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Kiedy zauważyła 
Pani Doktor, że post 
może być pomocny 
w chorobach serca?
Kiedy przed ponad trzydziestu 
laty po raz pierwszy zastosowałam 
u  ciężko chorego na serce pacjenta 
z dużą nadwagą post, który polegał 
na spożywaniu wyłącznie tartej mar-
chwi i wody, doznałam prawdziwe-
go olśnienia; pacjent zaczął szczupleć 
i  jednocześnie zdrowieć, a poprawa 
dotyczyła nie tylko jego serca, ale 
także wszystkich innych chorych na-
rządów. Co ciekawe, nie odczuwał 
on głodu, a w miarę jak ustępowały 
dolegliwości, równocześnie ulegały 
normalizacji wszystkie jego niepra-
widłowe wyniki badań dodatkowych. 
Stałam wobec niewiadomej: z jednej 
strony widziałam skutek diety – orga-
nizm potrafił spontanicznie wyleczyć 
się pod wpływem postu, z drugiej nie 
wiedziałam, czym dokładnie jest ten 
samouzdrawiający mechanizm, gdzie 
krył się fenomen diety polegającej na 
czasowym spożywaniu wyłącznie wa-
rzyw i owoców.

W czym zatem tkwi sekret?
Dzisiaj wiemy, że ten uzdrawiający 
mechanizm postu wiąże się z  tzw. 
autofagią, zwaną potocznie odżywia-
niem wewnętrznym. W przypadku 
radykalnego ograniczenia dowozu 
cukru, a  konkretnie niezbędnej do 
życia glukozy, organizm aktywizuje 
na najniższym poziomie komórki, 
czyli w samych genach, samoleczące 
mechanizmy, które polegają na uru-
chomieniu produkcji glukozy kosz-
tem własnych komórek, często 
zwyrodniałych, a  także wszelkich 
złogów, którymi mogą być zakrze-
py,  guzy, blaszki miażdżycowe, 
a nawet blizny. Ma to za zadanie uru-
chomienie trawienia wewnętrznego.

Dieta warzywno-owocowa jest 
przykładem postu zwanego czę-
ściowym, który nie jest zupeł-
ną  głodówką,  gdyż dostarcza nam 
niezbędnych witamin, enzymów, 
mikroelementów i  tysięcy polife-
noli, które, podobnie jak sam post, 
wykazują wręcz nieprawdopodobne 

działanie lecznicze, potrafią odtruć 
nasz organizm, pobudzić regenera-
cję i przywrócić homeostazę, czyli 
to, co w życiu ważne – zdrowie. Po 
poście nie należy powracać do nie-
zdrowych produktów. 

Przypomnijmy, co można  
jeść w trakcie postu 
warzywno-owocowego.
Podczas postu jemy tylko dozwo-
lone produkty,  głównie warzywa 
niskoskrobiowe oraz owoce niskocu-
krowe, takie jak: jabłka, grejpfruty, 
cytryny, owoce jagodowe. Wszyst-
kie pokarmy jemy głównie na suro-
wo, w postaci surówek, soków, ale 
również z dodatkiem warzyw goto-
wanych czy duszonych (zupy wa-
rzywne, leczo, kalafior  gotowany). 
Ponieważ warzywa z natury są nisko-
kaloryczne, więc można jeść ich spo-
ro, natomiast owoców jemy mniej, 
pamiętając, że w tym czasie nie wol-
no jeść żadnych innych produktów 
niż dozwolone. W przypadku prze-
kroczenia 800 kcal mechanizmy 
postu mogą być przerwane i  wte-
dy, zamiast odżywiać się ze swoich 
niepotrzebnych złogów i  spalać to, 
co w organizmie było chore, nasze 
ciało zacznie znowu odżywiać się ze-
wnętrznie – a to oznacza, że zamiast 
się oczyszczać, będziemy się głodzić. 

Co ciekawe, w czasie postu znika 
uczucie głodu, gdyż automatycznie 
wyłącza się ośrodek głodu znajdujący 
się w mózgu. W przypadku przerwa-
nia postu przez dowóz kalorycznych 
pokarmów pojawia się głód. Zatem 
post, któremu towarzyszy głód, jest 
źle prowadzony. Więcej informa-
cji o  poście warzywno-owocowym 
znajduje się na stronie www.ewada-
browska.pl.

Co jest główną przyczyną 
chorób naczyniowo-
-sercowych? 
Przyczyny chorób sercowo-na-
czyniowych wiążą się zwykle 
z  miażdżycą, która dotyczy tętnic. 
Zmiany miażdżycowe występują 
wraz z  upływem czasu i  mają naj-
częściej związek z wadliwym żywie-

niem. Na ścianach tętnic odkładają 
się cząsteczki tłuszczu, białka i sole 
wapienne, przemieniając się w tzw. 
blaszkę miażdżycową. gdy nasze tęt-
nice zostaną zwężone co najmniej 
o połowę, dopiero wtedy zauważa-
my, że coś jest nie tak: łatwiej się 
męczymy, możemy mieć trudno-
ści z  koncentracją i  zapamiętywa-
niem. To dlatego, że dowóz tlenu do 
wszystkich komórek staje się ogra-
niczony, serce musi intensywniej 
pracować i dopiero wtedy może po-
jawić się ból, zwłaszcza po wysiłku, 
co ma związek z przemianą glukozy 
w kwas mlekowy (przy niedoborze 
tlenu). Zazwyczaj dopiero wtedy 
pacjent idzie do lekarza, a przecież 
miażdżyca zaczyna się już w  mło-
dym wieku. Jak ważna i wciąż mało 
doceniana jest profilaktyka przeciw-
miażdżycowa już w młodym wieku. 

Czy możemy cofnąć te 
niekorzystne zmiany?
Jeżeli wiemy, co powoduje miażdży-
cę, to wiemy, jak ją cofnąć. Jednym 
z ważnych czynników jest styl życia. 
Zły styl życia to przede wszystkim 
zbyt duża ilość kalorii przyjętych 
z  jedzeniem i zbyt mała ilość kalo-
rii „spalonych”, przy niedoborze ru-
chu. W  takiej sytuacji, a  zwłaszcza 
jeżeli mamy podatność genetyczną, 
nietrudno o  niekorzystne zmiany 
w  układzie sercowo-naczyniowym. 
Przy czym pamiętajmy, że problem 
wysokiego cholesterolu nie jest jedy-
nym czynnikiem związanym z miaż-
dżycą. Do rozwoju miażdżycy może 
doprowadzić wiele czynników. 

na choroby  
serca
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Które z nich należy  
wykonywać regularnie  

i z jaką częstotliwością? 

Podstawowe badania  
profilaktyczne

Morfologia
Wykonujemy raz na 
rok, aby określić, czy 
nie występuje np. 
niedokrwistość,  
nadkrwistość,  
zwiększona liczba  
białych krwinek 
(WBC) itp.

Badanie  
moczu 
Ocenia pracę układu 
moczowego i może 
być wstępnym bada-
niem sugerującym,  
że należy wykonać 
inne badania w kie-
runku danej choroby. 
Badanie kontrolne 
wykonujemy raz na 
rok.

Profil lipidowy 
Mierzy się go, by określić 
poziom cholesterolu.  
Po 40. roku życia  
wykonujemy to badanie 
raz na rok, młodsze  
osoby powinny  
je wykonywać raz  
na 2-3 lata. 

Cytologia 
Badanie profilaktycz-
ne w kierunku raka 
szyjki macicy. Osoby 
po 25. roku życia  
powinny je wykony-
wać raz na 2-3 lata, 
te w grupie ryzyka 
– raz na rok.

Kontrola  
uzębienia 
Raz na pół roku  
powinniśmy  
się wybrać na  
kontrolę stomatolo-
giczną oraz czyszcze-
nie zębów. 

raz na  
1 rok

raz na  
1 rok

raz na  
1 rok

raz na  
1 rok

raz na  
6 mies.

Badanie  
poziomu  
cukru we krwi 
Badanie to,  
wykonywane raz  
na rok, określa  
zagrożenie cukrzycą.

Pomiar  
ciśnienia 
tętniczego
Ciśnienie dobrze 
jest mierzyć raz na 
miesiąc w domu lub 
w przychodni. Przy 
każdej wizycie w gabi-
necie lekarskim warto 
poprosić o zmierzenie 
ciśnienia tętniczego.

raz na  
1 mies.

raz na  
1 rok
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Jakie czynniki  
mogą doprowadzić  
do rozwoju miażdżycy?
Po pierwsze, zbyt mała ilość wita-
miny C w organizmie, gdyż ta wła-
śnie witamina buduje kolagen ścian 
tętnic. Przy jej niedoborach zostają 
osłabione ścianki i wszelkie „rysy” 
na wewnętrznej stronie tętnic zo-
stają zasklepione blaszkami miaż-
dżycowymi. 

Również nadmiar białka może 
doprowadzić do miażdżycy.  głów-
nie chodzi o  homocysteinę, która 
powstaje z metioniny – aminokwa-
su obecnego zwłaszcza w  białku 
zwierzęcym, przy równoczesnym 
braku witaminy B6, B12 i kwasu fo-
liowego. Z powodu zbyt dużej ilości 
homocysteiny cierpi tak napraw-
dę cały organizm. To wróg naszego 
serca i  naczyń krwionośnych. Pod 
wpływem nadmiaru tej substancji 
we krwi uszkodzeniu ulegają włók-
na elastyny i uszczelniającego błonę 
wewnętrzną tętnic tzw. śródbłon-
ka. Reakcja obronna w postaci sta-
nu zapalnego naczynia i  ingerencji 
komórek odpornościowych tylko 
przyspiesza włóknienie, uwapnianie 
ścianek naczyń oraz miażdżycę. Te 
patologiczne procesy oznaczają nie 
tylko osłabienie tętnic, ale i  utra-
tę niezbędnej elastyczności, która 
poprzez chwilowe rozszerzanie się 
naczynia pod naporem tłoczonej 
skurczem serca krwi ułatwiała jej 
przepływ. Co więcej, zmienione 
patologicznie komórki śródbłonka 
rozrastają się pod wpływem media-
torów stanu zapalnego „do środka” 
naczynia,  gdzie tamują przepływ 

krwi, czym ułatwiają szybsze osa-
dzanie się cholesterolu, lipidów i in-
nych składników krwi. A to oznacza 
przyspieszenie miażdżycy. 

Jeszcze inna przyczyna to nad-
miar kalorii w  diecie, wiążący się 
z  nadprodukcją toksycznych wol-
nych rodników utleniających cho-
lesterol, który przypominać może 
zjełczały tłuszcz. Powinien on być 
uprzątnięty przez makrofagi – ko-
mórki żerne, które obładowują się 
takim balastem i same budują blasz-
kę miażdżycową. 

Otyłość, zwłaszcza brzuszna, jest 
także ważnym czynnikiem ryzyka 
miażdżycy, zważywszy, że komórki 
tłuszczowe przeładowane tłuszczem 
stają się producentem hormonów 
zwanych adipokinami, które wywo-
łują zespół metaboliczny z miażdży-
cą i cukrzycą na czele. Szczególnie 
niebezpieczne są czynniki proza-
krzepowe, które produkują komórki 
tłuszczowe, gdyż istnieje wtedy nie-
bezpieczeństwo zakrzepu tętnicy, 
czego konsekwencją może być udar 
mózgu czy zawał serca. 

Jak post wpływa na leczenie 
chorób układu krążenia?
To jest bardzo ciekawe, że w przy-
padku postu,  gdy jest przerwany 
dowóz kalorii i  organizm przesta-
wia się na odżywianie wewnętrz-
ne, zmiany miażdżycowe się cofają. 
W pierwszym rzędzie następuje re-
dukcja tłuszczu trzewnego i norma-
lizacja poziomu cukru, ciśnienia, 
nawet zakrzepy przylegające do 
blaszek miażdżycowych ulegają roz-
puszczeniu. Wszelkie złogi białko-
we zamieniane są na  glukozę. Post 
zwiększa też siłę skurczu serca, gdyż 
poprawia funkcje mitochondriów1, 
organelli komórkowych, w których 
powstaje energia. Zwiększenie wy-
dolności serca uruchamia działanie 
moczopędne i  następuje likwidacja 
obrzęków. W grupie chorych z miaż-
dżycą, u  których w  trakcie diety 

warzywno-owocowej monitoro-
waliśmy cholesterol, nastąpił 

przejściowy wzrost cho-
lesterolu we krwi, co 

świadczyło o  jego „wypłukiwaniu”, 
a już po dwóch tygodniach obniżył się 
i po kilku tygodniach diety powrócił 
do normy. Dlatego w przypadku cho-
rób naczyniowo-sercowych związa-
nych z miażdżycą niezwykle istotny 
jest dłuższy post, nawet do 6 tygodni. 

Po poście obserwujemy powrót 
do zdrowia, przypływ energii i sze-
reg korzystnych zmian klinicznych, 
takich jak ustąpienie duszności, 
a także bólów wysiłkowych. 

Aż trudno w to  
uwierzyć, że mamy na 
wyciągnięcie ręki zdrowie 
po zastosowaniu postu.
To prawda, post jest wspaniałym 
narzędziem terapeutycznym i może 
być zarówno lekarstwem, jak i me-
todą profilaktyki wielu chorób, m.in. 
sercowo-naczyniowych. Oczywiście 
chorzy, przeprowadzając post, po-
winni być pod kontrolą lekarza. 

Dziękuję za rozmowę.
1 Civitarese A.E i wsp. Calorie Restriction Increases 
Muscle Mitochondrial Biogenesis in Healthy Humans. 
PLoS Med. 2007 Mar; 4(3): e76.
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