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Nadciśnienie tętnicze 
uznane jest za chorobę 
XXI wieku. Z czego wynika 
tak duża częstotliwość 
zachorowań? 
Rzeczywiście, w dzisiejszych czasach 
obserwujemy dramatyczny wzrost 
częstości występowania nadciśnienia 
tętniczego. W Polsce nadciśnienie 
występuje u 9,5 mln osób dorosłych. 
Jest to wielki problem, zważywszy 
że nadciśnienie jest głównym czyn-
nikiem ryzyka chorób, które często 
skracają życie, a więc: zawału serca, 
udaru mózgu i niewydolności nerek. 

Post 
reguluje cisnienie

Do rozwoju nadciśnienia przyczynia 
się współdziałanie dwóch ważnych 
czynników: z jednej strony genów 
podatności na nadciśnienie, które 
mogą wywołać chorobę, a z drugiej 
strony stylu życia, który ma wpływ 
na geny. A ponieważ ze stylem życia 
związane jest żywienie i aktywność 
ruchowa, a więc czynniki, na które 
możemy dowolnie wpływać. Mamy 
więc wpływ na nasze geny i za ich 
pośrednictwem możemy zarówno 
wywołać nadciśnienie, jak również 
możemy je wyleczyć. Wszystko za-
leży od tego, jakie to jest żywienie. 

Jak możemy się bronić 
przed nadciśnieniem?
Współczesny, fatalny sposób ży-
wienia, z przewagą bogatokalo-
rycznej, wysoko przetworzonej 
żywności i pokarmów zwierzęcych 
z nadmiarem soli, przestraja geny 
w kierunku rozwoju zespołu me-
tabolicznego, który jest związany z 
wysokim poziomem insuliny, insuli-
noopornością, otyłością i nadciśnie-
niem. To właśnie nadmiar insuliny 
jest sprawcą otyłości, zwłaszcza 
brzusznej. Tłuszcz brzuszny, zwa-
ny trzewnym, staje się szczególnie 
niebezpieczny w przypadku jego 
nadmiaru (otyłości), gdyż wtedy 
przeradza się w narząd hormonal-
nie czynny, który produkuje kilka-
dziesiąt czynników tzw. adipokin, 
odpowiedzialnych za rozwój m.in. 
nadciśnienia, cukrzycy i jej powi-
kłań, zakrzepów, miażdżycy i in-
nych chorób. To właśnie ten tłuszcz 
powinien być jak najszybciej zredu-
kowany przez odchudzanie, gdyż 
wówczas zostanie usunięta główna 
przyczyna nadciśnienia. Dlatego też 
w leczeniu nadciśnienia należy ra-
dykalnie ograniczyć dowóz kalorii 
i zwiększyć wydatek kalorii przez 
aktywność ruchową, żeby obniżyć 
insulinę. 

Czy dieta warzywno- 
-owocowa może pomóc 
uregulować ciśnienie? 
Na czym polega 
mechanizm diety? 

Rzeczywiście, nasze doświadczenia 
potwierdziły dużą skuteczność die-
ty warzywno-owocowej w redukcji 
nadciśnienia. Analizując mechanizm 
działania, okazuje się, że wszyst-
kie właściwości tejże diety mają 
wręcz fenomenalne działanie w ob-
niżaniu wysokiego ciśnienia, przede 
wszystkim dlatego, że dieta dostar-
cza niewielkiej ilości energii, obni-
ża insulinę, przywraca komórkom 
wrażliwość na insulinę, dzięki cze-
mu dochodzi do redukcji masy cia-
ła, a zwłaszcza tłuszczu trzewnego, 
z czym wiąże się obniżenie adipokin 
odpowiedzialnych za nadciśnienie. 

Wiadomo, że sól zatrzymuje 
wodę i podnosi ciśnienie, a ponieważ 
dieta ta jest uboga w sól, więc jest 
moczopędna i dlatego obniża ciśnie-
nie. Rośliny są bogate w potas, któ-
ry ma działanie obniżające ciśnienie. 
Zielone rośliny posiadają chlorofil, 
który jest źródłem magnezu i rów-
nież błonnika, które także obniżają 
ciśnienie, jak wykazały to liczne ba-
dania epidemiologiczne. Metaanaliza 
(przegląd prac badawczych o po-

dobnej tematyce) wykazała, że przy 
obniżaniu ciśnienia szczególnie sku-
teczna jest dieta wegetariańska, któ-
ra zmniejsza ryzyko nadciśnienia aż 
o 75 proc., zwłaszcza gdy wykluczy 
się produkty pochodzenia zwierzę-
cego, takie jak: mięso, nabiał i jaja.

 W powstawaniu nadciśnienia 
także biorą udział toksyczne wolne 
rodniki, hamujące produkcję tlen-
ku azotu przez komórki śródbłon-
ka, które wyścielają wnętrze ścian 
naczyniowych. Tlenek azotu jest 
ważnym czynnikiem, który sygnali-
zuje włóknom mięśni naczyń – roz-
kurcz, co obniża ciśnienie. Dlatego 
też w leczeniu nadciśnienia ważne są 
antyoksydanty, które zmiatają wolne 
rodniki, zwiększają produkcję tlen-
ku azotu i obniżają ciśnienie. Dieta 
oparta na warzywach i owocach ob-
fituje w antyoksydanty. Nawet samo 
zwiększenie konsumpcji warzyw 
i owoców w codziennym żywieniu, 
zwiększa korzystne antyoksydanty 
i także redukuje nadciśnienie [John 
JH et al., Effects of fruit and vegetable 
consumption on plasma antioxidant 
concentrations and blood pressu-
re: a randomised controlled trial, 
„Lancet”, 2002; 359:1969-1974]. 
Wiele roślin zielonych, takich jak: sa-
łata, rukola, jarmuż, botwina, a także 
buraki, posiada azotany, które są za-
mieniane na azotyny i tlenek azotu, 
który obniża ciśnienie. 

Wiele się słyszy o 
szkodliwości azotynów, 
a tu słyszymy o ich 
dobrodziejstwie?
Rzeczywiście, azotyny, które dodaje 
się do mięsa, a zwłaszcza wędlin, w 
celu nadania koloru i powstrzymania 
rozwoju bakterii jadu kiełbasianego, 
stają się rakotwórcze, mogą wywo-
łać np. raka nerki, ale dopiero po za-
mianie w nitrozoaminy. Aby do tego 
doszło, azotyny muszą połączyć się 
z aminami, które są obecne w mię-
sie, natomiast rośliny nie posiadają 
takich amin i nie są rakotwórcze, a 
wręcz przeciwnie, rośliny bogate w 
azotany chronią nas przed rakiem. 
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Jakimi głównymi zasadami 
powinny kierować się 
osoby mające nadciśnienie, 
a chcące skorzystać z 
dobroczynnej diety? 
Warto zastosować okresową ku-
rację, która polega na spożywaniu 
przez okres 2 do 6 tygodni (w za-
leżności od rezerw tłuszczu i wy-
sokości nadciśnienia) warzywa, 
które nie posiadają skrobi, i owo-
ce niskocukrowe, takie jak: jabłka, 
grejpfruty, cytryny, jagody. Więk-
szość powinny stanowić warzywa, 
dopuszczone są również zupy wa-
rzywne. Warto wykluczyć z diety 
ogórki kiszone i ograniczyć w po-
trawach sól, która zwiększa ciśnie-
nie. Szczególnie cenne są rośliny, 
które posiadają azotany redukują-
ce nadciśnienie, a więc warzywa 
zielone i buraki, również czosnek, 
który także obniża ciśnienie. 

Więcej informacji o diecie jest 
w książce: „Ciało i ducha ratować 
żywieniem”. Książka ta jest rów-
nież w wersji angielskiej: „Save 
the Body and Soul with Nutri-
tion”, do nabycia w Ośrodku So-
fra w Mielnie (e-mail: recepcja.
mielno@sofra.com.pl) i w wersji 
elektronicznej na stronie www.
ewadabrowska.pl. W księgarniach 
są również dostępne pomocne 
książki Beaty Dąbrowskiej i Pauli-
ny Borkowskiej. Więcej informacji 
także na stronie internetowej.  

Jakie jest doświadczenie 
Pani Doktor dotyczące 
wyleczeń pacjentów z 
nadciśnienia tętniczego? 
Doświadczenia są już wieloletnie, a 
wyniki są czasami zaskakujące, jak 
w przypadku otyłej kobiety, lat 54, 
z wagą 112 kg przy niskim wzro-
ście 156 cm, która od 7 lat miała 
wysokie ciśnienie, rzędu 220/120, 
i z tego powodu musiała co miesiąc 
trafiać do szpitala. Mimo leczenia 
utrzymywały się również obrzęki 
i cukrzyca, dopiero dzięki diecie 
warzywno-owocowej, kiedy zre-
dukowała 30 kg nadwagi, nastąpiła 
normalizacja ciśnienia, które wy-

nosiło 120/80, jak również ustąpiła 
cukrzyca i obrzęki. Na przestrzeni 
trzech lat była ona wielokrotnie w 
ośrodku z dietą w Gołubiu na ku-
racjach. Jak widzimy, w leczeniu 
nadciśnienia, podobnie i cukrzycy, 
obrzęków, czy też miażdżycy, war-
to stosować dietę, która redukuje 
zwłaszcza otyłość brzuszną, główną 
przyczynę chorób.

Zaobserwowaliśmy, że efek-
ty diety warzywno-owocowej 
w obniżaniu nadciśnienia są dość 
szybkie, gdyż zaledwie po jednym 
tygodniu diety w grupie naszych 
pacjentów z nadciśnieniem uzy-
skaliśmy u 71 proc. normalizację 
ciśnienia, co pozwoliło na odsta-
wienie leków hipotensyjnych. 
Były to osoby z otyłością, u któ-
rych czas trwania choroby wyno-
sił średnio 8 lat. U pozostałych 20 
proc. udało się zmniejszyć dawki 
leków, zaś u 9 proc. nie uzyskano 
obniżenia ciśnienia w tym czasie, 
a były to osoby o najdłuższym cza-
sie trwania choroby, który wynosił 
10 lat, i najniższej masie ciała.

Zatem dieta warzywno-owoco-
wa w przypadku nadciśnienia wy-
kazuje szybki efekt hipotensyjny 
–  zwłaszcza w przypadku osób 
z nadwagą. Aby utrwalić wyniki 
i nie powrócić do wyjściowej cho-
roby, warto dietę stosować dłużej 
–  np. do kilku tygodni, lub powra-
cać do niej okresowo –  np. 1 dzień 
w tygodniu, a później zmienić ży-
wienie na prozdrowotne, oparte 
głównie na najzdrowszym pokar-
mie, jakim są nieprzetworzone 
rośliny.
 
Dziękuję za rozmowę. 
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mango

cytryna

jabłko

banan

orzeźwiający

Koktajl

Owoce mango  
są wyjątkowo bogate  
w przeciwutleniacze,  
w tym między innymi 

witaminę A, C, E. 
Antyoksydanty walczą 
z nadmiarem wolnych 
rodników szkodliwym  

dla organizmu.

• banan
• sok z 1/2 cytryny
• mango
• jabłko

Owoce obieramy. Miksujemy. 
Dodajemy sok z cytryny oraz 
opcjonalnie rozcieńczamy wodą. 
Smacznego!

Koktajl z mango
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