têtnic, zapobiegaj¹ powstawaniu i postêpowi z³ogów mia¿d¿ycowych oraz redukuj¹ naprê¿enie œcian. Dla pacjentów z nadciœnieniem têtniczym polecane s¹ nastêpuj¹ce komórkowe sk³adniki od¿ywcze:
• Arginina, naturalny aminokwas, za poœrednictwem enzymu
syntazy z L-argininy powstaje tlenek azotu, zbudowany tylko
z dwóch atomów: azotu i tlenu. Zwi¹zek ten jest najsilniejszym znanym czynnikiem rozkurczaj¹cym naczynia krwionoœne. Tlenek azotu wzmaga elastycznoœæ œcian naczyñ i pomaga znormalizowaæ wysokie ciœnienie krwi.
• Witamina C wzmaga produkcjê prostacykliny w œcianie têtnicy, hormonu tkankowego hamuj¹cego zlepianie p³ytek krwi
i rozszerzaj¹cego naczynia krwionoœne, zw³aszcza wieñcowe.
• Magnez, naturalny antagonista wapnia, jest niezbêdny dla
optymalnej równowagi mineralnej w komórkach œcian naczyñ
krwionoœnych. Przyczynia siê do obni¿enia napiêcia œciany
têtnicy i jednoczeœnie do normalizacji ciœnienia krwi.
• Lizyna i prolina pomagaj¹ chroniæ œciany naczyñ i zapobiegaæ rozwojowi z³ogów mia¿d¿ycowych. Ten wa¿ny mechanizm
zosta³ omówiony szczegó³owo w rozdziale drugim i trzecim.
Poniewa¿ mia¿d¿yca jest powi¹zana z nadciœnieniem têtniczym, sk³adniki te s¹ równie¿ niezbêdne w zapobieganiu
i leczeniu tego stanu.
Przedstawione fakty naukowe podkreœlaj¹ szczególne znaczenie
w³aœciwej kombinacji witamin i innych naturalnych sk³adników
od¿ywczych w profilaktyce i leczeniu wspomagaj¹cym przy nadciœnieniu têtniczym.
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Badania kliniczne nad wybranymi
sk³adnikami od¿ywczymi
w nadciœnieniu têtniczym
Wybrane komórkowe sk³adniki od¿ywcze przetestowaliœmy
w pilota¿owym badaniu klinicznym na 15 pacjentach (w przedziale wiekowym 32 – 69 lat), cierpi¹cych na zaawansowane
nadciœnienie têtnicze. Czas trwania badania wynosi³ 32 tygodnie. W tym okresie, oprócz przepisanych leków na nadciœnienie,
uczestnicy otrzymywali dodatek komórkowych sk³adników
od¿ywczych.
Ciœnienie krwi ka¿dego pacjenta by³o mierzone w takcie dwutygodniowym. Na pocz¹tku badania wszyscy pacjenci mieli podwy¿szone ciœnienie zarówno w fazie skurczu jak i rozkurczu. Œrednia wartoœæ ciœnienia têtniczego skurczowego (górnego) wynosi³a
167mm Hg, a rozkurczowego (dolnego) – 97.
Po trwaj¹cej 32 tygodnie terapii z komórkowymi sk³adnikami
od¿ywczymi wartoœci ciœnienia wyraŸnie poprawi³y siê u wszystkich uczestników. Wyniki koñcowe badania przedstawia³y siê
nastêpuj¹co: œrednie systoliczne ciœnienie wynosi³o 142 mm Hg
a diastoliczne 83. Odczyty te by³y ni¿sze odpowiednio o oko³o
16% i 15% od pomiarów ciœnienia wykonanych na pocz¹tku
badania. Rezultatom tym nie towarzyszy³y ¿adne efekty uboczne,
tak czêste wœród ludzi za¿ywaj¹cych leki obni¿aj¹ce ciœnienie.
Faza skurczu
Faza rozkurczu

Redukcja
16%

Redukcja
15%

Tygodnie

U pacjentów przyjmuj¹cych komórkowe sk³adniki od¿ywcze, wartoœci
ciœnienia systolicznego i diastolicznego obni¿y³y siê œrednio o 16% i 15%.
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Dalsze badania kliniczne
W³aœnie udowodniliœmy, ¿e ró¿norodne sk³adniki od¿ywcze s¹
w stanie obni¿yæ w sposób naturalny wartoœci ciœnienia krwi.
Jednoczeœnie pacjenci mog¹ liczyæ na brak jakichkolwiek dzia³añ ubocznych przy stosowaniu naturalnych produktów równie¿
dlatego, ¿e ciœnienie krwi ulega normalizacji a nie gwa³townemu
obni¿eniu, przy którym mo¿e dojœæ do zaburzenia równowagi
i os³abienia organizmu. Takie reakcje nie nale¿¹ do rzadkoœci
w przypadku stosowania popularnych na rynku leków obni¿aj¹cych ciœnienie.
W poni¿szej tabeli umieszczono przegl¹d przeprowadzonych
badañ klinicznych, z zastosowaniem komórkowych sk³adników
od¿ywczych: lewa kolumna przedstawia badane sk³adniki pokarmowe, œrodkowa – wyniki koñcowe badañ, prawa – autorów
badania.

Przebadane
komórkowe
sk³adniki od¿ywcze

Spadek
ciœnienia krwi

Autor badañ

witamina C

5%–10%

McCarron

koenzym Q-10

10%–15%

Digiesi

magnez

10%–15%

Turlapaty
i Widman

arginina

Ponad 10%

Korbut
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Wykaz specjalnych komórkowych
sk³adników od¿ywczych przy
nadciœnieniu têtniczym
Moje zalecenia dla pacjentów z nadciœnieniem têtniczym –
w uzupe³nieniu programu podstawowego, przyjmujcie
dziennie podwy¿szone dawki nastêpuj¹cych komórkowych
sk³adników od¿ywczych:
• witamina C: obni¿a napiêcie œciany naczynia, odpowiada za wzrost iloœci czynników rozluŸniaj¹cych i obni¿a
podwy¿szone ciœnienie krwi
• witamina E: przeciwutleniacz, zapewnia ochronê b³on
komórkowych
• arginina: wzmaga produkcjê „czynników rozluŸniaj¹cych”, obni¿a napiêcie œcian naczyñ oraz podwy¿szone
ciœnienie krwi
• magnez: wp³ywa na metabolizm innych pierwiastków,
obni¿a napiêcie œcian naczyñ krwionoœnych i podwy¿szone ciœnienie krwi
• wapñ: optymalizuje metabolizm minera³ów, obni¿a napiêcie œcian naczyñ i podwy¿szone ciœnienie krwi
• bioflawonoidy: katalizatory, które m.in. usprawniaj¹
biologiczne dzia³anie witaminy C
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