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4 plāni veselīgai dzīvei

Ja jūs reizēm iedomājaties, ka ne visiem cilvēkiem ir jāēd viens un tas pats 
uzturs vai jāveic vienādi vingrinājumi, jums ir pilnīga taisnība. Tas, kādu uz
turu organisms pārstrādā vislabāk un kā tas tiek galā ar stresu, ir atkarīgs 
no cilvēka asinsgrupas. "Diēta tavai asinsgrupai" palīdzēs jums izveidot 
pilnīgu veselīgas dzīves programmu un uzzināt:

* kādi produkti, tējas un garšvielas palīdz attiecīgās asinsgrupas 
pārstāvjiem saglabāt labu veselību un ideālu svaru

* kādi vitamīni un uztura bagātinātāji ir ieteicami un kādi nav vēlami
* kādas zāles jūsu organismā iedarbojas vislabāk
* vai stress skar jūsu muskuļus vai nervu sistēmu
* vai stresu labāk palīdz mazināt aerobika vai meditācija
4 kāda fiziskā aktivitāte jums ir ieteicama — pastaiga, peldēšana, golfa 

vai tenisa spēle
* kā informācija par savu asinsgrupu jums var palīdzēt izvairīties no 

biežākajām vīrusu un citām infekcijām
« kā informācija par savu asinsgrupu jums var palīdzēt cīnīties pret 

dzīvībai bīstamām slimībām
* kā palēnināt novecošanas procesu, izvairoties no jūsu asinsgrupai 

specifiskiem faktoriem, kas strauji izraisa šūnu bojāeju
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Ja jums ir 0 asinsgrupa:
* ēdiet gaļu (satur daudz olbaltumvielu, maz ogļhidrātu)

* nav vēlams lietot kviešus un lielāko daļu citu graudaugu

* ieteicamas enerģiskas aerobikas nodarbības

* ja jūs ēdat savai asinsgrupai neatbilstošu uzturu, jūs apdraud čūlas slimība 
un iekaisuma slimības, piemēram, artrīts

Ja jums ir A asinsgrupa:
* jums jāēd veģetārs uzturs (daudz ogļhidrātu, maz tauku)

* ieteicamas mērenas sporta nodarbības, piemēram, joga vai golfs

* meditācija palīdzēs pārvarēt stresu

* ja jūs ēdat savai asinsgrupai neatbilstošu uzturu, paaugstinās vēža un sirds 
slimību risks

Ja jums ir B asinsgrupa:
* no visām asinsgrupām jums ir visplašākā diēta, tajā iekļauj arī gaļu; turklāt 

jūsu asinsgrupa ir vienīgā, kam ieteicami piena produkti

* ieteicama mērena fiziskā aktivitāte, piemēram, peldēšana vai soļošana

* ja jūs ēdat savai asinsgrupai neatbilstošu uzturu, jūs apdraud lēnas 
attīstības vīrusi, kas skar nervu sistēmu

Ja jums ir AB asinsgrupa:
* uz jums attiecas lielākā daļa A un B grupai ieteicamo un nevēlamo produktu 

« ieteicami nomierinoši vingrojumi un relaksācijas metodes

« jums ir visdraudzīgākā imūnsistēma no visām asinsgrupām
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PRIEKŠVĀRDS

Dieta — katram sava

D iētas u n  d ažn ed ažād i p aņ ēm ien i, kā a tb rīvo ties no  liekās ķ e rm eņ a  m asas 
vai a ttīr īt  o rg an ism u , a rv ien  ir bijuši tem ati, k u ru s  m ēd z  apspriest. īpaši ak tuāla  

šī p ro b lēm a  ir sieviešu au d ito rija i. Esot p ē tīju m i, kas apgalvo, ka g an d rīz  2/3 
sieviešu  dzīves laikā ir  izm ēģ inā jušas v ism az k ād u  d iē tu . Taču n ev ar te ik t, ka 
v īriešus šī tēm a nem az  nein teresē tu .

M ode m ainās a rī d iē tām . Bija laiks, kad  svara sam azināšanai visplašāk 
ieteik tās b ija āb o lu , rīsu  u n  kefīra a tslodzes d ienas, tām  sekoja ķ īn iešu , o lbal
tu m u  u n  H olivudas ak tie ru  diētas.

Kad m ū su  g rām a tu  p lau k to s  parād ījās p irm ie  tu lko tie  ā rzem ju  a u to ru  
d a rb i, p ar m an as jau n īb as d ien u  a u to r itā ti  k ļuva P. Bregs, k u ra  iespaidā a rī es 
ļoti d au d z  ko m ain īju  savos ēšanas ie rad u m o s. V ienīgais, ko es no teik ti nevarēju  
p ieņ em t, b ija  p iln īga a tte ikšanās n o  p iena p ro d u k tiem .

V ēlāk parād ījās iespēja iepazīties a r va irāku  krievu  a u to ru  d a rb iem  —  
G. M alahovu , M . V olosjanko u.c. U zzinājām  p a r tād ām  A m erikā p o p u lā rām  
d iē tām  kā Scarsdale, A tk in  un  Pritkin. Ļoti lielu p o p u la ritā ti Latvijā iekaroja 
fran ču  d ie to loga  M . M o n tin jak a  p ad o m i, ku ro s galvenais p rin c ip s  —  o g ļh id 
rā tiem  b ag ā tu  p ro d u k tu  sam az in āšan u  u z tu rā . T ik p a t p o p u lā ra  ir  šķ irtā  jeb  
dalītā  u z tu ra  d iēta , ko  savulaik  ieteicis Heijs. Šīs d iē tas ie te ikum i nosaka, ka 
o lb a ltu m u  p ro d u k ti jāēd  šķ irti n o  o g ļh id rā tu  p ro d u k tiem . Vēl v arē tu  nosau k t 

v irkn i c itu  d iē tu  —  m ak rob io tisko , Kushi, veģetāro , d iē tas saistībā ar a s tro lo 
ģisko k a len d ā ru  u.c.

G rām atas, in te rn e ts , preses m ediji —  visi sn iedz  in fo rm āciju  p a r u z tu ru . 
S abiedrība k ļūst a rv ien  izglīto tāka un  m eklē a tb ildes uz d au d z iem  a r veselīgu 
dzīvesveidu, a r u z tu ru  sa istītiem  jau tā ju m iem . Ir slim ības (alerģiskās slim ības,
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k u ņ ģ a  un  za rn u  trak ta  funkcionālās kaites, ļaundab īg ie  audzēji u .c .), k u r  līdz
tekus m o d e rn a i m ed ic īn a i cilvēki m eklē  n e trad ic io n ā lās  m etodes, d audzre iz  
n o ticēd am i arī dažād iem  zinātn isk i n e p am a to tiem  apgalvo jum iem  p a r v ienu  

vai o tru  d iē tu  vai m an ip u lāc iju . Bieži vien  ieteiktās d iētas ir v ienpusīgas u n  var 
rad īt dažu  u z tu rv ie lu  defic ītu . P irm s kādas d iētas uzsākšanas labākais k o n su l

tan ts  to m ēr būs ārsts.
D iētu  ir d esm itiem , pa t sim tiem ! In te resen tiem  tiek  p iedāvāta  am erik āņ u  

ā rstu  —  tēva un  dēla D ’A dām o —  g rām ata  p ar če trām  asin sg ru p ām . Lasot g rā 
m atu , jāp ievērš u zm an īb a  tam , ka dau d zi p ro d u k ti šo b rīd  vēl nav p ieejam i 
Latvijā, be t daži u z tu ra  bagātinā tā ji ir aizliegti. A tšķirīgi ir a rī am erik āņ u  un  
Latvijā dzīvo jošo  cilvēku ēšanas ie rad u m i. Tas, vai k o n k rē tā  d iē ta  ir p iln īb ā  
p iem ēro jam a  k a tram  n o  m u m s, dzīvojošam  Latvijā, lai paliek  pašu  ziņā.

Lolita N eim ane, d ie tas ārste
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IEVADS 

Divu paaudžu darbs

Es dom āju, ka u z  zem es nav d ivu  p iln īg i vienādu cilvēku; nav d ivu  cilvēku ar 
vienādiem  p irkstu  nospiedum iem , lūpu  veido jum u vai balsi, tāpa t kā nav d ivu  
vienādu zāles stiebru vai sniegpārsliņu. Tā kā es uzskatīju, ka cilvēki ir tik atšķirīgi, 
m an nelikās loģiski, ka visiem  cilvēkiem  b ū tu  jā ēd  viens un tas pa ts uzturs. Es 

nonācu pie  šāda secinājum a: ja  katra personība m ājo individuālā  ķerm en ī ar tikai 
sev raksturīgu spēku, vā ju m u  un nepieciešam ību pēc uztura, vienīgais veids, kā 
saglabāt veselību vai novērst slimības, ir pielāgoties pacienta īpašajām vajadzībām .

D žeim ss D ’A dām o, m an s tēvs

Jūsu asin sg ru p a  ir atslēga, kas a tver d u rv is  uz  veselības, slim ību , ilga m ūža, 
fiziskas un  em ocionā las iz tu rības n o slēp u m iem . A sinsgrupa nosaka jū su  u zņ ē 

m īb u  p re t s lim ībām , ju m s ie te icam o u z tu ru  un  p iem ēro to  fiziskās aktiv itātes 
veidu. Tas ir faktors, ko k u ra  atkarīgs jū su  enerģijas līm en is, efektiv itāte, a r  k ādu  
jūs “sad ed z in ā t” kalorijas, jū su  em ocionā lā  a tb ildes reakcija uz  stresu  un , iespē

jam s, pa t jū su  person ība .
A pgalvo jum s, ka a s in sg ru p a  ir cieši sa is tīta  a r  d iē tu , v a rē tu  izk lausīties 

radikāls, to m ē r tā  nav. iMēs jau  sen apzinām ies, ka ir kāds trūk sto šs  ķēdes posm s 

m ūsu  izp ra tn ē  p a r p rocesu , kas veicina vai n u  labu  pašsa jū tu , vai a rī slim ību . 
Vajag taču  b ū t iem eslam , kādēļ ir tik  d au d z  p a rad o k su  p ē tīju m o s p a r d iē tām  u n  
slim ības sekām . Kā lai izskaidro  to, kādēļ daļa cilvēku d iētas rezu ltā tā  zaudē  
lieko ķ e rm eņ a  m asu , bet citi —  ne; kādēļ v ieni vēl s irm ā  vecum ā saglabā v ita 

litāti, bet c itiem  paslik tinās gan garīgais, gan fiziskais stāvoklis. A sinsgrupu  
analīze palīdzēja m u m s rast šo p a rad o k su  izska id ro ju m u . U n, jo  vairāk  m ēs šo 

saistību  p ē tījām , jo  p ārliec inošāka  tā kļuva.
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A sinsgrupas ir tik p a t bū tiskas kā pats o rgan ism s. D abas m eistarīga jā  loģikā 
tās ierakstījušas neizdzēšam as pēdas sākot n o  cilvēces p irm sāk u m iem  līdz pa t 
m ū sd ien ām . Tās ir m ūsu  seno  priekšteču  neizdzēšam s paraksts uz vēstures 
p ergam en ta .

Tagad m ēs esam  sākuši atk lāt, kā asin sg rupas v arē tu  izm an to t kā šū n u  
“p irk s tu  n o sp ie d u m u s” , kas pa līdzē tu  a tris in ā t daudzas m īklas, m ek lē jo t labas 
veselības n o slēp u m u . Šis d arb s  tu rp in a  pēdējā laika a tk lā ju m u s p a r  cilvēka 
DNS. M ūsu  izp ra tn e  p a r a s in sg ru p ām  virza ģenētiku  vēl v ienu  soli uz priekšu , 
n e p ā rp ro ta m i apgalvojot, ka jeb k u rš  cilvēks ir ab so lū ti unikāls. Nav laba vai 
slikta dzīvesveida vai diētas —  b ū tisk a  ir pareiza izvēle, kas balstās uz katra  
in d iv iduā lo  ģenētisko  kodu .

Kā es atradu trūkstošo ķēdes posmu — asinsgrupu

M ans darbs a s in sg ru p u  analīzes jo m ā  ir p iep ild īju m s m ek lē jum iem  visa 

m ūža g a ru m ā  —  ne  vien  m an is  paša, be t a rī m an a  tēva. Es jau  o tra jā  paaudzē  
esm u  ā rs ts  dabas d z ied n iec īb as  n o zarē . M ans tēvs D r. D žeim ss D ’A dam o 
1957. gadā absolvēja dabas dziedn iecības ko ledžu  (če tru s gadus ilgu p ēcd ip 
lom a izglītības p ro g ra m m u ) un  vēlāk stu d ē ja  E iropas lielākajos k ū ro rto s . V iņš 
ievēroja, ka k ū ro rta  d iē tai rakstu rīgais stin g ri veģetārais uz tu rs a r zem u  tau k u  
sa tu ru  daudz iem  nāca p a r labu , to m ē r daļai p ac ien tu  stāvoklis neizlabojās, bet 
daž iem  p a t paslik tinā jās. M ans tēvs b ija  vērīgs cilvēks a r asu d ed u k c ija s  un 

izp ra tnes spēju , un  v iņ am  ienāca p rā tā , ka vajadzētu  b ū t kādai m eto d e i, kas 
pa līdzētu  n o te ik t nep ieciešam ā u z tu ra  atšķirības. V iņš secināja, ka, tā  kā asinis 
ir galvenais o rg an ism a barošanās avots, iespējam s, ka kāds a r asin īm  saistīts fak 
to rs  v a rē tu  palīdzēt n o te ik t šīs atšķirības. M ans tēvs sāka p ā rb a u d īt šo h ipo tēz i, 
n o sak o t savu p a c ie n tu  a sin sg ru p as un  v ē ro jo t v iņ u  reakciju  uz  a tšķ irīg ām  
d iētām .

Ilgu gadu  laikā vēro jo t nesk a itām u s pac ien tu s , sistēm a sāka noskaid ro ties. 
V iņš ievēroja, ka pacien ti a r A g ru p as asin īm  slikti p ā rs trād ā  u z tu ru  a r lielu 
o lb a ltu m v ie lu  sa tu ru , kas sastāvēja n o  b ag ā tīg ām  gaļas p o rc ijām , to tie s  labi 
panesa augu  valsts o lbaltum vielas, p iem ēram , sojas u n  to fu  pupas. P iena p ro 
duk ti A g ru p as pārstāv jiem  bieži izraisīja deguna  b lak u sd o b u m u  un  elpceļu
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gļotādas pato loģiju . Palielinot fizisko ak tiv itā ti, pac ien ti a r A as in sg ru p u  parasti 
juta n o g u ru m u  u n  nespēku , to ties, n o d a rb o jo tie s  a r vieglākiem  v in g ro ju m iem , 
p iem ēram , jogu , v iņ i ju tā s  m u n d r i u n  enerģiski.

Toties p ac ien ti a r 0 g ru p as asin īm  lieliski ju tās, lie to jo t o lba ltum vie lām  
bagātu  u z tu ru  u n  in tensīv i n o d a rb o jo tie s  a r sk riešanu  vai aerob iku .

Jo vairāk  m an s tēvs p ā rb au d īja  asinsgrupas, jo  s tip rāk a  kļuva v iņa  p ā rlie 
cība, ka k a tra i no  tā m  ir savs n o te ik ts  ceļš uz veselību.

Sakām vārda “ Kas v ienam  ir ēd iens, tas o tram  —  in d e ” iedvesm ots, m ans 
tēvs savus n o v ēro ju m u s u n  ie te ik u m u s p a r u z tu ru  ap k o p o ja  g rām atā  “U zturs 
v ienam  cilvēkam ” . 1980. gadā, kad šī g rām ata  tika  pub licē ta , es m ācījos 3. kursā 
Sietlā, D žona Beistīra koledžā, k u r  apguvu  dabas d z iedn iec ību . Šajā laikā dabas 

dziedn iec ībā  n o tik a  revo lucionāras p ārm aiņ as. Beistīra koledžas m ērķ is bija 
izglītot ā rstus, k u ru  in te lek tuālais un  zinātn iskais  līm en is b ū tu  līdzvērtīgs t r a 
d icionālās m ed ic īnas speciālistiem , be t k u ri specializētos dabas dziedniecībā. 
P irm o reizi dabas dziedniecības m etodes, p ro ced ū ras  un  vielas varēja zinātn isk i 
novērtē t, izm an to jo t m ū sd ien u  tehno loģ ijas iespējas. Es gaidīju , kad  m an  būs 
iespēja izpētīt m an a  tēva izvirzīto  asin sg ru p u  teoriju . Es pats g ribēju  pārliec i

nāties, ka tā  ir z in ā tn isk i p am ato ta . Šāda izdevība radās 1982. gadā, kad k līn is
kās p rakses laikā es sāku m eklēt, vai m ed ic īn iskajā  lite ra tū rā  nav d a tu  p ar ABO 
asin sg rupas iespējam o saistību  a r p red ispozīc iju  uz n o te ik tām  slim ībām , kas 
varētu  ap s tip rin ā t m an a  tēva teo riju . T ā kā m an a  tēva g rām ata  d rīzāk  balstījās 
uz v iņa subjek tīvajiem  iespaidiem  p a r a s in sg ru p ām  nekā uz ob jek tīvām  n o v ēr

tēšanas m e to d ē m , es n eb iju  d rošs, vai varēšu  a tra s t v iņ a  teo rija i z in ā tn isk u  
p am a to ju m u . T om ēr es b iju  pārsteig ts p ar to, ko iem ācījos.

M ans p irm a is  sasn iegum s b ija  a tk lā jum s, ka divas galvenās k u ņ ģ a  slim ības 
ir saistītas a r n o te ik tu  asin sg ru p u . P irm ā bija pep tiska  čū la  —  stāvoklis, kas 
bieži ir saistīts a r p aau g stin ā tu  kuņģa  skāb u m u . Bija dati, ka cilvēkiem  a r 0 g ru 
pas asin īm  šī slim ība  b iežāk ir sastopam a nekā cilvēkiem  ar c itām  asin sg ru p ām . 
Tas m an i uzreiz  iein triģēja, jo  tēvs bija novērojis, ka p ac ien ti a r 0 a s in sg ru p u  

labi panes d zīvn ieku  izcelsm es p ro d u k tu s  u n  o lba ltum vie lām  bagātu  u z tu ru  —  
ed ienu , k u ra  p iln īgai sagrem ošanai ir nep ieciešam s vairāk  kuņģa skābes.

O tra  kopsakarība  b ija  s ta rp  A g ru p u  un  kuņģa vēzi. K uņģa vēzis bieži bija 
saistīts a r sam az in ā tu  kuņģa skābes p ro d u cēšan u , pern ic io zo  an ēm iju  un  citiem  
trau cē ju m iem , kas biežāk tika ko n sta tē ti cilvēkiem  a r A asin sg ru p u . P ern iciozā
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anēm ija  ir saistīta  a r B ,2 v itam īn a  trū k u m u , k u ra  abso rbcija i ir vajadzīgs p ie 
tiekam s kuņģa skābes d au d zu m s.

Izpētījis šos faktus, es secināju , ka 0 asin sg ru p a  p red isp o n ē  cilvēkus uz 
slim ību , kas saistīta  a r pa lie lin ā tu  k u ņ ģ a  skābes d a u d z u m u , tu rp re tī  A asin s
g ru p a  —  uz d ivām  slim ībām , kas saistītas a r sam azin ā tu  kuņģa skābes d a u 
dzu m u .

Tas bija trūkstoša is  ķēdes posm s, ko es b iju  m eklējis. Tas bija z inātn isks 
p am a to ju m s m ana tēva h ipo tēzei. U n tas bija sākum s m an am  ’’m īlas sak a ram ” 
ar z in ā tn i un  asin sg ru p u  an tro p o lo ģ iju . A r la iku  es konsta tē ju , ka m an a  tēva 
sāktais d a rb s p a r saistību  s ta rp  asin sg ru p ām , u z tu ru  un  veselību ir d au d z  n o 
zīm īgāks, nekā v iņš bija iedom ājies.

Četri vienkārši atrisinājumi dzīves noslēpumiem

Es esm u uzaudzis ģ im enē, k u rā  d o m in ē ja  A asin sg rupa, u n , pam ato jo tie s  
uz m an a  tēva d a rb u , m ēs galvenokārt lie to jām  veģetāru  u z tu ru , k u rā  ietilpa tādi 
p ro d u k ti kā to fu , tvaikoti dārzeņ i un  salāti. B ērn ībā es bieži vien ju to s  tā, it kā 
m an  k au t kā trū k tu , jo  neviens n o  m an iem  d rau g iem  neēda tādas d īvainas 
lietas kā tofu. G luži pretē ji —  viņ i laim īgi tika ie rau ti cita  veida 1950. g adu  “d iē 
tas revolūcijā”; v iņu  uztu rs sastāvēja no  ham burgeriem , ho tdog iem , taukain iem  
frī k a rtu p e ļiem , šokolādes b a to n iņ iem , sa ldējum a u n  n e ied o m ājam a d au d z u m a  
gāzētu  dzērienu .

Šodien es jo p ro jām  ēd u  to  pašu , ko b ērn īb ā , un  m an  tas patīk . K atru  d ien u  
es ēd u  p ro d u k tu s , kas nep ieciešam i m a n a m  A g ru p as o rg an ism am , u n  jū to s  
lieliski.

Šajā g rām atā  es izskaid rošu  ju m s galveno sa istību  s ta rp  jū su  a sin sg ru p u  un  
u z tu ru  un  dzīvesveidu, kas ju m s b ū tu  jāizvēlas, lai ve ido tu  savu dzīvi pēc iespē
jas labāku . Šīs kopsakarības b ū tīb a  slēpjas šādos faktoros:

•  Jūsu asin sg rupa  —  0, A, B vai AB —  ir pārliecinoši ģenētiskie “p irk stu  
n o sp ie d u m i”, kas ir  tik p a t d roša  iden tifikācijas paz īm e kā jū su  DNS.

•  Ja, izvēloties u z tu ru  un  dzīvesveidu, ņ em sie t vērā savas asin sg rupas in d i
v iduālās īpa tn ības, jū s  uzlabosiet veselību , dab iskā veidā sasniegsiet savu 
ideālo  svaru  u n  pa lēn ināsie t novecošanas procesu .
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•  A sinsg rupa nosaka jū su  id en titā ti d au d z  d ro šāk  nekā rase, k u ltū ra  vai 
dzīvesvieta. T ā  ir jū su  izcelsm es ģenētiska kopija, palīgs, kas n o rād a , kā 
saglabāt veselību.

•  A tbildi uz to , kādēļ as in sg ru p a  ir tik  nozīm īga , v ar a tra s t cilvēces evo lū 
cijas vēsturē: 0 g ru p a  ir visvecākā; A g ru p a  attīstījās līdz a r zem kopju  
sab ied rību ; B g ru p a  parād ījās, kad  cilvēki pārv ie to jās uz z iem eļiem , k u r 
bija aukstāks u n  skarbāks k lim ats, be t AB g ru p a  ir v ism ūsd ien īgākais 
varian ts , kas radās, sa jaucoties a tšķ irīgām  g ru p ām . Šī evolūcijas vēstu re  
ir tieši a ttiec in ām a  uz katras asin sg rupas pārstāv ju  p iem ēro tāk o  u z tu ru  

m ūsd ienās.

Kas ir  šis ievērojam ais fak tors —  asinsgrupa?
A sinsgrupa ir v iena n o  va irākām  m edic īn isk i iden tificē jam ām  paz īm ēm , 

kas ir d au d z  rakstu rīgāka  nekā m a tu  vai acu krāsa. Vairākas n o  šīm  paz īm ēm , 
p iem ēram , p irk s tu  n o sp ied u m u s u n  DNS analīzi, p laši izm an to  tiesu  m ed ic īnā  
un k rim inā listikā , kā arī p ē to t s lim īb u  izcelsm i un  ārstēšanu . A sinsgrupa ir tik 
pat nozīm īga  paz īm e kā citas, u n  d au d zo s gad īju m o s tās n o te ik šana  var b ū t  ļoti 
noderīga. A sinsgrupas analīze ir loģiska sistēm a. Šo in fo rm āc iju  ir viegli apg ū t 
un viegli izpild īt. Šo sistēm u es esm u iem ācījis d au d ziem  ārstiem , k u ri m an  pēc 
tam  stāstīja , ka ir guvuši labus rezu ltā tu s d a rb ā  a r pac ien tiem , k u ri ievēroja šos 
n o rād īju m u s. Tagad es g rib u  to  iem ācīt a rī ju m s. A pgūsto t asin sg ru p u  analīzes 
p rin c ip u s, jūs varēsie t sastād īt o p tim ā lo  ēd ien k arti sev u n  savai ģ im enei, jū s 
precīzi varēsiet n o te ik t p ro d u k tu s , kas ju m s var izraisīt s lik tu  d ū šu , svara p ieau 
g u m u  u n  h ro n isk as  slim ības.

D rīz  v ien  es sap ra tu , kas asin sg ru p u  analīze ir iedarb īga m eto d e , lai in te r
p re tē tu  o rgan ism a ind iv iduālās novirzes uz veselības vai slim ības pusi. K aut gan 
ir p ieejam i ļo ti d a u d z u  p ē tīju m u  rezu ltā ti, ir pārste idzoši, kas a s in sg ru p u  ie tek 
m ei uz m ū su  veselību vēl nav  p ievērsta p ienācīgā u zm an ība . T om ēr tagad  šī 
inform ācija ir pieejam a ne vien m an iem  kolēģiem  —  zinātniekiem  un  ārstiem  — , 
bet a rī jum s.

Z in ā tn e  p a r  asin sg ru p ām  p irm ajā  m irld ī var lik ties n e d au d z  biedējoša, 
tom ēr, tic ie t m an , tā  ir v ienkārša u n  pam atīg a  kā p a ti dzīve. Es ju m s pastāstīšu  
p a r a s in sg ru p u  evolūcijas ceļu no  v issenākajiem  laik iem  (kas cieši saistīts a r cil
vēku sab iedrības v ēstu ri) u n  atk lāšu  a s in sg ru p u  izpētes no slēp u m u s, lai ju m s 

b ū tu  skaidrs, v ienkāršs u n  sap ro tam s plāns.
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Iespējam s, ka ju m s tas ir k au t kas p iln īg i jau n s. T ikai n ed au d z i ir  ied o 

m ājušies p a r as in sg ru p u  ietekm i u n  p a r  to , ka tas ir iespaidīgs ģenētisks spēks. 
V arbū t ju m s  nav  vēlēšanās ap g ū t šo svešo “ te r ito r iju ”, k a u t gan z in ā tn isk ie  
a rg u m en ti šķiet pārliecinoši. T om ēr ju m s jā izdara  tikai trīs  lietas: v isp irm s a p 
runājie ties  a r  savu ģ im enes ā rs tu , nosak ie t savu a s in sg ru p u  (ja jūs to  vēl nezi
n ā t) u n  izm ēģ in ie t savai a s in sg ru p a i a tb ils to šo  d iē tu  v ism az divas nedēļas. 

V airākum s m an u  pac ien tu  šajā laika p e rio d ā  jau  ju ta  p irm o s p an āk u m u s —  
enerģijas p iep lū d u m u , svara z u d u m u , g rem ošanas tra u c ē ju m u  m azināšanos un  
h ro n isk u  kaišu , p iem ēram , astm as, galvassāpju un  g rēm u , m azināšanos. D od ie t 
iespēju savas asin sg rupas d iē ta i pa līdzēt ju m s, tāp a t kā tā  ir palīdzējusi vairāk 
nekā če triem  tūkstošiem  m a n u  pac ien tu . Pārliecin ieties paši, ka asin is ne  vien 

p iegādā jū su  o rg an ism am  svarīgākās barības vielas, be t ir a rī līdzeklis, kas ga
ra n tē  ju m s  labu  p ašsa jū tu  tu rp m āk a jā  dzīvē.



Jūsu
asinsgrupas

identitāte



1. ASINSGRUPA — 
ISTA EVOLŪCIJAS REVOLŪCIJA

A sinis ir pati dzīve —  p irm a tn ē js  spēks, kas ir p am a tā  gan  dzim šanas 
n o slēp u m am , gan saistās a r s lim ībām , kariem  u n  varm ācīg u  nāvi. Visa civ ilizā

cija ir ve ido jusies no  asins sa itēm  —  n o  tām  bija a tkarīgas ciltis, ģ in tis  un  
m o n arh ijas . M ēs n ev aram  pastāvēt bez asin īm  —  ne tiešā, ne p ā rn estā  nozīm ē.

A sinis ir saistītas a r m aģiju , bu rvestīb u  un  alķ īm iju . Cilvēces vēstu rē  tās ir 
iespaidīgs sim b o ls  reliģijā u n  k u ltū rā . Senie cilvēki sajauca tās kopā un  izdzēra 
p ar v ien p rā tīb as  u n  sap rašanās zīm i. Kopš sen iem  laik iem  m edn iek i veica r i tu 
ālus, lai n o m ie r in ā tu  n o m ed īto  dzīvn ieku  garus, u p u rē ja  tiem  dzīvn ieku  asin is 
u n  izkrāsoja a r  tām  savs sejas u n  ķe rm eņ u s. Ēģiptē verdzībā esošie ebreji a r jēra  
asin īm  uzvilka zīm es uz savām  b ū d ā m , lai N āves Eņģelis p a ie tu  tā m  garām . 

M ozus p ā rv ē rta  Ēģiptes ū d eņ u s  p a r  asin īm , p ra so t a tb rīv o t savus ļaudis. Jau 
divus gadu tūkstošus kristietības sak ram en tos cen trālo  v ietu  ieņem  Jēzus Kristus 
asinis.

T ik  bagātas, a r sv ē tu m u  saistītas un  tē la inas asociācijas asinis izraisa tādēļ, 

ka tās pa tiešām  ir neparastas. Tās n e  v ien  apgādā visu o rg an ism u  un  n o d ro š in a  
aizsargsistēm u, kas ir nep iec iešam a cilvēka eksistencei, be t ir a rī cilvēces s tū ra k 
m ens —  spogulis, k u rā  m ēs varam  saskatīt m ū su  a ttīs tības g an d rīz  izzudušās 
pēdas.

Pēdējos četrdesm it gados, izm an to jo t bioloģiskos m arķerus, p iem ēram , asins

grupas, m u m s izdevās a ttē lo t k a rtē  m ū su  senču  pārv ie to šan o s u n  g rupēšanos. 
Izp ē to t, kā sen ie  cilvēki p ielāgo jās s itu āc ijām , ko rad īja  pastāv īgās k lim ata , 
slim īb u  iero sin ā tā ju  un  u z tu ra  p ā rm aiņ as, m ēs iepazīstam  arī paši sevi. K lim ata 
p ā rm aiņ as  u n  p ieejam ais u z tu rs  rad īja  jau n as asinsgrupas. A sinsgrupas ir n e 
p ā rtra u k ta  saite, kas saista m ū s savā sta rpā .

19



V isbeidzot —  as in sg ru p u  a tšķ irības a tsp o g u ļo  cilvēka spēju  ak lim atizēties 
dažādos apkārējās vides apstākļos. V airākum s šo apstāk ļu  ietekm ēja grem ošanas 
u n  im ū n o  sistēm u: cilvēks var n o m ir t, ap ēd o t b o jā tu  gaļu, c au r g riezu m u  vai 

sk rāp ē ju m u  o rgan ism ā a r iekļū t dzīv ību  ap d rau d o ša  infekcija. T om ēr cilvēku 
cilts izdzīvoja, un  šī izdzīvošanas vēstu re  ir nesa rau jam i saistīta  a r m ū su  g re 
m ošanas u n  im ū n o  sistēm u. T ieši šajās divās jo m ās  ir kon sta tē ts  v isvairāk  
a tšķ irīb u  s ta rp  cilvēkiem  a r d ažād ām  asin sg ru p ām .

Cilvēces vēsture

Cilvēces vēstu re  ir stāsts p a r izdzīvošanu . K onkrētāk  —  stāsts p a r to , k u r 
cilvēki dzīvoja u n  ko v iņ i ēda, p a r  u z tu ru , ko v iņ i varēja a trast, u n  p ar p ā r 

v ie tošanos barības m eklē jum os. M ēs precīzi nez inām , k u rā  b rīd ī ir sākusies c il
vēka evolūcija. P irm ās m u m s pazīstam ās cilvēkveidīgās b ū tn es  —  n e a n d e rtā 
lieši v a rē tu  b ū t radušies a p m ē ra m  p irm s 500 000 gad iem , be t v a rb ū t a rī agrāk, 
un  m ēs z inām , kas cilvēces p irm sāk u m i ir m ek lē jam i Ā frikā. Tajos tālajos laikos 
cilvēku dzīve b ija  īsa, steidzīga un  skarba. C ilvēku nāvei b ija  tū k sto šiem  dažād u  
cēloņu —  infekcijas, parazīti, dzīvnieku uzb rukum i, kaulu  lūzum i, dzem dības —  
tu rk lā t v a irākum s cilvēku m ira  jaun i.

Šajā nežēlīgajā v idē senajiem  cilvēkiem  b ija  atvēlēts ļo ti m az  laika. V iņu 
zobi bija īsi un  tru li —  n ep iem ēro ti u z b ru k u m a m . Savus k o n k u ren tu s  barības 
iegūšanā v iņ i nespēja  p ā rsp ē t ne  ā tru m ā , ne  iz tu rīb ā , ne  veiklībā. Sākum ā cil
vēku  galvenā p riekšroc ība  b ija  iedz im ta  v iltība , kas vēlāk attīstījās p a r loģisku 
d o m āšan u .

N eand ertā liešu  u z tu rs  bija p rim itīv s  —  savvaļas augi, k ū n iņ as  u n  plēsīgu 
d zīvn ieku  lau p īju m a  atliekas. D rīzāk  v iņ i b ija  u p u ri, nevis uzbrucēji, it īpaši 
infekciju  u n  p a raz ītu  invāzijas gad ījum ā. (D audzi Ā frikā sastopam i parazīti, 
tā rp i, trem a to d es  un  patogēn ie  m ik ro o rg an ism i nestim u lē  im ū n sis tēm u , u n  
p re t tiem  neveidojas specifiskas an tiv ielas —  iespējam s tāpēc, ka senajiem  cil

vēkiem  ar 0 asin sg ru p u  ja u  bija  aizsargājošas an tiv ielas jau  kopš dzim šanas.)
T ā kā cilvēki pārv ie to jās u n  b ija  sp iesti p ie lāgo t savu u z tu ru  m ain īgajiem  

apstāk ļiem , jau n a is  u z tu rs  izraisīja g rem ošanas trak a  u n  im ū n sis tēm as a d a p tā 
ciju, kas b ija  nepiec iešam a izdzīvošanai u n  dzīvei jau n a jā  v ietā. Šīs p ā rm a iņ as
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atspoguļojas jau n u  asinsgrupu attīstībā, kas radās cilvēces attīstības kritiskajos 
punktos.

1. Cilvēku uzkāpšana uztura piram īdas virsotnē (0 grupas evolūcija līdz tās 
pilnīgākajai izpausm ei).

2. Attīstība no m edniekiem  un ēdam o augu vācējiem līdz civilizētākam 
agrārajam  dzīvesveidam (A grupas rašanās).

3. Cilšu saplūšana un migrācija no Āfrikas kontinenta uz Eiropu, Āziju un 
Am eriku (B grupas attīstība).

4. Dažādu asinsgrupu sajaukšanās m ūsdienās (AB grupas rašanās).

Katra asinsgrupa satur ģenētisku inform āciju par m ūsu senču diētu un 
dzīvesveidu, un  vairākas īpatnības joprojām  m ūs ietekmē, kaut gan ir pagājis 
tik ilgs laiks. Z inot šo predispozīciju, mēs labāk varam  izprast loģisko saistību 
starp asinsgrupām  un uzturu .

Asinsgrupu antropoloģiskā līnija laikā. D iagram m a attēlo cilvēces attīstību sākot ar vissenā
kajiem laikiem  saistībā ar asinsgrupu rašanos. Interesanti, ka asinsgrupu evolucionārās pār
m aiņas gandrīz sakrīt ar Bībeles laika ietvariem . Kamēr visiem  cilvēkiem  bija 0 asinsgrupa  
(visilgākais laika periods), viņi dzīvoja noslēgtā teritorijā, ēda vienu un to pašu uzturu, kas n o 
kļuva vienādos organism os, asinsgrupu turpmākās izm aiņas nebija nepieciešam as. Tomēr, pa
lielinoties populācijai un sākoties m igrācijai, pārm aiņas paātrinājās. Nākam ās asinsgrupas —  

A un B —  nav vecākas par 15 0 0 0 -2 5  000 gadiem , bet AB grupa ir radusies visvēlāk.
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0 ir vissenākā

Līdz a r m ū su  senču  k ro m an jo n iešu  rašanos a p m ē ra m  40 000 gadu  p.m .ē. 
cilvēce v irzījās uz u z tu ra  p ira m īd a s  v irso tn i, k ļū s to t p a r  v isb īs tam āk ajiem  
uzb rucē jiem  uz zem es. V iņi sāka do ties m ed ībās o rgan izē tās grupās; d rīz  v ien  
iem ācījās izgatavot ie ročus u n  sāka iz m a n to t d a rb a rīk u s . T ie b ija  galvenie sa 
sn iegum i, kas līdztekus dab iskajām  fiziskajām  spējām  deva cilvēkiem  spēku  un  

p ā rāk u m u .
K rom anjon ieši b ija  p ieredzējuši un  b īs tam i m edn iek i, kam  d rīz  vien  vairs 

neb ija  jāb a id ās  no  saviem  p re tin ie k ie m  —  d z īv n iek iem . T ā kā vairs n eb ija  
dabisko  uzb rucē ju , izņ em o t v iņ u s  pašus, p o pu lāc ija  s trau ji palielinājās. V iņu 
enerģijas avots b ija o lbaltum vie las —  gaļa, un  tieši šajā laika p erio d ā  v isspē
cīgāk izpaudās 0 a sin sg rupa i rakstu rīgās u z tu ra  īpatn ības.

C ilvēki a ttīstījās, ēd o t gaļu, u n  d rīz  v ien  v iņ i bija izn īc inājuši v isus lielos 
m ed īju m u s savā m ed īb u  apv idū . Bija jāp aēd in a  a rv ien  vairāk  cilvēku, u n  cīņa 
p a r gaļu  kļuva a rv ien  sīvāka. M edniek i sāka c īn īties savā s ta rp ā , n o g a lin o t tos, 
k u ri p ārk āp a  iezīm ēto  m ed īb u  lau k u  robežas. Kā v ienm ēr, vislielākos ien a id 
n iekus cilvēki a trad a  savā v idū . Sāka p ie trū k t labu  m e d īb u  v ie tu , u n  cilvēku 
ciltis sāka pārv ie to ties.

A p m ēram  30 000 gadu  p .m .ē. m ed n iek u  b ari, m eklējo t gaļu, sāka p ā rv ie 
to ties a rv ien  tālāk  u n  tālāk. Kad Ā frikas auglīg ie m e d īb u  apgabali pēc pasātu  
m aiņas pā rv ē rtā s  p a r Sahāras tuksnesi, bet z iem eļu  apgabalos, k u r bija valdījis 
sasalum s, k lim ats kļuva siltāks, cilvēki n o  Ā frikas sāka virzīties uz  E iropu  un 
Āziju.

Šī pārv ie to šanās “ iesēja” pasaulē  p am a tp o p u lāc iju  a r 0 a s in sg ru p u , kas ir 
d o m in ē jo šā  asin sg ru p a  arī m ūsd ienās.

A pm ēram  20 000 gadu  p .m .ē. k ro m an jo n ieši p iln ībā  bija pārv ie to jušies uz 
E iropu  u n  Ā ziju, izn īc in o t lielo dz īvn ieku  b aru s  tādā  ap jo m ā, ka b ija  n e p ie 
ciešam s m eklēt c itu  b arīb u . D om ājam s, ka, m ek lē jo t jauna jās te rito rijās  kau t ko 
ēd am u , gaļēdāji cilvēki ā tr i k ļuva p a r v isēdājiem , sāko t ēst ja u k tu  u z tu ru  —  
ogas, k ū n iņ as , riekstus, saknes un  sīkus dzīvn iekus. C ilvēki ap m etās  a rī jū ru  
piekrastēs, pie ezeriem  un  u p ēm  —  vietās, k u r b ija a tro d am as zivis u n  cita veida 

barība. A p m ēram  10 000 gadus p .m .ē. cilvēki apdzīvoja  visus k o n tin en tu s , izņ e 
m o t A n ta rk tīd u .

22



Senie mednieki un pārtikas vācēji, kuriem bija 0 asinsgrupa, no savas dzimtenes Āfrikas 
.li/klīda uz Eiropu un Āziju, meklējot jaunus medību apgabalus. Šiem cilvēkiem, nonākot

citos klimatiskajos apstākļos, sāka attīstīties mūsdienu rasēm raksturīgās pazīmes.

Pēc pārv ietošanās uz vēsāka k lim ata joslu  cilvēku āda kļuva gaišāka, m ati —  
taisnāki, u n  kau li vairs neb ija  tik  m asīv i. C ilvēki a r la iku  ak lim atizē jās tajā 
ģeogrāfiskajā te rito rijā , ko v iņ i apdzīvoja. Z iem eļos dzīvojošos cilvēkus gaišāka 
ada labāk  pasargāja  n o  sala nekā tu m ša . A pvidos, k u r d ienas ir īsākas, be t n a k 
tis —  garākas, gaišākā ādā  a rī labāk  m etabolizējas D v itam īns.

Iespējam s, ka k ro m a n jo n ie š i paši izn īc inā ja  sevi —  izrād ījās, ka v iņ u  
p an āk u m i ir kā lāsts. P ārapdzīvo tības dēļ d rīz  vien  iztukšojās m ed īb u  lauki. 
Ievērojam i sam azinājās lielo m e d īju m u  bari, kas iepriekš likās neizsīkstoši. Tas 
p astip rin ā ja  k o n k u ren c i p a r a tlikušo  gaļu. K onkurence  noveda p ie  kara , bet 
karš —  pie tālākas m igrācijas.

/
A nozīmē agrārs

A a s in sg ru p a s  p irm s ā k u m i m ek lē jam i k a u t k u r  Ā zijā vai T uvajos 
A ustru m o s a p m ē ra m  25 0 0 0 -1 5  000 g adu  p .m .ē., u n  tā  radās kā a tb ild e  uz  ja u 

najiem  vides apstāk ļiem . T ā parād ījās neo līta  p e rio d a  v idū  vai jau n a jā  akm ens
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la ikm etā , kas sekoja vecajam  akm ens la ik m etam  vai pa leo līta  p e rio d am , kad 
dzīvoja k ro m an jo n ieši. N eolīta p e rio d a  k u ltū ra i bija rakstu rīga  lau k sa im n ie 
cība un  savvaļas d z īvn ieku  p ie rad in āšan a .

G rau d au g u  ku ltivēšana u n  lo p k o p īb a  d au d z  ko m ain īja . A izm irsto t p ar 
dzīvošanu  no  rokas m u tē  u n  spē jo t sevi uz kādu  laiku n o d ro š in ā t a r p ā rtik u , 
cilvēki n o d ib in ā ja  stabilas sab iedriskās kop ienas u n  pastāv īgu  dzīves v ie tu . Šis 
rad ikāli atšķirīgais dzīvesveids, u z tu ra  un  apkārtē jās vides krasās izm aiņas iz
raisīja  p iln īg i jau n as m utācijas neo līta  p e rio d a  cilvēku g rem ošanas tra k tā  un  
im ū n sis tēm ā  —  m utācijas, kas ļāva o rg an ism am  labāk  ab so rb ē t un  izm an to t 

g rau d au g u s un  c itus lauksaim niecības p ro d u k tu s . Bija radusies A asinsgrupa.
A pvienošanās jau n ās agrārās kop ienās rad īja  jau n as p rob lēm as. K opīgām  

m ed īb ām  nep iec iešam ās iem aņas tagad vairs neb ija  tik  svarīgas, p riekšp lānā  
izvirzījās cita veida sadarb ība . S ākum ā specifiskas z ināšanas kādā darb īb as n o 
zarē bija  atkarīgas no  c itiem  cilvēkiem , k u ri n o d a rb o jā s  a r k a u t ko citu . P ie

m ēram , dzirnavn ieks b ija  atkarīgs n o  zem nieka , k u rš  v iņ am  piegādāja g raudus, 
b e t zem nieks b ija  atkarīgs n o  dzirnavn ieka , kas sam ala v iņ a  g rau d u s. C ilvēki 
vairs neuzskatīja  p ā rtik u  p a r lie tu , kas uzreiz  a p m ie rin a  izsa lkum u, vai p ar 
n e jaušu  gad īju m u . Lauki bija jāapsēj u n  jāap strād ā , lai vēlāk ievāktu  ražu . Par 
ie rastu  lie tu  kļuva p lān o šan a  u n  d arb s  saistībā a r c itiem  cilvēkiem . N o p s ih o 

loģiskā aspek ta  šīs īpašības ir rakstu rīgas A asin sg rupa i, un  iespējam s, ka tās 
palīdzēja  pielāgoties c itiem  apkārtē jās vides apstāk ļiem .

A asin sg rupas gēns sāka u zp lau k t senajās ag rārajās sab iedrībās. Ģ enētiskā 
m u tācija , kas rad īja  A g ru p u  n o  0 g rupas, n o tik a  s trau ji —  četras reizes s tra u 

jāk  nekā augļu m ušai Drosophila, kas bija līdzšinējā rekordiste m utācijas ā tru m a  
ziņā!

Kāds b ija  iem esls tik  n ep a ra s ti ā tra i m utācija i n o  cilvēka 0 a sin sg rupas un  
A grupu? T ā b ija  izdzīvošana. P ārapdzīvo tības apstāk ļos izdzīvoja tie, kas labāk 
pielāgojās. T ā kā A g ru p a  bija  v isiz tu rīgākā  p re t in fekcijām , kas bieži bija 
sastopam as blīvi apdzīvo tos apv idos, pilsētās u n  in d u stria lizē tā  sab iedrībā  tā 

ā tr i izplatījās. Pat m ū sd ien ās s ta rp  tiem , kas izdzīvojuši pēc p ā rs lim o ta  m ēra , 
ho leras vai b ak ām , vairāk  ir cilvēku ar A a s in sg ru p u  nekā a r 0 g ru p u .

Iespējam s, ka A a s in sg ru p as  gēns n o  Ā zijas u n  T uvajiem  A u stru m iem  
izplatījās uz R ie tu m eiro p u , u n  tā  nesēji b ija  indoeirop ieši, kas dziļi iespiedās 
p irm sn eo līta  populācijās. In d o e iro p iešu  o rdas sāk u m ā parād ījās K rievijas d ie n 
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vidu  cen trā la jā  da ļā  u n  a p m ēram  3500-2000  gadu  p .m .ē. devās uz Āzijas d ie n 
v id rie tu m iem , izveidojo t Irānas u n  A fganistānas tau tas. In d oe irop ieši virzījās 
tālāk uz R ie tu m eiro p u , tu r  iesakņojo ties. In d o e iro p iešu  invāzija bija īsta “u z 

tu ra  revolūcija” . V iņi ieviesa ja u n u  u z tu ru  un dzīves p a ra d u m u s , kas ietekm ēja 
seno  m ed n iek u  u n  ēd am o  augu  vācēju v ienkāršāko  im ū n sis tēm u  un  g rem o 
šanas tra k tu . Šīs p ā rm a iņ a s  b ija  tik  dziļas, ka ārējās v ides rad īta is  stress veici
nāja A g ru p as gēna izp latīšanos. M edn ieku  un  ēd am o  augu  vācēju  g rem ošanas 
sistēm a ar laiku  zaudēja  spēju  sag rem o t gaļēdājiem  rak stu rīg o  p irm sag rā rā  

perio d a  u z tu ru .
M ūsd ien ās A asin sg ru p a  v isvairāk  ir sasto p am a s ta rp  R ie tum eiropas iedzī

votājiem . A g ru p as sasto p am īb a  sam azinās v irz ien ā  no  R ie tum eiropas uz aus- 
tru m ie m , sekojo t m ū su  senču  m igrācijas ceļiem . Ļoti d au d z  cilvēku a r A asin s
g ru p u  ir V idusjū ras, A drijas u n  Egejas jū ras  p iekrastē , sevišķi K orsikā, Sardīnijā , 

Spānijā, T urcijā  u n  B alkānos. A ustrum āzijā  vislielākā A asin sg rupas sasto p a
m ība ir  Japānā, k u r ir a rī v idēji d au d z  cilvēku a r B asin sg ru p u .

A asin sg ru p a  ir izveidojusies n o  0 g ru p as kā reakcija uz d au d za jām  in fek
cijām , ko veicināja p ieaugošā pārap d z īv o tīb a , u n  k rasajām  u z tu ra  p ā rm a iņ ām . 

Toties B a sin sg ru p a  radās citādi.

B nozīmē “balanss”

B asin sg ru p a  radās ap m ēram  10 0 0 0 -1 5  000 gadu  p .m .ē. H im ala ju  kalnu  

ap v id ū , kas m ū sd ien ās ir daļa Indijas u n  P akistānas terito rijas .
Pēc p ā rv ie to šanās no  k arsta jām , leknajām  A ustrum āfrikas sav an n ām  uz 

vēsajiem , skarbajiem  H im ala ju  kaln iem , B asin sg rupa  sākum ā varēja  izveidoties 
kā a tb ildes reakcija uz k lim atiskajām  p ā rm a iņ ām . T ā radās Ind ijā  vai Āzijā pie 
U rāliem , sajaucoties kaukāziešu  un  m o n g o ļu  c iltīm . Šī ja u n ā  asin sg rupa  drīz  

vien bija rakstu rīga  step ju  lielajām  k le jo tā ju  c iltīm , kas šajā laikā do m in ē ja  

Eirāzijas līdzenum os.
Tā kā m o ngo ļi pārstaigāja visu Ā ziju, B asin sg rupas gēns iesakņojās dziļi. 

M ongoļi izp la tījās uz  z iem eļiem  līdz a r savu k u ltū ru , kas b ija  a tk arīg a  no  
dzīvn ieku  p ie rad in āšan as un  lopkop ības, ko a tspogu ļo ja  arī v iņ u  u z tu rs  —  gaļa 

u n  p ien a  p ro d u k ti.
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No lauku  n o m ad iem , kas devās uz  Ā ziju, a ttīstījās divas atšķirīgas g rupas 
ar B asin sg rupu : g ru p a , kas n o d arb o jās  a r lau k sa im n iec īb u  un  vairāk  dzīvoja 
uz vietas d ien v id u  un  a u s tru m u  apv idos, u n  kareivīgie n o m ad i, kas iekaroja 

ziem eļus un rie tum us. N om adi bija izveicīgi jātn ieki, kas iespiedās dziļi A u stru m 
eiropā, un  B asin sg rupas gēns jo p ro jām  ir ļo ti izp latīts daudzās A u strum eiropas 
valstīs. P iln ībā  uz lauksa im n iec ību  balstītā  k u ltū ra  pa  to  laiku izplatījās Ķ īnā un  
D ien v idaustrum āzijā . Tā kā v iņ u  apm ešanās vietās bija un ikāla  daba u n  k li

m ats, cilvēki izgudro ja  uz uzbūvēja  sarežģītas irigācijas un  kultivēšanas sistē
m as, kas liecināja p ar a p b rīn o ja m u  jau n rad es , in telek ta  u n  in žen ie rteh n ik as  
sap lūsm i.

Plaisa s ta rp  kareiv īgajām  ciltīm  ziem eļos u n  m ierm īlīga jiem  zem kopjiem

A un B asinsgrupas izcelsme un pārvietošanās. A grupas gēns radās Āzijā un Vidējos Austru
mos, un indoeiropieši to aiznesa uz Eiropas rietumiem un ziemeļiem. Cits migrācijas virziens 
aiznesa A grupu uz Āfrikas ziemeļiem, kur tā izplatījās Sahāras apvidū. B grupa radās 
Himalaju kalnu rietumu daļā, un mongoļu ciltis aiznesa to uz Dienvidaustrumāziju un Āzijas 
līdzenumiem un stepēm. Pārvietojoties citā virzienā, cilvēki ar B asinsgrupu nokļuva Austrum
eiropā. Šajā laikā pacēlās jūras līmenis un izzuda sauszemes tilts, kas savienoja Ziemeļameriku 
ar Āziju. Tas neļāva B asinsgrupai nokļūt Ziemeļamerikā, kuras pamatiedzīvotājiem joprojām

bija tikai 0 asinsgrupa.

26



d ienvidos b ija  dziļa, u n  tās sekas vēl šod ien  ir m an ām as D ienvidāzijas v irtuvē , 
kur p iena  p ro d u k tu s  izm an to  ļo ti m az vai nem az, uzskato t tos p a r b a rb a ru  
u z tu ru . D iem žēl u z tu rs, pie kā v iņ i ir p ieraduši, nav p iem ēro ts  B asinsgrupai.

N o v isām  ABO g ru p ām  B asin sg ru p a i ir v isskaidrāk  izteik tā ģeogrāfiskā 
i/.platība. Kā p la ta  josla  tā  stiepjas p āri Birāzijas līd zen u m iem  un  uz  leju  līdz 
Indijai. B asin sg ru p a  ir bieži sastopam a Japānā, M ongolijā , Ķ īnā, Ind ijā  un  līdz 
pat U rālu  kaln iem . N o šejienes v irz ienā  uz r ie tu m iem  tās d au d zu m s sam azinās, 

un  E iropas r ie tu m o s  tā  ir sastopam a pavisam  reti.
B asinsgrupas nelielā izplatība E iropas seno  iedzīvotāju  u n  r ie tu m eiro p iešu  

v idū n o rād a  uz Āzijas n o m a d u  cilšu m igrāciju  r ie tu m u  virzienā. V islabāk tas 
redzam s R ie tum eiropas a u s tru m u  daļas valstīs —  V ācijā u n  A ustrijā , k u r ir 
negaidīti liels B asin sg rupas īpatsvars sa līd z in ā ju m ā ar v iņu  r ie tu m u  k a im i
ņ iem . B a s in sg ru p a  v isvairāk  ir k o n s ta tē ta  vāciešiem , k u ri dzīvo Elbas upes 

augštecē un  v id ienē, kas senajos laikos tika  uzska tīta  p a r  robežlīn iju  s ta rp  civ i

lizāciju u n  b a rb a riem .
M ū sd ien ās B a s in sg ru p a  v is izp la tītāk ā  ir s ta rp  Ind ijas ied z īvo tā jiem  u n  

kaukāziešiem . Z iem eļķ īnā  u n  Korejā ļo ti bieži ir sastopam a B asin sg rupa , bet 

ļoti reti —  A grupa.
A n tro p o lo g u s jau  sen in teresē dažād u  ebre ju  po p u lāc iju  a s in sg ru p u  ra k 

stu ro ju m s. Ir v ispārēja  ten d en ce  —  neatkarīg i n o  dzīves vietas B asin sg rupas 

īpa tsvars p o p u lāc ijā  ir lielāks. D ivās lielākajās p o p u lāc ijā s  —  A škenazi un  
Sefardi —  ir izteik ts B asin sg rupas pārsvars, un  atšķ irības ir ļoti m azas. Senā 
ebreju  B abilonas d iasp o ra  ievēro jam i atšķ īrās no  Irākas a rāb u  popu lācijas (šajā 

vietā a trad ās  Bībelē ap rak stītā  B ab ilona), k u riem  pārsvarā  bija 0 a s in sg rupa , ar 
to, ka ebre jiem  galvenokārt bija  B g ru p a  un  retāk  —  A grupa.

AB ir raksturīga mūsdienām

AB as in sg ru p a  ir reta. T ā  ir radusies, sajaucoties kaukāziešiem  a r A g ru p u  

un  m o n g o ļiem  a r B g ru p u , u n  ir sastopam a m azāk  nekā 5%  popu lācijas. Tā ir 

jaunākā no  v isām  asin sg rupām .
P irm s desm it vai d ivpadsm it gadsim tiem  AB asinsgrupas vēl nebija. Tad b a r

baru  ordas sāka sirot, iz laupot sab rukušo  civilizāciju labum us, u n  p ā rp lud inā ja
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visu  b iju šo  R om as im p ē riju . A u s tru m u  ieb ru cē jiem  sa jauco ties a r  uzvarē to  
E iropas civilizāciju pārstāv jiem , radās AB asinsgrupa. Nav p ie rād īju m u , ka šī 

a s in sg ru p a  b ū tu  eksistējusi p irm s 900 -1 0 0 0  gad iem , kad n o tik a  plaša cilvēku 
p ārv ie to šan ās n o  a u s tru m ie m  uz rie tu m iem . AB asin sg ru p a  reti ir a tras ta  e iro 
p iešu  a p b ed īju m o s p irm s 900. gada. E kshum ācijas m ateriā la  izpēte n o  sen iem  
ap b ed īju m iem  U ngārijā  n e p ā rp ro ta m i p ierād īja , ka lo n g o b a rd u  p erio d ā  (4 .-  

7. gad sim tā) šīs asin sg rupas nebija. Tas varē tu  liecināt, ka līdz šim  laikam  
E iropas iedzīvotājiem  a r A u n  B asin sg ru p u  nebija  savstarpēju  k o n tak tu , bet, ja 
a rī b ija , v iņ i nesajaucās u n  neslēdza laulības savā starpā .

T ā kā cilvēki ar AB as in sg ru p u  ir p ā rm a n to ju š i gan  A g ru p as, gan B g ru p as 
to le ran c i, v iņ u  im ū n sis tēm ai ir izteik tāka spēja p ro d u c ē t vairāk  specifisku a n ti

vielu  p re t infekcijas izraisošiem  m ik ro o rg an ism iem . T ā kā šai a s in sg ru p a i ir 
un ik ā la  īpašība  —  nav ne A, ne B an tig ēn u , tās īpašn iek iem  ir m azāka iespēja 
saslim t a r alerģiju  vai a u to im ū n ā m  slim ībām , p iem ēram , a r tr ītu , iekaisum iem  
un  sa rk an o  vilkēdi. T om ēr v iņ iem  ir lielāka p red ispozīcija  uz n o te ik tiem  vēža 
veid iem , jo  uz je b k u ru  A tip a  vai B tipa  a n tig ēn u  AB g ru p a  reaģē kā uz  “savu” 
un  neveido  antiv ielas p re t to.

AB g ru p u  v ar ra k s tu ro t kā daudzveid īgu  u n  reizēm  sarežģītu  asin sg ru p u . 
T ā ir p irm ā  asin sg rupa, kas ir  pārgājusi uz im ū n o  īpašību  sap lū šan u , un  dažas 
no  tām  šo g ru p u  s tip rin a , be t citas —  konflik tē. AB asin sg ru p a  v a rē tu  b ū t m ū s 
d ien u  dzīves m e ta fo ra  —  sarežģīta u n  nepastāvīga.

Saplūšanas cēloņi

A sinsgrupa, ģeogrāfiskā v ieta  u n  rase ir savijusies kopā, ve id o jo t cilvēka 
id en titā ti. M um s var b ū t k u ltū ras  a tšķ irības, be t, ap lū k o jo t as in sg ru p u , redzē
sim , cik tās ir virspusējas. A sinsg rupa ir senāka nekā jū su  rase u n  d au d z  fu n d a 

m en tā lāka  nekā jū su  etn iskā  p iederība . A sinsgrupas nav nejaušas ģenētiskās 
ak tiv itā tes rezu ltā ts , kas rad ies kā pagadās. K atra ja u n a  a sin sg ru p a  b ija  evo lu 
c io n āra  a tb ild e  uz v irk n i postošu  ķēdes reakciju , n o tiek o t ap k ārtē jo  apstāk ļu  
nov irzēm  un  p ā rm a iņ ām .

Šķiet, ka p irm ās rasēm  rakstu rīgās p ā rm a iņ as  n o tik a  laikā, kad  pasau li a p 

dzīvo ja  g an d rīz  v ien īg i 0 a s in sg ru p as  p ā rstāv ji. T om ēr sada līšanās rasēs b ija
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Mīstīta ar p ie lāgošanos ja u n a m  u z tu ra m , v idei u n  k lim a tam , u n  tā  b ija  daļa no  

rv o lu c io n ārā  v irzītā jspēka, kā rezu ltā tā  radās ari citas asinsgrupas.
I >aži an tro p o lo g i uzskata, ka cilvēku iedalījum s rasēs ir ļo ti v ienkāršo ts, 

i ilveka iden titā tes u n  līdzības no te ik šan ā  asin sg rupai ir d au d z  svarīgāka n o 
zīme nekā rasei. P iem ēram , afrikānis u n  kaukāzietis a r A asin sg ru p u  var ap m ai- 
iitt ies a r asin īm  vai o rg ān iem , v iņ iem  v ienād i ie rad u m i, g rem ošanas funkcijas 
un ununo loģ iskās s tru k tū ra s  —  īpašības, kas n ep iem īt v iņ u  rases pārstāv jiem ,

I iii iem ir B asinsgrupa.
Rasu īp a tn īb a s , kas p am a to ja s  uz ādas k rāsu , e tn isk a jiem  p a ra d u m ie m , 

il/u n šan as  v ie tu  vai k u ltū ras  saknēm , nav izm an to jam as, lai n o te ik tu  cilvēku 
•il'.ķirību. C ilvēkiem  ir d au d z  vairāk  kopēja, nekā m ēs varam  iedom āties. M ēs 

visi varētu  b ū t b rā ļi u n  m āsas —  pēc asin īm .

M ūsdienās, a tskato ties uz šo ievēro jam o evo luc ionāro  revolūciju , m ēs 

redzam , ka m ū su  senčiem  bija un ikālas bioloģiskās kopijas, kas a ta in o  vidi, 
Kura v iņ i dzīvoja. Šī in fo rm ācija  ir p am atā  m ū su  pašreizējai izp ra tne i p a r asins- 
l'.i u p ām  un  p a r  m ū su  senču  ģenētiskajām  paz īm ēm , kas m ū su  asinīs ir dzīvas 

vel šod ien .

•  0 g rupa . V isvecākā u n  galvenā asin sg rupa , kas ir izdzīvojusi, a tro d o tie s  
u z tu ra  p iram īd as v irso tn ē , a r spēcīgu u n  v iduvēju  im ū n sis tēm u , kas ir 
gatava u n  spējīga izn īc inā t je b k u ru  —  d rau g u  vai ienaidn ieku .

•  A g rupa . P irm ie  im ig ran ti, k u riem  nepieciešam ība pārv ie to ties lika p ielā
goties zem kopju  u z tu ram  u n  dzīvesveidam . Indivīdi vairāk sadarbojās, lai 
varē tu  izdzīvot pārap d z īv o tīb as  apstākļos.

•  B g rupa . A sim ilētājs, p ielāgojoties jau n iem  k lim atiskajiem  apstāk ļiem  un  
sajaucoties popu lācijām ; iem ieso dabas tieksm i līdzsvarot sasp rin d z in ā to  

garīgo d a rb īb u  u n  im ū n sis tēm as prasības.
•  AB grupa . Sm alkā atvase, kas radusies kā to le ran tās  A g ru p as u n  agrāk 

barbariskās, be t vairāk  līdzsvaro tās B g ru p as retās sap lūšanas rezu ltā tā .

M ū su  senči k a tram  n o  m u m s ir a tstā juši īpašu  m a n to ju m u , kas ir iespiests 
m ū su  asin sg rupās. Šis m a n to ju m s pastāvīgi a tro d as katras šūnas kodo lā . Šajā 

vietā sastopas a n tro p o lo ģ ija  u n  z in ā tn e  p a r asin īm .



2. ASINS KODS: 
ASINSGRUPAS RAKSTUROJUMS

A sinis ir dabas spēks, dzīv ības pam ats, kas m ū s ir uz tu rē jis  kopš n e a tm i
n am iem  laik iem . V iens asins p iliens, kas ir tik  m azs, ka nav redzam s a r n e a p 
b ru ņ o tu  aci, sa tu r  v isu  cilvēka ģenētisko  kodu . DNS kopija ir neskarta  un  
o rg an ism ā  tiek  replicēta n eskaitām as reizes —  tas n o tiek  a r as iņ u  palīdz ību .

A sinis sa tu r arī ģenētisko  a tm iņ u  —  specifiskas p ro g ram m as  gabaliņus un  

fragm en tus, n o  senčiem  saņ em to s kodus, ko m ēs jo p ro jām  m ēģ in ām  atšifrēt. 
V iens no  šād iem  kod iem  ir saglabājies m ū su  asin sg rupā. Iespējam s, ka tas ir 
vissvarīgākais kods, kas var pa līdzēt a tk lā t n o slēp u m u s, kas saistīti a r asin īm  un 
to  v itālo  lom u  m ū su  eksistencē.

Skatoties a r n e a p b ru ņ o tu  aci, asinis ir sarkans, h o m o g ēn s šķ id ru m s. T om ēr 
m ik roskopā ir redzam s, ka asinis sastāv no  d au d z iem  dažād iem  e lem en tiem . 

N eskaitām ās sarkanās asins šūnas (eritro c īti) s a tu r  īpašu  dzelzs sav ieno jum u , 
kas o rg an ism ā  tra n sp o rtē  skābekli u n  p iešķir asin īm  rak stu rīgo  sa rk an o  krāsu. 
Baltās asins šūnas (le ikocīti), k u ru  ir d au d z  m azāk  nekā sa rkano , kursē m ūsu  
asin sritē  kā m o d rs  karaspēks, kas aizsargā m ū s no  infekcijām .

Šis sarežģītais, dzīvais šķ id ru m s sa tu r a rī o lbaltum vie las, kas p iegādā b a r ī
bas vielas au d iem , tro m b o c ītu s , kas p iedalās asinsrecē, u n  p lazm u , k u rā  a trodas 
m ū su  iin ū n sis tēm as sargi.

Asinsgrupu nozīme

V arbū t jū s  nem az  n ez inā t, kāda ir jū su  asin sg rupa, ja  v ien  neesat d o n o rs  
vai ju m s  nav bijusi nep ieciešam a asins pārliešana. V airākum s cilvēku uzskata 
a s in sg ru p u  p a r  in e r tu  fak to ru , kas ir noz īm īgs tika i in ten sīv a jā  m ed ic īn ā .
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T om ēr tagad, kad  ju m s ir z inām a asin sg ru p u  d ram a tisk ā  evolūcija, jūs sākat 
saprast, ka tā v ien m ēr ir b ijusi virzošais spēks cilvēka izdzīvošanā, m a ino ties un 

p ielāgojoties jau n a jiem  apstāk ļiem , videi un  u z tu ram .
Kādēļ m ū su  asin sg ru p a  ir tik  spēcīga? Kāda ir tās b ū tisk ā  lo m a m ū su  

izdzīvošanā —  n e  v ien  tū k stošiem  gadu  senā pagātnē , bet a rī m ūsdienās?
A sinsg rupa ir atslēga uz jū su  o rg an ism a im ū n sis tēm u . T ā k o n tro lē  v īru su , 

b ak tē riju , infekciju , ķ īm isku  fak to ru , stresa u n  c itu  u zb ru cē ju  u n  apstāk ļu  
ie tekm i, ar ko saskaras m ū su  im ū n sis tēm a.

V ārds im ūns  ir cēlies n o  la tīņ u  vārda im m u n is , a r  ko R om as im pērijā  apz ī
m ēja p ilsē tu , kam  nebija jām aksā  nodok ļi. (Tas gan b ū tu  lieliski, ja  asin sg rupa 
p iešķ irtu  m u m s šādu  im u n itā ti!)  Im ū n sis tēm a  darbo jas, nosako t un p ieņ em o t 
to  kas ir “savs” u n  izn īc ino t to , kas ir “svešs”. T ā  ir svarīga funkcija, u n , ja tās 
n eb ū tu , im ū n sis tēm a  k ļūdas dēļ varē tu  u zb ru k t o rg an ism a  paša au d iem  vai arī 

ļaut b īstam iem  m ik ro o rg an ism iem  p iek ļū t dzīvībai svarīgām  o rg an ism a v ie 
tām . V ienkāršāk  izsakoties, im ū n sis tēm ai ir divas galvenās funkcijas: pazīt “sa 
vējos” u n  izn īc ināt “svešos”. Šajā z iņā  o rg an ism u  ar salīdzināt a r sv in ībām , 

kurās ielaiž tikai ielūgtos viesus. Ja viesis u z rād a  pare izo  ie lū g u m u , sargs v iņam  
ļauj ien āk t u n  izk laidēties. Toties, ja  ie lū g u m a n av  va i tas ir v ilto ts , viesis 
p iesp iedu  k ārtā  tiek  izraid īts.

Kas ir asinsgrupas

D aba ir apveltījusi m ū su  im ū n sis tēm u  ar ļo ti sarežģ ītiem  m eh ān ism iem , 
kas ļauj n o te ik t, vai o rg an ism ā esošā viela ir sveša vai nē. V ienā no  šiem  m eh ā 
n ism iem  ietilpst ķ īm isk i m arķ ie ri, ko sauc p a r an tig ēn iem  u n  kas ir konsta tē ti 
m ūsu  o rgan ism a šūnās. K atrai dzīv ības fo rm ai, sākot no  v isv ienkāršākā v īrusa  
līdz p a t cilvēka o rg an ism am , ir u n ikā li an tigēn i, kas veido daļu  n o  šim  o rg an is

m am  rakstu rīga jiem  ķ īm iskajiem  “p irk stu  n o sp ie d u m ie m ”. Pie spēcīgākajiem  
cilvēka o rg an ism a an tig ēn iem  p ied er tie, kas nosaka jū su  asin sg ru p u . D ažādie 
asin sg ru p u  an tigēn i ir  tik  ju tīg i, ka tad , ja  tie  efektīvi darbo jas, tie ir  im ūnsistē - 

m as v isspēcīgākā d rošības sistēm a. Kad jū su  im ū n sis tēm a  n o v ērtē  a izdom īgu  
ob jek tu  (p iem ., svešu b ak tē riju  an tig ēn u ), jū su  asin sg rupas an tigēns ir  v iena  no  
p irm a jām  lie tām , ko tā  m eklē, lai pa te ik tu , vai ienācējs ir d rau g s vai ienaidnieks.
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Katrai asinsgrupai ir atšķirīgs antigēns ar tikai tam  raksturīgu ķīmisko 
struk tū ru . Jūsu asinsgrupas nosaukum s ir atkarīgs 110 tā  asinsgrupas antigēna, 
kas atrodas jūsu  eritrocītos.

Iedom ājieties asinsgrupu ķīm isko s tru k tū ru  kā antenas, kas no  šūnu virs
mas sniedzas uz ārpusi. Šīs antenas sastāv no  garām  atkārto tām  ķēdēm, ko 
veido cukurs, ko sauc par fukozi un kas pats veido visvienkāršāko asinsgrupu —
0 asinsgrupu. Asinsgrupas pirm ie atklājēji nosauca to par “0 ”, kas liek dom āt 
par “nulli” vai “antigēnu nav”. Šī antena kalpo kā pam ats citām asinsgrupām  —  
A, B un AB.

•  A asinsgrupa veidojas, ja 0 antigēnam  jeb fukozei pievienojas vēl viens 
cukurs —  N-acetilgalaktozamīns. Tātad fukoze +  N-acetilgalaktozamīns = 
A asinsgrupa.

•  B asinsgrupas pam atā arī ir 0 antigēns jeb fukoze, tikai tam  pievienojas 
cits cukurs —  D -galaktozam īns. Tātad fukoze + D -galaktozam īns =  B 
asinsgrupa.

•  AB asinsgrupas pam atā ir 0 antigēns (fukoze) un divi cukuri —  N-acetil
galaktozam īns un D-galaktozam īns. Tātad fukoze + N-acetilgalaktoz
am īns + D-galaktozam īns = AD asinsgrupa.
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Četras asinsgrupas un to antigeni

atslēga

Šūna

Fukoze >  pamata cukurs

N -acetilgalaktozam ïns > A cukurs

Četras asinsgrupas un to antigēni. 0 grupai tas ir pam ats —  fukoze; A grupai —  fukoze + 
cukurs N-acetilgalaktozam īns; B grupai ir fukoze +  cukurs D-galaktozam īns; AB grupai —  

fukoze + A grupas cukurs un B grupas cukurs.

Tagad jūs varētu pārsteigt vēl ar citiem  asinsgrupu identifikatoriem , pie
m ēram , pozitīvo un negatīvo vai sekretoro / nesekretoro. N osaucot savu asins
grupu, cilvēki parasti saka: “M an ir A pozitīvā” vai “M an ir 0 negatīvā”. Šīm 
asinsgrupu variācijām  jeb apakšgrupām  ir relatīvi m azāka nozīm e. Vairāk nekā 
90% faktoru, kas saistīti ar jūsu  asinsgrupu, ir attiecinām i uz galveno g rupu —  
0, A, B vai AB. (Apakšgrupu nozīm i sīkāk skatīt D pielikum ā.) Mēs galvenokārt 
pievērsīsimies jūsu  asinsgrupai kā tādai.
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Antigeni veido antivielas 
(imūnsistēmas ballistiskās raķetes)

Kad jū su  asin sg ru p u  an tig ēn i sajū t, ka sistēm ā ir iekļuvis svešs an tigēns, 

p irm a is , ko tie d a ra  —  veido antiv ielas p re t šo an tig ēn u . Šīs antiv ielas ir speci

fiski ķ īm isk i sav ieno jum i, ko p ro d u cē  im ū nsistēm as šūnas. Tās ir  izveidotas tā, 

ka var satvert svešo an tig ēn u , p ie stip rinā ties u n  izn īc inā t to.

A ntivielas ir šūnas, kas salīdz inām as ar m ilitā ra jām  ballistiskajām  raķetēm . 

M ūsu  im ū n sis tēm as šūnas p ro d u c ē  n eska itām us an tiv ie lu  veidus, u n  k a tra  

an tiv ie la  ir specifiski izveidota, lai iden tificē tu  tika i v ien u  īpašu  svešu an tig ēn u  

u n  p ie s tip r in ā to s  tam . N oris in ās  n e p ā r tra u k ta  c īņ a  s ta rp  im ū n s is tē m u  u n  

iebrucējiem , kas m ēģina  m a in īt u n  p ā rv e id o t savus an tig ēn u s ja u n ā  fo rm ā, lai 

o rgan ism s tos n ev arē tu  pazīt. Im ū n sis tēm a  uz to  a tb ild  a r pastāv īg i p ieaugošu  

an tiv ie lu  k rā ju m a  veidošanu .

Kad antiviela sastop o rgan ism ā iekļuvuša m ikroorgan ism a an tigēnu , notiek  

reakcija , ko sauc  p a r  ag lu tin āc iju  (b u rtisk i —  sa lip šan a). Kad šū n as, v īru si, 

p araz īti u n  bak tērijas tiek  ag lu tinē ti, tie  salīp  kopā, ve ido jo t p iciņas, u n  tad  n o  

tiem  ir  vieglāk atbrīvo ties. Šis ir ļo ti spēcīgs a izsargm ehān ism s, jo  m ik ro b iem  

jāpaļau jas tikai uz savu n en o te ik to  spēju  izvairīties no  salipšanas. To v arē tu  

salīdz ināt a r n o z ied zn iek u  saslēgšanu roku  dzelžos —  ta d  v iņ i ir m azāk  b īs tam i 

nekā  tad , kad  b rīv i pārv ieto jas. Satverot nez in ām as šūnas, v īru sus, p araz ītu s  u n  

baktērijas, an tiv ielas savāc kopā  v isu  nevēlam o, lai to  b ū tu  vieglāk iden tificē t u n  

likvidēt.

A sin sg rupu  a n tig ēn u  u n  an tiv ie lu  sis tēm a veido c itu  a tza ru  līdztekus m ik 

ro b u  u n  c itu  ieb rucē ju  no te ikšanai. A p m ēram  p irm s sim t gad iem  izcilais au s

triešu  ārsts un  z inātn ieks dr. Karls L andšteiners atk lāja, ka asin sg rupas p ro d u cē  

antiv ielas p re t c itām  asin sg ru p ām . Šis revo lucionārais  a tk lā jum s izskaidroja to, 

kādēļ daž iem  cilvēkiem  asins pārliešana  b ija  veiksm īga, b e t c itiem  —  ne. Līdz 

dr. L an dšte inera  a tk lā ju m am  asins pārliešanas tik a  veiktas uz lab u  laim i. 

Reizēm  tika “trā p īts”, bet c itre iz  —  ne, u n  nev iens nezināja , kādēļ. Pateicoties 

dr. L andšte ineram , tagad  m ēs z in ām , ku ras asin sg rupas ir  d rau g i u n  ku ras —  

ienaidniek i.
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Dr. Landšteiners mācīja, ka
•  A asinsgrupai ir anti-B  antivielas. A grupa atgrūž B grupu.
•  B asinsgrupai ir anti-A  antivielas. B grupa atgrūž A grupu.

Tādēļ A grupas un B grupas asinis ir nesaderīgas, veicot asins pārliešanu.

•  AB asinsgrupai nav antivielu. Cilvēki ar šo asinsgrupu ir universāli reci
pienti, kam  var pārliet jebkuras grupas asinis! Tomēr, tā kā šai grupai ir 
gan A, gan B antigēni, to atgrūž visas pārējās asinsgrupas.

Tādēļ cilvēkiem ar AB asinsgrupu var pārliet asinis no jebkura, bet šīs g ru 
pas asinis nedrīkst pārliet citiem, protam s, izņem ot cilvēkus, kam  arī ir AB 
asinsgrupa.

• 0 asinsgrupai ir anti-A  un anti-B  antivielas. Tā atgrūž A grupu, B grupu 
un AB grupu.

Tādēļ cilvēkiem ar 0 asinsgrupu drīkst pārliet tikai 0 grupas asinis, kurās 
nav A un B antigēnu. 0 grupas asinis var pārliet jebkuram  citam  —  0 asinsgru
pas īpašnieki ir universālie donori.

Ja jums ir Jums ir antivielas pret

A asinsgrupa B asinsgrupu

B asinsgrupa A asinsgrupu

AB asinsgrupa Antivielu nav

0 asinsgrupa AB asinsgrupu

Antivielas pret citu asinsgrupu ir visspēcīgākās antivielas m ūsu im ūn- 
sistēmā, un to spēja salipināt (aglutinēt) pretējās asinsgrupas šūnas ir tik stipra, 
ka šo reakciju uz stikla plāksnītes uzreiz var redzēt ar n eap b ru ņ o tu  aci. Lai 
m ūsu organism ā veidotos lielākā daļa citu  antivielu, ir nepieciešam a īpaša sti
mulācija (p iem ēram , vakcinācija vai infekcija). A sinsgrupu antivielas ir citādas: 
tās tiek producētas autom ātiski, parasti rodas jau  uzreiz pēc dzim šanas un  četru  
m ēnešu vecum ā to koncentrācija ir tāda pati kā pieaugušam  cilvēkam.

Tom ēr par aglutināciju  jāpastāsta vairāk. Tika konstatēts, ka daži pārtikas
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p ro d u k ti izraisa n o te ik tu  asin sg ru p u  šū n u  ag lu tināciju  (līdzīgi a tg rūšanas reak 
cijai), b e t ne ie tekm ē citas asinsgrupas. Tas nozīm ē, ka u z tu rs , kas vienas asin s
g ru p as šū n ām  ir kaitīgs, var b ū t derīgs citas asin sg rupas šū n ām . Tas nav nekāds 
b r īn u m s , jo  d au d z i šo p ro d u k tu  an tig ēn i b ija  līdzīgi A vai B asins an tigēn iem . 
Šis a tk lā jum s zinātn isk i p am ato ja  saistību  s ta rp  a s in sg ru p ām  u n  u z tu ru . T om ēr 
šiem  revo lucionārajiem  a tk lā ju m iem  gandrīz  visu 20. g ad sim tu  b ija  lem ts gulēt 
aizm irstībā  un  pārk lāties a r pu tek ļiem , līdz daži z inā tn iek i, ā rsti un  d ieto log i 

sāka p ē tīt šo  kopsakarību .

Lektīni: saistība ar uzturu

S tarp  asin īm  u n  apēsto  u z tu ru  n o tiek  ķ īm iskas reakcijas. Šīs reakcijas ir 
daļa no  jū su  ģenētiskā m an to ju m a . Tas ir  ap b rīn o jam i, to m ē r p a t 20. gadsim ta  
beigās jū su  im ū n ā  u n  g rem ošanas sistēm a d o d  p riek šro k u  u z tu ra m , ko ēda jū su  
senči a r tā d u  pašu  asin sg rupu .

To nosaka fak to ri, ko sauc  p a r  lek tīn iem . Lektīni ir dažād i p ro te īn i, kas lielā 

d au d zu m ā  ir m ū su  u z tu rā  u n  k u riem  p iem īt ag lu tinējoša iedarb ība, kas ietekm ē 
asinis. Tas ir  spēcīgs līdzeklis, kas dabā ļauj o rg an ism iem  p iev ieno ties v ienam  
pie o tra . D audzi m ik ro o rg an ism i un  pa t m ū su  im ū n sis tēm a  izm an to  šo super- 
līm i savā labā. P iem ēram , m ū su  aknās uz žu ltsvadu  virsm as a trodas lek tīn i, kas 

palīdz  satvert b ak tērijas u n  paraz ītu s . A rī uz b ak tē riju  u n  c itu  m ik ro o rg an ism u  
v irsm as a trodas lek tīn i, kas darb o jas  kā p iesūcekņi, kas d o d  iespēju p ie s tip ri

nāties p ie  o rg an ism a  slidenās g ļo tādas. V īrusu  vai bak tēriju  izm an to tie  lektīn i 
bieži v ien  k o n k rē ta i a s in sg rupa i v ar b ū t specifiski, p a d a ro t tās īpašn iekus u z ņ ē 
m īgākus p re t šo infekciju.

T āp a t no tiek , ēd o t u z tu ru , kas sa tu r p ro te īn u  lek tīnus, kas ir nesaderīg i ar 
jū su  asin sg rupas an tigēnu : lek tīn i m ērķē  uz k ādu  o rg ān u  vai o rg ān u  sistēm u 

(n ie rēm , ak n ām , sm ad zen ēm , kuņģ i u .c.) u n  sāk šajā v ietā  ag lu tinē t asins šūnas.
D audziem  p ārtikas lek tīn iem  p iem īt īpašības, kas ir s tip ri līdzīgas n o te ik 

tas asin sg rupas an tig ēn am  u n  p ad ara  to  p a r  c itu  g ru p u  “ ien a id n iek u ” . P iem ē
ram , p ien am  ir B an tig ēn am  līdzīgas īpašības; ja p ienu  iedzer cilvēks a r A asin s
g ru p u , v iņ a  im ū n sis tēm a  uzre iz  sāk ag lu tinācijas p rocesu , lai a tg rū s tu  to.

Vēl viens p iem ērs, kā lek tīn i o rg an ism ā veic ag lu tināciju . C ilvēks ar A g ru 
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pas asin īm  apēd  šķīvi lim as p u p u , u n  ku ņ ģ ī p u p as tiek  sagrem otas ar skābju 
h id ro lizēs p rocesa  p a līd z īb u . T oties lek tīn u  p ro te īn s  ir rez is ten ts  p re t skābju  
h id ro līz i, tād ē ļ tas n e tiek  sag rem o ts , b e t gan pa liek  n e m a in īts . Tas v a r tieši 
m ijiedarbo ties a r kuņģa vai za rn u  g ļo tād u  vai arī var uzsūkties asinīs kopā ar 

barības v ielām  n o  sag rem otajām  p u p ām .
D ažādiem  lek tīn iem  ir dažādi m ērķa  o rgān i un  o rg ān u  sistēm as. Kad n e 

skarts lek tīns n o k ļū st kādā o rg an ism a  vietā, tas b u rtisk i kā m agnēts pievelkas 
šajā ap v id ū  esošajām  šū n ām . Tas sa lip ina šūnas p iciņās, kas k ļūst p a r izn īci
nāšanas m ērķ i, it kā tie b ū tu  o rg an ism am  sveši iebrucēji. Šī salipšana var izraisīt 
k a ir in ā tu  za rn u  s in d ro m u  vai ak n u  cirozi, kā a rī b loķē t as in sriti n ierēs, u n  tās 

ir tikai dažas n o  kaitīgajām  izpausm ēm .

Lektīni: bīstama līme

V arbūt jū s  a tceraties G eorgija M arkova m īk la in o  noga lināšanu , kas n o tik a  

L o n d o n ā  uz ielas 1978. gadā. M ark o v u  n o g a lin ā ja  n ez in ām s p a d o m ju  KGB 
aģents, kas gaidīja a u to b u su . Sākotnēji au topsijā  nāves cēlonis n e tik a  n o sk a id 
rots. Vēlāk, pēc pam atīgas izm eklēšanas, M arkova kājā tika  a tra sta  sīka zelta 
krellīte. A trastā  krellīte  b ija  p iesūc inā ta  ar ķ īm isku  vielu ric īn u  —  toksisku  lek- 
tm u , kas ekstrahēts  n o  ric īna  p u p ām . R icīns ir tik  spēcīgs ag lu tin īn s, ka pat vis
niecīgākajā d a u d z u m ā  var izraisīt nāv i, s trau ji sa lip ino t e r itro c ītu s  lielos recek

ļos, kas n o sp ro s to  artērijas. R icīns n oga lina  acum irk lī.
Par laim i, lielākā daļā p ā rtik ā  esošo lek tīnu  nav tik  b īstam i dzīv ībai, to m ēr 

. 1 1 1  tie var ra d īt dažādas p rob lēm as, it īpaši, ja tie  ir  specifiski k ādai no te ik ta i 
asinsgrupai. V airākum ā g ad īju m u  im ū n sis tēm a  pasargā m ūs no  lek tīn iem . 95%  
lek tīnu , ko m ēs u zņ em am  a r ierastajiem  pārtikas p ro d u k tiem , tiek  izvadīti no  

o rgan ism a, bet v ism az 5%  u z tu rā  esošo lek tīnu  iefiltrējas asinsritē , k u r tie  reaģē 
,ii e ritro c ītiem  un  le ikocītiem  u n  izn īcina tos. G rem ošanas trak tā  lek tīnu  d a r 

bība var b ū t vēl spēcīgāka. T ie b ieži izraisa ju tīg ās  za rn u  g ļo tād as spēcīgu  
iekaisum u, un šī ag lu tina tīvā  reakcija v ar a tg ād in ā t alerģiju  p re t p ā rtik u . Pat 
niecīgs lek tīn u  d a u d z u m s spēj ag lu tin ē t m ilz īgu  skaitu  šū n u , ja  reakcijā iesaistās 

no te ik ta  asin sg rupa.
T om ēr tas nen o z īm ē, ka tagad  ju m s jābaidās no  jeb k u ra  ēd iena. Lektīni
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lielā d au d z u m ā  ir sastopam i pākšaugos, jū ras  veltēs, g rau d o s u n  d ārzeņos. No 
tiem  ir g rū ti izvairīties. G alvenais ir izvairīties n o  lek tīn iem , kas ag lu tin ē  tieši 
jū su  o rgan ism a šūn as —  to  nosaka jū su  asin sg rupa . P iem ēram , g lu tēns —  
visizplatītākais lektīns, kas a tro d am s kviešos u n  citos g raudos, saistās p ie  tievo 
z a rn u  g ļo tādu , izra iso t izteik tu  iekaisum u un  spēcīgu k a irin ā ju m u  cilvēkiem  ar 
n o te ik tām  asin sg ru p ām , it īpaši 0 g ru p u .

Lektīni ir  ļo ti dažād i a tk a rīb ā  n o  to  izcelsm es. P iem ēram , kviešos ir  a trasts  
cita veida lek tīns nekā sojā, u n  tie p iestip rin ās  a tšķ irīgām  o g ļh id rā tu  k o m b in ā 
cijām  —  katrs n o  šiem  p ro d u k tie m  ir  b īstam s v ien ām  asin sg ru p ām , bet n o d e 
rīgs citām .

N ervu au d i ir ļo ti ju tīg i p re t u z tu ra  lek tīn u  ag lu tinē jošo  d a rb īb u .

Tas izskaid ro  dažu  z in ā tn iek u  uzskatu , ka izvairīšanās n o  alerģiju  iz ra i
sošiem  p ro d u k tiem  palīdz ā rs tē t n o te ik ta  veida n e rv u  darb īb as  trau cē ju m u s, 
p iem ēram , h ip e rak tiv itā ti. K rievu  z in ā tn iek i ir k o n sta tē ju š i, ka  šizo frēn ijas 
s lim n ieku  sm adzenes ir  ju tīgākas p re t n o te ik tiem  p aras to  pārtikas p ro d u k tu  
lek tīn iem .

Lēcu lek tīna  injekcijas nesensib ilizētu  tru šu  ceļa locītavas d o b u m ā  izraisīja 
a r tr ītu , ko bija  g rū ti a tšķ irt n o  re im a to īd ā  a rtr īta . D audzi a r tr īta  slim niek i ir 

konstatējuši, ka, izvairoties no  n ak teņ u  dz im tas  d ā rzeņ u , p iem ēram , to m ā tu , 
bak lažānu  u n  k a rtu p e ļu  lietošanas, v iņ i jū tas  labāk. Tas nav  nekas pārste idzošs, 
jo  v a irāk u m s n ak teņ u  d zim tas augu  sa tu r  ļoti d au d z  lek tīnu .

U zturā  esošie lek tīn i var m ijiedarbo ties a rī a r recep to riem , kas a trodas uz 
leikocītu  v irsm as, ve ic ino t to  p a s tip rin ā tu  dalīšanos. Šos lek tīnus sauc p ar 

m ito g ēn iem , jo  tie  izraisa le ikocītu  m itozi —  vairošanās p rocesu . T ie nesalip ina 
asins šūnas kopā, b e t tikai ap līp  ap k ā rt kā blusas su n im . D ažreiz neatliekam ās 
palīdzības n o d a ļu  ā rstiem  nākas sastap ties a r sm agi slim iem , bet šķ ietam i gluži 
veseliem  b ē rn iem , k u riem  tiek  kon sta tē ts  ā rk ā rtīg i liels le ikocītu  skaits. Kaut 
gan p irm ais, kas ienāk  p rā tā , ir b ē rn u  leikēm ija, vērīgs ārsts to m ē r pajau tās 
vecākiem : “Vai jū su  b ērn s  rotaļājās pagalm ā?” un , ja  a tb ilde  ir ap s tip rin o ša , 

“Vai v iņš neiebāza  m u tē  kādas nezāles vai augus?” bieži v ien  noskaid ro jas, ka 
bērns ir apēdis kādu  augu , kas sa tu r  lek tīnus, k u ri izteikti s tim u lē  le ikocītu  p ro 
ducēšanu .
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Asinsgrupām specifiskie uztura lektīni

Tā kā katras asinsgrupas antigēna form a ir unikāla, daudzi lektini m ijiedarbojas tikai 
ar vienu  noteik tu  asinsgrupu , jo  ir p ielāgojušies tieši šai asinsgrupai. Z īm ējum ā  
attēlotajā p iem ērā redzam s, ka lim as pupās esošie  lektin i ag lu tin ē A grupas šūnas (pa  
kreisi), jo  tie ir p ielāgoti A antigēna form ai. B asinsgrupas an tigēn u  (pa lab i), kam  ir 
i itada cukura m olekula  un citāda form a, šie lektini n eietekm ē. U n otrādi —  griķos  
esošais lektīns, kas specifisk i p iestiprinās B grupas asins šūn ām  un ag lu tin ē  tās, nav

pielāgots A grupas asin īm .

Ka noteikt kaitīgos lektinus

M an bieži ir nācies dzirdēt, ka pacienti pārliecinoši apgalvo, ka viņi precīzi 
ievēro savai asinsgrupai atbilstošu diētu un izvairās no visiem lektīniem , kas ir 
kaitīgi viņu asinsgrupai, tom ēr es zinu, ka tas nav tiesa. Kad es apšaubu šos 
apgalvojum us, viņi parasti pat neprotestē, bet izbrīnīti jautā: “Kā jūs to zināt?” 

Es to  zinu tādēļ, ka lektīnu ietekme uz dažādām  asinsgrupām  nav tikai 
teorija, bet gan zinātniski pam atots fakts. Es praktiski esm u pārbaudījis asins
grupu reakcijas uz visiem biežāk lietotajiem  pārtikas produktiem , izm antojot 
gan klīniskas, gan laboratoriskas metodes. No ķīmiskajām laboratorijām es ieguvu 
lektīnus, kas bija izdalīti no pārtikas produktiem , piem ēram , zemesriekstiem ,
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lēcām , gaļas u n  kviešiem , u n  rezu ltā ti b ija  skaid ri redzam i m ikroskopā: es re 
dzēju , kā tie ag lu tinēja  atb ilstošās asinsgrupas šūnas.

Ir vēl uzskatām ākas z inātn iskas m etodes, ko izm an to , lai n o te ik tu  lek tīnu  
k lā tb ū tn i jū su  o rgan ism ā. V iena no  šādām  m eto d ēm  ir u rīn a  p ā rb au d e  a r in d i
k a to ra  skalu . A r tās p a līd z īb u  n osaka  tā  sau cam o  z a rn u  p ū šan as  fak to ru , ja  

aknas u n  zarnas nespēj p ienācīg i m etabo lizē t p ro te īn u s, tajās veidojas toksiski 
b la k u sp ro d u k ti —  in d o li. In d ik a to ra  skala rād a  šo toksisko  b la k u sp ro d u k tu  
līm eni.

Ja jū s  izvairāties no  p ro d u k tiem , kas sa tu r toksiskus lek tīnu  p ro te īn u s, vai 

n o  u z tu ra , ko cilvēkiem  ar jū su  asin sg ru p u  ir  g rū ti sag rem ot, jū su  in d ik a to ra  
skalas rād īju m s b ūs zem s.

Un o trād i —  ja jūs regulāri lie to jat u z tu ru , kas sa tu r  d au d z  lek tīnu  vai ir 
g rū ti sag rem ojam s, in d ik a to ra  skalas rād ījum s būs augsts —  tas nozīm ē, ka 
jū su  o rg an ism ā esošajām  vielām  ir augsta  kancerogen itā te .

M ani p ac ien ti a r  augstiem  in d ik a to ra  skalas rezu ltā tiem  bieži v ien  p ro 
testē  —  parasti v iņ i ievērojot d iē tu  un  tikai re tu m is  p ā rk āp jo t to. V iņi netic , ka 
in d ik a to ra  skalas rād ītā ji v iņ iem  ir tik  augsti.

Izskaid ro jum s ir šāds: in d ik a to ra  skala rāda, ka jū su  o rg an ism ā  iekļuvušā 
kancerogēna ie tekm e ir d ev iņ d esm it reižu  spēcīgāka nekā cilvēkam , k u ram  tas 
nav toksisks. P iem ēram , ja  cilvēks ar A asin sg ru p u  ēd ap s trād ā tu s  vai k onservē

tus p ro d u k tu s , p iem ēram , žāvēto B oloņas desu, n itr ītu  negatīvā ie tekm e p a s tip 
rinās dev iņ d esm it reizes, jo  A g ru p as pārstāvji ir īpaši ju tīg i p re t kuņģa vēzi un  
n itr ītu  toksisko iedarb ību .

P acien tiem , kas ierodas p ie  m an is , skalas vidējais rād ītā js ir 2 V2 —  tā ir p il
n īg i p ie tiekam a toksicitā te , kas liecina p ar veselības trau cē ju m iem . P atīkam i ir 
tas, ka, apzinīgi ievēro jo t a s in sg rupa i a tb ilsto šu  d iē tu , jau  pēc d ivām  nedēļām  
in d ik a to ra  skalas rād ītā js  sam azinās līdz 1 vai pat 0.

V arbūt jūs p irm o re iz  d z ird a t p a r in d ik a to ra  skalu , to m ē r pēdējo  p iecdes

m it gadu  laikā to  plaši izm an to  trad ic io n ā la jā  m ed ic īn ā , un  šo testu  veic visas 
kom erciālās labo ra to rijas. Paradoksāli, be t tikai p irm s gada vairākas lielās la b o 
ra to rijas  p ā rtra u c a  to  d a rīt, jo  pēc šīs m e to d es neb ija  p ie tiek am i liels p ie p ra 
sījum s. Es esm u  pārliec ināts , ka tad , kad cilvēki labāk  izpra tīs a sin sg rupas un  
lek tīn u  savstarpējo  saistību , in d ik a to ra  skalas m e to d e  tiks plašāk lie to ta . Pa to  
laiku  palū d z ie t savam  ā rstam  veikt ju m s šo pārb au d i.
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Parbaude ar indikatora skalu

I. posms:

Urinu sajauc ar sālsskābi 
un dzelzi; notiek reakcija 
ar dūm u izdalīšanos

2. posms:

Pagaida 2 minūtes, tad 
maisījumam pievieno 
3 pilienus hloroforma. 
Izdalīsies vēl vairāk 
dūm u —  no bezkrāsainas 
līdz tum ši zilai krāsai.

3. posm s:

Krāsu novērtē pēc 
indikatora skalas: 

0-2 labi 
2 xh  problēmas 
3-4 bīstami

Mācība par asinsgrupu: stāsts par rabīnu

Jau daudzus gadus es esm u bijis aculiecinieks tam , kādus rezultātus dod 
asinsgrupai atbilstoša diēta, bet gadījum s ar gudro, veco Bruklinas rab īnu  bija 
īpaši aizkustinošs un iedvesmojošs.

1990. gadā m an piezvanīja kāds Ņujorkas ārsts, kurš atbalstīja m anu darbu, 
un jautāja, vai es nevarētu ierasties un apskatīt kādu no viņa pacientiem  —  
ievērojam o Hasidas rabīnu, kuru  slim ība bija piesaistījusi gultai.

“Rabīns Jakobs ir īpašs cilvēks,” viņš m an teica. “Tikšanās ar viņu būs 
vērtīga pieredze jūsu  darbā, un  es ceru, ka tā nāks par labu arī v iņam .”

Kolēģis m an izstāstīja, ka septiņdesm it trīs gadus vecais rabīns jau sen 
slimo ar diabētu, kas slikti padodas insulīna terapijai, un pēc smaga insulta viņš 
ir daļēji paralizēts.

Apm eklējot rabīnu Jakobu viņa Bruklinas mājā, es pārliecinājos, ka viņš 
patiešām ir ietekmīgs vīrs ar dziļu garīgu izpratni, kas iedvesa atturīgu līdzjū
tību. Acīmredzot, rabīns agrāk bija gara un spēcīga augum a, taču tagad viņš
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saguris un novājinā ts  gulēja gu ltā , u n  kup lā , baltā bārda  sn iedzās v iņam  g an 
d rīz  līdz k rū tīm . P ar sp īti veselības stāvoklim , v iņ a  skatiens bija  skaid rs, la ipns 
u n  dzīvespriecīgs. V iņš gribēja pēc iespējas ā trāk  piecelties n o  gultas, lai v a rē tu  

tu rp in ā t savu d a rb u . T om ēr es redzēju , ka v iņ u  m oka s tip ras sāpes. V iņš p a 
stāstīja, ka jau  p irm s insu lta  paslik tinātā  asinsrite  izraisījusi abu  kāju p ie tū k u m u  
u n  iekaisum u , k a trs  m ēģ in ā ju m s staigāt v iņ am  sagādājis m okošas sāpes, it kā 
kājās d u rto s  tū k sto šiem  ad a tu . Pašlaik kreisā kāja v iņ am  vairs neklausīja.

Es n eb iju  pārsteig ts, uzz in o t, ka rab īn am  Jakobam  ir B asin sg rupa. K aut 
gan šī asin sg rupa A m erikā ir relatīvi re ta , tā ir sam ērā  bieži sastopam a H asidas 
ebrejiem , k u ru  lielākā daļa ir em igrējusi no  A ustrum eiropas.

Es sap ra tu , ka, lai pa līdzētu  rab īn am , m an  v isp irm s jāuzz ina  k au t kas par 
v iņ a  dzīvesveidu un  u z tu ru , ko v iņš ēda. U ztu rs ir cieši saistīts a r  ebreju  tra d i
cionālajiem  rituā liem .

Es apsēdos kopā ar rab īn a  Jakoba sievu u n  m eitu . D abas dziedn iecības 
m etodes v iņ ām  abām  bija svešas, tom ēr, lai pa līd zē tu  rab īn am , v iņas dedzīgi 
vēlējās tās apgū t.

“Pastāstie t m an , ko rab īn s  ēd ,” es teicu.

“Viņš k a tru  d ien u  ēd v ienus u n  tos pašus p ro d u k tu s ,” teica rab īn a  m eita . 
Tas bija vārīts cālis, holenta  —  pasta i līdzīgs ēd iens n o  p u p ā m  un  g riķ u  p u tra  ar 
m ak aro n iem . Cālis, p u pas, g riķ i u n  tau riņ v e id a  m ak aro n i —  tie  ir  g luži parasti 
p ro d u k ti.

“ U n kā tiek  gatavota p u tra?” es nevain īg i pavaicāju. Šim  ja u tā ju m a m  se
koja strau ja  v ā rd u  ap m a iņ a  jid išā  s ta rp  m ā ti un  m eitu , ko p ā rtra u c a  m an  veltīti 
laipn i sm aid i u n  sm ieklu  b rāzm a.

“N u ,” lieliskā Ņ u jo rkas ang ļu  dialektā teica m eita , “v isp irm s izvāra griķus, 
tad  sajauc ar tauriņveida  m akaron iem . Tad to  liek galdā, noskaita  lūgšanu u n  ēd .”

“Vai jū s  p u tra i v ispār neko  neliekat klāt?” es atkal nevain īg i pa jau tā ju . Vēl 
v iena sa ru n a  jid išā. Tad rab īn a  m eita  sāka stāstīt.

“ Redziet, dakter, p u tra ... sagatavojo t cāli, tam  izņem  visus taukus; tad  tos 
liek sm agā kastro lī, p ieliek  n ed au d z  sasm alc inā tu  sīp o lu  u n  karsē. Tauki izkūst, 
u n  tiek  iegū ti b rīn išķ īg i, t īr i  cāļa tauk i. M ēs to s  uzziežam  uz svaigas halas 
m aizes, uzkaisām  ned au d z  sāls un  d o d am  b ērn iem . Tas ir tik  garšīgi, ka n o m ir t  
var!”

Jā, jā, to  v arē tu  gan, es d rū m i n o d o m ā ju .
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“ Pēc ta m ,” tu rp in ā ja  rab īna  m eita , “m ēs ņ em am  dradžus, kas ir palikuši 
pāri, kad  tau k i ir  izkusuši. T ie ir tik  jauk i, b rū n i u n  k raukšķ īg i kopā ar sacep ta
jiem  sīpo liem , u n  tos m ēs uzliekam  šķīvja m alā  kā p iedevu  p u tra i. T ie ir vēl 

garšīgāki nekā k a rtu p e ļu  čipsi. R ab īnam  tie  tā  garšo! Izkausētos cāļa tau k u s p ie 
jauc g riķ u  p u tra i a r  n ū de lēm . Ak, cik tas ir garšīgi!”

Es uzzināju , ka tie ir  izp latīti H asid u  ēd ien i, u n  v iņ u  ģ im enēs tā  ir tip iska  
sabata m altīte . Bet rab īn am  tas b ija  vairāk  nekā tikai iknedēļas rituā li. D iev
bijīgais vīrs, kas lielāko daļu  sava laika pavadīja lūgšanās, m az d o m āja  p a r ēšanu  
un  v ienkārši d ivreiz d ienā  ēda v ienu  un  to  pašu  ēd ienu , un tā d ien u  no  d ienas.

K aut gan rab īn a  u z tu rs  p am ato jās  uz gadsim tiem  ilgām  trad īc ijām , tas 
to m ē r nebija  p iem ēro ts  cilvēkiem  ar B asin sg ru p u . C āļa gaļā, g riķos, pupās un 

g rau d o s (n em az  n e ru n ā jo t p ar d radžiem !) esošie lek tīn i izraisīja v iņa  asins 
šū n u  ag lu tināciju , u n  iespējam s, ka tas bija svarīgs fak tors in su lta  izcelsm ē. Šie 
lektīn i var b loķēt ari in su līna  d a rb īb u , u n  tas izskaidro  apstāk li, kādēļ rab īna  

Jakoba d iabēts k ļuva a rv ien  g rū tā k  ārstē jam s.
Es z ināju , ka o rto d o k sā lie  ebreji ievēro kašruta-košera  lik u m u s —  senus 

diētas p rin c ip u s , kas p irm o re iz  m in ē ti Vecajā D erībā. Saskaņā ar šiem  lik u m iem  
dau d zi p ārtik as  p ro d u k ti ir  aizliegti, tu rk lā t p iena  p ro d u k tu s  u n  gaļu nekad  
n ed rīk st lie to t v ienā  m altītē , un  p ien a  p ro d u k tie m  un  gaļai b ija  jā b ū t a tse 
v išķiem  p o d iem , k astro ļiem , šķīvjiem  u n  galda p ied e ru m iem , kā a rī atsevišķām  

izlie tnēm  visu šo p riek šm etu  m azgāšanai.
S arunā  a r ab ām  sievietēm  es piesardzīgi tuvo jos ja u tā ju m am  p a r u z tu ra  

p ā rm a iņ ā m , ne iz jau co t ritu ā lu s  u n  sa istību  a r reliģ iju , kas v iņ iem  ļo ti d au d z  
nozīm ēja. Es arī u zm an ījo s, lai ne ie te ik tu  p ro d u k tu s , kas saskaņā a r trad īc ijām  
tika u zskatīti p a r netīriem . Par la im i, tos bija  iespējam s a izv ieto t a r c itiem .

Es ieteicu rab īn a  Jakoba sievai m a in īt ģ im enes ēd ien k arti, rab īn am  p ierasto  
ē d ien u  lie to šan u  sam az in o t līdz  v ien a i reizei nedēļā  —  sabata  m altītē . C itās 
m altītēs cāļa v ietā es ieteicu  gatavot jēra  gaļu, zivis vai tīta ru , g riķu  p u tru  a iz

v ie to t a r rīsiem  vai p ro su  u n  holentas gatavošanai iz m a n to t dažādas pupas. 
V isbeidzot es izrakstīju  va irāku  v ita m īn u  u n  augu  kom binācijas, lai p a ā tr in ā tu  

atveseļošanos.
N ākam ā gada laikā rab īna  veselības stāvoklis ap b rīn o jam i uzlabojās. A stoņu 

nedēļu  laikā v iņš sāka staigāt u n  veikt vieglus v in g ro ju m u s, kas palīdzēja uz la
b o t asinsriti. V iņš izrādījās ap b rīn o ja m i spēcīgs saviem  gad iem  u n  atb rīvo jās no

43



in su lta  kom plikācijām . Pēc sešiem  m ēnešiem  viņš pārgāja n o  insu līna  in jekci
jām  uz p e ro rā lu  te rap iju  —  tas ir ievēro jam s sasn iegum s, ņ em o t vērā, ka d a u 

dzus gadus v iņš tika lietojis in jicē jam o in su līn u . Insu lta  lēkm es tu rp m ā k  vairs 
neatkārto jās, un  rab īn a  Jakoba d iabēts bija  p iln ībā  kom pensēts.

R abīna ārs tēšan a  vēlreiz ap stip rin ā ja  to, cik p am a to ta , sena u n  fu n d a m e n 
tāla  ir m ācība  p a r asin sg ru p ām . Šis gad ījum s a rī u zskatām i a ttē lo ja , ka uztu rs, 
ko  izvēlas reliģisku vai k u ltū ra s  trad īc iju  dēļ, ne v ien m ēr ir veselīgākais cilvē

kam , kas p ieder p ie  šīs ku ltū ras . P iecus vai sešus gadu  tū k stošus senas tra d īc i
jas v arē tu  likties c ien ījam as, to m ēr m ū su  a s in sg ru p ām  rakstu rīgās īpašības ir 
dau d zu s tūk sto šu s gadu  vecākas.

Iepazīsto ties a r savai a s in sg ru p a i a tb ilstošo  d iē tu , m ācieties no  g ad ījum a ar 
rab īn u . A sinsg rupām  atb ilstošas d iētas nav m ēģ inā jum s ielikt jū su  ēd ien k arti 
s tingros rām jos vai aizliegt ju m s ēst p ro d u k tu s , kas ir rakstu rīg i jū su  k u ltū ra i. 
Tas d rīzāk  ir veids, kā p iln īb ā  a tba lstīt jū su  id en titā ti, a tg riežo ties pie p a m a t

patiesības, kas slēpjas katrā  o rg an ism a  šū n ā  un  v ieno  a r jū su  vēsturisko , evo lu 
c io n āro  izcelsm i.



3. IZVĒLE, VADOTIES PĒC ASINSGRUPAS: 
CEĻU KARTE

M anis sniegtajā “asin sg ru p u  p lā n ā ” jūs a tro d a tie s  sākum a p u n k tā , gūsto t 
in fo rm āciju  p a r  veselību un  u z tu ru , kas a tb ilst jū su  bio loģiskajai bū tīb a i. B ru 
ņojušies a r šo ja u n o  in fo rm āc iju , jū s  varēsiet izd a rīt izvēli a ttiec īb ā  uz savu 
u z tu ru , fiziskās ak tiv itā tes rež īm u  un  v ispārējo  veselības stāvokli, kas p a m a to 
jas uz paša o rg an ism a d in am isk a jām  dabiskajām  spējām . T urpm ākajās četrās 
nodaļās ir d o ts  ka tra i asin sg ru p a i specifisks d iētas, p ap ild in ā ju m u  u n  fizisko 
n o d a rb īb u  p lāns. Pēc šīm  n o d aļām  seko nākam ā, III daļa, k u rā  ap rakstīti b ie 

žākie veselības trau cē ju m i u n  slim ības, u zņēm ība , kas saistīta  tieši a r jū su  asin s
g ru p u , kā arī ā rstn iec ības līdzekļi. Ja jū s  rūp īg i sekojat savam  “asin sg rupas p lā 

n a m ” , jūs varat

•  izvairīties no  d au d zām  bieži sasto p am ām  v īru su  u n  citām  infekcijām ;
•  sam azinā t svaru , jo  jū su  o rg an ism s pats a tb rīvo jas n o  toksīn iem  u n  

tauk iem ;
•  p re to ties dzīv ībai b īs tam ām  slim ībām , p iem ēram , vēzim , kard iovaskulā- 

rām  slim ībām , d iab ē tam  u n  ak n u  slim ībām ;
•  izvairīties n o  d au d z iem  fak to riem , kas s trau ji izraisa šū n u  b o jā ju m u , 

tādē jād i p a lēn in o t novecošanas procesu.

“A sinsg rupu  p lān s” nav panaceja. T om ēr tas ir veids, kā a tjau n o t savas 

im ū n sis tēm as  dab iskās a izsarg funkcijas, n o  ja u n a  uzv ilk t savu  m etab o lisk o  
pulksten i u n  a ttīr īt  asinis n o  b īs tam iem  ag lu tinē jošiem  lek tīn iem . Tas ir v is
labākais, ko jūs v ara t d arīt, lai a p s tā d in ā tu  šū n u  s trau jo  b o jā ju m u , kas izraisa 
novecošanas s im p to m u s. Ja ju m s ir veselības trau cē ju m i, šis p lāns var bū tisk i 
m ain īt stāvokli. A tkarībā n o  stāvokļa sm ag u m a u n  tā, cik precīzi šis p lāns tiek
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ievērots, jeb k u rš  cilvēks var no  tā  gū t z in ām u  lab u m u . Par to  liec ina  m an a  u n  
m an u  kolēģu pieredze, izm an to jo t šo sistēm u tūkstošiem  pac ien tu . T urk lā t tam  
ir precīzs z inātn isks p am ato ju m s.

Šajā nodaļā  es iepazīstināšu  jū s  a r dažiem  e lem en tiem , kas ir  iek ļau ti jū su  
“asin sg rupas p lān ā”. T ie ir

•  A sinsgrupai a tb ilstoša  d iēta
•  Ē dienreižu  p lānošana

•  Svara sam azināšanas faktors
•  Ie te ikum i p a r  u z tu ra  bagā tinā tā jiem

•  In fo rm ācija  p a r  stresu  /  fizisko ak tiv itā ti
•  Ie tekm e uz in d iv idua litā ti

Pēc tam  kad jū s  izlasīsiet šo no d a ļu  u n  pārskatīsie t savu “asin sg rupas 
p lā n u ”, es ieteicu  ju m s izlasīt III daļu , lai gū tu  p iln īgu  pārsk a tu  p a r šī p lāna  
specifisko ietekm i uz jū su  veselību.

Asinsgrupai atbilstoša diēta

A sinsgrupai a tb ilstoša  d iē ta  a tjau n o  jū su  dabisko  ģenētisko  r itm u . A sins

g ru p ā m  a tb ilsto šu  d iē tu  sagatavošanas p am a td a rb s  tika veikts ja u  p irm s d a u 
dziem  tū k sto šiem  gadu . Ja m ēs b ū tu  tu rp in ā ju š i sekot m ū su  bio loģ iskās b ū tīb as  

iedzim tajiem , instinktīvajiem  signāliem , m ūsu  pašreizējais stāvoklis v a rb ū t b ū tu  

pavisam  citāds. T om ēr tajos iejaucās cilvēku dažād īb a  u n  teh n o lo ģ iju  s trau ji 
m ain īgais spēks.

Kā m ēs z inām , lielākā daļa seno  cilvēku, ja  ne  visi, b ija  m ed n iek i u n  ēd am o  
augu  vācēji a r  0 as in sg ru p u , k u ru  u z tu rs  b ija  dzīvnieki, kukaiņ i, ogas, saknes u n  

lapas. U ztu ra  izvēles iespējas paplašinājās, kad  cilvēki iem ācījās p ie rad in ā t un  
savā labā izm an to t dzīvn iekus u n  k u ltivē t augus. T om ēr šis process nenorisē ja  
g lud i u n  m ierīg i, jo  ne visas kop ienas spēja lab i adap tē ties šīm  p ā rm a iņ ām . 
D audzās senajās kop ienās ar 0 a sin sg ru p u , p iem ēram , M isūri ielejas in d iāņ iem , 

p āre jo t n o  gaļēdāju  u z tu ra  uz zem kop ju  u z tu ru , n o tik a  galvaskausa fo rm as p ā r
m aiņas un  p irm o  reizi radās zobu  kariess. V iņu o rg an ism a sistēm as v ienkārši 
neb ija  p iem ēro tas  jau n a jam  u z tu ram .
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T om ēr trad ic io n ā lā  zem kopju  d iē ta  ilgu laika p e rio d u  sn iedza  p ie tiekam i 
d au d z  barības v ielu , lai n o d ro š in ā tu  a tb ils to šu  u z tu ru  un  lielu popu lāc iju  p a 
stāvēšanu . L auksa im n iec ības u n  p ro d u k tu  p ā rs trā d e s  te h n o lo ģ iju  a ttīs tīb a  
arv ien  vairāk  ietekm ēja pārtikas p ro d u k tu s  u n  a ttā linā ja  n o  to  dab iskā stāvokļa. 

P iem ēram , rīsa  ra fin ēšan a , iz m a n to jo t ja u n u  m alšanas te h n o lo ģ iju , 20. g a d 
sim tā Āzijā izraisīja p lašu  saslim šanu  a r  berib eri —  slim ību , ku ras p am a tā  ir 
liam īna  deficīts u n  kas bija nāves cēlonis m iljo n iem  cilvēku.

Jaunāks p iem ērs ir pāreja n o  k rū ts  barošanas uz m ākslīgo  ēd in āšan u  “tre 
šās pasaules” jau na ttīs tības valstīs. Šī pāreja uz augsti rafinētiem  u n  apstrādātiem  
m aisījum iem  zīdaiņu  barošana i ļo ti d au d zo s gad īju m o s izraisīja n ep ie tiekam u  

b aro ju m u , cau re ju  u n  dabisko  im ū n o  fak to ru  sam azināšanos, ko b ē rn s  saņem  

ar m ātes p ien u .
M ūsd ienās ir v ispāra tz īts  fakts, ka uztu rs, ko m ēs ēdam , tieši ie tekm ē m ūsu  

veselības stāvokli u n  v ispārējo  pašsa jū tu . T om ēr m u lsinošā  u n  bieži vien p re t
run īgā  in fo rm ācija  p a r u z tu ru  ir rad īju si īstu  “m īn u  la u k u ” tiem  patērē tā jiem , 

kas rūpējas p a r  savu veselību.
Kā lai izvēlas s ta rp  d au d za jiem  ie te ik u m iem , u n  k u ra  d iē ta  ir  pareizā? 

Patiesībā m ēs n ev aram  izvēlēties pareizo  d iē tu , tāp a t kā nevaram  izvēlēties 
pareizo  m atu  k rāsu  vai d z im u m u . Šī izvēle jau  ir izdarīta  p irm s d au d z iem  tū k 

stošiem  gadu.
Es uzskatu , ka šo sa ju k u m u  lielā m ērā  ir izraisījis n ep ā rd o m ā ta is  apgalvo

jum s “V iena d iēta  ir p iem ēro ta  v isiem ” . K aut gan m ēs paši savām  acīm  esam  
pārliecinājušies, ka no te ik tas diētas dažiem  cilvēkiem  palīdz, be t c itiem  —  ne, 

mēs nekad  neesam  m ēģinājuši izpētīt kādai p o pu lāc ija i vai in d iv īdam  rak stu 
rīgās īpašības, kas v a rē tu  iz sk a id ro t dažādās a tb ild es  reakcijas uz k o n k rē tu  

d iē tu . M ēs esam  tik  a izņ em ti, p ē to t p ārtikas p ro d u k tiem  rakstu rīgās īpašības, 
ka neesam  p ievērsuši u zm an īb u  cilvēkiem .

Jūsu asin sg rupai a tb ilstošā  d iē ta  tik  labi iedarbo jas tādēļ, ka tā  ļauj ju m s 
sekot ska id riem , loģiskiem , z inātn isk i p am a to tiem  un  izpētītiem  u z tu ra  p r in 
cip iem , kas p am ato jas  uz jū su  o rgan ism a šū n u  īp a tn īb ām .

Katrā no  asinsgrupām  atbilstošajām  d iētām  ir iekļautas 16 p ro d u k tu  grupas.

•  Gaļa u n  m ā jp u tn i •  G rau d i u n  m ak aro n i

•  Jūras veltes •  D ārzeņi
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• Piena p rodukti un olas •  Augļi
• Eļļas un tauki • Sulas un šķidrum i
•  Rieksti un sēklas • Virces
•  Pupas un pākšaugi •  Garšvielas
•  G raudaugi •  Augu tējas
•  Maize un konditorejas izstrādājum i •  Dažādi dzērieni

Katras grupas pārtikas produkti ir iedalīti trīs kategorijās: sevišķi ieteicams, 
neitrāli un jāizvairās. Šīs kategorijas vērtējam as šādi:

•  Sevišķi ieteicami ir p rodukti, kas darbojas līdzīgi zālēm.
•  Neitrāli ir produkti, kas darbojas kā uzturs.
•  Jāizvairās no produktiem , kas darbojas līdzīgi indēm .

Katrā diētā ir iekļauts plašs p roduktu  klāsts, tādēļ nebaidieties, ka tā būs 
ierobežota. Ja iespējams, dodiet priekšroku sevišķi ieteicamiem produktiem , 
nevis neitrāliem , tom ēr jūs droši varat ēst arī sev piem ērotos neitrālos p ro d u k 
tus —  tajos nav jum s kaitīgu lektīnu, bet tie satur barības vielas, kas ir nepie
ciešamas sabalansētam  uzturam .

Katras p roduk tu  grupas aprakstā jūs atradīsies tabulu, kas izskatās ap m ē
ram  šāda:

Atbilstoši izcelsmei ieteiktā porcija nav uzskatām a par stingri noteiktu. 
M ans nolūks ir parādīt ceļu, kā precīzi noregulēt diētu, ņem ot vērā jūsu iz
celsmes īpatnības. Kaut gan dažādu rasu un kultūras cilvēkiem var b ū t viena 
asinsgrupa, viņiem  ne vienm ēr ir vienāds gēnu biežums. Piem ēram , cilvēkam 
ar A asinsgrupu tas var b ū t AA, kas nozīm ē, ka abiem vecākiem ir bijusi A 
grupa, vai AO, kas nozīm ē, ka vienam  no vecākiem ir bijusi 0 grupa. Kaukāziešu 
izcelsmes cilvēkiem biežāk ir AA gēni, bet afrikāņu izcelsmes —  vairāk 00 gēni,
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bet aziā tu  izcelsm es cilvēkiem  b iežāk ir BB vai AA gēni. Tas ir viens no  iem es
liem, kādēļ d au d ziem  a frik āņ u  izcelsm es cilvēkiem  ir laktozes nepanesība , pat 
ja v iņ iem  ir  B asin sg rupa  (asinsgrupa, kad  ir ie te icam i p iena  p ro d u k ti) .

Pastāv a rī ģeogrāfiskas un  ar k u ltū ru  saistītas variācijas. P iem ēram , aziātu  
i/.celsm es cilvēk iem  p ien a  p ro d u k ti  n ep ied e r p ie  tra d ic io n ā lā  u z tu ra , tādēļ 
aziātu  izcelsm es cilvēkiem  ar B asin sg ru p u  p iena p ro d u k ti ēd ien k artē  jāiekļauj 

lēnāk, lai o rgan ism a sistēm as pie tiem  p ierastu .
jā ņ e m  vērā a rī tādas n ianses kā cilvēku au g u m a un  svara atšķirības. Izm an 

to jiet tās, ja  tās ju m s šķiet svarīgas, ja  nē —  ignorē jie t tās. Jebkurā gad ījum ā 

m ēģin ie t n o te ik t sev atb ilstošās porc ijas lie lum u.
K atras asin sg rupas d iētas ap rak sta  beigās a tro d a m i trīs ēd ien k aršu  p arau g i 

un vairākas receptes, kas dos ju m s  ierosm i, kā iek ļau t šo d iē tu  savā dzīvē.

Svara samazināšanas faktors

Liekā ķ e rm eņ a  m asa m ū su  senčiem  bija kā lāsts, jo  v iņ u  o rgan ism s kā 
m ašīna patērēja  un  izlietoja tik  d au d z  degvielas, cik  nepieciešam s. M ūsdienās 

vairākum ā in d u striā li a ttīs tīto  valstu  ap tau k o šan ās ir k ļuvusi p ar v ienu  no  gal
venajām  veselības p ro b lē m ā m . Šīs iem esla dēļ svara  sam az in āšan a  ir k ļuvusi 
gluži p ar apsēstību  u n  īstu  m ān iju  d au d ziem  m an iem  p acien tiem , k u ru s  asin s
grupai a tb ilstoša  d iē ta  in teresē vienīgi svara sam azināšanas aspektā. Es v ien m ēr 
v iņ iem  stāstu , ka šī d iē ta  nav speciāli izveidota svara sam azināšanai, b e t gan 

op tim ā la  veselības stāvokļa un  d a rb a  spēju  saglabāšanai. Teicis, es p ieb ilstu , ka 
svara zu d u m s ir v iens n o  o rgan ism a a tjau n o šan ās dabiskajiem  b lakusefek tiem . 
Tā kā asin sg rupa i a tb ilstošā  d iē ta  ir p ielāgota jū su  o rgan ism a šū n u  sastāvam  
(p re ts ta tā  v ispārē jiem  ie te ik u m iem , kas paredzē ti je b k u ra m ), k o n k rē ti p ro 
d u k ti ju m s  izraisīs svara p ieau g u m u  vai svara z u d u m u , k au t gan cilvēkam  ar 

u tu  asin sg ru p u  tie  radīs gluži a tšķ irīgu  efektu.
Pacienti bieži jau tā  m an  p ar d iē tām , kas pašlaik ir m odē . Pēdējā b ija  d iēta  

ar augstu  p ro te īn u  sa tu ru , kas nesen  piedzīvoja a tg riešanos. Šajā d iē tā  bija iz
teikti ierobežo ts o g ļh id rā tu , b e t augsts p ro te īn u  sa tu rs, un  tā  veicināja tau k u  
sadedzināšanu  enerģijas iegūšanai u n  k e to n u  p ro d u cēšan u , kas liecināja p ar 
au g stu  m e tab o lism a  ak tiv itā ti. M ani n ep ā rs te id za  tas, ka p a c ie n tie m , k u ri
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stāstīja, ka ir zaudējuši svaru  a r augsta  p ro te īn u  sa tu ra  d iē tu , parasti b ija  0 
asin sg ru p a  un  B asinsgrupa. N av d au d z  cilvēku a r A asin sg ru p u , k u riem  šīs d iē 
tas palīdz, jo  v iņu  o rg an ism a  sistēm as ir  bio loģiski nep iem ēro tas , lai m e tab o - 

lizētu  gaļu  tik  efektīvi kā 0 u n  B asin sg rupas pārstāv ji. D iētas a r  au g stu  p ro te īn u  
sa tu ru  nesam azina  svaru  a rī cilvēkiem  a r AB asin sg ru p u , jo  šīs diētas n esa tu r 
A g ru p a i līdzīgus p ro d u k tu s , kas ir nep ieciešam i AB asin sg rupas pārstāv jiem .

Savukārt m ak ro b io tisk ā  d iē ta , kas ieteic lie to t dab iskus p ro d u k tu s , p iem ē

ram , dārzeņus, rīsus, p iln g rau d u  p ro d u k tu s , augļus u n  so ju , varē tu  b ū t v isp ie
m ēro tāk ā  A g ru p as pārstāv jiem , jo  tajā ir iekļauti v iņ iem  iete icam ie g rau d i un  
pākšaugi.

Secinājum s ir  šāds: ikreiz, sastopo ties a r jau n as  d iētas p ied āv ā ju m u , kas 
apgalvo, ka uz visiem  cilvēkiem  iedarbo jas v ienād i, iz tu rie ties p re t to  skeptiski. 

Iedziļin ieties savā asin sg rupā. N ovērtē jie t savu in d iv idua litā ti.
Tagad es pastāstīšu , kā k a tra i a s in sg rupa i a tb ilstošā  d iē ta  m azin a  svaru . 

V airākum am  m a n u  p ac ien tu  galvenā p ro b lēm a  ir p ā rāk  s trau jš  svara zu d u m s, 
u n  m an  jāp ielāgo  v iņ u  d iēta , lai p a lēn in ā tu  šo p rocesu . Ja jū s  v ien m ēr esat c īn ī
jušies a r lieko ķ e rm eņ a  m asu , varē tu  šķist, ka p ā rāk  strau jš  svara zu d u m s nav  
nekas bū tisks, p a r ko b ū tu  jāuz traucas. T om ēr atcerieties, ka jū su  galam ērķis ir 
o p tim ā ls  veselības stāvoklis un  d a rb a  spējas —  tas nozīm ē, ka jāp an āk  līdzsvars 
sta rp  jū su  svaru , g a ru m u  u n  ķ erm eņ a  uzbūv i. P ārm ērīgs svara zu d u m s liecina 

p a r nep ie tiekam a b a ro ju m a  stāvokli, kas novājinās jū su  im ū n sis tēm u , un  tieši 
n o  tā  jūs m ēģ in ā t izvairīties. T ādēļ šie ie te ik u m i jā izm an to  saprātīg i.

Svara z u d u m a  d in am ik a  ir saistīta  ar p ā rm a iņ ā m  jū su  o rg an ism ā , kas n o 
tiek, kad ievēro jat ju m s ģenētisk i p ie m ē ro tu  d iē tu . Ir divi fak tori.

P irm a is  —  kad  jūsu  o rg an ism ā  n o tiek  krasa p ā rm a iņ a , izvadot g rū ti sagre
m o jam u  u z tu ru  vai toksīnus, v isp irm s tas m ēģina  a tb rīvo ties n o  o rgan ism ā jau  
esošajiem  tok sīn iem . Šie toksīn i ir nogu lsnējušies galvenokārt tau k au d o s, tādēļ 
toksīn u  izvadīšanas process ir a rī ta u k u  elim inācija .

O trs  fak to rs ir n o te ik tu  p ā rtik as  p ro d u k tu  ie tekm e uz o rg an ism a  sistē 

m ām , kas k o n tro lē  svaru . A tkarībā  n o  jū su  asin sg rupas atsevišķos p ro d u k to s  
esošo lek tīnu  iedarb ība  v ar b ū t šāda.

•  G rem ošanas trak ta  g ļo tādas iekaisum s.

•  Ie jaukšanās g rem ošanas procesos, kas izraisa vēdera uzpūšanos.
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•  Palēnināts pārtikas p ro d u k tu  m etaholism s, tādēļ o rganism s nespēj p ie tie

k am i efektīvi sadedz inā t enerģ ija i nep ieciešam ās kalorijas.
•  T raucēta  in su līn a  p ro ducēšana .
•  H o rm o n ā lā  līdzsvara trau cē ju m i, kas izraisa šķ id ru m a  a iz tu ri (tū sk u ), 

va irogdziedzera darb īb as  trau cē ju m i u n  c ita  pato loģ ija.

Katra asinsgrupa citādi reaģē uz no teik tiem  pārtikas p ro d u k tiem ; tas a tsp o 

guļojas jū su  a sin sg ru p a i a tb ils to ša jā  d iē tā . D ažās p irm a jās  nedēļās ju m s  jā- 

i/,m ēģina šie ie te ikum i. Es esm u  pieredzējis, ka daži cilvēki sāk u m ā  p re t savu 

d iē tu  attiecas g an d rīz  kā p re t reliģiju. V iņi ēd  tika i sev išķ i ie te icam os p ro d u k 

tus un  nelie to  p a t neitrā los p ro d u k tu s . R ezultāts ir neizbēgam s svara zu d u m s, 

kas d rīzāk  ir neveselīgs. Šie cilvēki izskatās novājējuši un  neveseli, jo  n esaņem  

pilnīgi visas barības vielas, kas nep iec iešam as veselīgam  u z tu ram . Labāk ir iz

slēgt no  u z tu ra s  visus p ro d u k tu s , n o  k u riem  jāizvairās, u n  jāsam azin a  vai jā iz 

slēdz n o  u z tu ra  neitrālie  p ro d u k ti, kas izraisa svara p ieau g u m u  jū su  a s in sg ru 

pas pārstāv jiem . T ādējād i jū su  d iē ta  būs sabalansēta , u n  svara sam azināšana  

nekaitēs veselībai.

Uztura bagātinātāju nozīme
ļ i

Jūsu “asinsgrupas p lān ā” iekļauti a rī ie te ikum i p a r  v itam īn iem , m inerā lv ie

lām u n  augu  izcelsm es b agātinā tā jiem , kas var uz labo t jū su  d iētas efektivitāti. 

Tā ir vēl v iena  nozare , k u rā  valda liels sa ju k u m s u n  d ezin fo rm ācija . A izraušanās 

a r v ita m īn ie m , m in erā lv ie lām , ekso tisk iem  p re p a rā tiem  u n  au g u  t in k tū rā m  

m ūsd ienās ir izp la tīta  p a rād ība . Ir g rū ti p re to ties plašā ārstn iec ības līdzekļu  

klāsta v ilin ā ju m am , kas p ā rp lu d in a  veselīga u z tu ra  veikalu p lauk tus. T ie sola 

d o t enerģ iju , sam az in ā t svaru , rem d ē t sāpes, u z lab o t d z im u m sp ē ju , sn ieg t iz tu 

rību , ilgu m ū žu  u n  garīgās spējas, izārstē t galvassāpes, saaukstēšanos, nervus, 

kuņģa sāpes, a r tr ī tu , h ro n isk u  n o g u ru m u , sirds slim ības, vēzi un  je b k u ru  citu  

kaiti. Šķiet, ka šie v ilinošie  b rīn u m līd zek ļi a tris inās visas jū su  prob lēm as.
T om ēr, tā p a t kā p ā rtik as  p ro d u k ti , a r ī u z tu ra  bag ā tin ā tā ji ne  v ie n m ē r 

iedarbojas uz  v isiem  cilvēkiem  v ienād i. K atram  v itam īn am , m inerā lv ie la i u n  
augu  izcelsm es līdzek lim  ir  īpaša  lo m a  jū su  o rg an ism ā . B rīnum līdzek lis , ko
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slavē jū su  draugs a r B asin sg ru p u , jū su  A asin sg rupas o rg an ism ā var b ū t inerts  
vai p a t kaitīgs.

Pašam  sev izvēlēties v itam īn u s  u n  m inerālv ielas var b ū t b īs tam i —  daudzi 
n o  tiem  jū su  o rg an ism ā darb o jas  līdzīgi zālēm . P iem ēram , A v itam īn u , D  v it
a m īn u , K v ita m īn u  un  B3 v itam īn u  (n iac īn u ), k au t gan tie ir jeb k u ram  viegli 
p ieejam i, d rīk st lie to t tikai ā rsta  uzraudzībā .

T om ēr augos ir  sasto p am as d au d zas dab iskas vielas. T ie ir  tā saucam ie  
fitoķ īm isk ie  līdzekļi, kas ir d au d z  efektīvāki u n  izraisa m azāk b o jā ju m u  nekā 

v itam īn i vai m inerālv ielas. “A sin sg rupu  p lān s” k a tra i asin sg ru p a i iesaka in d i
v idualizē tus fitoķ īm isko  līdzekļu  lietošanas režīm us.

Var b ū t, ka te rm in s  fitoķ īm isk ie  līdzekļi ju m s ir  svešs. M ū sd ien u  z inātn iek i 
ir atk lājuši, ka d au d z i fitoķ īm isk ie  līdzekļi, ko agrāk  sauca p a r  nezālēm  vai 
augiem , lielā koncen trāc ijā  sa tu r  b io loģisk i ak tīvus sav ieno jum us. Šie sav ieno 
ju m i ir sa s to p am i a rī c itos augos, tika i k rie tn i m azākā d a u d z u m ā . V airāki 

fitoķ īm isk ie  līdzekļi —  ko es uzskatu  p a r sava veida p ārtikas k o n cen trā tiem  —  
d arb o jas  kā an tio k s id an ti, u n  dau d z i no  tiem  ir v a irākkārt spēcīgāki p a r  v it

am īn iem . In te resan ti, ka šie fitoķ īm isk ie  an tio k s id an ti ievēro jam ā d au d zu m ā  
n o k ļūst au d o s, k u ru s  ne ie tekm ē v itam īn i. P iem ēram , īstais m ārd ad z is  ( S ilybum  

m arianum ) u n  garā k u rk u m a  ( C urcum a longa), k u ru  an tio ksida tīvā  d arb īb a  ir 
tū k s to š iem  re ižu  spēcīgāka n ek ā  E v ita m īn a m , lielā d a u d z u m ā  n o g u lsnē jas 
a k n u  audos. Šie augi ļo ti labvēlīgi iedarbojas iekaisum a rad ītu  ak n u  slim ību , 
p iem ēram , h ep a tīta  u n  cirozes, gad ījum ā.

Specifiskā v itam īnu , m inerālvielu un  fitoķīm isko līdzekļu p rog ram m a veido 
jū su  diētas p lān a  n o b e ig u m u .

Stresa un vingrojumu saistība

Jūsu labsa jū tu  nosaka ne tikai u z tu rs. Svarīgi ir arī, kā jū su  o rg an ism s iz
m an to  šīs barības vielas —  sev p a r labu  vai slik tu . Te jā ru n ā  p a r stresu . M ū s

d ie n u  sab iedrībā  stresa jēdziens ir  ļo ti izplatīts. M ēs bieži d z ird am  ļaud is sakām : 
“Tas m an  rad a  s tre su ” vai “M anas p rob lēm as izraisa p ārm ērīg s  stress.” Nav 
n o liedzam s, ka n ek o n tro lē tas  stresa reakcijas ir saistītas a r d au d zām  slim ībām . 
D aži cilvēki sa p ro t, ka n e  ja u  p a ts  stress, be t gan  m ū su  reakcija  uz  stresu
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apkārtējā  vidē ir tā , kas novājina  m ū su  im ū n sis tēm u  u n  izraisa slim ības. Šī 
reakcija ir t ik p a t veca kā cilvēce. T ā ir  d ab iska  ķ īm iska  a tb ild es  reakcija uz 
b riesm u sa jū tu . V islabāk to  v a rē tu  ra k s tu ro t kā psih iskās reakcijas, kas a ttē lo  

o rgan ism a atb ildes reakciju  uz stresu .
Ie d o m ā jie tie s , ka jū s  esa t cilvēks, kas dzīvo  c iv ilizāc ijas p irm sā k u m o s . 

Tum šā n ak tī jūs gu ļat, saspiedies cieši kopā a r saviem  ciltsb rāļiem . Pēkšņi sta rp  

jum s parādās liels, plēsīgs dzīvnieks. Jūs jū ta t  v iņa  karsto , sm ird īgo  elpu . Jūs 
redzat, kā v iņš savās spēcīgajās ķe tnās sagrābj jū su  b ie d ru  u n  sap losa ar saviem  
asajiem  zobiem . Vai jū s  satverat ieroci u n  m ēģ ināt cīnīties? Vai sk rien a t p ro m , 

lai g lāb tu  savu dzīvību?
O rgan ism a atbildes reakcija uz stresu ir attīstījusies u n  pilnveidojusies gadu 

tūkstošiem  ilgi. Tas ir reflekss, dzīvniecisks in stin k ts , m ū su  izdzīvošanas m e h ā 
nism s situācijās, kad  jāizšķiras s ta rp  dz īv ību  u n  nāvi. Jū to t jebkāda veida b rie s
mas, m ēs m obilizē jam  m ū su  cīņas vai bēgšanas a tb ildes reakciju , u n  m ēs stā- 

jam ies p re tī tam , kas m ū s satraucis, vai bēgam  n o  tā  —  psihiski vai fiziski.
Tagad iedom āsim ies c itu  situāciju . Jūs gu ļat a izm idzis gultā . V isapkārt ir 

m iers un  k lusum s. Pēkšņi ir dz irdam s apdu llin o šs  sp rādziens. M ājas sienas, 
)>riesti u n  logi d reb . Jūs p am osta ties, vai ne? U n kā jūs jū taties? D roši vien  ļoti 
i/bijies, p recīzāk  —  sirds sāk dauzīties.

T rauksm es situācijā  jū su  h ipofīze  un  v irsn ieres izdala a sin sritē  u z b u d in ā 
jum a h o rm o n u s . Jūsu pulss p aā trin ās , p laušas u zņ em  vairāk  skābekļa, lai p ie 

vadātu  enerģ iju  m u sk u ļiem , cu k u ra  līm en is asin īs paaugstinās, lai p iegādātu  
vairāk enerģijas. G rem ošanas process pa lēn inās. Jūs nosv īsta t. Visas šīs stresa 
ierosinātās b io loģiskās reakcijas n o tiek  v ienā m irk lī. Šīs reakcijas jū s  sagatavo 
i iņai vai bēgšanai, tāp a t kā jū su  senčus.

Šis b rīd is  ir pagājis. B riesm as ir garām . Jūsu o rgan ism ā atkal sākas p ā r 

m aiņas. S tresa o tra jā  —  rezistences —  stadijā  o rgan ism s sāk n o m ie rin ā tie s  un 
s.ikārto t sevi pēc tik  d au d zu  ķ īm isku  vielu a tb rīvošanās izraisītās spriedzes. 
Rezistences stad ija  parasti iestājas b rīd ī, kad ir no sk a id ro ts  trau k sm es izraisī
tājs. Pēc tam  kad  sāko tnējais stresa  izraisītājs ir izzudis, visas reakcijas beidzas, 
un o rg an ism a kom pleksā  a tb ildes reakciju  sistēm a atkal ir gatava.

Ja sāko tnē jo  stresu  izraisošais fak tors to m ē r saglabājas, o rg an ism a  spēja 
adap tē ties s tresam  izsīkst. Tas “ izslēdzas” .

A tšķirībā n o  m ū su  senčiem , k u ru s  bieži p ā rņ ē m a  spēcīgs stress, jo  v iņus
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ap d rau d ē ja  plēsīgi zvēri vai bads, m ēs dzīvojam  blīvi apdzīvo tā  u n  s trau ji 
m ain īgā  pasaulē, kas sagādā m u m s pastāv īgu  u n  ilgstošu stresu . A rī m ū su  a t
b ildes reakcija uz stresu  nav tik  spēcīga kā m ū su  senčiem , to m ē r apstāklis, ka 

m ēs esam  pak ļau ti pastāv īgam  stresam , var p ad a rīt tā sekas p a t sm agākas. 
Speciālisti parasti apgalvo, ka m ū sd ie n u  sab iedrībai raksturīgais stress un  tā  
izraisītās slim ības (kas skar ķ e rm en i, p rā tu  un  psih i) lielā m ērā  ir m ūsu  in d u s 
tria lizētās k u ltū ra s  un  nedabiskā dzīvesveida sekas.

M ūsd ienu  tehno loģ iskajai sab ied rība i rakstu rīga is  m ākslīgais sp ied iens un  
stress novā jina  m u m s p iem īto šos izdzīvošanas m eh ān ism u s u n  sagrauj m ūs. 
Sociāli un  k u ltū ra s  apstāk ļi liek m u m s apsp iest un  aizkavēt lielāko daļu  dabisko 
a tb ildes reakciju . M ūsu  asinīs n o k ļū s t vairāk  stresa h o rm o n u , nekā m ēs spējam  
izm an to t.

Kāds ir iznākum s? A r stresu  saistīti trau cē ju m i m ūsd ien ās izraisa 5 0 -8 0 %  
slim ību . M ēs z inām , cik spēcīgi psihiskais stāvoklis ie tekm ē fizisko un  fiziskais 

stāvoklis —  psihisko. Šī m ijied arb īb a  jo p ro jām  tiek  pētīta . Ir z in ām i daudzi 
veselības trau cē ju m i, ko paasina  stress un  k u ru  p am atā  ir psih iskā u n  fiziskā 
stāvokļa saistība: čū las slim ība, paaug stin ā ts  asinssp ied iens, sirds slim ības, m ig 
rēna , a r tr īts  un  citas iekaisum a slim ības, astm a u n  citas elpceļu slim ības, bez
m iegs un  citi m iega trau cē ju m i, anorexia nervosa u n  citi ēšanas trau cē ju m i, kā 

arī dažādas ādas slim ības, no  nā trenes līdz herpes, sākot ar ekzēm u un  beidzo t 
a r psoriāzi. Stress sagrauj im ū n sis tēm u , un  o rgan ism s k ļūst b rīv i p ieejam s 
n eska itām iem  veselības trau cē ju m iem .

T om ēr n o te ik ti stresa veidi, p iem ēram , fiziska u n  radoša  ak tiv itā te , kas iz 
raisa p a tīkam as em ocijas, un  o rgan ism s gūst b a u d u  no  šīs paau g stin ā tās  garīgās 
vai fiziskās slodzes.

K aut gan ikviens no  m u m s uz  stresu  reaģē unikālā  veidā, nev iens nav  p a 
sargāts n o  tā iedarb ības, it īpaši, ja  tā  ir ilgstoša u n  nevēlam a. D audzas n o  iekšē
jām  atb ildes reakcijām  uz stresu  ir līdzīgas sen ām  m elo d ijām , ko m ūsu  o rg a 
n ism s a tsau c  a tm iņ ā  un  ko ir rad ījis  ārējās v ides stress d a žād u  a s in sg ru p u  
evo lūcijas procesā . D zīves v ietas, k lim ata  un  u z tu ra  krasās p ā rm a iņ a s  šos 
stresa m eh ān ism u s ir iespiedušas katras asin sg rupas ģenētiskajā a tm iņ ā , kas pa t 
m ūsd ien ās nosaka  iekšējo atb ildes reakciju  uz stresu .

M ans tēvs trīsd esm it p iecus gadus pētīja  d ažād u  a s in sg ru p u  stresa m e h ā 
n ism u s u n  dabiskos enerģijas līm eņ u s u n  izstrādāja  ka tra i asin sg ru p a i speci-
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lisku v in g rin ā ju m u  p ro g ra m m u , vado ties pēc to  b io loģiskajām  īp a tn īb ām .
I )arba gaitā v iņš novēro ja  tū k sto šiem  cilvēku, gan  p ieaugušos, gan  b ē rn u s, un  

viņa em pīrisk ie  n o v ēro ju m i beidzo t ieguva n o te ik tu  p am a to ju m u . V iņa a tk lā 

jum i saskan a r v isiem  m u m s z in ām ajiem  fak to riem , kas labvēlīgi ie tekm ē 

no te ik tu  asin sg ru p u .
M ana tēva d a rb a  revo lucionārākais aspekts ir a tk lā jum s, ka dažādām  as in s

g ru p ām  ir nep ieciešam as dažādas fiziskās ak tiv itā tes form as, kas a tb ilst v iņu  

.itbildes reakcijai uz stresu .
“A sinsg rupu  p lā n ā ” ir ap rak stīti jū su  asin sg rupa i rakstu rīg ie  stresa  m odeļi, 

ka a rī v in g rin ā ju m u  kurss, kas ievirzīs stresu  pozitīvā gu ltnē. Šis e lem ents ir 

jusu diētas svarīga sastāvdaļa.

Ietekme uz individualitāti

Nav b rīn u m s, ka, ņ em o t vērā v isu  šo fu n d am en tā lo  saistību , cilvēki v arē tu  

iedom āties p a r  m azāk  iez īm īgām  īpašībām , kas varē tu  b ū t saistītas a r as in s
g ru p u  —  p iem ēram , p e rso n īb u , iz tu rēšanos un  uzvedību .

Par to  es person isk i esm u pārliecinājies dau d zo s gad ījum os. C ilvēki bieži 

vien p iem in  apstāk li, ka es esm u gājis sava tēva pēdās u n  pievērsies dabas d z ied 
niecībai. V iņi saka: “ Jūs esat vecā celm a atvase” vai: “M an šķiet, ka jūs esat m an - 
lojis tēva a iz raušanos a r ā rs tn iec īb u ” u n  dažreiz: “ Izskatās, ka tiem  d ’Ā dam o ir 

kāds m ed ic īnas gēns.”
K aut gan tas b ieži v ien  ir teik ts pa jo k am , es jū tu , ka lielākā daļa cilvēku 

patiešām  uzskata, ka es n o  sava tēva esm u p ā rm an to jis  va irāk  nekā tikai fizio

loģiskās īpašības un  ka tā  nav sagadīšanās, ka es tu rp in u  tēva iesākto darbu .
Ļoti dau d z i akcep tē  uzskatu , ka no te ik tas rak s tu ra  īpašības, m an ieres, em o- 

i ionālās īpašības u n  dzīves n o v ē rtē ju m s ir iek ļau tas m ū su  ģenē tiska jā  m ate-
i i.ilā, to m ēr m ēs n ez in ām , kā šo iedz im tību  v arē tu  n o te ik t z inā tn isk i. M um s

I pagaidām !) vēl nekas nav zinām s p ar in d iv idua litā tes gēniem .
D aži v a rē tu  iebilst, ka m ū su  iz tu rēšanās veidu  d rīzāk  nosaka au d z in āšan a  

nekā daba. T om ēr to  ie tekm ē ab i šie faktori.
Nesen p ie  m an is uz p ieņ em šan u  ieradās m an a  ilggadējā pac ien te  Beverlija 

kopā a r savu p ieaugušo  m eitu . Beverlija m a n  agrāk  bija  stāstījusi, ka jau n īb ā
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viņai bija p iedz im usi ārlau lības m eita , k u ru  v iņa a tdeva adopcija i. T rīsdesm it 
gadus Beverlija neko nezināja  p a r  savu m eitu , līdz kādu  d ien u  pie v iņas m ājās 
ieradās jau n a , pazīstam a izskata sieviete, k u ra  bija a trad u si savu īsto  m āti a r 
m eklēšanas o rganizācijas pa līdz ību . Izrādījās, ka Beverlijas m eita  ir uzaugusi 

A m erikas r ie tu m u  p iek ra s tē  —  vidē, kas ļo ti a tšķ īrās no  tās, k u rā  dzīvoja 
Beverlija. Es b iju  izb rīn īts, skato ties uz ab ām  sievietēm . N ebija šaubu , ka tās ir 
m āte  u n  m eita . V iņām  bija p iln īg i v ienāda iz tu rēšanās un  akcents (kau t gan 
Beverlija bija n o  Ņ ujorkas, bet v iņas m eita  —  n o  K alifornijas) un , kā likās, pat 
v ienāda h u m o ra  izjūta. Pārsteidzoši, ka Beverlijas m eita  b ija  izvēlējusies tād u  

pašu  profesiju  kā viņas m ā te  —  abas strādāja  p a r personā la  m en ed žerēm . Ja ir 
kādi p ie rād īju m i p a r ģenētisko  saistītu  a r ind iv id u a litā ti, tad  tie to b rīd  bija 
redzam i m an ā  kabinetā .

P ro tam s, es sap ro tu , ka šis p ie rād īju m s ir anekdo tisks, nevis zinātn isks. 
T ād i šajā aspek tā  ir a rī daudzi citi p ē tīju m i p a r  asin sg ru p ām . Un to m ē r šī sa istī

ba m ūs in triģē , jo  liek d o m ā t, ka varē tu  b ū t cēloniska saistība s ta rp  m ū su  
o rg an ism ā šū n u  līm en ī no risoša jiem  procesiem  u n  m ū su  garīgajām , fiziskajām  

un  em o cio n ā la jām  īpašībām , kas izpaužas ar m ū su  asinsgrupas starp n iec īb u .
Evolucionārās izm aiņas m ain īja  cilvēku im ūnsistēm u un grem ošanas trak tu , 

izraisot ja u n u  asin sg ru p u  a ttīs tīb u . T om ēr evo lucionārās p ā rm a iņ as  skāra arī 

sistēm as, kas nosaka  psih isko  u n  em o c io n ā lo  a tb ildes reakciju , u n  šīs p ā rm aiņ as 
rad īja  a tšķ irīgus psiholoģijas u n  iz tu rēšanās m odeļus.

Senāk k atra i asin sg rupai bija  jāizcīna atšķ irīga un  ļo ti īp a tn ē ja  cīņa p ar 
eksistenci. V ienpatis a r 0 a s in sg ru p u  b ū tu  cietis neveiksm i A g ru p as pārstāv ju  
sakārto ta jā , sab iedriskajā  vidē —  tas ir svarīgs iem esls a s in sg ru p u  adaptācijai. 
Nav jāb rīn ās , ka dziļi m ū su  psihē  ir a tro d am as d audzas no  šīm  p irm a tn ē jām  
rak s tu ra  iezīm ēm .

Japānā valda cieša pārliecība, ka cilvēka in d iv id u a litā ti nosaka v iņa  as in s
g rupa . Japāņi ļo ti n o p ie tn i a ttiecas p re t asin sg ru p u  analīzi, ko v iņ i sauc ketsu- 
eki-gata. Personāla  m en ed žeri to  izm an to , p ie ņ e m o t ja u n u s  darb in iek u s, tird z 
niecības speciālisti —  lai p ro g n o zē tu  p ircēju  p iep rasīju m u , bet va irākum s cil
vēku —  lai a tra s tu  d raugus, p a r tn e ru s  ro m an tisk ām  a ttiec ībām  u n  dzīvesb ied

rus. A parāti, kas nosaka a s in sg ru p u  pēc p iliena m etodes, ir uzstād īti daudzās 
stacijās, universālveikalos, re s to rān o s u n  citās publiskās vietās. Ir n o d ib in ā ta  
ļoti c ien ījam a organizācija  —  “ABO b ied rīb a”, ku ras uzdevum s ir pa līdzēt in -
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tliv iduālām  p erso n ām  u n  organ izācijām  p ieņ em t lēm u m u s a tb ilstoši asins

grupai.
Vadošais pārstāv is, kas p ro p ag an d ē  asin sg rupas saistību  ar ind iv id u a litā ti,

ii Tošitaka N om i, k u ra  tēvs ir šīs teorijas pam atlicējs. 1980. gadā Tom i u n  
A leksandrs Bešers izdeva g rām a tu  “Tu esi tava a s in sg ru p a”, kas Japānā tika p ā r 
do ta  vairāk  nekā 6 m iljonos eksem plāru . Tajā ir ap rakstītas k a tra i asin sg rupai 

p iem ītošās ra k s tu ra  īpašības u n  do ti ie te ikum i —  kā pareizi rīkoties, a r ko p re 
coties, un  kādas n epa tīkam as sekas var b ū t, ja  šie p ad o m i netiks ievēroti.

G rām ata  ir viegli lasām a —  tā p a t kā astro loģ ijas, n u m ero loģ ijas vai citas 
m etodes, kas palīdz  a tra s t savu v ie tu  n en o te ik ta jā  p a rād īb u  shēm ā. T om ēr es 
d om āju , ka šajā g rām atā  d o tie  p ad o m i b ū tu  jāu z tv e r diezgan skeptiski. P iem ē- 
i.im , es n ed o m āju , ka dzīvesbiedrs vai p a rtn e ris  ro m an tisk ām  a ttiec īb ām  b ū tu  
lai/.vēlas a tk arīb ā  n o  asinsgrupas. M an ir A asin sg rupa , u n  es dziļi m īlu  savu 
sievu M artu , k u ra i ir 0 asin sg rupa. Es p a t n ep ie ļau ju  d o m u , ka m ēs nekad  ne- 

b u tu  satikušies kau t kādas psih iskas a s in sg ru p u  nesaderības dēļ. M ū su  k o p 
dzīve ir lieliska, k au t gan ēd ienreizes m ēdz b ū t d iezgan  haotiskas.

T urk lāt visiem  m ēģ in ā ju m iem  klasificēt cilvēkus ir d rau d īg s zem teksts. Ja 
jus sakāt “A g ru p a  ir tā d a ” vai “B g ru p a  ir šāda” , tam  neizbēgam i seko “B g ru p a  
ir v islabākā” vai “tika i cilvēks ar 0 asin sg ru p u  var b ū t p rez id en ts” . Izveidojas 

kaut kas līdzīgs kastu  sistēm a, ar ko Japānā nākas sastap ties vai ik d ienas —  
p iem ēram , kad  u zņ ēm u m s d a rb a  s lu d in ā ju m ā  n o rād a , ka vidējā līm eņ a  vadī- 
laja am a tam  tiek  m eklēts cilvēks a r B asin sg ru p u .

Kāda n oz īm e ir  šiem  p ieņ ēm u m iem , u n  kādēļ es p a r tiem  stāstu? Tas ir ļo ti 
vienkārši. K aut gan es uzskatu , ka jap āņ u  ketsu-eki-gata  ir galējība, to m ē r nav 
noliedzam s, ka tajā ir daļa patiesības, tāp a t kā visās teorijās p a r sa istību  s ta rp  

o rgan ism a šū n ām  un cilvēka in d iv idua litā ti.
M ūsd ienās z inā tn iek i un ārsti a tz īst, ka pastāv  b io loģiska saistība s ta rp  p si

hisko un  fizisko stāvokli. Šajā n o d a ļā  jau  tika ap rak stīta  saistība s ta rp  asin s
g ru p u  u n  jū su  reakciju  uz stresu . T ādēļ d o m a , ka asin sg ru p a  v a rē tu  b ū t saistīta  
.ir cilvēka ind iv id u a litā ti, nem az  neliekas tik  dīvaina. Ja jūs p ievērsīsiet u zm a

n ību  k a tra i a s in sg ru p a i, jū s  ievērosie t n o te ik ta s  in d iv id u a litā te s  paz īm es —  
m a n to ju m u  no  senčiem . Iespējam s, ka tas ir tikai cits veids, kā ju m s izm an to t 

šīs īpašības.
R ak stu ro ju m i u n  ie te ikum i, kas attiecas uz jū su  asin sg rupai rakstu rīgo
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ind iv id u a litā ti, p am ato jas uz iespaid iem , kas radušies, ilgus gadus em pīrisk i 
n o v ēro jo t tūksto šiem  pac ien tu . Var b ū t, ka šī in fo rm ācija  sniegs ju m s p iln īgu  
pārsk a tu  p a r a sin sg rupās slēp to  v itā lo  spēku. T om ēr n euztverie t tos tikai kā 
in fo rm ācijas avotu  —  labāk izp ild ie t tos.

Izm an to jo t jū su  asin sg rupas spēcīgās puses, jūs sasniegsiet lielāku efek ti
vitā ti u n  prec iz itā ti d arb ā , lielāku em o c io n ā lu  labsa jū tu  un  d ro š īb u  savā dzīvē.

Pagaidām  vēl nav p ie tiekam i p ā rliec inošu  p ie rād īju m u , kas a p s tip rin ā tu  
a tz iņ u , ka a r a s in sg ru p u  pa līd z īb u  var no te ik ti cilvēka ind iv id u a litā ti, bet ir 
m ilzum s in fo rm ācijas, kas gaida, lai to  izp ē tītu  un p ap ild in ā tu . Jop ro jām  nav 
pilnīgi izprasta arī m ū su  o rg an ism a  u n ikā lā  šū n u  s tru k tū ra .

V arbū t nākam ajā  gadsim tā  m ēs spēsim  izveidot ģenerā lp lān u , kas palīdzēs 
m u m s izpētīt pašiem  sevi. Bet v a rb ū t arī ne. Ir tik  d au d z  lie tu , ko m ēs n e sa p ro 
tam  u n  a rī nekad  nesap ra tīsim . T om ēr m ēs varam  p ā rd o m ā t, a ttē lo t un  izvērtēt 

dažādas teorijas, jo  m u m s p iem īt tād a  spēja kā attīs tīts  u n  spēcīgs intelekts.

Jūsu  ind iv id u ā lā  “asin sg rupas p lā n a ” galvenie e lem en ti ir d iē ta , svara k o n 
tro le, u z tu ra  bagātinā tā ji, stresa k o n tro le  u n  ind iv iduālās īpašība. A tcerieties 
tās, kad sāksiet iepazīties ar savai a s in sg rupa i rakstu rīga jām  īp a tn īb ām .

T om ēr, p irm s  jū s  lasāt tā lāk , izd a rie t v ien u  lie tu : uzzin ie t, kāda  ir jū su  
asinsgrupa!



Asinsgrupas
plāns



4. PLĀNS 0 ASINSGRUPAI

0 asinsgrupas pārstāvis: mednieks

• Gaļēdājs
• Spēcīgs grem ošanas trakts
•  Pastiprināti aktīva im ūnsistēm a
•  Slikti pielāgojas uztura un vides pārm aiņām
• Uz stresu vislabāk reaģē ar pastiprinātu  fizisko aktivitāti
•  Lai saglabātu slaidum u un enerģiju, nepieciešam a efektīva vielm aiņa

0 asinsgrupas diēta

Cilvēkiem ar 0 asinsgrupu ir ieteicama intensīva fiziska slodze un dzīv
nieku olbaltumvielas. V iņu grem ošanas trakts ir saglabājis atm iņā senos laikus. 
Iespējams, ka m ednieku un ēdam o augu vācēju uzturs ar augstu p ro teīnu  sa
turu  un ārkārtīgi lielā fiziskā slodze seno 0 asinsgrupas pārstāvju —  pirm atnējo  
cilvēku organism ā radīja vieglu ketozi —  stāvokli, kad organism ā ir traucēta 
vielmaiņa. Ketozi izraisa uzturs, kas satur daudz pro teīnu  un tauku, bet ļoti maz 
ogļhidrātu. P roteīni un tauki organism ā metabolizējas par ketonvielām , kas tiek 
izm antotas cukuru  vietā, m ēģinot saglabāt pastāvīgu glikozes līm eni asinīs. 
Ketozes, kaloriju trūkum a un pastāvīgas fiziskās aktivitātes kom binācija radīja 
kalsno, m ašīnai līdzīgo m ednieku —  tas bija nepieciešam s cilvēku cilts izdzī
vošanai.

M ūsdienu diētās parasti neiesaka lietot pārāk daudz dzīvnieku o lbaltum 
vielu, jo ir pierādīts, ka piesātinātie tauki ir sirds slim ību un  vēža riska faktors.
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Protam s, m ūsdienās lietotā gaļa satur daudz tauku un ir sabojāta nekritiskas 
h o rm onu  un an tib iotiku lietošanas rezultātā. Izteiciens “Saki, ko tu  ēd, un es 
pateikšu, kas tu  esi,” var iegūt draudīgu nozīm i, runājo t par m ūsdienās lieto
jam o gaļu.

Par laimi, pēdējā laikā plašāk kļūs pieejama ekoloģiski tīra gaļa. Lai 0 asins
grupai ieteiktā diēta būtu  efektīva, jālieto liesa, ķīmiskas vielas nesaturoša gaļa, 
m ājpu tn i un zivis.

Piena produkti un graudi cilvēkiem ar 0 asinsgrupu nav tik piem ēroti kā 
citām  asinsgrupām , jo v iņu  grem ošanas sistēm a jopro jām  nav pilnībā pielāgo
jusies šādam  uzturam . Viņu senčiem  taču nebija jāizseko un jānogalina bļodiņa 
ar kviešu p u tru  vai piena glāze! Šie produkti cilvēka uzturā evolūcijas gaitā tika 
iekļauti daudz vēlāk.

Faktori, kas samazina svaru

Ievērojot 0 asinsgrupai atbilstošu diētu, sākum ā jūs zaudēsiet svaru, sam a
zinot graudu, maizes, pākšaugu un pupu  patēriņu. Galvenais svara pieaugum a 
faktors 0 asinsgrupas diētā ir glutēns, kas sastopam s kviešu asnos un kviešu 
pilngraudu produktos. Tas iedarbojas uz jūsu vielm aiņu, lai rad ītu  stāvokli, kas 
ir pretējs ketozei. Tā vietā lai saglabātu slaidum u un augstu enerģijas līmeni, 
glutēna lektīni nom āc insulīna m etabolism u, traucējot kaloriju efektīvu izm an
tošanu enerģijas iegūšanai. Ēdot glutēnus, notiek tas pats, kas uzpildot m ašīnu 
ar nepareizu degvielu —  tā nevis darb ina m otoru , bet gan traucē tam  darboties. 
(Tāpat darbojas arī kukurūza, tikai m azākā m ērā —  0 grupas cilvēkiem tā n e
rada tik izteiktu svara pieaugum u kā kvieši.) Es esmu sastapies ar 0 asinsgrupas 
īpašniekiem , kuri neveiksmīgi m ēģināja atbrīvoties no liekās ķerm eņa masas ar 
citām  diētām , bet strauji atbrīvojās no  liekajiem kilogram iem , tikai izslēdzot no 
uztura kviešus.

Svara pieaugum u cilvēkiem ar 0 asinsgrupu veicina arī citi faktori. Noteikti 
pupu  un pākšaugu veidi, sevišķi lēcas un parastās pupas, satur lektīnus, kas 
nogulsnējas m uskuļu audos, padaro t tos sārm ainākus un m azāk spējīgus fizis
kai slodzei. Cilvēki ar 0 asinsgrupu kļūst slaidāki, ja v iņu  m uskuļu  audi ir 
vieglas m etaboliskas acidozes stāvoklī. Šajā stāvoklī organism s ātrāk  izm anto
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kalorijas. (Pirm s jūs šo atzinum u attiecināt uz citām  asinsgrupām , atcerieties, 
I a katrai asinsgrupai ir raksturīgs unikāls faktoru komplekss. M etaboliska aci- 
doze nenāk par labu jebkuram  cilvēkam.)

Trešais faktors, kas ietekmē svara p ieaugum u 0 asinsgrupai, ir saistīts ar 
vairogdziedzeri. Cilvēkiem ar 0 asinsgrupu ir nosliece uz zem u vairogdziedzera 
horm onu līmeni. Šāds stāvoklis, ko sauc par hipotireoīdism u, attīstās tādēļ, ka
0 asinsgrupas pārstāvjiem bieži vien ir nepietiekams joda daudzum s organismā. 
Šis ķīmiskais elem ents ir nepieciešams vairogdziedzera ho rm onu  producēšanai.
1 lipotireoīdism a sim ptom i ir svara pieaugum s, šķ idrum a aizture, m uskuļu m ā
vis  zudum s un nogurum s.

Lai pēc iespējas labāk kontro lētu  svaru, cilvēkiem ar 0 asinsgrupu jāsam a- 
/ina  uztura porcijas un  jāizvēlas liesāka gaļa, turklāt priekšroka jādod pārtikas 
produktiem , kas labvēlīgi iedarbojas uz viņu organism u, un jāizvairās no p ro 
duktiem , kam  ir kaitīga ietekme. Te būs īss pārskats:

Produkti, kas veicina svara pieaugumu

Kviešu glutēns Samazina insulīna efektivitāti
Palēnina vielm aiņu 

Kukurūza Samazina insulīna efektivitāti
Palēnina vielm aiņu 

Parastās pupas Sam azina kaloriju izm antošanu
N avy  pupas Samazina kaloriju izm antošanu
Lēcas Kavē barības vielu pareizu m etabolism u
Kāposti Nom āc vairogdziedzera horm onus
Briseles kāposti N om āc vairogdziedzera horm onus
Ziedkāposti Nom āc vairogdziedzera horm onus
Sinepes lapas N om āc vairogdziedzera h o rm o n u  veidošanos
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Produkti, kas veicina svara samazināšanos

Lapu kāposti, spināti, brokoļi Veicina efektīvu vielm aiņu

* Labāks joda avots ir jūras veltes un aknas, jo nātrijs var paaugstināt asinsspie
dienu un izraisīt šķidruma aizturi organismā.

Iekļaujiet šis vadlīnijas kopējā pārskatā par 0 asinsgrupai atbilstošu diētu.

Liesu liellopa gaļu, jēra, tītara un vistas gaļu, kā arī ieteicamās zivis varat 
ēst, cik bieži vien vēlaties. Jo vairāk stresa sagādā darbs un jo  intensīvāka ir 
fiziskā aktivitāte, jo lielākam jābūt pro teīnu  daudzum am  uzturā. Tomēr neaiz
raujieties ar pārāk lielām porcijām . M ūsu senči nem ielojās ar puskilogram u 
sm agiem  steikiem, jo  gaļa tolaik bija vērtīga un tās tik tikko pietika. M ēģiniet 
nelietot vairāk par 180 g gaļas vienā ēdienreizē.

Cilvēki ar 0 asinsgrupu spēj tik labi sagrem ot un  m etabolizēt gaļu tādēļ, ka 
viņiem  ir nosliece uz paaugstinātu kuņģa skābes līm eni. Tas bija būtisks faktors, 
kas noteica 0 asinsgrupas pārstāvju izdzīvošanu. Tom ēr uzturā uzm anīgi jālīdz
svaro gaļas olbaltum vielas ar p iem ērotiem  dārzeņiem  un augļiem , lai izvairītos 
no  hiperaciditātes, kas var izraisīt kuņģa gļotādas čūlas un kairinājum u.

Vēl viena piezīme: ja esat afrikāņu izcelsmes un jum s ir 0 asinsgrupa, d o 
diet priekšroku liesai liellopu gaļai un m edījum iem , nevis treknākai mājdzīv-
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Brūnaļģes Satur jodu
Veicina vairogdziedzera horm onu  
veidošanos

Jūras veltes Satur jodu
Veicina vairogdziedzera h o rm onu  
veidošanos

Sāls ar joda piedevu* Satur jodu
Veicina vairogdziedzera h o rm onu  
veidošanos

Aknas B vitam īna avots
Veicina efektīvu vielm aiņu

Jēra un liellopa gaļa Veicina efektīvu vielm aiņu



Gaļa un m ājputni

'Ieteiktā porcija ir tikai orientejoša, tā palīdz jums precizēt diētu atbilstoši savai 
i/.celsmei.

ilieku gaļai, piem ēram , jēra vai vistas gaļai. 0 asinsgrupas gēns ir attīstījies 
Āfrikā, un jūsu  senči ir sākotnējie šīs asinsgrupas pārstāvji. Jums ir lietderīgi 
uzņem t nepieciešam o proteīnu daudzum u, izvēloties gaļas šķirnes, ko uzturā 
lietoja jūsu  Āfrikā dzīvojošie priekšteči.

Sevišķi ieteicams

Liellopa gaļa Sirds Teļa gaļa
M alta liellopa gaļa Jēra gaļa Brieža gaļa
Bifeļa gaļa Aknas

Neitrāli

Cāļa gaļa Irbes gaļa T ītara gaļa
Kornvolas vistas gaļa Fazāna gaļa Paipalas gaļa
Pīles gaļa Truša gaļa
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Jaizvairās

Bekons Šķiņķis
Zoss gaļa Cūkgaļa

Jūras produkti

Jūras produkti, kas ir otrs svarīgākais dzīvnieku izcelsmes pro teīnu  avots, 
vislabāk ir piem ēroti Āzijas vai Eirāzijas izcelsmes cilvēkiem ar 0 asinsgrupu, jo 
viņu senčiem, kas dzīvoja jūras piekrastēs, tas bija pam atuzturs.

0 asinsgrupai lieliski piem ērotas ir eļļu bagātīgi saturošās auksto ūdeņu 
zivis, piem ēram , mencas, siļķes un skum brijas. Senajiem 0 pārstāvjiem  nebija 
raksturīgi daži asins recēšanas faktori, kas attīstījās, cilvēkiem pielāgojoties 
apkārtējās vides pārm aiņām . Šīs iemesla dēļ cilvēkiem ar 0 grupu bieži vien ir 
“šķidras” asinis, kas slikti sarec. Kaut gan zivju eļļai ir asinis šķidrinoša iedar
bība, tās tom ēr ir ieteicamas 0 asinsgrupai. M an šķiet, ka tas ir tāpēc, ka šīs 
asinsgrupas gēni asiņu “b iezum u” ietekm ē citādi (iedarbojoties asins recēšanas 
faktoriem ), nekā zivju eļļas ietekm ē asins viskozitāti (ar trom bocītu  adhēziju). 
Ar zivju eļļu ļoti efektīvi var ārstēt zarnu iekaisuma slimības, piem ēram , kolītu 
vai Krona slim ību, pret kurām  ir jutīgi cilvēki ar 0 asinsgrupu. Daudzi jūras 
p rodukti ir arī lielisks joda avots, kas nepieciešam s vairogdziedzera funkcijai. 
0 asinsgrupai tipiska ir nestabila vairogdziedzera darbība, kas izraisa vielm aiņas 
traucējum us un pieņem šanos svarā.

Jūras produktiem  jābū t 0 asinsgrupas diētas svarīgai sastāvdaļai.
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Sevišķi ieteicams

Lufars Forele Store
M enca Lucjanzivs Zobenzivs
Heks Lasis Teilzivs
Āte Sardīne Baltais asaris
Siļķe Ziem eļatlantijas siļķe Lašveidīgās zivis
Skum brija Jūras m ēle Dzeltenais asaris
Līdaka Svītrainais asaris Dzeltenaste jeb seriola 
Varavīkšņainā forele

Neitrāli

Abalones gliemeži Pelēkā jūras mēle Buru zivs
Anšovi Jūras asaris Ķemmes gliemenes
Beluga Pīkša Jūras forele
Zilžaunu asaris O m āri Haizivs
Karpa M ahim ahi Garneles
Gliemeži Jūras velns Sudrabainais asaris
Krabji Divvāku gliem enes Salaka
Vēži Okeāna asaris Kalmāri
Zutis Austeres B ruņrupuči
Plekste Jūras asaris Pelēkā forele 
Vardes

Jaizvairas

Barakuda Kaviārs Kūpināts lasis
Sams M arinēta siļķe Astoņkājis
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Piena produkti un olas

Cilvēkiem ar 0 asinsgrupu uzturā stingri jāierobežo piena produkti. To 
vielm aiņa organism ā nenoris pareizi, tādēļ šai asinsgrupai piena produkti nav 
piem ēroti.

Ja esat afrikāņu izcelsmes cilvēks ar 0 asinsgrupu, jum s vispār jāizslēdz no 
uztura piena produkti un olas. Jums tos ir grūti sagrem ot, un daudziem  afri
kāņiem  ir laktozes nepanesība. Lieliska alternatīva ar augstu proteīnu satu ru  ir 
sojas piens un sojas siers.

Alerģija pret pārtiku nav grem ošanas problēm a. Tā ir im ūnsistēm as reak
cija pret noteik tu  pārtikas produktu . Im ūnsistēm a rada antivielas, kas cīnās 
pret šī produkta iekļūšanu organism ā. No otras puses, pārtikas nepanesība ir 
grem ošanas trakta reakcijas, kam  var bū t dažādi cēloņi, piem ēram , kultūras 
tradīcijas, psiholoģiskas asociācijas, sliktas kvalitātes uzturs, uztura papildvielas 
vai vienkārši nedefinējam as organism a īpatnības. Ir pam ats dom āt, ka laktozes 
nepanesība afroam erikāņiem  ir raksturīga tādēļ, ka v iņu  Āfrikas senču —  m ed 
nieku un ēdam o augu vācēju —  uzturā laktozes nem az nebija.

Citi cilvēki ar 0 asinsgrupu drīkst nedēļā apēst 4 vai 5 olas un nedaudz 
piena produktu , tom ēr šāds proteīnu avots jūsu asinsgrupai nav ieteicams. 
Tom ēr piena p roduk ti ir vislabākais dabiskais absorbējam ā kalcija avots, tādēļ 
katru  dienu papildus jālieto kalcijs, sevišķi sievietēm.
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Neitrāli

Sviests Kazas siers Sojas siers*
Mājas siers M ozzarella siers Sojas piens*
Fetaki siers

*Laba a ltern atīva  p ien a  p ro d u k tiem

Jāizvairās
A m erikāņu siers Ēdamas siers Parm ezana siers
Zilie sieri Em entāles siers Provolonas siers
BrI siers Kazas piens Neišatelas siers
Paniņas G oudas siers Ricotta siers
K am am bēra siers Grijēras siers Vājpiens vai 2% piens
Kazeīns Saldējums Sietais siers
Čedaras siers Jarlsburgas siers Šveices siers
Colby siers Kefīrs Sūkalas
Biezpiens M onterejas siers Pilnpiens
Krējuma siers M insteres siers Jogurts (visas šķirnes)

Eļļas un tauki

Eļļas ir piem ērotas 0 asinsgrupai. Tās var būt vērtīgs uzturvielu avots un 
palīdz a ttīrīt o rganism u. O rganism am  vērtīgākas ir nepiesātinātās eļļas, 
piem ēram , olīveļļa un  linsēklu eļļa. Šīs eļļas labvēlīgi ietekm ē sirdi un  artērijas 
un palīdz pazem ināt holesterīna līmeni.

69



Sevišķi ieteicams

Linsēklu eļļa 
Olīveļļa

Neitrāli

Rapšu eļļa 
M encu aknu eļļa 
Sezama eļļa

Jāizvairās

Kukurūzas eļļa Zem esriekstu eļļa
Kokvilnas sēklu eļļa Saulpuķu eļļa

Rieksti un sēklas

0 asinsgrupai labs augu olbaltum vielu papildinājum s var bū t dažādi riek
sti un sēklas. Tom ēr šie produkti nekādā gadījum ā nevar aizvietot gaļu, kas 
satur daudz olbaltum vielu. Šie produkti jūsu  diētai noteikti ir nepieciešam i, 
tom ēr izvēlieties tos uzm anīgi, jo  tie satur daudz tauku. Ja cenšaties sam azināt 
svaru, jum s no šiem produktiem  jāizvairās.

Tā kā rieksti reizēm var izraisīt grem ošanas traucējum us, tie pam atīgi 
jāsakošļā. Var lietot arī riekstu sviestu, kas ir vieglāk sagrem ojam s, it īpaši, ja 
jum s ir resnās zarnas darbības traucējum i, kas ir raksturīgi 0 asinsgrupai.
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Sevišķi ieteicams

Ķirbju seklas 
Valrieksti

Neitrāli

M andeles H ickory rieksti Sezama sviests
M andeļu sviests M akadam ija Sezama sēklas
Kastaņi Pekanrieksti Saulpuķu sviests
Lazdu rieksti C iedru rieksti Saulpuķu sēklas

Jāizvairās

Brazīlijas rieksti Zem esrieksti Pistācijas
Indijas rieksti Zem esriekstu sviests M agoņu sēklas
Liči rieksti

Pupas un pākšaugi

0 asinsgrupas pārstāvji ne visai labi spēj sagrem ot pupas, izņem ot aziātu 
izcelsmes cilvēkus, jo viņu senči bija pieraduši pie šiem kultūraugiem . Kopum ā 
pupas kavē citu, svarīgāku uzturvielu (piem ēram , gaļā esošo) vielm aiņu. Pupas 
arī m azina skābum u m uskuļu audos, bet 0 asinsgrupas īpašnieki jūtas labāk, ja 
m uskuļu audos ir nedaudz skāba reakcija. Tikai nejauciet to  ar kuņģa satura 
skābo/sārm aino reakciju. Izņēm um a gadījum ā ieteicamas dažas pupu  šķirnes. 
Tās stiprina grem ošanas sistēm u un  veicina čūlu sadzīšanu, kas 0 asinsgrupai 
ir raksturīgas paaugstinātā kuņģa skābes līm eņa dēļ. Tom ēr lietojiet pupas m ē
reni —  kā ēdiena piedevu reizēm.
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Aduke pupas Raibās pupas
A zuki pupas Pelēkie zirņi

Neitrāli

Melnās pupas Jicama pupas String pupas
C ūku pupas Ziem eļu pupas Baltās pupas
Cannellini pupas Sarkanās pupas Zaļie zirnīši
Fava pupas Sarkanās sojas pupas Pākšu zirņi
Aunazirņi Dārza pupas Sniega zirņi 
Zaļās pupas

Jāizvairās

Brūnās pupas Tam arinda pupas Zaļās lēcas
Kāršu pupas Parastās lēcas Sarkanās lēcas
N avy  pupas

Sevišķi ieteicams

Graudaugi

Cilvēkiem ar 0 asinsgrupu grūti pārstrādāt kviešu p ilngraudu produktus, 
un tie vispār jāizslēdz no uztura. Tie satur lektīnus, kas reaģē ar asinīm  un grem o
šanas sistēm u un  traucē nepieciešam o uzturvielu pareizu uzsūkšanos. 0 asins
grupai kviešu produkti ir galvenais svara pieaugum a cēlonis. Kviešu asnos esošie 
glutēni iejaucas 0 grupas vielm aiņas procesos. Ja vielm aiņa ir nepietiekam a vai 
pārāk gausa, barības vielas lēnāk pārvēršas enerģijā un  uzkrājas tauku  veidā.
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Neitrāli

A m arants Rīsu krēm s Prosa (uzpūsta)
Mieži Kamuts Rīsi (uzpūsti)
Griķi Putra Plēkšņu kvieši

Jaizvairas

Kukurūzas pārslas Kviešu milti M annas pu traim i
Kukurūzas milti Auzu klijas Kviešu klijas
Kviešu krēm s Auzu milti Diedzēti kvieši
V īnogu sēkliņas Septiņgraudu m aisījum s

Maize un konditorejas izstrādājumi

Cilvēkiem ar 0 asinsgrupu m aize un konditorejas izstrādājum i var izraisīt 
veselības traucējum us, jo  šie p roduk ti satur kviešu m iltus. Sākum ā būs grūti 
atteikties no  brokastu sm alkm aizītes vai ierastās sviestmaizes, kas daudziem  ir 
neatņem am a uztura sastāvdaļa. 0 asinsgrupas pārstāvjiem veselības traucēju
mus var radīt arī citu  šķirņu maize, kas nesatur kviešus, ja to ēd pārāk bieži. Šie 
cilvēki nav ģenētiski pielāgojušies graudaugu produktiem .

Tom ēr ir divi izņēm um i —  maizes šķirnes Essene un Ezekiel, kas ir a tro 
dam as veselīgas pārtikas veikalu saldētavu vitrīnās. Šo diedzēto graudu maizi 
0 asinsgrupas pārstāvju organism s pārstrādā, jo  dīgšanas procesā lektīni (kas 
pārsvarā atrodas grauda apvalkā) ir sadalījušies. Atšķirībā no  rūpnieciski ražo- 
lās diedzēto graudu maizes Essene un  Ezekiel maize ir dzīvi produkti, kas satur 
daudz neskartu, vērtīgu enzīm u.
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Sevišķi ieteicams

Essene maize 
Ezekiel maize

Neitrāli

Brūno rīsu maize Prosa Rye Vita
Kukurūzas maizītes Rīsu cepum i Sojas m iltu  maize
Kraukšķīgie cepum i Rudzu maize (100% ) Plēkšņu kviešu maize
G lutēnu nesaturoša maize Rudzu sausm aizītes Wasa maize

Jaizvairās

Kviešu m iltu  bagetes D ažādu graudu maize
Smalkmaizītes M aizītes ar auzu klijām
Cieto kviešu graudu p roduk ti Pum perniķeļi
Angļu kēkss D iedzētu kviešu maize
Maize ar augstu olbaltum vielu sa tu ru  Maizītes ar kviešu klijām
Kviešu m iltu  izstrādājum i Kviešu pilngraudu  maize

Graudi un makaroni

0 asinsgrupai nav ieteicami nekādi graudu vai m akaronu izstrādājumi.
G andrīz visu veidu m akaroni ir izgatavoti no kviešu m iltiem , tādēļ ļoti 

rūpīgi jām eklē piem ērota šķirne, ja kādreiz vēlaties celt galdā m akaronu ēdienu. 
0 asinsgrupas pārstāvji labāk pārstrādā m akaronus no griķu, Jeruzālemes arti- 
šoku vai rīsu miltiem . Tomēr šie p roduk ti nav galvenie dietā, tādēļ to  daudzum s 
jāierobežo, dodo t priekšroku vērtīgākajiem  gaļas un  zivju ēdieniem .
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Neitrāli

M iežu m ilti A m aranti jeb kaķastes Rupjie risi
Griķi Basmati risi Rīsu milti
Putra Brūnie rīsi Rudzu milti
A rtišoku m akaroni Baltie rīsi Plēkšņu milti

Jaizvairas

Kviešu m ilti G rehem a m ilti Spinātu m akaroni
Kuskusa milti Auzu m ilti Diedzētu rudzu maize
Cieto kviešu m ilti Soba nūdeles Balto m iltu  izstrādājum i
G lutēna m ilti M akaroni Kviešu p ilngraudu produkti

Dārzeni

0 asinsgrupas diētā ir iekļaujami daudzi dārzeņi, un tie ir jūsu uztura svarīga 
sastāvdaļa. Tomēr jūs nevarat ēst visus dārzeņus pēc kārtas, jo  vairākas dārzeņu 
šķirnes 0 grupas pārstāvjiem  var radīt nopietnas problēm as. Piem ēram , daži 
krustziežu dzim tas dārzeņi (kāposti, Briseles kāposti, ziedkāposti, sinepju dzi
num i) var nom ākt vairogdziedzera darbību, kas 0 asinsgrupas pārstāvjiem  jau 
la ir pavājināta.

0  asinsgrupas pārstāvjiem  ļoti ieteicami ir zaļie lapu dārzeņi, kas satur 
daudz K v itam īna —  lapu kāposti, salāti, brokoļi un spināti. Šim vitam īnam  ir 
viena galvenā funkcija —  veicināt asins sarecēšanu. 0 asinsgrupai, kā iepriekš 
tika m inēts, trūkst vairāku asins recēšanas faktoru, tādēļ ir nepieciešam s K vit
am īns, kas palīdz šajā procesā.

Lucernas dzinum i satur vielas, kas, kairinot gremošanas traktu, var pastiprināt
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0 asinsgrupai raksturīgās paaugstinātās jutības reakcijas. Dažādi pelējum i un 
šitake sēnes, kā arī ferm entētas olīvas cilvēkiem ar 0 asinsgrupu var izraisīt 
alerģiskas reakcijas. Visi šo p roduk ti ir sveši 0 asinsgrupas organism am , kas nav 
piem ērots, lai tās pārstrādātu.

Nakteņu dzim tas dārzeņi, piem ēram , baklažāni un  kartupeļi 0 asinsgrupas 
īpašniekiem  izraisa a rtrītu , jo tajos esošie lektīni nogulsnējas locītavu audos.

Kukurūzas lektīni traucē insulīna veidošanos, kas bieži izraisa diabētu un 
aptaukošanos. Visiem cilvēkiem ar 0 asinsgrupu jāizvairās no kukurūzas —  it 
īpaši, ja ir liekais svars vai cukura diabēts kādam  no radiniekiem .

Par tom ātiem  jārunā īpaši. Tie satur ļoti daudz spēcīgu lektīnu, ko sauc 
par panhem aglutin īniem  (tas nozīm ē, ka tie aglutinē visas asinsgrupas), un 
ļoti nelabvēlīgi ietekmē grem ošanas trak tu  cilvēkiem ar A un B asinsgrupu. 
Tom ēr 0 asinsgrupas īpašnieki droši var ēst tom ātus, jo  viņu organism ā tie ir 
neitrāli.

Sevišķi ieteicams

Mājas artišoki V irziņkāposti Pastinaki
Jeruzālemes artišoki Kolrābji Sarkanie pipari
Biešu lapas Puravi Saldie kartupeļi
Brokoļi Salāti Ķirbji
C igoriņi O kra Jūraszāles
Pienenes Sarkanie sīpoli Spināti
Eskarola Spānijas sīpoli Saldais m angolds
Ķiploki Dzeltenie sīpoli Turnepši
M ārrutki Pētersīļi

Neitrāli

Arugula Ingvers Redīsi
Sparģeļi Bibb salāti Kāļi
Bam busa dzinum i Bostonas salāti Rutki
Bietes Ledussalāti Lociņi
Pakčoi salāti Mesclun salāti Askalonijas sīpoli
Ķimenes Lima pupas Sniega zirņi
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Burkāni Abalona sēnes Ķirbji (visas šķirnes)
Selerijas Enoki sēnes Redīsu dzinum i
Kārvele Portobello sēnes Tempehs
Koriandrs Austersēnes Tofu
G urķi Zaļās olīvas Tomāti
Daikonas redīsi Zaļie sīpoli Ūdensrieksti
Dilles Zaļie p ipari Ūdenskreses
Endīvija Jalapeno pipari Jamss (visas šķirnes)
Fenhelis Dzeltenie pipari Cukini

Jāizvairās

Avokado Šitake sēnes
Ķīnas kāposti Sinepju zaļās lapas
Sarkanie kāposti M elnās olīvas
Baltie kāposti Grieķijas olīvas
Ziedkāposti Spānijas olīvas
Baltā kukurūza Sarkanie kartupeļi
Dzeltenā kukurūza Baltie kartupeļi
Baklažāni Lucernas dzinum i
Sēnes (siltum nīcā audzētas) Briseles kāpostu dzinum i

Augļi

0 asinsgrupas diētā ir iekļaujam i daudzi brīnišķīgi augļi. Augļi ir ne vien 
svarīgs šķiedrvielu, v itam īnu  un  m inerālvielu avots, bet 0 asinsgrupas p ār
stāvjiem tā var bū t ari lieliska alternatīva maizei un m akaroniem . O rganism am
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nāks par labu, ja maizes šķēles vietā apēdīsiet kādu augli, turklāt tas palīdzēs 
sam azināt svaru.

Var gadīties, ka dažus no saviem iem īļotajiem  augļiem  atradīsiet aizliegto  

augļu sarakstā, bet pie ieteicam iem  —  tādus, ko parasti neizvēlaties. Vīģes, 
svaigas un žāvētas plūm es jūsu grupai ir ļoti ieteicamas, jo  lielākā daļa tum ši 
sarkano, zilo un purpurkrāsas augļu grem ošanas traktā rada vairāk sārm ainu 
nekā skābu reakciju. 0 asinsgrupas cilvēku grem ošanas traktā ir paaugstināts 
skābum s, tādēļ to nepieciešams līdzsvarot ar sārm ainiem  produktiem , lai sam a
zinātu kuņģa gļotādas kairinājum a un čūlu rašanos. Tomēr tas nenozīm ē, ka 
augļi ir ieteicami tikai sārm ainās reakcijas dēļ. Arī m elones rada sārm ainu vidi, 
toties tās satur daudz pelējum a sēnīšu, p ret kurām  0 asinsgrupa ir ļoti jutīga. 
Vairākums m eloņu šķirņu jālieto m ēreni, bet no  Cantaloupe un  m edus m eloņu 
šķirnēm  jāatsakās vispār, jo  tās satur visvairāk pelējum a sēnīšu.

Jāizvairās lietot apelsīnus, m andarīnus un zemenes, jo tie satur pārāk daudz 
skābes. Arī greipfrūti satur daudz skābes, tom ēr tos m ērenā daudzum ā drīkst 
ēst, jo  pēc sagrem ošanas tiem  ir sārm inoša iedarbība. Var ēst lielāko daļu ogu, 
izņem ot kazenes, kuras satur lektīnus, kas 0 asinsgrupas cilvēkiem izraisa 
grem ošanas traucējum us. 0 asinsgrupas pārstāvji ir ārkārtīgi jutīgi pret kokos
riekstiem  un produktiem , kas tos satur. Pārbaudiet, vai p rodukta sastāvdaļu 
sarakstā nav kokosriekstu eļļas, kas satur daudz tauku, bet ir ar zemu uztur- 
vērtību.

Sevišķi ieteicams

Vīģes (svaigas un žāvētas) Sarkanās plūm es
Tumšās plūm es Žāvētas plūm es
Zaļās plūm es

Neitrāli

Āboli Kumkvati
Aprikozes C itroni
Banāni Laimi
Zilenes Avenes un  kazenes hibrīds
Brūklenes M ango
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Ķirši M elones ( Canang, Casaba, Crenshaw,
Dzērvenes Christmas, m uskata, Spānijas)
Upenes Arbūzi
Jāņogas Nektarīni
Dateles Papaijas
Plūškoka ogas Persiki
Ērkšķogas Bum bieri
G reipfrūti H urm a
M elnās vīnogas Ananasi
Concord vīnogas G ranātāboli
Zaļās vīnogas Dzeloņainie bum bieri
Sarkanās vīnogas Rozīnes
Guava Avenes
Kivi Karambola

Jaizvairas

Kazenes Plantāni
Kokosrieksti Rabarberi
Melones ( Cantaloupe, m edus) Zem enes
Apelsīni M andarīni

Sulas un šķidrumi

0 asinsgrupai labāk ieteicamas dārzeņu, nevis augļu sulas, jo tās ir sār
mainas. N o augļu sulām  izvēlieties tās, kas satur m azāk cukura. Izvairieties no 
ļoti saldām sulām , piem ēram , ābolu sulas vai sidra.
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Ananasu sula sevišķi labi palīdz novērst šķ idrum a aizturi organism ā un 
vēdera uzpūšanos —  faktorus, kas rada svara pieaugum u. Ļoti piem ērota un 
sārm inoša ir tum šo ķiršu sula.

Sevišķi ieteicams

Tum šo ķiršu sula 
Ananasu sula 
P lūm ju sula

Neitrāli

A prikožu sula V īnogu sula
Burkānu sula G reipfrūtu sula
Seleriju sula Papaijas sula
Dzērveņu sula Tom ātu dzēriens (ar citronu)
G urķu sula D ārzeņu sula (no citiem

ieteicamiem dārzeņiem )

Jāizvairās

Ā bolu sula Kāpostu sula
Ābolu sidrs Apelsīnu sula

Garšvielas

Pareizi izvēlētas garšvielas var uzlabot grem ošanas un  im ūnsistēm as stā
vokli. Piem ēram , 0 asinsgrupai īpaši ieteicams ir garšvielu maisījum s, kura 
pam atā ir brūnaļģes, jo  tas ir bagātīgs joda avots, kas ir svarīgs pareizai vairog
dziedzera darbībai. Vēl viens labs joda avots ir jodētā sāls, bet to  nedrīkst lietot 
lielā daudzum ā.

Pūšļu fuks (brūnaļģes) cilvēkiem ar 0 asinsgrupu samazina skābum u grem o
šanas traktā, tā sam azinot kuņģa čūlas rašanās iespēju. Pūšļu fuks satur daudz 
fukozes, kas aizsargā 0 grupas īpašnieku kuņģa un zarnu gļotādu, neļaujot tai 
piestiprināties čūlu izraisošām baktērijām . Jāatceras, ka cilvēkiem ar 0 asins
grupu brūnaļģes ir ļoti efektīvs vielm aiņas regulētājs un palīdz atbrīvoties no 
liekās ķerm eņa masas.
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Pētersīļi nom ierinoši iedarbojas uz grem ošanas traktu , tāpat kā dažas garš
vielas ar siltum a efektu, piem ēram , karijs un Kajennas pipari. Tom ēr jāievēro, 
ka m elnie un baltie pipari, kā arī etiķis 0 asinsgrupas pārstāvjiem  kairina gre
mošanas traktu.

Nekaitēs ogļhidrātus saturoši p rodukti, piem ēram , m edus un  cukurs, kā arī 
šokolāde. Tom ēr to lietošana stingri jāierobežo, izm antojot tikai kā piedevas. 
I/.vairieties par saldinātāju izm antot kukurūzas sīrupu.

Sevišķi ieteicams

Jāņm aizīte Brūnaļģes (Pūšļu fuks) Kajennas pipari
Karijs Pētersīļi Kurkum a 
Dulse

N eitrāli

Agars Ķimenes Rīsu sīrups
Smaržīgie pipari Dilles Rozm arīns
M andeļu ekstrakts Ķiploki Safrāns
Anīss Želatīns Salvija
M aranta, kannas M edus Sāls
M iežu iesals M ārrutki K alnum ētra
Baziliks Kļavu sīrups Sojas m ērce
Lauru lapas M ajorāns Krūzm ētras
Bergamote P iparm ētra Baltais cukurs
Brūno rīsu sīrups M iso Brūnais cukurs
Kardam ons Melase Tamari
Kārvele Sinepes (sausās) Tam arinds
M aurloki Paprika Tapioka
Šokolāde Piparu graudi Estragons
Krustnagliņas Sarkanie pipari Tim iāns
Koriandrs P im ents Zaļumi (loki, dilles u. c.) 
Tartara m ērce
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Jaizvairas

Kaperi M uskatrieksts Ābolu etiķis
Kanēlis M elnie maltie pipari Balzametiķis
Kukurūzas ciete Baltie pipari Sarkanvīna etiķis
Kukurūzas sīrups Vanilīns Baltais etiķis

Piedevas

Nav tādu piedevu, kas bū tu  sevišķi ieteicamas 0 asinsgrupai. Ja vēlaties 
papild ināt savu ēdienu ar sinepēm  vai salātu m ērci, lietojiet tos m ēreni un iz
vēlieties p roduktus ar zem u tauku un zem u cukura saturu.

Kaut gan cilvēki ar 0 asinsgrupu reizēm drīkst lietot tom ātus, no kečupa 
viņiem  jāizvairās, jo  tas satur etiķi.

Cilvēkiem ar 0 asinsgrupu ir grūti sagrem ot visus m arinētos produktus, jo 
tie stipri kairina kuņģa gļotādu. Es ieteiktu vispār atteikties no piedevām  vai 
aizvietot tās ar veselīgākām garšvielām —  olīveļļu, citrona sulu un ķiploku.

Neitrāli

Ā bolu biezenis Salātu m ērce (ar zem u tauku saturu ,
Džems (no ieteiktajiem  augļiem ) no ieteiktajām  sastāvdaļām)
Želeja (no  ieteiktajiem augļiem ) Sinepes 
Vorčesteras mērce

Jaizvairas

Kečups M ajonēze
M arinēti dārzeņi (ar dillēm, Ēdiena piedeva

parastie, saldie, skābie)

Zaļu tējas

Ieteikum i par zāļu tējām  pam atojas uz vispārējo izpratni par vielām, ko 
nepanes cilvēki ar 0 asinsgrupu. Ar zāļu tēju palīdzību var stip rināt organism a 
“vājās vietas”. 0 asinsgrupai galvenais ir nom ierinoša ietekm e uz grem ošanas 
un im ūnsistēm u.
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Šāda iedarbība p iem īt p iparm ētru , pētersīļu, m ežrozīšu un  smilakses tējai. 
Turpretī tādi augi kā lucerna, alveja, diždadzis un  kukurūzas skaras stim ulē 
im ūnsistēm u un  šķidrina asinis, kas rada problēm as 0 asinsgrupai.

Sevišķi ieteicams

Kajennas pipari Apiņi P iparm ētras
Virza Liepziedi Mežrozītes
Pienenes Zīdkoks Smilakses
Sierāboliņš Pētersīļi G ludā goba 
Ingvers

Neitrāli

Kaķpēdiņas M arūbija T im iāns
Kumelītes Lakricas sakne Baldriāns
Dižzirdzene D eviņvīru spēks Vībotnes
Plūškoks Aveņu lapas Baltais bērzs
Žeņšeņs Salvija Ozola miza
Zaļā tēja Skuloja Pelašķi
Vilkābele K rūzm ētra

lāizvairās

Lucerna Ehinaceja Senna
Alveja Genciāna G anu plikstiņš
Diždadzis Sarkanais āboliņš Zem eņu lapas
M āllēpes Rabarberi Dzeltenās skābenes
Kukurūzas skaras Asinszāle

Dažādi dzērieni

0 asinsgrupai ir ieteicami tikai daži dzērieni. Izvēle aprobežojas ar zelteri, 
sodas ūdeni un tēju, kas organism am  nekaitē. Alu var dzert m ērenā daudzum ā, 
bet tas nav ieteicams, ja grib sam azināt svaru. Varat iedzert nedaudz vīna, bet tas 
nedrīkst pārvērsties par ikdienas rituālu. Kā aizvietotāju citiem kofeīnu saturošiem
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dzērieniem  ir atļauts lietot zaļo tēju, bet tai nepiem īt dziednieciskas īpašības, 
kas noderētu  0 asinsgrupai. Kafija rada problēm as, jo  tā pastiprina kuņģa skā
bes sekrēciju, un  cilvēkiem ar 0 asinsgrupu jau tā ir pastiprināts kuņģa skā
bum s. Ja jūs dzerat daudz kafijas, m ēģiniet katru dienu pakāpeniski sam azināt 
izdzerto kafijas daudzum u. Galamērķis ir —  pārtrauk t kafijas dzeršanu vispār. 
Pārtraucot kafijas dzeršanu pakāpeniski, neradīsies parastie pārtraukšanas sim p
tom i —  galvassāpes, nogurum s un  aizkaitinām ība. Zaļā tēja ir laba alternatīva 
kafijai.

Sevišķi ieteicams

Zelteris

N eitrāli

Alus Sarkanvīns
Zaļā tēja Baltvīns

Jāizvairās

Kafija Diētiskais sodas ūdens
Bezkofeīna kafija Citi sodas dzērieni
Destilēts ūdens M elnā tēja (ar un bez kofeīna)
Sodas dzēriens ar kolu

Ēdienreižu plāns 0 asinsgrupai

Ar zvaigznīti (*) apzīm ēti ēdieni, kuriem  ir dotas receptes.

Ēdienkarte un receptes dos jum s vispārēju priekšstatu par 0 asinsgrupai 
ieteicam o diētu. To ir sastādījusi dietoloģe D ina Heidera, kura saviem pacien
tiem  veiksmīgi ir izm antojusi asinsgrupām  atbilstošas diētas.

Šīm ēdienkartēm  raksturīgs vidējs kaloriju daudzum s, un tās ir sabalansētas 
atbilstoši 0 asinsgrupas vielmaiņas efektivitātei. Ievērojot šos ieteikumus, vidus
m ēra cilvēks spēs saglabāt savu svaru un pat sam azināt to. Tom ēr ir iespēja
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Izvēlēties arī alternatīvus produktus, ja vēlaties ēst vieglāku uzturu  vai sam azināt 
uzņem to kaloriju daudzum u, vienlaikus lietojot sabalansētu un  pietiekam u uz
turu. (Alternatīvie produkti m inēti uzreiz pēc ēdieniem , kurus tie var aizvietot.)

Dažās receptēs pam anīsiet sastāvdaļas, kas iekļautas aizliegto p roduk tu  sa
rakstā. To daudzum s ir tik m azs (p iem ēram , šķipsniņa p iparu ), ka tos droši 
varat lietot —  atkarībā no sava veselības stāvokļa un to, cik stingri ievērojat 
ilietu. Tom ēr ēdienkartes un receptes ir sastādītas pēc iespējas piem ērotākas 0 
asinsgrupai.

Tuvāk iepazīstoties ar 0 asinsgrupai ieteikto diētu, paši viegli varēsiet p lā
not savu ēdienkarti un pielāgot savu iem īļoto ēdienu receptes tā, lai tās bū tu  
piem ērotas 0 asinsgrupai.

Standarta ēdienkarte Alternatīva svara kontrolei

. ē d ie n k a r te s  p arau gs

Brokastis
2 šķēles grauzdētas Ezekiel maizes ar 1 šķēle grauzdētas Ezekiel

sviestu vai dabisko m andeļu sviestu maizes ar dabisku džem u
180 g dārzeņu sulas ar zem u cukura saturu
Banāns
Zaļā tēja vai zāļu tēja 

Otrās brokastis (Pusdienas)
*Dabiskais rostbifs, 180 g Dabiskais rostbifs, 60-120 g
"Spinātu salāti 
Ābols vai ananasa šķēle 
Ūdens vai zelteris

Launags
* 1 gabals am aran tu  un ābolu pīrāga Sagriezti burkāni un
Zaļā tēja vai zāļu tēja selerijas
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Standarta ēdienkarte Alternatīva svara kontrolei

Sagriezti augļi 
Rīsu cepum i ar plānu 

kārtiņu  m edus

Pusdienas (Vakariņas)
* Jēra gaļas un sparģeļu sautējum s
Tvaikoti brokoļi Tvaikoti artišoki ar citronu
Saldie kartupeļi sulu
Svaigu augļu m aisījum s —  zilenes, 

vīnogas, kivi, persiki 
Zelteris vai zāļu tēja
(Atļauts alus vai vīns) Jāizvairās no alus un vīna

2. ēdienkartes paraugs

Brokastis
2 šķēles Essene vai Ezekiel maizes ar 1 šķēle Essene vai Ezekiel

saldo sviestu, džem u vai ābolu maizes ar ābolu biezeni
biezeni 

2 bez čaum alas vārītas olas
180 g ananasu sulas 1 bez čaumalas vārīta ola
Zaļā tēja vai zāļu tēja

Otrās brokastis (Pusdienas)
Cāļa salāti —  sagriezta cāļa krū tiņa, Cepta cāļa krū tiņa

m ajonēze, zaļās vīnogas, Endīvijas un tom ātu  šķēlītes
valrieksti

1 šķēle rudzu maizes vai zaļie salāti
2 plūm es 
Ūdens vai zelteris
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Standarta edienkarte Alternativa svara kontrolei

Launags
Ķirbju sēklas un valrieksti vai rīsu 180 g dārzeņu sulas

cepum i ar m andeļu sviestu, vai 2 kraukšķīgie cepum i vai rīsu
vīģes, dateles un plūm es cepum i ar dabisko želeju

Zelteris, ūdens vai zāļu tēja ar zem u cukura saturu

Pusdienas (Vakariņas)
*Cepta zivs arābu gaum ē *Cepta zivs
* Pākšu p up iņu  salāti Tvaikoti artišoki ar
Tvaikotas kāpostu lapas ar citrona sulu citronu  sulu
Zaļā tēja vai zāļu tēja
(Atļauts vīns vai alus, bet ne katru  Jāizvairās no alus un vīna

dienu)

3. ēdienkartes  paraugs

Brokastis
Kļavu-riekstu Granola ar sojas p ienu Rīsu pārslas ar sojas pienu
1 bez čaum alas vārīta ola 
240 g ananasu vai p lūm ju  sulas 
Zaļā tēja vai zāļu tēja

Otrās brokastis (Pusdienas)
120-180 g liesas maltas liellopa gaļas 120 g m altas liellopa gaļas

pīrāga pīrāga (bez maizes)
2 šķēles Essene maizes 
Jaukti zaļie salāti —  tom āti, pētersīļi,

sarkanie sīpoli, burkāni, gurķi 
Mērce: olīveļļa/citrona sula 
Ūdens vai zāļu tēja
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Standarta ēdienkarte Alternatīva svara kontrolei

Launags
* 2 Carob Chip  cepum i Augļu m aisījum s
Zaļā tēja vai zāļu tēja

Pusdienas (Vakariņas)
*Kifta ar grilētiem  dārzeņiem
Brūnie rīsi ar nedaudz sviesta Endīviju salāti
Zāļu tēja
(Atļauts alus vai vīns) Jāizvairās no alus un vīna

R ecep tes

D abiskais rostb ifs

1 gabals liellopa rostbifa gaļas (apm ēram  1400 g), sāls, p ipari un sm aržīgie  

p ipari pēc garšas, 6 daiviņas ķiploka, ekstra-virgin olīveļļa, lauru lapas

Atdaliet no gaļas redzam os taukus un ielieciet gaļu cepešpannā. Iegrieziet 
gaļu un griezum a vietās ielieciet ķiploka daiviņas un lauru  lapas. Ierīvējiet gaļu 
ar olīveļļu.

Neapsegtu gaļu cepiet 175 °C tem peratū rā 90 m inūtes, līdz gaļa ir mīksta. 

6 porcijas

Kvinojas u n  ābo lu  b iezeņa kūka

1 3/4 tases kvinojas miltu, 1 tase korinšu vai citu (atļauto) žāvētu augļu, V2 tases 
sasm alcinātu pekanriekstu, V2 tējk. dzeram ās sodas, V2 tējk. cepamā pulvera  
(bez alum īnija), V2 tējk. sāls, V2 tējk. m altu krustnagliņu, ‘/2  tases neizkausēta  
saldā sviesta vai V2 tases dabiskās Canola eļļas, l tase cukura vai kļavu cukura,
1 liela ola, 2 tases nesaldināta dabiskā ābolu biezeņa
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Sakarsējiet cepeškrāsni līdz 175 °C. Korintes un riekstus apkaisiet ar lA tasi 
miltu un  nolieciet šo trauku malā. Sajauciet sodu, cepam o pulveri, sāli un krust
nagliņas ar atlikušajiem  m iltiem . Atsevišķā traukā sviestu vai eļļu sajauciet ar 
cukuru un olām . Samaisiet visas sastāvdaļas, beigās pievienojot augļus un riek
stus. Lieciet m īklu ietaukotā 20x20 cm  cepam ajā pannā un cepiet 40-45 m in ū 
tes vai līdz kūkas v idū  iedurts skaliņš paliek sauss.

Jēra gaļas un sparģeļu sautējums

0,5 kg svaigu sparģeļu dzinumu, 220 g kubiņos sagrieztas jēra gaļas, 1 vidēji 
liels sagriezts sīpols, 3 ēdamk. dabiska, nesālīta saldkrējuma sviesta, l tase 
ūdens, sāls, pipari, smaržīgie pipari pēc garšas, 1 citrona sula

Sagrieziet sparģeļu dzinum us 5 cm  garos gabaliņos, izm etot cieto apakš
daļu. Noskalojiet un  nosusiniet. Gaļu un  sīpolus apcepiet sviestā, līdz tie kļūst 
gaiši b rūn i, Pievienojiet ūdeni, sāli un  garšvielas. Vāriet, kam ēr mīksti. Pievie
nojiet sparģeļus un vāriet, kam ēr tie mīksti. Pievienojiet citrona sulu.

2 porcijas 

Spinātu salāti

2 saišķi svaigu spinātu, l saišķis sasmalcinātu lociņu, 1 citrona sula, 3A tējk. 
olīveļļas, sāls un pipari pēc garšas

Labi nom azgājiet spinātus, noteciniet ūdeni, sasm alciniet tos un apkaisiet 
ar sāli. Pēc dažām  m inūtēm  nospiediet lieko ūdeni. Pievienojiet lociņus, c it
ronu sulu, eļļu, sāli un  piparus. Jāpasniedz uzreiz.

6 porcijas

Cepta zivs arābu gaumē

1 liela āte vai lašveidīga zivs (~ 1,5 kg), sāls un pipari pēc garšas, lA tases cit
rona sulas, 2 ēdamk. olīveļļas, 2 lieli sīpoli (sagriezti un apcepti olīveļļā), 
2 -2  Vt tases tahini mērces (nākamā recepte)
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Sakarsējiet cepeškrāsni līdz 200 °C.
Nom azgājiet un pam atīgi nosusiniet zivi. Apkaisiet ar sāli un apsm idziniet 

ar citrona sulu un ļaujiet tai pastāvēt 30 m inūtes. Tad nolejiet šķidrum u, 
ierīvējiet zivi ar olīveļļu un lieciet uz cepešpannas. Cepiet 30 m inūtes. Tad 
uzlieciet zivij apceptos sīpolus un pārlejiet ar tahini mērci, uzkaisiet sāli un 
piparus. Lieciet atpakaļ cepeškrāsnī un cepiet, līdz zivs ādiņa viegli atdalām a ar 
dakšiņu (30-40 m inūtes). Pasniedzot galdā, rotājiet ar pētersīļiem  un citrona 
šķēlītēm.

6 -8  porcijas

Tahini m ērce

l tase oriģinālās tahini, 3 citronu sula, 2 sasmalcinātas ķiploka daiviņas,
2 -3  tējk. sāls, lA tases kaltētu vai svaigu sasmalcinātu pētersīļa lapu, ūdens

Bļodā sajauc tah in i ar citrona sulu, ķiplokiem , sāli un pētersīļiem. Pievieno 
tik daudz ūdens, lai iznāktu bieza mērce.

C epta zivs

1 liela lašveidīga zivs (1-1,5 kg), citrona sula un sāls pēc garšas, ‘A tases eļļas,
1 tējk. Kajennas piparu, 1 tējk. ķimeņu (pēc vēlēšanās)

Sakarsējiet cepeškrāsni līdz 175 C. Nom azgājiet zivi. Apkaisiet ar sāli un 
apslakiet ar citrona sulu. Atstājiet uz 30 m inūtēm , pēc tam  noteciniet šķid
rum u. Ierīvējiet zivi ar eļļu un garšvielām un lieciet uz cepešpannas. Lai zivs 
nesakalstu, ietiniet to nedaudz ieeļļotā folijā. Cepiet 30-40 m inūtes vai, līdz zivs 
ir m īksta un  āda viegli atdalās no tās.

4 -5  porcijas
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Variants —  ar pildījumu

‘/3  tases ciedru riekstu vai sasmalcinātu mandeļu, 2 ēdamk. nesālīta sald- 
krējuma sviesta, 1 tase sasmalcinātu pētersīļu, 3 daiviņas ķiploka (sasmalci
nāta), sāls un smaržīgie pipari pēc garšas

Apcepiet riekstus sviestā, līdz tie kļūst dzeltenbrūni. Pievienojiet pētersīļus 
un garšvielas un  cepiet vēl 1 m inūti. Šo m asu iepildiet jēlā zivī.

Pākšu pupiņu salāti

450 g  zaļo pākšu pupiņu, 1 citrona sula, 3 ēdamk. olīveļļas, 2 daiviņas ķiploka 
(sasmalcināta), 2 -3  tējk. sāls

M īkstas un  svaigas pākšu pupiņas nom azgājiet, noņem iet kātus un stīgas. 
Sagrieziet 5 cm  garos gabaliņos. Vāriet lielā ūdens daudzum ā, līdz pupiņas m īk
stas. Nolejiet ūdeni un atdzesējiet pupiņas, tad lieciet tās salātu traukā un pēc 
garšas pievienojiet citrona sulu, olīveļļu, ķiploku un sāli.

4 porcijas

Kļavu-valriekstu granola

1 tase auzu pārslu, 1 tase rīsu kliju, 1 tase sezama sēklu, l tase žāvētu dzērveņu,
1 tase žāvētu korinšu, 1 tase sasmalcinātu valriekstu, ‘/4  tases canola eļļas, V2 

tases kļavu sīrupa, V4 tases medus, 1 tējk. vaniļas ekstrakta

Sakarsējiet cepeškrāsni līdz 120 °C. Lielā bļodā sajauciet auzu pārslas, rīsu 
klijas, sēklas, žāvētas ogas un  riekstus. P iev ienojie t eļļu un  sam aisiet. 
Pievienojiet kļavu sīrupu, m edu, vaniļu un vēlreiz labi samaisiet, līdz veidojas 
d rupana, bet lipīga masa. Lieciet m asu veidnē un  cepiet 90 m inūtes, ik pēc 15 
m inūtēm  pam aisot, līdz m aisījum s ir zeltaini brūns un sauss. Atdzesējiet un 
glabājiet herm ētiski slēgtā traukā.
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Carob Chip cepumi

'/ j  tases dabiskās canola eļļas, V2 tases kļavu sīrupa, 1 tējk. vaniļas ekstrakta,
1 ola, 1 3A tases auzu vai brūno rīsu miltu, 1 tējk. dzeramās sodas, V2  tases
C arob C hip (nesaldinātu), šķipsniņa smaržīgo piparu (pēc vēlēšanās)

Ietaukojiet divas cepam ās plātis un uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 190 °C. 
Vidēja lielum a bļodā samaisiet eļļu, kļavu sīrupu un vaniļu. Sakuliet olu un 
iejauciet eļļas m aisījum ā. Pakāpeniski iemaisiet m iltus un dzeram o sodu, lai 
veidotos stingra mīkla. Iepildiet Carob čipsos un ar tējkaroti lieciet m īklu uz 
plāts. Cepiet 10-15 m inūtes, līdz cepum i kļūst viegli brūngani. Izņem iet no 
cepeškrāsns un atdzesējiet.

40-48 cepum i

Kifta

l kg smalki samaltas jēra gaļas, 1 liels, sīki sasmalcināts sīpols, 2 -2  V2 tējk.
sāls, 1V2 tējk. piparu un smaržīgo piparu
1 tase sīki sasmalcinātu pētersīļu, Vi tases citrona sulas

Pamatīgi samaisiet visas sastāvdaļas (ja iespējams, izmantojiet sm alcinātāju), 
izņem ot pētersīļus un citrona sulu.

Gatavošanai uz bārbekjū: uzduriet uz iesm a gaļas bum biņas, pārliecinie
ties, ka tās turas stingri.

Cepšanai: pagatavojiet apm . 7,5 cm  garus maltās gaļas veltnīšus, lieciet uz 
plāts un cepiet cepeškrāsnī, kas iepriekš sakarsēta līdz 260 °C. Kad tie no 
vienas puses ir apcepušies brūni, apgrieziet tos uz o tru  pusi un cepiet vēl dažas 
m inūtes.

Pasniegt karstus, apslakot a r c itrona sulu un ro tājo t ar pētersīļiem .
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0 asinsgrupai ieteicamie uztura bagatinātaji

U ztura bagātinātāju —  vai tie bū tu  vitam īni, m inerālvielas vai augi —  
uzdevums ir papildināt diētu ar trūkstošajām  barības vielām un sniegt papildu 
.lizsardzību, kas nepieciešam a organism am . 0 asinsgrupai uztura bagātinātāji ir 
fokusēti uz

—  vielm aiņas pastiprināšanu;
—  asins recēšanas veicināšanu;
—  iekaisum a profilaksi;
—  vairogdziedzera darbības stabilizēšanu.

Turpm ākajos ieteikum os īpaša uzm anība pievērsta uztura bagātinātājiem , 
kas atbilst šīm prasībām , kā arī brīd ināts no bagātinātājiem , kas var iedarboties 
pilnīgi pretēji vai pat kaitēt cilvēkiem ar 0 asinsgrupu.

Daži pazīstam ākie vitam īni un minerālvielas 0 grupai ieteicamajos p ro 
duktos ir tik lielā daudzum ā, ka nav nepieciešam s lietot tos papildus. Tie ir C 
vitam īns un dzelzs, kaut gan nekaitēs papildu C v itam īna lietošana pa 500 m g 
katru dienu. Arī D vitam īna papildinājum s nav vajadzīgs. Daudzi pārtikas p ro 
dukti satur D vitam īna piedevu, bet vislabākais vitam īna avots ir dabiskā saules 
gaisma.

Visi šie ieteikum i sniegti ar nosacījum u, ka tiek ievērota 0 asinsgrupai a t
bilstoša diēta.

Ieteicami 

B vitamīns
M ans tēvs novēroja, ka cilvēkiem ar 0 asinsgrupu nāk par labu lielas B g ru 

pas v itam īnu  devas. Tam ir savs izskaidrojum s. Cilvēkiem ar 0 asinsgrupu ir 
kūtra vielm aiņa —  m anto jum s no  senčiem , ku ru  organism s centās saglabāt 
enerģiju tajos laika periodos, kad viņiem  nebija viegli iegūt pārtiku. Tā kā m ūs
dienās 0 asinsgrupas īpašnieki dzīvo pavisam  citādos apstākļos, viņiem  vairs 
nav nepieciešam a šī konservējošā ietekm e, tom ēr viņu asinsgrupa to ir saglabā
jusi savā atm iņā. B grupas vitam īni var veicināt vielm aiņas procesus.
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Ja tiek ievērota 0 asinsgrupai atbilstoša diēta, īpašs Bl2 vitam īna vai fol- 
skābes papildinājum s nav nepieciešams. Tomēr vairākiem pacientiem ar 0 asins
grupu es veiksmīgi esm u ārstējis depresiju, hiperaktivitāti, uzbudinājum u un 
koncentrēšanās traucējum us ar lielām folijskābes un B)2 vitam īna devām  kom 
binācijā ar 0 asinsgrupai atbilstošu diētu un v ingrinājum u program m u. Šie 
vitam īni organism ā ir atbildīgi par DNS sintēzi.

Ja vēlaties eksperim entēt ar lielām B grupas v itam īnu  devām , pārliecinie
ties, vai šie preparāti nesatur pildvielas un  saistvielas. N epiem ērotas saistvielas 
un pildvielas var apgrūtināt tablešu uzsūkšanos jūsu organismā. Izvairieties lietot 
arī preparātus, kas satur raugu vai kviešu asnus.

Tom ēr vislabāk ēdiet ar B vitam īniem  bagātus pārtikas produktus.

0 asinsgrupai piemērotākie produkti, kas ir bagāti ar B vitamīnu

Gaļa
Aknas, nieres
M uskuļšķiedras saturoša gaļa
*01as
Zivis
Rieksti
Ieteicamie tum ši zaļie lapu dārzeņi
Augļi

* Mērenā daudzum ā

K vitamīns
0 asinsgrupai ir raksturīgs vairāku asins recēšanas faktoru sam azināts 

daudzum s, kas izraisa asiņošanu. Pārliecinieties, ka uzturs satur pietiekam i 
daudz K vitam īna. Tā kā tas parasti netiek ieteikts kā uztura bagātinātājs, 
pievērsiet uzm anību savam uzturam  un izvēlieties produktus, kas satur šo v it
am īnu, kas ir būtiski svarīgs 0 asinsgrupai.
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0 asinsgrupai piemerotakie produkti, kas ir bagati ar K vitamīnu

Aknas
Olu dzeltenum s
Zaļie lapu dārzeņi (kāposti, spināti, m angolds)

Kalcijs
0 asinsgrupai nepieciešams pastāvīgs kalcija papildinājum s, jo  0 grupas 

diētā nav iekļauti piena produkti, kas ir vislabākais šis m inerālvielas avots. Tā 
kā cilvēkiem ar 0 asinsgrupu  ir nosliece uz locītavu iekaisum u (a rtrītu ), ir 
skaidrs, kādēļ ir nepieciešam s pastāvīgs kalcija papildinājum s.

Iespējams, ka lielas kalcija papildu devas (600-1000 m g elem entārā kalcija) 
ir vajadzīgas visiem 0 asinsgrupas īpašniekiem , bet būtiski svarīgas tās ir bēr
niem augšanas periodā (2 -5  un 9 -16  gadu vecum ā) un sievietēm postm eno- 
pauzālā periodā.

Kaut gan citi kalcija avoti nav tik efektīvi kā piena produkti, kalcija papil
dinājum am  ir jākļūst par 0 asinsgrupas diētas balstu.

0 asinsgrupai piemērotākie produkti, kas ir bagāti ar kalciju

Sardīnes (bez asakām)
Konservēts lasis (bez asakām)
Brokoļi
Collard zaļum i (kāpostu paveids)

Jods
Cilvēkiem ar 0 asinsgrupu ir nosliece uz nestabilu vairogdziedzera m eta- 

bolism u, ko izraisa joda trūkum s. Tas rada dažādas blakusparādības, to  skaitā 
svara pieaugum u, šķidrum a aizturi un nogurum u. Jods ir galvenais elem ents, 
kas nepieciešams vairogdziedzera h o rm onu  producēšanai. Kaut gan jodu  sa
turoši preparāti netiek ieteikti, atbilstošs joda daudzum s ir atrodam s 0 asins
grupai ieteicamajos pārtikas produktos.
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0 asinsgrupai piemerotakie produkti, kas ir bagati ar jodu

Jūras produkti (it īpaši jūras zivs)
Brūnaļģes (jūras kāposti)
*Jodētā sāls

* Mērenā daudzum ā

Mangāns (piesardzīgi)
Cilvēkiem ar 0 asinsgrupu ir grū ti iekļaut savā uzturā m angānu, jo  tas ir 

atrodam s galvenokārt veselos graudos un pākšaugos, lielākajai daļai tas nesa
gādā problēm as, un  m angāna papildu preparāti tiek ieteikti reti. Tom ēr pārstei
dzoši daudziem  pacientiem  ar 0 asinsgrupu, kuriem  ir hroniskas locītavu sāpes 
(sevišķi m ugurā un  ceļu locītavās), ir palīdzējusi īslaicīga terapija ar m angāna 
preparātiem . Tom ēr nekad nelietojiet tos uz savu roku! Nepareizi lietots, m an 
gāns var iedarboties toksiski, un  to drīkst lietot tikai ārsta uzraudzībā.

Augi / fitoķīmiskie līdzekļi

0 asinsgrupai ieteicami

Lakrica (Glycyrrhyza glabra). 0 asinsgrupai raksturīgais paaugstinātais kuņģa 
skābes saturs var izraisīt kuņģa gļotādas kairinājum u un čūlas, Lakricas prepa
rāts DGL (de-glycyrrhizinated licorice) var sam azināt nepatīkam ās sajūtas un 
veicināt sadzīšanu. DGL ir nopērkam s daudzos veselīgas pārtikas veikalos —  kā 
pulveris ar patīkam u garšu vai sukājam as pastilas. Atšķirībā no  vairākum a citu 
pretčūlas līdzekļu DGL patiešām  sadziedē kuņģa gļotādu, turklāt aizsargā to  no 
kuņģa skābes iedarbības. Izvairieties lietot nepastrādātus lakricas preparātus, jo 
tie satur auga sastāvdaļas, kas var paaugstināt asinsspiedienu, bet DGL sastāvā 
šis vielas nav.

Pūšļu fuks (Fucus vesiculosus). Pūšļu fuks (brūnaļģu paveids) ir lieliska 
uzturviela 0 asinsgrupai. Šis augs, kas patiesībā ir jūraszāles, sa tu r daudzas 
interesantas vielas, to skaitā jodu  un lielu daudzum u cukura —  fukozes. Kā 
atceraties, fukoze ir 0 antigēna galvenais uzbūves materiāls. Pūšļu fukā esošā 
fukoze palīdz aizsargāt zarnu gļotādu, sevišķi no baktērijas H. pylori, kas izraisa
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čūlas un piestiprinās pie fukozes, kura atrodas 0 asinsgrupas pārstāvju kuņģa 
gļotādā. Pūšļu fukā esošā fukoze iedarbojas uz H. pylori tāpat kā putekļi uz līm 
lenti —  tā piesārņo baktēriju piesūcekņus, neļaujot tām  piestiprināties kuņģa 
gļotādai.

Esmu konstatējis, ka pūšļu fuks ir ļoti efektīvs līdzeklis svara kontrolei cil
vēkiem ar 0 asinsgrupu, sevišķi ja viņiem  ir vairogdziedzera darbības traucē-

I jum i. Pūšļu fukā esošā fukoze palīdz norm alizēt palēnināto vielm aiņu, veicinot 
svara sam azināšanos. (Tom ēr ņem iet vērā: kaut gan pūšļa fuks ir laika gaitā p ār
baudīts līdzeklis svara sam azināšanai cilvēkiem ar 0 asinsgrupu, uz citām  asins
grupām  tas šādā veidā neiedarbosies.)

Aizkuņģa dziedzera enzīmi. Ja jum s ir 0 asinsgrupa un jūs līdz šim neesat 
lietojis ar p ro teīn iem  bagātu  u z tu ru , es iesaku kādu laiku lieto t aizkuņģa 
dziedzera ferm entus pirm s lielajām ēdienreizēm  —  vism az tik ilgi, kam ēr jūsu 
organism s būs pieradis pie lielākas pro teīnu  koncentrācijas uzturā. Aizkuņģa 
dziedzera preparātus var iegādāties veselīgas pārtikas veikalos.

N o kā jāizvairās

A vitamīns
Tā kā 0 asinsgrupai ir nosliece uz palēninātu  asins recēšanu, es neieteiktu 

lietot no zivju eļļas atvasināta A vitam īna preparātus, iepriekš nekonsultējoties 
ar ārstu. Šie preparāti var veicināt asins sašķidrināšanos. Tā vietā dodiet priekš
roku ar A v itam īnu  vai beta karotīnu bagātiem produktiem , iekļaujot tos savā 
diētā.

Ar A vitamīnu bagāti produkti, kas pieļaujami 0 asinsgrupai

Dzeltenie, oranžie un  ieteiktie tum šie lapu dārzeņi un zaļum i

E vitamīns
0 asinsgrupai es neieteiktu arī E vitam īna papildinājum us, jo tie var radīt 

sarežģījumus sakarā ar 0 asinsgrupas noslieci uz palēninātu asins recēšanu.
l.abāk uzņem iet E v itam īnu  ar savā diētā iekļautajiem  produktiem .
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Ar E vitamīnu bagati produkti, kas pieļaujami 0 asinsgrupai

Augu eļļas
Aknas
Ieteicamie zaļie lapu dārzeņi

0 asinsgrupa 
Stress / ieteicamā fiziskā aktivitāte

Spēja novērst stresa negatīvo ietekm i slēpjas asinsgrupā. Kā tika m inēts 
3. nodaļā, stress pats par sevi nav problēm a —  to rada organism a reakcija uz 
stresu. Katrai asinsgrupai ir noteikts, ģenētiski ieprogram m ēts instinkts, kā p ā r
varēt stresu.

Ja jum s ir 0 asinsgrupa, jūs no saviem senčiem  —  m edniekiem  esat m an 
tojis tūlītēju un  fizisku reakciju —  stress tiešā ceļā nokļūst jūsu m uskuļos. Jūsu 
asinsgrupā ir ieprogram m ēta trauksm es reakcija, kas līdzīgi sprādzienam  ļauj 
atbrīvoties fiziskajai enerģijai.

Sastopoties ar stresu, jūsu ķerm enis mobilizējas. Kad virsnieres iepludina 
jūsu asinīs savus horm onus, jūs saņem at milzīgu enerģijas lādiņu. Ja tam  ļauj 
fiziski atbrīvoties, jebkurš negatīvais stress, ko jūs piedzīvojat, var pārveidoties 
pozitīvajā.

Veseliem cilvēkiem ar 0 asinsgrupu ieteicams stresa horm onu  radīto  ener
ģiju atbrīvot ar sparīgiem  un intensīviem  fiziskiem vingrinājum iem , jo viņu 
organism s tam  ir piem ērots.

0 asinsgrupas pārstāvju veselībai vingrojum i ir īpaši svarīgi, jo stress ietekmē 
tieši viņu fizisko stāvokli.

Regulāru un intensīvu vingrojum u program m a ne tikai uzlabos jūsu gara
stāvokli, bet palīdzēs arī kon tro lēt svaru, saglabāt em ocionālo  līdzsvaru un 
stip rināt pašpaļāvību. Cilvēkiem ar 0 asinsgrupu nāk par labu intensīva fiziskā 
slodze gandrīz jebkādā veidā.

Ja cilvēki ar 0 asinsgrupu grib sam azināt svaru, viņiem  nepieciešam i in ten 
sīvi fiziski vingrojum i, jo šāda veida slodze padara m uskuļu audus skābākus un 
veicina intensīvāku tauku sadedzināšanu. Skābā vide m uskuļu audos veidojas
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ketozes rezultātā, kas bija galvenais veiksmes faktors m ūsu senčiem  ar 0 asins
grupu. Es uzdrošinos apgalvot, ka uz Zemes nav dzīvojis neviens krom anjo- 
nietis ar lieko ķerm eņa masu!

Ja cilvēks ar 0 asinsgrupu savu atbildes reakciju uz stresu neizpauž ar atb il
stošu fizisku aktivitāti, tad iespējams, ka stresa reakcijas izsīkum a stadijā šī 
reakcija viņu “pārp lud ina” . Šādai izsīkum a stadijai ir raksturīgas dažādas psi
holoģiskas izpausm es, ko izraisa palēnināts m etabolism s, piem ēram , depresija, 
nogurum s vai bezmiegs. Ja jūs neko nem ainīsiet, jūsu organism s paliks uz
ņēmīgs pret dažādām  iekaisum a un au to im ūnām  slim ībām , piem ēram , artrītu  
un astm u, turklāt jum s draudēs pieņem šanās svarā un pat aptaukošanās.

Cilvēkiem ar 0 asinsgrupu ieteicamas tu rpm āk  uzskaitītās fiziskās n o d ar
bības. īpaša uzm anība jāpievērš nodarb ību  ilgum am . Lai sasniegtu pastāvīgu 
m etabolisku efektu, jāpaātrina sirdsdarbība.

Jūs varat kom binēt visas šīs nodarbības, bet, lai sasniegtu vislabākos rezul
tātus, ar vienu vai vairākām  no tām  jum s jānodarbojas vismaz 4 reizes nedēļā.
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0 asinsgrupa 
Norādījumi par fiziskajām nodarbībām

Intensīvu fizisko nodarbību program m ai ir trīs sastāvdaļas: iesildīšanās 
periods, aerobiskās vingrošanas periods un atdzišanas periods. Lai izvairītos 110 

traum ām , ļoti svarīgi ir iesildīties, jo  tādā veidā m uskuļiem  tiek piegādātas asi
nis, sagatavojot tos slodzei —  iešanai, skriešanai, riteņbraukšanai, peldēšanai 
vai sporta spēlēm. Iesildīšanās ietver stiepšanas un lokanības vingrinājum us, lai 
novērstu m uskuļu un cīpslu plīsum us.

V ingrojum us var iedalīt divās pam atgrupās: izom etriskos vingrinājum os, 
kad rodas statisks m uskuļu sasprindzinājum s, un izotoniskos vingrojum os, pie
m ēram , mākslas vingrošana, skriešana vai peldēšana, kad m uskuļu sasprindzi
nājum u rada virkne dažādu kustību. Izometriskos vingrojum us var izm antot, 
lai trenētu  noteiktus m uskuļus, kurus pēc tam  var nostiprināt a r aktīviem  izo- 
toniskiem  vingrojum iem . Izom etriskos vingrojum us var izpildīt, grūžot vai vel
kot nekustīgu objektu vai veicot pretējo m uskuļu kontrakcijas vai stiepšanu.

Lai aerobiskie v ingrojum i maksim āli pozitīvi ietekm ētu kardiovaskulāro 
sistēm u, sirdsdarbībai jāpaātrinās apm ēram  par 70% no jūsu  m aksim ālā sirds
darbības ātrum a. Kad vingrošanas laikā ir sasniegts palielinātais sirdsdarbības 
ātrum s, turpin iet vingrošanu, lai saglabātu šādu sirdsdarbības ā trum u 30 m inū
tes. Šāds režīms jāatkārto  vism az 3 reizes nedēļā.

Savu m aksim ālo sirdsdarbības ā tru m u  jūs varat aprēķināt šādi.
1. A tņem iet no skaitļa 220 sava vecuma skaitli,
2. S tarpību reiziniet ar 70% (0,7). la jūsu vecums pārsniedz 60 gadus vai 

jum s ir slikts veselības stāvoklis, pareiziniet atlikum u ar 60% (0,6).
3. Reiziniet atlikum u ar 50% (0,5). Piemērs: veselai piecdesm itgadīgai sie

vietei jāatņem  50 no 220, un iegūtais maksim ālais sirdsdarbības ātrum s 
ir 170. Reizinot 170 ar 0,7, iegūst 119 sitienus m inūtē, kas ir optim ālais 
līmenis, ko jācenšas panākt. Reizinot 170 ar 0,5, iegūst 85 sitienus m inūtē, 
kas ir sirdsdarbības ā trum a zemākā robeža.

Aktīvi, veseli cilvēki līdz četrdesm it gadu vecum am  un cilvēki līdz seš
desm it gadu vecum am , kuriem  ir zems kardiovaskulārais risks, var paši sastādīt 
v ingrojum u program m u, izm antojot tabulā dotos ieteikum us.
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Atcerieties, ka jūsu m ērķis ir stāties pretī stresam  ar fizisku darbību. Jāat
zīmē, ka cilvēkiem ar 0 asinsgrupu  vislabākais līdzeklis p re t n o g u ru m u  un 
depresiju ir fizisks darbs. Iedom ājieties savu vielm aiņu kā ugunskuru. Sākumā 
iekuram  izm anto pavisam mazas skaidiņas, tad pakāpeniski piem et arvien lie
lākas pagales, līdz tas deg ar m ilzu liesm ām . Ja esat pārāk noguris, lai n o d ar
botos ar aerobiku 45 m inūtes vai stundu, tad sāciet darīt vismaz kaut ko! Kad 
jūtaties labāk, palieliniet slodzi, un visbeidzot jūsu stresa līm enis būs pazem i
nājies, garastāvoklis uzlabojies un enerģija atjaunojusies.

Nobeigums: daži vārdi par personību

Katra 0 asinsgrupas īpašnieka ģenētiskajā atm iņā ir iekļauts spēks, izturība, 
pašpaļāvība, drosm e, intuīcija un iedzimts optim ism s. Sākotnējie 0 asinsgrupas 
pārstāvji bija pilni m ērķtiecības, dziņas darboties un izteikta pašsaglabāšanās 
instinkta iem iesojum s. Viņi paļāvās paši uz sevi. Un tas ir labi, jo  citādi pasaulē 
nebūtu m ūsu visu.

Ja jum s ir 0 asinsgrupa, jūs spējat novērtēt šo m anto jum u, jo  viss, kas dod 
jums veselību, iedvesmu un enerģiju, ir ļoti līdzīgs tam , kas ietekmēja jūsu 
senčus. Uzturs ar augstu proteīnu saturu  dara jūs izturīgus un stiprus. Jums nāk 
par labu intensīva fiziska slodze —  ja tās trūkst, jūs kļūstat depresīvs, nom ākts 
un pieņem aties svarā.

Varbūt jūs esat m antojis arī tiekšanos pēc panākum iem  un līdera īpašības, 
kas ir raksturīgas cilvēkiem ar 0 asinsgrupu, kuri ir pārliecināti, droši un  spē
cīgi, ar labu veselību un nezūdošu optim ism u.

Tipisks 0 asinsgrupas pārstāvis ir bijušais ASV prezidents Ronalds Reigans. 
Viņa vadības stilam  bija raksturīga noteiktība, līdzsvarotība un optim istisks 
skatījums uz nākotni. Reigana rīcībā nekad nebija jūtam as šaubas. Viņš neat
laidīgi virzījās uz priekšu, vai tas bija labi vai slikti, un uzņēm ās risku, kas ir rak
si urīgi 0 asinsgrupai. Tauta viņu dēvēja par “teflona prezidentu”, jo risks, ko 
viņš uzņēm ās, viņu nekad neapturēja.

Protam s, Reigans nekad neizrādīja (vismaz publiski) aso, bezkom prom isa, 
gandrīz brutālo vadības stilu, kas piem īt daudziem  līderiem . Nav brīnum s, ka 
daudziem  slaveniem  m afijas bosiem , p iem ēram , Alam K aponem , ir bijusi 0 
asinsgrupa —  tas ir ekstrēm s līdera īpašību piem ērs.
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Runājot par cilvēkiem, kam  patīk riskēt —  0 asinsgrupa bija kāršu spēl
m anim  Džim ijam  Grēkam , kā arī bijušajam  PSRS prezidentam  M ihailam  G or- 
bačovam  —  viņš ir viens no ievērojam ākiem  m ūsdienu cilvēkiem, kas nebai
dījās riskēt.

0 asinsgrupa ir Lielbritānijas karalienei Elizabetei II un viņas dēlam  Velsas 
princim  Čārlzam . Interesants ir fakts, ka daudziem  Vindzoras karaļnam a pār
stāvjiem bija asins recēšanas traucējum i —  iespējams, ka tas ir saistīts ar 0 
asinsgrupu.



5. PLĀNS A ASINSGRUPAI

A asinsgrupas pārstāvis: zemkopis

•  Pirm ais veģetārietis
•  Ko sēja, to pļāva
• Jutīgs grem ošanas trakts
•  Toleranta im ūnsistēm a
• Labi pielāgojas pastāvīgam uzturam  un  vides apstākļiem
• Stresu vislabāk pārvar ar nom ierinošām  darbībām
• Lai saglabātu slaidum u un  darba spējas, uzturā nepieciešami lauksaim  

niecības produkti

A asinsgrupas diēta

Cilvēkiem ar A asinsgrupu vispiem ērotākais ir veģetārs uzturs —  tas ir 
m antojum s no viņu senčiem zem kopjiem , kuriem  bija pastāvīga dzīvesvieta un 
kuri nebija tik kareivīgi. Iespējams, ka jum s liksies grū ti pāriet no  tipiskā gaļas 
un kartupeļu  uztura uz sojas olbaltum vielām , graudiem  un dārzeņiem . Tikpat 
grūti varētu bū t atteikties no  apstrādātiem  un rafinētiem  produktiem , jo  m ūsu
i ivilizētie pārtikas produkti satur arvien vairāk ērti lietojam u toksīnu spilgtos 
iesaiņojumos. Toties cilvēkiem ar A asinsgrupu ir īpaši svarīgi lietot p roduktus 
pēc iespējas dabiskā stāvoklī —  svaigus, tīrus un nepārstrādātus.

G rūti atrast vārdus, lai uzsvērtu, cik svarīga var bū t uztura pielāgošana A 
.īsinsgrupas jutīgajai im ūnsistēm ai. Kā aprakstīts 9. nodaļā, cilvēki ar A asins
grupu ir bioloģiski predisponēti uz sirds slim ībām , vēzi un diabētu. C itiem  vār
diem  sakot —  tie ir jūsu  riska faktori, bet tiem  nav jākļūst par jūsu likteni.
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Ja ievērosiet šo diētu, jūs stiprināsiet savu im ūnsistēm u un spēsiet novērst 
dzīvībai bīstam u slim ību attīstību. Ģenētiskā m anto jum a pozitīvais aspekts ir 
spēja izm antot visu labāko, ko sniedz daba. Tas būs m ēģinājum s no  jauna iem ā
cīties to, kas jūsu asinīm  ir zinām s jau sen.

Faktori, kas samazina svaru

Ievērojot A asinsgrupai atbilstošu diētu, jūs dabiskā veidā samazināsiet svaru. 
Ja esat pieradis ēst gaļu, svars sāks sam azināties uzreiz, līdzko jūs izslēgsiet no 
uztura toksiskos produktus.

A asinsgrupas vielm aiņa daudzos aspektos ir pilnīgi pretēja 0 asinsgrupai. 
Ja 0 asinsgrupai dzīvnieku izcelsmes produkti paātrina vielm aiņu un padara to 
efektīvāku, tad cilvēkus ar A asinsgrupu tie ietekm ē pilnīgi pretēji. Var būt, ka 
jūs jau esat ievērojis, ka, ēdot gaļu, jūtaties gausāks un mazāk enerģisks, nekā 
ēdot augu izcelsmes proteīnus. Dažiem cilvēkiem ar A asinsgrupu rodas šķid
rum a aizture organism ā, jo v iņu  grem ošanas sistēm ai ir g rū ti pārstrādāt šo 
sm ago uzturu . 0 asinsgrupas pārstāvju organism ā gaļa tiek sadedzināta kā deg
viela, bet A asinsgrupas īpašnieku organism ā gaļa uzkrājas tauku  veidā. Šīs 
atšķirības pam atā ir kuņģa skābe. Ja 0 asinsgrupai ir raksturīgs augsts kuņģa 
skābes līm enis, kas veicina gaļas sagrem ošanu, tad cilvēkiem ar A asinsgrupu ir 
zems kuņģa skābes saturs —  šīs īpašības dēļ viņu senči izdzīvoja, pārejot uz 
lauksaim niecības produk tu  lietošanu.

Cilvēkiem ar A asinsgrupu ir g rūti sagrem ot arī piena produktus, un  tie 
izraisa insulīna reakcijas —  vēl viens faktors, kas palēnina vielm aiņu. Turklāt 
piena produkti satur ļoti daudz piesātināto tauku, kas var kaitīgi ietekm ēt sirdi 
un izraisīt aptaukošanos un diabētu.

Kviešiem A asinsgrupas diētā ir dažāda nozīm e. Iekļaujot tos A asinsgrupas 
diētā, jāuzm anās, lai to daudzum s nebūtu  pārāk liels, citādi m uskuļu  audos 
palielināsies skābum s. Atšķirībā no 0 asinsgrupas, kam viegla audu  aciditāte 
nāk par labu, cilvēki ar A asinsgrupu  nespēj tik ā tri izm anto t enerģiju, un 
kaloriju vielm aiņa ir aizkavēta. Šīs īpašās uzturvielu reakcijas uzskatām i liecina, 
cik atšķirīgi reaģē dažādi pārtikas produkti atkarībā no asinsgrupas. 0 asins
grupai kvieši ir sārm aini, bet A asinsgrupai —  skābi.
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Turklāt, lai uzturs bū tu  dažāds un veselīgs, cilvēkiem ar A asinsgrupu ietei
cami produkti ar zem u tauku saturu  un sabalansēti graudu un dārzeņu ēdieni, 
priekšroku dodo t pārtikas produktiem , kas labvēlīgi iedarbojas uz viņu orga
nism u, un izvairoties no produktiem , kam  ir kaitīga ietekme. Lūk, īss pārskats.

Produkti, kas veicina svara pieaugumu

Gaļa Slikti sagrem ojam a
Uzkrājas tauku veidā 
Palielina toksīnu daudzum u 

grem ošanas traktā 
Piena produkti Kavē barības vielu m etabolism u

Pastiprina gļotu sekrēciju 
Parastās pupas M ijiedarbojas ar grem ošanas enzīm iem

Palēnina vielm aiņu 
Lima pupas M ijiedarbojas ar grem ošanas enzīm iem

Palēnina vielm aiņu 
Kvieši (pārm ērīgā daudzum ā) Sam azina insulīna efektivitāti

Kavē kaloriju izm antošanu

Produkti, kas veicina svara samazināšanos

Augu eļļas Veicina efektīvu grem ošanu
Novērš šķidrum a aizturi 

Sojas produkti Veicina efektīvu grem ošanu
Ā tri metabolizējas 
O ptim izē im ūnās funkcijas 

Dārzeņi Veicina efektīvu grem ošanu
Pastiprina zarnu m otilitāti
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Iekļaujiet šīs vadlīnijas kopēja parskatā par A asinsgrupai atbilstošu dietu.

Gaļa un mājputni

*Ieteikta porcija ir tikai orientējoša, ta palīdz jum s precizēt dietu atbilstoši savai 

izcelsm ei.

Cilvēkiem ar A asinsgrupu vislabāk bū tu  izslēgt no uztura jebkura veida 
gaļu. Tom ēr būsim  reālisti. R ietum nieciskajam  uzturam  pārliecinoši ir rakstu
rīgs augsts pro teīnu  saturs. Ātrās ēdināšanas restorānos porcijas kļūst aizvien 
lielākas un satur vairāk tauku un kaloriju nekā agrāk. Tomēr, lai kādas bū tu  
pašreizējās tendences, es vēlētos, lai jūs saprātīgi uztvertu norādījum us par A 
asinsgrupai ieteicamo diētu. Tas ir veids, kā ar uztura palīdzību jūs varat sam a
zināt A asinsgrupai raksturīgo sirds slim ību un vēža risku.

Es apzinos, ka pāriešana uz pilnībā veģetāru uztu ru  jum s varētu prasīt ilgu 
laiku. Sāciet ar to, ka vairākas reizes nedēļā gaļu aizvietojiet ar zivi. Ja jūs tom ēr 
ēdat gaļu, izvēlieties visliesākos gabaliņus; dodiet priekšroku p u tn u  gaļai, nevis 
liellopu vai jēra gaļai. Ēdiet grilētu vai vārītu gaļu.

Pilnībā jāatsakās no pārstrādātas gaļas, piem ēram , šķiņķa, cīsiņiem  un auk 
stajām  gaļas uzkodām . Šie produkti satur n itrītus, kas veicina kuņģa vēža raša
nos cilvēkiem ar zemu kuņģa skābes līmeni, kas ir raksturīgs A asinsgrupai.
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N eitrāli

Cāļa gaļa
Kornvolas vistas gaļa 
Tītara gaļa

Jāizvairās

Bekons Šķiņķis Fazāna gaļa
Liellopa gaļa Sirds Cūkgaļa
Malta liellopu gaļa Jēra gaļa Truša gaļa
Bifeļa gaļa Aknas Teļa gaļa
Pīles gaļa Aitas gaļa Brieža gaļa
Zoss gaļa Irbes gaļa Paipalas gaļa

Jūras produkti

Cilvēki ar A asinsgrupu 3 -4  reizes nedēļā drīkst nelielā daudzum ā ēst jūras 
produktus, bet jāizvairās ēst baltās zivis, piem ēram , paltusu un buti. Tās satur 
lektīnus, kas var kairināt A asinsgrupas īpašnieku grem ošanas traktu.

Ja esat sieviete ar A asinsgrupu un kādai no jūsu  radiniecēm  ir bijis krūts 
vēzis, jum s vajadzētu iekļaut savā ēdienkartē gliemežus. Ēdamie gliemeži Helix 
l ’om atia  satur spēcīgus lektīnus, ku ru  aglutinējošā darbība ir vērsta uz A asins
grupas m utantajām  šūnām , kas raksturīgas diviem  biežākajiem krūts vēža vei
diem (sk. 10. nodaļā). Tas ir pozitīvs aglutinācijas veids —  šie lektīni atbrīvo 
organism u no slimajām  šūnām .

Jūras p roduk tus var cept, grilēt vai vārīt bez čaumalas, lai saglabātu uz- 
lurvērtību.
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M enca Lucjanzivs Sudrabainais asaris
Jūras asaris Varavīkšņainā forele Gliemeži
Skum brija Lasis Lašveidīgās zivis
Jūras velns Sardīne Dzeltenais asaris
Līdaka Jūras forele

Neitrāli

Abalone gliemeži Jūras asaris Store
Tuncis Buru zivs Zobenzivs
M ahim ahi Haizivs Pelēkā forele
Okeāna asaris Salaka Dzeltenaste vai seriola

Jāizvairās

Anšovi Zutis Austeres
Beluga Bute Ķemmes gliemenes
Barakuda Vardes Āte
Lufars Pelēkā jūras m ēle Siļķe
Zilžaunu asaris Pīkša Garneles
Sams M arinēta siļķe Paltuss
Kaviārs O m āri Kalmārs
Ēdamie gliemeži Kūpināts lasis Svītrainais asaris
Krabji Divvāku gliemenes Teilzivs
Vēži Astoņkājis B runrupuči

Sevišķi ieteicams
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Olas un piena produkti

Cilvēkiem ar A asinsgrupu vēlams lietot nedaudz ferm entētu piena pro- 
duktu , tom ēr jāizvairās no pilnp iena p roduk tiem , kā ari jāierobežo uzturā 
olas —  dažreiz drīkst lietot brīvē audzētu vistu olas. Tas varētu sagādāt zinām as 
grūtības, jo  rie tum nieku  uzturs ir o rien tē ts uz olām , sviestu un krējum u —  
kūkas, pīrāgi, cepum i un saldējum s ir ļoti iecienīti.

Cilvēkiem ar A asinsgrupu jāizvēlas jogurts, kefīrs, skābais krējum s ar zemu 
lauku saturu  un probiotiķus saturoši piena produkti. Pilnpienu lieliski aizvieto 
neapstrādāts kazas piens, kā arī sojas piens un sojas siers, kas ir ļoti ieteicami A 
asinsgrupai.

Citi cilvēki ar A asinsgrupu nespēj sagrem ot lielāko daļu piena p roduk tu  tā 
vienkāršā iemesla dēļ, ka A asinsgrupa veido antivielas pret pilnpiena galveno 
cukuru —  D -galaktozam īnu. Kā atceraties no 2. nodaļas —  galaktozam īns ir 
galvenais cukurs, kas kopā ar fukozi veido B grupas antigēnu. Tā kā A grupas 
im ūnsistēm a ir izveidota tā, lai a tgrūstu  visu, kas ir līdzīgs B, tās veidotās 
antivielas b antivielu atvairīšanai atgrūdīs arī pilnpiena produktus.

Ja jum s ir A asinsgrupa un kādreiz ir bijusi alerģija vai elpošanas traucē
jumi, uzm anieties, jo piena produkti ievērojami palielina gļotu sekrēciju. A 
grupas pārstāvju organism s parasti producē vairāk gļotu nekā citas asinsgru
pas, iespējams, tādēļ, ka viņiem  ir nepieciešam a papildu aizsardzība, ko n en o 
drošina viņu pārāk draudzīgā im ūnsistēm a. Tom ēr pārāk liels gļotu daudzum s 
var kaitēt, jo daudzām  baktērijām  tas rada labvēlīgus apstākļus. Pārm ērīgs gļotu 
daudzum s neizbēgami izraisa alerģiskas reakcijas, infekcijas un elpošanas tra u 
cējumus. Arī šī iemesla dēļ jum s ir jāierobežo piena p roduk tu  lietošana.
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Sevišķi ieteicams

Sojas siers*
Sojas piens*

*Laba alternatīva piena produktiem.

Neitrāli

M ājas siers Kefīrs Jogurts
Feta siers M ozzarella  siers (liess) Jogurts ar augļiem
Kazas siers Ricotta siers Sasaldēts jogurts
Kazas piens Sietais siers

Jāizvairās

A m erikāņu siers Biezpiens M insteres siers
Zilie sieri Krējuma siers Parm ezana siers
Brī siers Ēdamas siers Provolonas siers
Sviests Em entāles siers Neišatelas siers
Paniņas Goudas siers Augļu saldējum s
K am am bēra siers Gruyere siers Vājpiens vai 2% piens
Kazeīns Saldējums Šveices siers
Cedaras siers Jarlsbergas siers Sūkalas
Colby siers M onterejas siers Pilnpiens

Eļļas un tauki
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A asinsgrupas organism am  ir nepieciešam s ļoti m az tauku, lai tas labi 
funkcionētu, tom ēr katru  dienu salātiem  vai tvaikotiem  dārzeņiem  pievienota 
ēdam karote olīveļļas palīdzēs grem ošanas un  izvadīšanas procesiem . Kā 
m ononepiesātinātie tauki olīveļļa arī pozitīvi ietekm ē sirdi un var pazem ināt 
holesterīna līm eni.

Kukurūzas un saulpuķu eļļā esošie lektīni A asinsgrupas pārstāvjiem  izraisa 
grem ošanas traucējum us —  gluži pretēji ieteicamajām  eļļām.

Ir divas sevišķi ieteicamas eļļas, bet, protam s, jāatzīst, ka olīveļļa ir daudz 
garšīgāka un labāk izm antojam a cepšanai nekā linsēklu eļļa.

Sevišķi ieteicams

Linsēklu eļļa
Olīveļļa

Neitrāli

Rapšu eļļa
M encu aknu eļļa

Jāizvairās

Kukurūzas eļļa Saulpuķu eļļa
Kokvilnas sēklu eļļa Sezama eļļa
Zem esriekstu eļļa

Rieksti un sēklas

Vairaku veidu rieksti un sēklas, piem ēram , ķirbju un saulpuķu sēklas, m an-
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deles un valrieksti var bū t labs papild inājum s A grupas diētai. Tā kā A grupas 
cilvēki ēd ļoti m az dzīvnieku olbaltum vielu, rieksti un  sēklas ir svarīgs olbal
tum vielu papildinājum s. Visieteicamākie ir zemesrieksti. Tie jāēd bieži, jo satur 
lecitlnu, kas palīdz cīnīties pret vēzi. Ēdiet arī zem esriekstu miziņas (bet ne čau
malas). Ļoti ieteicamas ir ari ķirbju sēklas.

Ja jum s ir A grupas asinis un ir žultspūšļa darbības traucējum i, aprobežo
jieties ar nelielu daudzum u riekstu sviesta, nevis lietojiet veselus riekstus.

Sevišķi ieteicams

Zem esrieksti 
Zem esriekstu sviests 
Ķirbju sēklas

Neitrāli

M andeļu sviests Litchi rieksti Sezama sviests
M andeles M akadam ijas rieksti Saulpuķu sviests
Kastaņi C iedru rieksti Saulpuķu sēklas
Lazdu rieksti M agoņu sēklas Valrieksti
Pekanrieksti Sezama sēklas

Jāizvairās

A m erikāņu rieksti 
Indijas rieksti 
Pistācijas

Pupas un pakšaugi
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A grupas cilvēku organism am  noderīgas ir augu izcelsmes olbaltumvielas, 
kas atrodam as pupās un citos pākšaugos. Līdztekus labi zināmajām sojas pupām  
un tai līdzīgajiem produktiem , daudzas pupas un  citi pākšaugi ir labs olbal
tumvielu avots. Tom ēr uzm anieties, jo ne visas pupas un pākšaugi ir jum s 
piem ēroti. Dažas šķirnes, piem ēram , kāršu pupas, ļima pupas, N avy  un au n a
zirņi satur lecitīnu, kas var sam azināt insulīna produkciju , kas bieži vien vei
cina aptaukošanos un diabēta rašanos.

Sevišķi ieteicams

Aduke pupas Brūnās pupas Zaļās lēcas
A zuki pupas Sarkanās sojas pupas Sarkanās lēcas
M elnās pupas Parastās lēcas Pelēkie zirņi
Zaļās pupas

Neitrāli

Cūku pupas Baltās pupas
Pupas ( Cannellini, Fava, Jicama) Zaļie zirnīši
Pākšu pupiņas Pākšu zirņi
Dārza pupas Baltie zirņi

Jāizvairās

Copper pupas Lima pupas Sarkanās pupas
Aunazirņi N avy  pupas Tam arinda pupas
Kāršu pupas

Graudaugi
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A grupas cilvēkiem parasti ir ieteicams lietot graudaugu produktus un 
graudus, un šādus ēdienus varat ēst v ienu vai vairākas reizes dienā. Smalka 
m alum a m iltu  un  apstrādātu  graudu vietā labāk izvēlieties p ilngraudu p roduk
tus. Iekļaujiet savā ēdienkartē prosu, sojas m iltus, kukurūzas m iltus un auzu 
pārslas.

A grupas cilvēkiem ar astm as vai biežu infekciju izraisītu pastip rinātu  
gļotādas sekretoro darb ību  jāierobežo kviešu p ro d u k tu  daudzum s uzturā, jo 
kvieši veicina gļotu produkciju. Jums pašiem jāeksperim entē, lai noteiktu, cik 
daudz kviešu p roduktu  drīkstat ēst.

A grupas cilvēkiem , kas uztu rā  lieto kviešu p roduk tus, jālīdzsvaro skābi 
veidojošo kviešu uzņem šana ar sārm ain iem  produk tiem  (sk. Augļi). Te nav 
runa par kuņģa skābi, bet gan par skābju un sārm u līdzsvaru m uskuļu  audos. 
A grupas cilvēkiem ir labāk, ja viņu organism a audiem  ir viegli sārm aina reak
cija —  pretēji 0 grupas cilvēkiem. Ja 0 grupas cilvēku organism ā kviešu grauda 
iekšējais kodols ir sārm ains, A grupas cilvēku organism ā tas kļūst skābs.

Sevišķi ieteicams

A m arants
Griķi

Neitrāli

Mieži Kamuts U zpūsti rīsi
Kukurūzas pārslas Uzpūstas lēcas Rīsu klijas
Kukurūzas m ilti Auzu klijas Plēkšņu kvieši
Rīsu krēm s Auzu m ilti

Jaizvairas

Kviešu krēm s V īnogu sēkliņas M annas pu traim i
Kviešu milti Diedzēti kvieši Kviešu pārslas
Sēklu tāfelītes Septingraudu m aisījum s
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Maize un konditorejas izstrādājumi

A grupas cilvēkiem ieteikum i par maizi un konditorejas izstrādājum iem  ir 
līdzīgi kā par graudaugu produktiem . Šie produkti parasti ir ieteicami, tom ēr, 
ja ir nosliece uz pārm ērīgu gļotu produkciju  vai arī ir liekā ķerm eņa masa, bū tu  
juatturas no visiem kviešu produktiem . Jūs tos labi varat aizvietot ar sojas un 
risu m iltiem . Jāņem vērā, ka pārdošanā esošā diedzētu kviešu graudu maize 
parasti satur tikai nelielu daudzum u diedzētu graudu  un pam atā ir pilngraudu 
maize. Izlasiet etiķeti, kurā m inētas sastāvdaļas. Kaut gan Essene un Ezekiel 
maize (nopērkam a veselīgas pārtikas veikalos) ir diedzētu graudu  maize, glu- 
tēna lecitīns diedzēšanas procesā ir sadalījies.

Sevišķi ieteicam s

Essene maize Sojas m iltu maize
Ezekiel maize D iedzētu graudu  maize
Rīsu cepum i

N eitrāli

B rūno rīsu maize Lēcas Rudzu sausmaizītes
Kukurūzas maizītes Auzu kliju maizītes Rye Vita
Fin Crisp 100% rudzu  maize Sojas m iltu  maize
G lutēnu nesaturoša maize Wasa maize Plēkšņu kviešu maize
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Jāizvairās

Cieto kviešu graudu produkti Pum perniķeļi
Angļu kēkss Maizītes ar kviešu klijām
Maize ar augstu olbaltum vielu satu ru  Kviešu p ilngraudu maize 
Dažādu graudu  maize

Graudi un makaroni

A asinsgrupai p iem ēroto graudu un m akaronu izvēle ir apbrīnojam i plaša. 
Šie produkti ir lielisks augu olbaltum vielu avots un var sniegt daudzas barības 
vielas, ko A asinsgrupas pārstāvji vairs nevar saņem t no dzīvnieku izcelsmes 
olbaltum vielām . A tturieties no  apstrādātiem  produktiem , piem ēram , saldētas 
gaļas, ar m ērci sagatavotiem m akaroniem  vai rīsu un dārzeņu m aisījum iem , bet 
to vietā izvēlieties p ilngraudu p roduktus ar pilnīgu uzturvērtību. Izm antojot 
vistīrākās izejvielas, labāk paši cepiet kūkas, paši gatavojiet m akaronus un paši 
vāriet rīsus.

Sevišķi ieteicams

Griķi Rīsu m ilti Soba nūdeles
Auzu m ilti Rudzu m ilti A rtišoku m akaroni

Neitrāli

Kuskuss Cieto kviešu m ilti Plēkšņu milti
Miežu milti G lutēna milti D iedzētu kviešu milti
Kviešu milti G rehem a m ilti Plēkšņu m iltu  nūdeles
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A m aranti vai kaķastes Basmati rīsi Brūnie rīsi
Baltie rīsi Rupjie rīsi

Jaizvairas

Balto m iltu  izstrādājum i 
Kviešu p ilngraudu produkti 
Spinātu m akaroni

Dārzeņi

A asinsgrupas diētā dārzeņi ir vitāli svarīgi, jo tajos ir m inerālvielas, enzīm i 
un antioksidanti. Pēc iespējas vairāk ēdiet dārzeņus dabiskā veidā (svaigus vai 
tvaikotus), lai pilnībā saglabātu to  uzturvērtību.

A asinsgrupai ir piem ēroti vairākum s dārzeņu. Tom ēr ir daži izņēm um i: 
pipari un ferm entētās olīvās esošās pelējum a sēnītes kairina A asinsgrupas 
pārstāvju jutīgo kuņģi. Cilvēki ar A asinsgrupu ir ļoti jutīgi arī pret lektīniem , 
ko satur parastie un saldie kartupeļi, jam ss un kāposti. Izvairieties lietot tom ā
tus, jo  tajos esošie lektīni ļoti kaitīgi ietekmē A asinsgrupas pārstāvju grem o
šanas traktu . Tom āti p ieder tiem  retajiem  produktiem , ko sauc par panhe- 
m aglutināniem . Tas nozīm ē, ka tie izraisa jebkuras asinsgrupas aglutināciju. 
Tomēr 0 asinsgrupa neveido antivielas pret tom ātiem , tādēļ tās pārstāvji var ēst 
tom ātus, tāpat arī cilvēki ar AB asinsgrupu. Toties cilvēkiem ar A un B asins
grupu tom āti ir ļoti kaitīgi.

Brokoļi ir ļoti ieteicami savu antioksidatīvo īpašību dēļ. A ntioksidanti
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stiprina im ūnsistēm u un novērš patoloģisku šūnu  dalīšanos. A asinsgrupai ir 
lieliski piem ēroti arī burkāni, lapu kāposti, ķirbji un  spināti.

Ieteicams lietot daudz ķiploku. Tie ir dabiski antibiotiski līdzekļi un im ū n 
sistēmas stiprinātāji un ļoti pozitīvi ietekmē jūsu  asinis. Ķiploki nāk par labu 
jebkurai asinsgrupai, bet A grupai —  visvairāk, jo tās pārstāvju im ūnsistēm a ir 
jutīga pret daudzām  slim ībām , no kurām  pasargā ķiploki. Im ūnsistēm u lieliski 
stiprina arī dzeltenie sīpoli. Tie satur antioksidantu, ko sauc par kvercetīnu.

Un A asinsgrupas diētas pam atā ir tofu. Tofu ir uzturviela kom pleksu satu
rošs produkts, kas ir sātīgs un nav dārgs. Daudzi R ietum u sabiedrības cilvēki 
autom ātiski izjūt nepatiku pret tofu. D om āju, ka tas ir izskaidrojams ar to, ka 
veikalos tofu tiek piedāvāts lielās plastm asas tvertnēs ar aukstu ūdeni. Protam s, 
tas nerosina apetīti. Esmu konstatējis, ka sasaldēts tofu izskatās labāk nekā šādā 
veidā. Tādēļ m ēģiniet pirkt tofu  veselīgas pārtikas veikalos, kur tas ir arī svai
gāks nekā lielveikalos. Tofu nav garšas —  tas uzņem  to dārzeņu un garšvielu 
garšu, ar kuriem  kopā tiek pagatavots. Vislabāk to apcept kopā ar dārzeņiem , 
pievienojot ķiplokus, ingveru un  sojas mērci.

Sevišķi ieteicams

Mājas artišoki Ķiploki Pastinaki
Jeruzālemes artišoki M ārrutki Ķirbji
Biešu lapas Virziņkāposti Kolrābji
Brokoļi Puravi Spināti
Burkāni Romas salāti Lucernas dzinum i
Cigoriņi O kra Šveices m angolds
Collard zaļum i Sarkanie sīpoli Tempehs

(kāpostu paveids) Spānijas sīpoli Tofu
Pienenes Dzeltenie sīpoli Turnepši
Eskarola Pētersīļi

Neitrāli

Arugula Daikonas redīsi Zaļās olīvas
Sparģeļi Endīvija Redīsi
Avokado Fenhelis Kāļi
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Bambusa dzinum i Bibb salāti Rutki
Bietes Bostonas salāti Lociņi

Pakčoi salāti Ledussalāti Jūras kāposti
Ķimenes Mescluti salāti Askalonijas sīpoli
Ziedkāposti Abalona sēnes Briseles kāposti
Selerijas Enoki sēnes M unga dzinum i
Kārvele M aitake sēnes Redīsu lapas
Koriandrs Portobello sēnes Ūdensrieksti
Baltā kukurūza Šitake sēnes Ūdenskreses
Dzeltenā kukurūza Austersēnes Cukini
Gurķi Sinepju lapas

Jāizvairās

Ķīnas kāposti Melnās olīvas Dzeltenie pipari
Sarkanie kāposti Grieķijas olīvas Saldie kartupeļi
Baltie kāposti Spānijas olīvas Sarkanie kartupeļi
Baklažāni Zaļie p ipari Baltie kartupeļi
Lima pupas Jalapeno p ipari Tom āti
Sēnes (siltum nīcā Sarkanie pipari Jamss 

audzētas)

Augļi

A asinsgrupas pārstāvjiem  augļi jāēd trīs reizes dienā. Atļauts lietot lielāko 
daļu augļu, tom ēr vairāk ieteicami sārm aināki, piem ēram , ogas un  plūm es, kas 
palīdz līdzsvarot graudus, kas veido skābes jūsu m uskuļu  audos. Arī m elones ir 
sārmainas, bet lielā pelējum a sēnīšu satura dēļ cilvēkiem ar A asinsgrupu tos ir

119



grūti sagrem ot. Jāizvairās lietot Cantaloupe un m edus melones, jo tās satur vis
vairāk pelējum a sēnīšu. Reizēm drīkst ēst citas m eloņu šķirnes, kas m inētas kā 
neitrālas.

A asinsgrupai nav ieteicami tropiskie augļi, p iem ēram , m ango un papaijas. 
Kaut gan šie augļi satur grem ošanas ferm entus, kas ir noderīgi citām  asins
grupām , tie nedarbojas a asinsgrupas cilvēku grem ošanas traktā . No otras 
puses, ananasi lieliski veicina grem ošanu A asinsgrupas īpašniekiem .

Jāizvairās lietot arī apelsīnus, kaut gan tie varbū t pieder pie jūsu iem īļota
jiem  augļiem. Cilvēkiem ar A asinsgrupu apelsīni kairina kuņģi, kā arī traucē 
svarīgu m inerālvielu uzsūkšanos. Te m an jāpaskaidro, ka skābju un  sārm u reak
cijas notiek divos dažādos veidos —  kuņģi un m uskuļu audos. Sakot, ka skābie 
apelsīni A asinsgrupas pārstāvjiem  kairina kuņģi, es runāju  par kuņģa kairi
nājum u, ko tie izraisa A asinsgrupas pārstāvjiem  ar ju tīgu kuņģi ar sārm ainu 
saturu. Kaut gan cilvēkiem ar A asinsgrupu skābes līm enis kuņģī parasti ir zems 
un to vajadzētu paaugstināt, apelsīni kairina kuņģa jutīgo gļotādu. G reipfrūti ir 
ļoti līdzīgi apelsīniem  un  arī ir skābi, tom ēr tie A asinsgrupas pārstāvjiem  p o 
zitīvi iedarbojas uz kuņģi, pēc sagrem ošanas kļūstot sārm aini. A asinsgrupai 
lieliski p iem ēroti ir citron i, kas uzlabo grem ošanu un izvada gļotas no  o rga
nisma.

Tā kā C vitam īns ir svarīgs antioksidants, sevišķi kuņģa vēža profilaksē, 
jālieto citi augļi, kas satur daudz C vitam īna, piem ēram , greipfrūti vai kivi.

Banānos esošie lektīni ietekm ē grem ošanu A asinsgrupas īpašniekiem . Es 
iesaku tos aizvietot ar citiem augļiem , kas satur daudz kālija, piem ēram , apriko
zēm, vīģēm un dažām  m eloņu šķirnēm .

Sevišķi ieteicams

Aprikozes Dzērvenes Tumšās plūm es
Kazenes Vīģes (svaigas un žāvētas) Zaļās plūm es
Mellenes G reipfrūti Sarkanās plūm es
Brūklenes C itroni Žāvētas plūm es
Ķirši Ananasi
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N eitrāli

Āboli Kivi Papaijas
Upenes Kumkvati Persiki
Jāņogas Laimi Bum bieri
Dateles Avenes un kazenes hibrīds H urm a
Plūškoka ogas M ango G ranātāboli
Ērkšķogas M elones (Canang, Casaba, Dzeloņainie bum bieri
Melnās vīnogas Crenshaw, Christmas, Rozīnes
Concord vīnogas m uskata, Spānijas) Avenes
Zaļās vīnogas Arbūzi Karam bola
Sarkanās vīnogas N ektarīni Zemenes
Guava

Jāizvairās

Banāni Apelsīni Rabarberi
Kokosrieksti Papaijas M andarīni 
M elones (Cantaloupe, P lantāni 

m edus)

Sulas un šķidrumi

Cilvēkiem ar A asinsgrupu katru  rītu  jāizdzer neliela glāze silta ūdens, kurā 
iespiesta puscitrona sula. Tas palīdzēs sam azināt gļotas, kas pa nakti ir uzkrā
jušās A asinsgrupai raksturīgajā kūtrākajā grem ošanas traktā un veicinās n o r
mālus izvadīšanas procesus.

121



Priekšroka jadod sārm ainām  sulām, piem ēram , ar ūdeni atšķaidītam  tum šo 
ķiršu sulas koncentrātam , nevis saldām  sulām , kas veido vairāk skābes.

Sevišķi ieteicams

Aprikožu sula Tum šo ķiršu sula P lūm ju sula
Burkānu sula G reipfrūtu sula Ūdens (ar citronu)
Seleriju sula Ananasu sula

Neitrāli

Ābolu sula G urķu sula Dārzeņu sula (no citiem
Ābolu sidrs D zērveņu sula ieteicamiem  dārzeņiem )
Kāpostu sula V īnogu sula

Jāizvairās

Apelsīnu sula
Papaijas sula
Tom ātu sula

Garšvielas

A asinsgrupai garšvielas ir kaut kas vairāk nekā tikai garšas uzlabotājs. Pa
reiza garšvielu kom binācija var b ū t lielisks im ūnsistēm as spēcinātājs.

A asinsgrupai sevišķi ieteicamas ir garšvielas, k u ru  pam atā ir soja, piem ē
ram , tam ari, miso un  sojas pupas. Ja bažas rada pārm ērīga nātrija uzņemšana —  
visiem šiem produktiem  ir arī varianti ar zem u nātrija saturu.

M elnā melase ir ļoti labs dzelzs avots, un  šī m inerāla nepietiek A asinsgru
pas diētā. Brūnaļģes ir lielisks joda un citu m inerālvielu avots. Jāizvairās lietot 
etiķi, jo skābes izraisa kuņģa gļotādas kairinājum u.

Cukurs un šokolāde ir atjauti A grupas diētā, tikai ļoti nelielā daudzum ā. 
Lietojiet tos tikai kā piedevas. Sam aziniet baltā rafinētā cukura lietošanu. Pē
dējie pētījum i liecina, ka pēc to lietošanas im ūnsistēm as darbība pavājinās uz 
vairākām  stundām .
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Sevišķi ieteicams

M iežu iesals Ingvers Sojas mērce
M elnā melase Miso Tamari 
Ķiploki

Neitrāli

Agars Kukurūzas ciete Pētersīļi
Smaržīgie pipari Kukurūzas sīrups Pim enta
M andeļu ekstrakts Tartara mērce Rīsu sīrups
Anīss Ķimenes Rozmarīns
M aranta Karijs Safrāns
Baziliks Dilles Salvija
Lauru lapas Dulse Sāls
Bergamote M edus K alnum ētra
Brūno rīsu sīrups M ārrutki K rūzm ētra
K ardam ons Brūnaļģes (pūšļu fuks) Baltais cukurs
C eratonija Kļavas sīrups Brūnais cukurs
Kārvele M ajorāns Tam arinds
M aurloki P iparm ētra Tapioka
Šokolāde Sinepes (sausās) Estragons
Kanēlis M uskatrieksts Tim iāns
Krustnagliņas O regano Kurkum a
Koriandrs Paprika Vaniļa

Jāizvairas

Kaperi P iparu graudi Balzametiķis
Želatīns Sarkanie pipari Sarkanvīna etiķis
Melnie m altie pipari Baltie pipari Baltais etiķis
Kajennas pipari Ābolu etiķis Ziemas zaļumi (lociņi utt.)
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Piedevas

Ir piedevas, kas nav ieteicamas noteiktām  asinsgrupām . Cilvēkiem ar A 
asinsgrupu sevišķi jāizvairās no m arinētiem  produktiem  un etiķa, jo  viņiem  ir 
pazem ināts kuņģa skābes līmenis.

Neitrāli

Džems (no ieteicamiem  augļiem)
Želeja ( no ieteicam iem  augļiem )
Sinepes
Salātu mērce (ar zem u tauku saturu , no ieteiktajām  sastāvdaļām)

Jāizvairās

Kečups M arinēti dārzeņi
M ajonēze Vorčesteras m ērce

Zāļu tējas

Uz dažām  zāļu tējām  cilvēki ar A asinsgrupu reaģē gluži pretēji kā 0 asins
grupas pārstāvji. 0 asinsgrupai im ūnsistēm a ir jānom ierina, bet A asinsgrupai —  
jāstimulē.

Lielākā daļa veselības riska faktoru ir saistīti ar A asinsgrupai raksturīgo 
kūtro  im ūnsistēm u, bet daži ārstnieciskie augi uz to var spēcīgi iedarboties. 
Piem ēram , vilkābele tonizē kardiovaskulāro sistēm u; alveja, lucerna, diždadzis 
un ehinaceja stim ulē im ūnsistēm u; zaļajai tējai p iem īt spēcīga antioksidatīva 
iedarbība uz grem ošanas traktu, kas pasargā no vēža.

Cilvēkiem ar A asinsgrupu ir nosliece uz ļoti zem u kuņģa skābes līmeni, 
tādēļ ir svarīgi palielināt kuņģa skābes sekrēciju. Ingvers un gludā goba veicina 
kuņģa skābes sekrēciju.

Augi ar atslābinošu darbību, piem ēram , kum elīte un  baldriāna sakne, lie
liski atbrīvo no stresa. Nākam reiz, kad būsiet sliktā noskaņojum ā, pagatavojiet 
sev tasi labas tējas.
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Sevišķi ieteicams

Lucerna Žeņšeņs Mežrozītes
Alveja Zaļā tēja Asinszāle
Diždadzis Vilkābele G ludā goba
Kumelītes īstais m ārdadzis Baldriāns 
Ingvers

Neitrāli

Virza Liepziedi G anu plikstiņš
Māllēpes Zīdkoks Skuloja
Pienenes D eviņvīru spēks K rūzm ētra
Dižzirdzene Pētersīļi Zem eņu lapas
Plūškoks P iparm ētras Tim iāns
G enciāna Aveņu lapas Vībotnes
Apiņi Salvija Baltais bērzs
M arūbija Sarsaparilla (smilakses) Ozola miza
Lakricas sakne Senna Pelašķi

Jāizvairas

Kaķpēdiņas Kukurūzas skaras Rabarberi
Kajennas pipari Sarkanais āboliņš Dzeltenās skābenes

A asinsgrupai ir ieteicams sarkanvīns, jo tas labvēlīgi ietekmē kardiovas- 
kulāro sistēm u. Tiek uzskatīts, ka katru  d ienu izdzerta glāze sarkanvīna sam a
zina sirds slim ību risku gan vīriešiem, gan sievietēm.

Kafija ir ļoti ieteicama A asinsgrupai. Tā paaugstina kuņģa skābes līm eni, 
turklāt satur tos pašus enzīm us, kas ir atrasti sojā. Vislabākā kom binācija ir 
kafija pārm aiņus ar zaļo tēju.

No visiem pārējiem  dzērieniem  jāizvairās, jo tie nav piem ēroti A asinsgru
pas grem ošanas sistēm ai un  nepalīdz stiprināt im ūnsistēm u.

T īru , svaigu ūdeni, protam s, var lietot bez ierobežojum iem .
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Sevišķi ieteicams

Parastā kafija Zaļā tēja
Bezkofeīna kafija Sarkanvīns

Neitrāli

Baltvīns

Jāizvairās

Alus Sodas dzēriens ar kolu Citi sodas dzērieni
Destilēts ūdens Diētiskais sodas ūdens Melnā tēja (ar un bez kofeīna)
Zelteris

Ēdienreižu plāns A asinsgrupai

Ar zvaigznīti (*) apzīm ēti ēdieni, kuriem  ir dotas receptes.

Ēdienkarte un receptes dos vispārēju priekšstatu par A asinsgrupai ietei
cam o diētu. To ir sastādījusi dietoloģe D ina Heidera, kura saviem pacientiem  
veiksmīgi ir izm antojusi asinsgrupām  atbilstošas diētas.

Šīm ēdienkartēm  raksturīgs vidējs kaloriju daudzum s, un tās ir sabalansē
tas atbilstoši A asinsgrupas vielm aiņas efektivitātei. Ievērojot šos ieteikum us, 
vidusm ēra cilvēks spēs saglabāt savu svaru un pat sam azināt to. Tomēr ir iespēja 
izvēlēties arī alternatīvus produktus, ja vēlaties ēst vieglāku uztu ru  vai sam a
zināt uzņem to kaloriju daudzum u, vienlaikus lietojot sabalansētu un pietie
kam u uzturu . (A lternatīvie produkti m inēti uzreiz pēc ēdieniem , kurus tie var 
aizvietot.)

Dažās receptēs pam anīsiet sastāvdaļas, kas iekļautas aizliegto p roduk tu  
sarakstā. To daudzum s ir tik m azs (p iem ēram , šķipsniņa p iparu), ka jūs tos 
droši varat lietot —  atkarībā no sava veselības stāvokļa un to, cik stingri ievēro
jat diētu. Tom ēr ēdienkartes un receptes ir sastādītas pēc iespējas piem ērotākas 
A asinsgrupai.

Tuvāk iepazīstoties ar A asinsgrupai ieteikto diētu, jūs paši viegli varēsiet
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plānot savu ēdienkarti un pielāgot savu iem īļoto edienu receptes tā, lai tās bū tu  
piem ērotas A asinsgrupai.

Standarta ēdienkarte Alternatīva svara kontrolei

l . ē d ie n k a r te s  parau gs

Brokastis
Ūdens ar citronu  (pēc piecelšanās)
Auzu p u tra  ar sojas pienu un  kļavu Kukurūzas pārslas ar sojas

sīrupu  vai melasi pienu un m ellenēm
G reipfrūtu sula 
Kafija vai zāļu tēja

Otrās brokastis (Pusdienas)
G rieķu salāti (sagriezti lapu salāti, 

selerijas, lociņi, gurķi, sadrupināts 
fetaki siers, citrons un  svaigas 
piparm ētras)

Ābols
1 šķēle diedzētu kviešu graudu maizes 
Zāļu tēja

Launags
2 rīsu cepum i ar zem esriekstu 2 rīsu cepum i ar m edu 

sviestu
2 plūm es
Zaļā tēja vai ūdens 

Pusdienas (Vakariņas)
*Lazanja ar tofu un pesto Apcepts tofu ar zaļajām
Brokoļi pupām , sīpoliem, balta

jiem  zirņiem  un lucernas 
dzinum iem
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Standarta ēdienkarte Alternatīva svara kontrolei

Saldēts jogurts
Kafija vai zāļu tēja
(Pēc velēšanās —  sarkanvīns)

Brokastis
Ūdens ar citronu (pēc piecelšanās) 1 bez čaum alas vārīta ola
"Tofu om lete V2 tases ogu jogurta  ar zemu
G reipfrūtu sula tauku saturu
Kafija vai zāļu tēja

Otrās brokastis (Pusdienas)
Miso zupa 
Jaukti zaļie salāti 
1 šķēle rudzu  maizes 
Ūdens vai zāļu tēja

Launags
*Carob Chip cepum i vai jogurts a r Tofu m ērce ar svaigiem

augļiem dārzeņiem
Zāļu tēja

Pusdienas (Vakariņas)
*Tītara gaļas bum biņas ar tofu
Tvaikoti cukini
*Pākšu pup iņu  salāti
Sasaldēts jogurts ar zemu tauku saturu
Kafija vai zāļu tēja
(Pēc vēlēšanās —  sarkanvīns)
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Receptes

Lazanja ar tofu un pesto

0,5 kg mīksta tofu, sajaukta ar 2 ēdamk. olīveļļas,
1 tase sasmalcināta, vidēji liesa M ozzarella vai Ricotta siera, 
l ola (pēc vēlēšanās), 2 paciņas saldētu spinātu vai svaigi; sagriezti spināti,
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Standarta edienkarte Alternatīva svara kontrolei

3. ēdienkartes paraugs

Brokastis
Ū dens ar citronu  (pēc piecelšanās)
"K ļavu-valriekstu Granola ar sojas Rīsu pārslas ar sojas pienu

pienu
Plūm ju, burkānu  vai dārzeņu sulas 
Kafija vai zāļu tēja

Otrās brokastis (Pusdienas)
"M elno pu p u  zupa Auksts lasis ar salātiem  ar cit-
Jaukti zaļie salāti ronu sulu un olīveļļu

Launags
"Augļu maize ar aprikozēm  lA parastā jogurta ar nedaudz
Kafija vai zāļu tēja m edus

Pusdienas (Vakariņas)
"Zivs arābu gaum ē "Cepta zivs
Spinātu salāti
Svaigu augļu m aisījum s ar m edu 
Zāļu tēja
(Pēc vēlēšanās —  sarkanvīns)



1 tejk. sals, 1 tejk. oregano, 4 tases pesto mērces (var arī mazāk), 9 paciņas risu 
vai plēkšņu kviešu m iltu lazanjas nūdeles (vārītas), I tase ūdens

Sam aisiet tofu  un sieru ar olu, sp inātiem  un garšvielām . Ielejiet 1 tasi 
mērces 22x32 cm cepešpannā. Nākamajā kārtā lieciet nūdeles, tad siera masu, 
tad mērci. Turpiniet likt šādas kārtas, kā virsējo liekot nūdeles un mērci.

Cepiet 175 °C tem peratūrā 30-45 m inūtes, līdz lazanja gatava.

4 -6  porcijas 

Carob Chip cepumi

lh  tases dabiskās canola eļļas, V2 tases tīra kļavu sīrupa, l tējk. vaniļas 
ekstrakta, 1 ola, 1 3A tases auzu vai brūno rīsu miltu, 1 tējk. dzeram ās sodas, 
V2  tases Carob C hip (nesaldinātu), šķipsniņa sm aržīgo piparu  (pēc vēlēšanās)

Ietaukojiet divas cepam ās plātis un uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 200 °C. 
Vidēja lieluma bļodā samaisiet eļļu, kļavu sīrupu  un vaniļu. Sakuliet olu un 
iejauciet eļļas m aisījum ā. Pakāpeniski iemaisiet m iltus un dzeram o sodu, lai 
veidotos stingra mīkla. Iepildiet Carob čipsos un ar tējkaroti lieciet m īldu uz 
plāts. Cepiet 10-15 m inūtes, līdz cepum i kļūst viegli brūngani. Izņem iet no 
cepeškrāsns un atdzesējiet.

4 0 ^ 8  cepum i 

Tofu mērce

1 tase sasmalcināta tofu, 1 tase liesa parastā jogurta, 2 tējk. olīveļļas, 1 citrona sula,
2 tējk. sasm alcinātu maurloku vai 1 tase sīpolu, ķiploks un sāls kā garšvielas

Tofu, jogurtu , olīveļļu un  citrona sulu samaisiet ar blenderi, izm antojot 
lielāko ā trum u , līdz masa ir viendabīga. Pievienojiet m aurlokus vai sīpolus un 
garšvielas. Ielikt bļodā un atdzesēt. Ja m aisījum s ir pārāk biezs, lai to  sam aisītu 
ar blenderi, var pievienot dažus pilienus ūdens.

Galdā pasniedz stikla bļodā, ko novieto vidū paplātei ar svaigiem dārzeņiem.

D audzum s —  apm ēram  3 tases mērces
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Tofu omlete

0,5 kg mīkstā tofu (nospiesta un sasmalcināta), 5 -6  čemuri austersēņu (sagriez
tas), 250 g  sasm alcinātu sarkano vai balto redīsu, 1 tējk. m irin vai šerija 
cepšanai, 1 tējk. tam ari sojas mērces, 1 ēdamk. svaigu pētersīļu, 1 tējk. brūno 
rīsu miltu, 4 olas (viegli sakultas), 1 tējk. canola vai extra-virgin olīveļļas

Bļodā sajauciet visas sastāvdaļas, izņem ot eļļu. Lielā pannā sakarsējiet eļļu. 
Lieciet pannā pusi m aisījum a un uzlieciet vāku. Nelielā karstum ā cepiet apm ē
ram  15 m inūtes, līdz olas ir izcepušās. N oņem iet no pannas un tu rie t siltum ā. 

To pašu dariet ar atlikušo m aisījum u.

3 -4  porcijas

Tītara gaļas bumbiņas ar tofu

0,5 kg m altas tītara gaļas, 0,5 kg cietā tofu, 3A tases kastaņu m iltu, 1 Vi tases 
kviešu plēkšņu miltu, l liels sīpols, (sagriezts plānās šķēlītēs), 'A tases svaigu 
sasm alcinātu pētersīļu, 2 tējk. sāls, 4 ēdamk. svaigu, saspiestu ķiploku, garš
vielas pēc vēlēšanās

Labi samaisiet visas sastāvdaļas un 1 stundu  atdzesējiet. Izveidojiet mazas 
gaļas bum biņas. Jūs varat tās cept eļļā, līdz tās kļūst b rūnas un kraukšķīgas, vai 
cept cepeškrāsnī 175 °C tem peratūrā apm ēram  1 stundu.

4 porcijas

Pākšu pupiņu salāti

0,5 kg zaļo pākšu pupiņu, 1 citrona sula, 3 ēdamk. olīveļļas, 2 daiviņas ķiploka 
(sasm alcināta), 2 -3  tējk. sāls

M īkstas un  svaigas pākšu pupiņas nom azgājiet, noņem iet kātus un stīgas. 
Sagrieziet 5 cm  garos gabaliņos. Vāriet lielā ūdens daudzum ā, līdz pupiņas m īk
stas. Nolejiet ūdeni un  atdzesējiet pupiņas, tad lieciet tās salātu traukā un  pēc 
garšas pievienojiet citrona sulu, olīveļļu, ķiploku un sāli.

4 porcijas
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Kļavu-valriekstu granola

1 tase auzu pārslu, l tase rīsu kliju, 1 tase sezarna sēklu, 1 tase žāvētu  dzēr
veņu, 1 tase žāvētu  korinšu, 1 tase sasm alcinātu valriekstu, lA tases canola 
eļļas, 'A tases kļavu sīrupa, ‘A tases medus, 1 tējk. vaniļas ekstrakta

Sakarsējiet cepeškrāsni līdz 120 °C. Lielā bļodā sajauciet auzu pārslas, rīsu 
klijas, sēklas, žāvētās ogas un riekstus. Pievienojiet eļļu un samaisiet. Pievieno
jiet kļavu sīrupu, m edu, vaniļu un vēlreiz labi samaisiet, līdz veidojas drupana, 
bet lipīga masa.

Lieciet m asu veidnē un cepiet 90 m inūtes, ik pēc 15 m inū tēm  apm aisot, 
līdz m aisījum s ir zeltaini b rūns un sauss. Atdzesējiet un glabājiet herm ētiski 
slēgtā traukā.

Melno pupu zupa

0,5 kg melno pupu, 2,5 l ūdens, '/«tases dārzeņu buljona, 50 g  sagrieztu balto 
sīpolu, 50 g  zaļo sīpolu, 100 g  seleriju, 50  g  sagrieztu puravu, 8 g  sāls, 28 g  
ķim eņu, l tase kaltētu  pētersīļu, 28 g  ķiploka, 1 vidēji liels saišķis svaiga 
estragona (sagriezta), 1 vidēji liels saišķis svaiga bazilika (sagriezta), 1 vidēji 
liels saišķis lociņu

Uz nakti iemērciet pupas ūdenī. Nolejiet ūdeni un noskalojiet pupas. Uz
lejiet 3,51 ūdens un izvāriet pupas. Nolejiet ūdeni, pievienojiet dārzeņu buljonu 
un  vāriet uz lēnas uguns.

Pannā apcepiet sīpolus, selerijas, puravus, garšvielas un ķiploku. Šo m aisī
ju m u  pievienojiet pupām  un tu rp in iet vārīšanu. Konsistences iegūšanai Vs tases 
šā m aisījum a izberziet caur sietu. Pasniedziet pārkaisītu ar lociņiem .

A pm ēram  8 porcijas 

Augļu maize ar aprikozēm

1 V2  tases liesa parastā jogurta, 1 ola, l tase aprikožu džem a (saldināta augļu 
sula), 2 tases brūno rīsu miltu, 1 tējk. kanēļa, 1 tējk. m altu smaržīgo piparu,
1 tējk. m alta muskatrieksta, 1 lA tējk. dzeram ās sodas, 1 tase sagrieztu žāvētu  

nesulfurētu aprikožu, 1 tase korinšu
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Ietaukojiet cepam o pannu  un sakarsējiet cepeškrāsni līdz 175 °C. Vidēji 
lielā bļodā sam aisiet jogurtu , olu un džem u. Pievienojiet 1 tasi m iltu , pusi garš
vielu un  dzeram o sodu. Maisiet, līdz m asa kļūst vienm ērīgi m itra. Pievienojiet 
atlikušos m iltus un  garšvielas. Ja m aisījum a konsistence ir pārāk bieza, varat 
pievienot dažus pilienus auksta ūdens vai vaniļas sojas piena. Pievienojiet ap 
rikozes un rozīnes.

Lieciet uz ietaukotas cepam ās pannas un cepiet 40-45  m inūtes, līdz gatava. 
Izņemiet no pannas un atdzesējiet uz režģa.

Cepta zivs arābu gaumē

1 liela āte vai lašveidīga zivs (1 ,5 -2  kg), sāls un p ipari pēc garšas, lA tases c it
rona sulas, 2  ēdamk. olīveļļas, 2  lieli sīpoli (sagriezti un apcepti olīveļļā), 2 -
2  V2 tases tahini mērces (nākam ā recepte)

Sakarsējiet cepeškrāsni līdz 200 °C.
Nomazgājiet un  pam atīgi nosusiniet zivi. Apkaisiet ar sāli un apsm idziniet 

ar citrona sulu un ļaujiet tai pastāvēt 30 m inūtes. Tad nolejiet šķ idrum u, ierī
vējiet zivi ar olīveļļu un lieciet uz cepešpannas. Cepiet 30 m inūtes. Tad uzlieciet 
zivij apceptos sīpolus un pārlejiet ar tahini m ērci, uzkaisiet sāli un piparus. 
Lieciet atpakaļ cepeškrāsnī un cepiet, līdz zivs ādiņa viegli atdalām a ar dakšiņu 
(30-40 m inūtes). Pasniedzot galdā, rotājiet ar pētersīļiem  un citrona šķēlītēm.

6 -8  porcijas

Tahini mērce

1 tase oriģinālās tahini, 3 citronu sula, 2 sasm alcinātas ķiploka daiviņas, 2 -
3 tējk. sāls, lA tases kaltētu vai svaigu sasm alcinātu pētersīļa lapu, ūdens

Bļodā sajauc tah in i ar citrona sulu, ķiplokiem , sāli un  pētersīļiem . Pievieno 
tik daudz ūdens, lai iznāktu bieza mērce.
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Cepta zivs

1 liela lašveidīga zivs (1 -1 ,5  kg), citrona sula un sāls pēc garšas, lA tases eļļas,
1 tējk. kajennes piparu, 1 tējk. ķimeņu (pēc vēlēšanās)

Sakarsējiet cepeškrāsni līdz 175 °C. Nomazgājiet zivi. Apkaisiet ar sāli un 
apslakiet ar citrona sulu. Atstājiet uz 30 m inūtēm , pēc tam  noteciniet šķid
rum u. Ierīvējiet zivi ar eļļu un garšvielām un lieciet uz cepešpannas. Lai zivs 
nesakalstu, ietiniet to nedaudz ieeļļotā folijā. Cepiet 30-40 m inūtes vai līdz zivs 
ir m īksta un āda viegli atdalās no tās.

4 -5  porcijas

Variants —  ar pildījumu

'/j tases ciedru riekstu vai sasm alcinātu mandeļu, 2  ēdamk. nesālīta sald-
krējuma sviesta, 1 tase sasmalcinātu pētersīļu, 3 daiviņas ķiploka (sasmalci
nāta), sāls un sm aržīgie p ipari pēc garšas

Apcepiet riekstus sviestā, līdz tie kļūst dzeltenbrūni. Pievienojiet pētersīļus 
un garšvielas un cepiet vēl 1 m inūti. Šo m asu iepildiet jēlā zivī.

Spinātu salāti

2 saišķi svaigu spinātu, 1 saišķis sasmalcinātu lociņu, 1 citrona sula, 3A tējk.
olīveļļas, sāls un p ipari pēc garšas

Labi nom azgājiet spinātus, noteciniet ūdeni, sasm alciniet tos un apkaisiet 
ar sāli. Pēc dažām  m inū tēm  nospiediet lieko ūdeni. Pievienojiet lociņus, cit
ronu sulu, eļļu, sāli un  piparus. Jāpasniedz uzreiz.

6 porcijas
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A asinsgrupai ieteicamie uztura bagatinataji

U ztura bagātinātāju  —  vai tie b ū tu  v itam īni, m inerālvielas vai augi —  
uzdevum s ir papild ināt diētu ar trūkstošajām  barības vielām un sniegt papildu 
aizsardzību, kas nepieciešam a organism am . A asinsgrupai uztura bagātinātāji ir 
fokusēti uz

—  im ūnsistēm as stiprināšanu
—  antioksidantu  piegādāšanu, kas cīnās pret vēzi
—  infekciju profilaksi
—  sirds stiprināšanu

Turpm ākajos ieteikum os īpaša uzm anība pievērsta uztura bagātinātājiem , 
kas atbilst šīm prasībām , kā arī brīd ināts no bagātinātājiem , kas var iedarboties 
pilnīgi pretēji vai pat kaitēt cilvēkiem ar A asinsgrupu.

Ieteicams

B vitamīns
Cilvēkiem ar A asinsgrupu jāpievērš uzm anība iespējam am  B12 vitam īna 

deficītam  —  ne tikai tādēļ, ka A asinsgrupas diētā nepietiek šī vitam īna, kas 
lielākoties ir sastopam s dzīvnieku olbaltum vielās, bet arī tādēļ, ka A asinsgru
pas īpašniekiem  ir apgrū tināta  B12 vitam īna uzsūkšanās kuņģa iekšējā faktora 
trūkum a dēļ. (Iekšējais faktors ir viela, ko producē kuņģa gļotāda un kas palīdz 
B12 vitam īnam  uzsūkties asinīs.) veciem cilvēkiem ar A asinsgrupu B12 vitam īna 
deficīts var izraisīt senilu dem enci un  citus neiroloģiskus traucējum us.

Citus B grupas vitam īnus A asinsgrupas diēta satur pietiekam ā daudzum ā. 
Ja tom ēr ir anēm ija, var lietot nelielu folijskābes papild inājum u. A asinsgrupas 
pacienti ar sirds slim ībām  varētu konsultēties ar ārstu  par niacīna papildu 
lietošanu, jo  tas pazem ina holesterīna līm eni.

A asinsgrupai piemērotākie produkti, kas ir bagāti ar B vitamīnu

Gaļa
Veseli graudi (niacīns)
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Sojas m ērce (B12 vitam īns)
Miso (Bl2 vitam īns)
Tempehs (B,2 vitam īns)
Zivis
Olas

C vitamīns
A asinsgrupai pazem inātā kuņģa skābum a dēļ ir paaugstināts vēža risks, 

tādēļ var bū t lietderīgi papildus lietot C vitam īnu. N itrīti (savienojum i, kas 
rodas, kūp ino t un konservējot gaļu) A asinsgrupai var radīt īpašas problēm as, 
jo  šo vielu kancerogēnā darbība vairāk skar cilvēkus ar pazem inātu kuņģa 
skābes līm eni. Kā antioksidants C vitam īns bloķē šīs reakcijas (tom ēr joprojām  
jāizvairās lietot kūpinātus un konservētus produktus). Tomēr neiedom ājieties, 
ka v itam īns jālieto milzīgā daudzum ā. Es esm u konstatējis, ka cilvēkiem ar A 
asinsgrupu nav nepieciešam s lietot lielas C vitam īna devas (1000 m g un 
vairāk), jo  tas var radīt kuņģa darbības traucējum us. Lietojot dienā 2 -4  kapsu
las pa 250 mg, vēlams no m ežrožu paaugļiem  iegūta vitam īna, tad grem ošanas 
traucējum i neradīsies.

A asinsgrupai piemērotākie produkti, kas ir bagāti ar C vitamīnu

Ogas
Greipfrūti
Ananasi
Ķirši
C itroni
Brokoļi

E vitamīns
Ir pierādījum i, ka E vitam īns aizsargā no vēža un sirds slim ībām  —  divām 

galvenajām kaitēm , pret kurām  ir jutīgi cilvēki ar A asinsgrupu. Katru dienu 
varat lietot v itam īna papild inājum u —  ne vairāk kā 400 SV (starptautiskās 
vienības).
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A asinsgrupai piemerotākie produkti, kas ir bagati ar E vitamīnu

Augu eļļa 
Veseli graudi 
Zem esrieksti 
Zaļie lapu dārzeņi

Kalcijs
Tā kā A asinsgrupas diētā ir iekļauti vairāki p iena produk ti, nepiecieša

m ība pēc kalcija papild inājum a nav tika aktuāla kā 0 asinsgrupai, tom ēr, sākot 
ar pusm ūža gadiem , ir ieteicams neliels kalcija papildinājum s (300-600 m g ele
m entārā kalcija).

Pēc m anas pieredzes, A asinsgrupas īpašniekiem  piem ērotāki ir noteikti 
kalcija preparāti. Vissliktākais kalcija avots A asinsgrupai ir visvienkāršākais un 
visvieglāk pieejamais: kalcija karbonāts (kas bieži ietilpst antacīdo līdzekļu sa
stāvā). Šīs form as absorbcijai ir nepieciešam s vislielākais kuņģa skābes d au 
dzum s. A asinsgrupai parasti piem ērots ir kalcija glukonāts un kalcija citrāts, 
bet vislabākais ir kalcija laktāts.

A asinsgrupai piemērotākie produkti, kas ir bagāti ar kalciju

jogurts 
Sojas piens 
Olas
Kazas piens
Konservēts lasis (ar asakām )
Sardīnes (ar asakām )
Brokoļi
Spināti

Dzelzs
A asinsgrupas diēta satur m az dzelzs, kas vislielākajā daudzum ā ir sasto

pam a liesā gaļā. Sievietēm ar A asinsgrupu, sevišķi, ja viņām  ir spēcīga m en- 
struālā asiņošana, īpaši jārūpējas par pietiekam a dzelzs daudzum a uzņem šanu.

Ja jum s ir nepieciešam s lietot dzelzs preparātus, dariet to ārsta uzraudzībā, 
jo asins analīzēs var vērot stāvokļa progresēšanu.
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Parasti jālieto pēc iespējas m azākas devas un jāizvairās no ilgstošiem lie
tošanas kursiem . Izvairieties no rupjiem  dzelzs preparātiem , piem ēram , dzelzs 
sulfāta, kas var kairināt kuņģi. To vietā lietojiet vieglākas dzelzs p reparātu  fo r
mas, piem ēram , dzelzs citrātu  vai m elno melasi. Veselīgas pārtikas veikalos ir 
nopērkam s dzelzs un  augu preparāts šķidrā form ā —  Floradbc, ko A asinsgru
pas pārstāvju organism s uzņem  vislabāk.

A asinsgrupai piemērotākie produkti, kas ir bagāti ar dzelzi

Jūras produkti (it īpaši jūras zivs)
Veseli graudi
Pupas
Vīģes
M elnā melase

Cinks (piesardzīgi)
Es esm u novērojis, ka neliels cinka papildinājum s (3 m g dienā) bieži vien 

ievērojami pasargā bērnus no infekcijām (sevišķi ausu infekcijām). Tomēr cinka 
papildinājum s ir abpusgriezīgs zobens. Ja periodiski lietotas mazas devas stip 
rina im unitāti, tad lielākas devas to  nom āc un var traucēt citu m inerālvielu 
uzsūkšanos. Uzmanieties ar cinku! Tas ir pilnīgi neregulējam s un viegli pie
ejam s dažādos bagātinātājos, tom ēr to  nedrīkst lietot, nekonsultējoties ar ārstu.

A asinsgrupai piemērotākie produkti, kas ir bagāti ar cinku

Olas
Pākšaugi

Selēns (piesardzīgi)
Selēns darbojas kā antioksidants paša organism a aizsargsistēmā un  var būt 

noderīgs A asinsgrupas īpašniekiem , kam  ir nosliece uz vēzi. Tom ēr pirm s se- 
lēna preparāta lietošanas konsultējieties ar savu ārstu: ir ziņots par selēna tok- 
sicitātes gadījum iem  cilvēkiem, kas ir lietojuši pārm ērīgi daudz selēna bagāti
nātāju.
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Hroms (piesardzīgi)
Sakarā ar predispozīciju uz diabētu cilvēkiem ar A asinsgrupu, kuriem  

ģim enes anam nēzē ir cukura diabēts, var b ū t in teresanti uzzināt, ka hrom s 
paaugstina organism a glikozes tolerances faktora efektivitāti, kas palielina insu
līna efektivitāti. Tom ēr mēs ļoti m az zinām  par hrom a preparātu  ilgstošu iedar
bību, tādēļ pašlaik es tos neieteiktu lietot. Cilvēki ar A asinsgrupu vislabāk sevi 
pasargās no  diabēta, ievērojot savai asinsgrupai atbilstošu diētu.

Augi / fitoķīmiskie līdzekļi

A asinsgrupai ieteicami

Vilkābele (Crataegus oxyacantha). Vilkābele ir lielisks kardiovaskulāro 
sistēm u tonizējošs līdzeklis. Tā noteikti jāiekļauj diētā cilvēkiem ar A asins
grupu, ja viņiem  vai viņu ģimenes locekļiem ir sirds slimības. Šo fitoķīmisko 
vielu ar aizsargājošām īpašībām  satur vilkābele (Crataegus oxyacantha). Tai ir 
daudzveidīga ietekm e uz kardiovaskulāro sistēm u. Vilkābeles preparāti palie
lina artēriju  elastību un  stiprina sirdi, kā arī pazem ina asinsspiedienu un  n e
daudz šķīdina aterosklerotiskās plātnītes artērijās.

Vācijā vilkābeles preparāti ir oficiāli apstiprināti m edikam enti, tom ēr citur 
par vilkābeles iedarbību nekas nav zinām s. Vilkābeles ekstraktus un tinktūras 
viegli var iegādāties pie ārstiem , kas specializējas dabas dziedniecībā, veselīgas 
pārtikas veikalos un aptiekās. Es nevaru  vien beigt slavēt šo augu! Vācijas ofi
ciālajās m onogrāfijās rakstīts, ka šis augs neizraisa nekādas blakusparādības. Ja 
tas bū tu  m anos spēkos, es vilkābeles ekstraktu pievienot sausajām  brokastīm  —  
tāpat kā vitam īnus.

Imunitāti stimulējoši augi. Tā kā A asinsgrupas im ūnsistēm a ir pakļauta 
infekcijām, kas saistītas ar novājinātu  im ūnsistēm u, augi ar maigu im ūnstim u- 
lējošu darbību, p iem ēram , purpurkrāsas ehinaceja (Echinacea purpurea), var 
palīdzēt izsargāties no saaukstēšanās slim ībām  vai gripas un stim ulēt im ūn- 
sistēmas aizsardzību pret vēzi. D audzi cilvēki lieto ehinacejas preparātus šķī
dum a vai tablešu form ā, kas ir ļoti izplatīti. Im ūnsistēm as tonizēšanai lieto arī 
Ķīnā augošos tragantzirņus (Astragalus membranaceus), bet tos nav tik viegli 
atrast. Abu augu darbības pam atā ir cukuri, kas, iedarbojoties m itogēni, stimulē 
balto asins šūnu  proliferāciju, kuras im ūnsistēm ā veic aizsargfunkciju.
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Augi ar nomierinošu darbību. A asinsgrupas īpašnieki kā pretstresa lī
dzekli var lietot augus ar vieglu relaksējošu darbību, piem ēram , kum elītes un 
baldriāna sakni. Šo augu tējas jālieto bieži. Baldriānam  ir nedaudz asa smarža, 
bet, pie tās pierodot, tā liekas pat patīkam a. Veselīga uztura veikalos reizēm 
nākas dzirdēt runājam , ka baldriāna dabiskā form ā ir atrodam s valium s (dia- 
zepāms) —  trankvilizators, kura iegādei nepieciešam a recepte. Tā nav taisnība. 
Tas nosaukts Romas im peratora Valeriāna vārdā, ku ru  kaujā sagūstīja persieši, 
nogalināja, pagatavoja sarkani nokrāsotu  izbāzeni un izstādīja Persijā kā m u 
zejā. V iņam  paveicās vienīgi ar to, ka viņa vārdā nosaukts augs.

Kvercetīns. Kvercetīns ir bioflavonoīds, kas atrodam s daudzos dārzeņos, 
sevišķi dzeltenajos sīpolos. Kvercetīna preparāti plašā klāstā ir pieejam i veselī
gas pārtikas veikalos parasti kapsulās no 100 līdz 500 mg. Kvercetīns ir ļoti 
spēcīgs antioksidants —  tūkstošiem  reižu spēcīgāks par E vitam īnu. Cilvēkiem 
ar A asinsgrupu tas var b ū t iedarbīgs papildinājum s aizsardzībā p re t vēzi.

īstais mārdadzis (Silybum  m arianum ). T āpat kā kvercetīns, īstais m ārda- 
dzis ir efektīvs antioksidants, turklāt, pateicoties savām specifiskajām īpašībām , 
tas sasniedz ļoti augstu koncentrāciju  aknās un  žultsvados. Cilvēkiem ar A 
asinsgrupu ir iespējami aknu un žultspūšļa darbības traucējum i. Ja kādam  no 
jūsu radiniekiem  ir bijušas aknu, aizkuņģa dziedzera vai žultspūšļa slimības, 
apsveriet iespēju papildus lietot īstā m ārdadža preparātus, kas ir viegli n o p ēr
kam i vairākum ā veselīgas pārtikas veikalu. īstā m ārdadža preparāti jālieto vēža 
slim niekiem , lai pasargātu aknas no ķīm ijterapijas radītā bojājum a.

Bromelaīns (ananasu enzīm s). Ja jum s ir A asinsgrupa un problēm as rada 
vēdera uzpūšanās vai citas pazīmes, kas liecina par pro teīnu  uzsūkšanās trau 
cējum iem , jum s papildus jālieto bromelaīns. Šis enzīm s m ērenā pakāpē sašķeļ uz
tu ra  proteīnus, palīdzot A grupas grem ošanas traktam  labāk asimilēt proteīnus.

Probiotiskie uztura bagātinātāji. A asinsgrupas diētas ievērotājiem  var 
radīt grūtības pielāgošanās veģetāram uzturam , kas var izraisīt pastiprinātu gāzu 
veidošanos un vēdera uzpūšanos. To novērst var probiotiskie uztura bagātinā
tāji, kas piegādā organism am  “labās” baktērijas, kas parasti ir atrodam as gre
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m ošanas traktā. Izraugieties probiotiskos preparātus ar augstu “bifidus faktora” 
saturu , jo  šis baktērijas A asinsgrupas organism am  ir vispiem ērotākās.

N o kā jāizvairās

A vitamīns —  beta karotīns
M ans tēvs v ienm ēr izvairījās nozīm ēt beta karo tīnu  saviem pacientiem  ar 

A asinsgrupu, sakot, ka tas kairina v iņu  asinsvadus. Es apšaubīju šo novēro
jum u, jo  tas nekur nebija aprakstīts. Tieši otrādi, bija pierādījum i, kas liecināja, 
ka beta karotīns var novērst artēriju  slimības. Tikai nesen tika veikti pētījum i, 
kas liecināja, ka lielas beta karotlna devas var darboties kā prooksidants, kas 
drīzāk paātrina au d u  bojājum u, nevis aizkavē to. Var būt, ka m ana tēva novēro
jum s bija pareizs, vism az attiecībā uz A asinsgrupu. Ja tas tiešām  tā ir, A asins
grupas īpašniekiem  vajadzētu aizm irst par beta karotīna preparātiem , to  vietā 
iekļaujot savā diētā ar karotenoidiem  bagātus produktus.

Piezīme: Līdz ar vecum u var sam azināties m ūsu spēja asim ilēt taukos šķīs
tošos v itam īnus. Veciem cilvēkiem ar A asinsgrupu ieteicams papildus lietot 
mazas A vitam īna devas (10 000 SV dienā), kas palīdzēs sam azināt novecošanas 
ietekmi uz im ūnsistēm u.

Ar A vitamīnu bagāti produkti, kas pieļaujami A asinsgrupai

Olas
Dzeltenie ķirbji
Burkāni
Spināti
Brokoļi

A asinsgrupa 
Stress / ieteicamā fiziskā aktivitāte

Spēja novērst stresa negatīvo ietekmi slēpjas asinsgrupā. Kā tika m inēts
3. nodaļā, stress pats par sevi nav problēm a —  to rada organism a reakcija uz 
stresu. Katrai asinsgrupai ir noteikts, ģenētiski ieprogram m ēts instinkts, kā p ā r
varēt stresu.
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Cilvēki ar A asinsgrupu uz stresa p irm o —  trauksm es —  stadiju reaģē 
intelektuāli. Smadzenēs iedegas “adrenerģiskās lam piņas”, rado t uzbud ināju 
m u, aizkaitinām ību un hiperaktivitāti. Stresa signāli satricina im ūnsistēm u, un 
organism s kļūst vājāks. Nervu sistēm as paaugstinātā ju tība pakāpeniski sagrauj 
trauslās aizsargājošās antivielas. Cilvēks ir pārāk noguris, lai cīnītos pret infek
cijām un baktērijām , kas to vien gaida, lai uzbruktu, gluži kā laupītāji sekojot 
savam apdullinātajam  upurim .

Tom ēr apgūstot nom ierinošus vingrinājum us, p iem ēram , jogu un m editā
ciju, kas koncentrēti uz atslābināšanos, varat veiksmīgāk stāties pretī stresa 
negatīvajai ietekmei. Cilvēki ar A asinsgrupu slikti reaģē uz pastāvīgu konfron
tāciju, un nom ierināšanās prasm i varētu uzskatīt par viņiem  nepieciešam u 
brīnum līdzekli.

Ja A asinsgrupas pārstāvjiem  saglabājas dabiskais spriedzes stāvoklis, stress 
var izraisīt sirds slimības un dažādas vēža formas. N om ierinoši vingrinājum i ir 
līdzeklis, kas cilvēkus ar A asinsgrupu pasargā no stresa uzbrukum a.

Kā svarīgākie nom ierinošie vingrinājum i m inam i tai či čuan jeb tai či 
(ķīniešu boksa lēnu kustību rituāla secība) un hatha joga —  nenovecojoša 
indiešu v ingrojum u sistēma ar stiepšanos. Cilvēkiem ar A asinsgrupu ieteicami 
m ēreni izotoniski vingrojum i, piem ēram , pārgājieni, peldēšana un riteņbrauk
šana. Ja es iesaku nom ierinošus vingrojum us, tas nenozīm ē, ka nedrīkst nolīt ne 
lāsīte sviedru. Galvenais ir psihiskā stāvokļa saistība ar fizisko aktivitāti.

P iem ēram , smagi sporta veidi un vingrojum i tikai iztukšos nervu enerģiju, 
padarot jutīgu pret visu, bet im ūnsistēm u —  uzņēm īgu pret visām slim ībām  un 
infekcijām.

Cilvēkiem ar A asinsgrupu ieteicamas tabulā m inētās fiziskās nodarbības, 
īpaša uzm anība jāpievērš n o d arb īb u  ilgum am . Lai sasniegtu pastāvīgu 
m etabolisku efektu, jum s jāpaātrina sirdsdarbība.

Jūs varat kom binēt visas šīs nodarbības, bet, lai sasniegtu vislabākos rezul
tātus, ar vienu vai vairākām  no tām  jum s jānodarbojas vism az 4 reizes nedēļā.
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A asinsgrupa 
Norādījumi par fiziskajām nodarbībām

Tai či čuan jeb tai či ir vingrojum i, kas palielina ķerm eņa kustību elastī
gum u. Šķiet, ka Tai či čuan v ingrojum u lēnie, graciozie un elegantie žesti maskē 
roku un kāju zibenīgos sitienus, bloķēšanu un atvairīšanu. Ķīnā cilvēki ar tai či 
katru dienu sporta laukum os nodarbojas grupās, veicot šīs kustības sinhroni. 
Tai či ir ļoti efektīva atslābinoša nodarbība, tom ēr tā apgūšanai ir nepieciešama 
koncentrēšanās un pacietība.

Arī joga labi ietekm ē A grupai raksturīgo reakciju uz stresu. Tajā apvienota 
garīga attīrīšanās ar elpošanas kontroli un dažādas pozas, kas ir izveidotas tā, lai 
cilvēks pilnībā koncentrētos uz sevi, atbrīvojoties no ārpasaules rūpēm . Hatha 
joga ir visizplatītākais jogas veids, kas tiek praktizēts Rietumos.

Ja iemācīsieties jogas pam atpozas, varat izveidot savam dzīvesveidam vis
piem ērotāko ikdienas vingrojum u kom pleksu. Vairāki pacienti ar A asinsgrupu, 
kuri ir apguvuši jogas atslābināšanās paņēm ienus, m an ir teikuši, ka viņi nespēj 
iziet no mājas, p irm s nav veikuši savus jogas vingrojum us.

Tom ēr ir pacienti, kuri saka, ka jogas tehnikas pieņem šana ir konfliktā ar 
viņu reliģisko pārliecību. Viņi bažījas, ka, nodarbojoties ar jogu, viņi atbalsta 
A ustrum u m isticism u. Es viņiem  atbildu: “Ja jūs ēdat itāliešu ēdienus, vai tad 
jūs kļūstat par itālieti?” Meditācija un  joga ir tikai tas, par ko jūs to izveidojat. 
Vizualizējiet un  m editējiet par lietām , kas jum s ir svarīgas. Pozas ir neitrālas —  
tie ir tikai gadu gaitā pārbaudīti v ingrinājum i.
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Vienkārši jogas paņem ieni relaksācijai

Joga sākas un beidzas ar atslābināšanos. Mēs pastāvīgi sasprindzinām  savus 
m uskuļus un ļoti reti iedom ājam ies darīt pretējo —  atgulties un atslābināties. 
Mēs jutīsim ies daudz labāk un būsim  veselīgāki, ja regulāri atbrīvosim  m us
kuļus no sasprindzinājum a, ko rada stress un ikdienas spriedze.

Vislabākā atslābinošā poza ir guļus uz m uguras. Novietojiet rokas un kājas 
tā, lai gūžām , pleciem  un m ugurai b ū tu  pavisam  ērti. Dziļas atslābināšanās 
mērķis ir do t ķerm enim  un garam  pilnīgu m ieru, līdzīgi kā sabangoti viļņi n o 
rim st pēc vētras.

Sāciet ar vēdera elpošanu. Kad elpo zīdainis, kustas viņa vēders, nevis krūš
kurvis. Tom ēr daudziem  no  m um s pieaugot kļūst par ieradum u nedabiskā un 
neefektīvā elpošana ar krūškurvi. V iens no jogas uzdevum iem  ir atrast īsto 
elpošanas centru. Pavērojiet savu elpošanas m ehānism u. Vai jūsu elpošana ir 
strauja, virspusēja, neregulāra, vai arī jum s ir tendence aizturēt elpu? Ļaujiet 
savai elpošanai atgriezties pie dabiskā m ehānism a —  pilnas, dziļas, regulāras un 
neierobežotas elpošanas.

M ēģiniet izolēt tikai savus apakšējos elpošanas m uskuļus, un jūs redzēsiet, 
ka varat elpot bez krūškurvja kustībām . Elpošanas vingrinājum i jāizpilda v ien
mērīgi un bez sasprindzinājum a. Uzlieciet roku uz nabas un izjūtiet elpošanas 
kustības. A tslābiniet plecus.

V ingrinājum u sāciet ar pilnīgu izelpu. Ieelpas laikā iedomājieties, ka jum s 
uz vēdera atrodas smags priekšm ets, p iem ēram , bieza grām ata, un ieelpojot 
mēģiniet pacelt šo iedom āto svaru pret griestiem.

Izelpā ļaujiet šim iedom ātajam  priekšm etam  spiest vēderu uz leju, palīdzot 
um s izelpot. Izelpojiet vairāk gaisa nekā parasti, it kā “izspiežot” no plaušām  
/airāk gaisa. Šis ir jogas stiepšanās vingrinājum s diafragm ai, kas vēlāk atbrīvos 
;ī m uskuļa sasprindzinājum u. Iesaistiet šajā procesā ari vēdera m uskuļus. Vei- 
;ot ieelpu, virziet ieelpu uz leju tik dziļi, lai varētu pacelt iedom āto sm agum u 
iz  augšu pret griestiem.

M ēģiniet pilnībā koncentrēties uz vēdera elpošanu, neļaujot kustēties k rūš
kurvja m uskuļiem .

Pat tad ja jūsu iknedēļas vingrošanas program m ā ir vairāk aerobikas v in 
grojumu, m ēģiniet tajā iekļaut arī atslābinošus un nom ierinošus vingrināju- 
nus, kas vislabāk palīdzēs regulēt A grupai raksturīgās reakcijas uz stresu.
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Nobeigums: daži vardi par personību

A asinsgrupas pārstāvji jau pašā sākum ā pielāgojās apstākļiem  blīvi apdzī
votās teritorijās un pilsētas dzīvei raksturīgajam  stresam. Cilvēkiem, kuriem  bija 
jāpakļaujas pārapdzīvotās dzīves prasībām , tas atstājis noteiktas psiholoģiskas 
pēdas.

Iespējams, ka svarīgākā īpašība cilvēkiem, kuriem  nācās dzīvot šādos ap 
stākļos, bija sadarbības spēja. Sākotnējie A asinsgrupas pārstāvji, acīm redzot, 
bija pieklājīgi, kārtīgi, ievēroja noteikum us un saglabāja paškontroli. Sabiedrība 
nevar pastāvēt, ja tās pārstāvji nerespektē cits citu un  otra  īpašum u. V ientuļ
nieki slikti iekļaujas šādās cilvēku grupās. Ja 0 asinsgrupai piem ītošās īpašības 
nebū tu  evolucionējušas, lai pielāgotos zem kopju sabiedrībai, bū tu  radies haoss 
un  visbeidzot —  cilvēces bojāeja. Cilvēce izdzīvoja, tikai pateicoties m ūsu  sen
čiem  ar A asinsgrupu.

Pirm ie A asinsgrupas pārstāvji bija gudri, jūtīgi, dedzīgi un ļoti viltīgi, lai 
stātos pretī sarežģītās dzīves izaicinājum iem . Tom ēr visas šīs īpašības iekļāvās 
noteiktos ietvaros, un , iespējams, tas ir viens no iemesliem, kādēļ arī m ūsdienās 
A asinsgrupas pārstāvjiem  ir nosliece uz ciešākām  sistēm ām . Viņi slēpj savu 
nem ieru  —  jo m ēģina sadzīvot ar apkārtējiem  — , toties, kad viņi eksplodē, tad 
sargieties! Līdzeklis pret šo milzīgo iekšējo stresu, kā tika m inēts, ir n om ieri
noši, kontem platīvi un atslābinoši v ingrinājum i —  hatha joga un ta i či čuan. 
Katram  no viņiem  šajā am atā bija lieliskas spējas un  entuziasm s, bet visiem 
piem ita liktenīgs trūkum s. Kad stress bija pārāk liels, viņus pārņēm a nem iers 
un uzmācīgas dom as, un visu viņi uzņēm a pārāk personīgi, un tieši A asins
grupai raksturīgā reakcija uz stresu lika viņiem  atstāt šo am atu.

A asinsgrupas pārstāvis ar vissliktāko slavu laikam ir Ādolfs Hitlers. Viņa 
neapturam ās darbošanās un brutalitātes dēļ daudzi varētu dom āt, ka viņam  
bija 0 asinsgrupa, tom ēr patiesībā H itleram  raksturīga īpašība bija ārkārtīgi 
paaugstināta jutība, kas viņu noveda līdz bezprātam . Hitlers bija patoloģiska 
būtne. Viņa apsēstība a r ģenētiski veidotas sabiedrības m odeli bija m utan tas A 
asinsgrupas personības m urgainās idejas.



6. PLĀNS B ASINSGRUPAI

B asinsgrupas pārstāvis: klejotājs

• Spēcīga im ūnsistēm a
•  Izturīga grem ošanas sistēm a
•  Viselastīgāk pielāgojas izvēlētajam uzturam
•  Lieto piena produktus
•  Uz stresu vislabāk reaģē ar radošu darbību
• Lai saglabātu slaidum u un enerģiju, nepieciešam s līdzsvars starp fizisko 

un garīgo aktivitāti

B asinsgrupas diēta

0 un A asinsgrupas pārstāvji daudzu īpašību ziņā ir pilnīgs pretstats viens 
o tram . Toties cilvēkus ar B asinsgrupu varētu nosaukt par idiosinkrātiskiem  —  
viņiem  ir pilnīgi unikāls un reizēm  ham eleonam  līdzīgs raksturs. Vairākos 
aspektos B asinsgrupa ir tik līdzīga 0 asinsgrupai, ka tās šķiet radniecīgas. Bet 
tad pēkšņi B asinsgrupas pārstāvis kļūst gluži nepazīstam s —  ar sevišķām, tikai 
sev raksturīgām  īpašībām . Varētu teikt, ka B asinsgrupa sim bolizē izsm alcinātu 
pilnveidošanos evolūcijas procesā, m ēģinot savienot atšķirīgus cilvēkus un kul
tūras.

Spēcīgie un m odrie B asinsgrupas pārstāvji parasti spēj stāties pretī tādām  
nopietnām , m ūsdienu dzīvei raksturīgām  slim ībām  kā sirds slimības un  vēzis. 
Pat saslim stot ar šīm  slim ībām , viņiem  ir lielāka iespēja izdzīvot. Tom ēr B asins
grupas netradicionalitātes dēļ šiem cilvēkiem ir predispozīcija uz reti sasto
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pam ām  im ūnsistēm as slim ībām , piem ēram , m ultiplo sklerozi, vilkēdi un h ro 
niska nogurum a sindrom u (sk. 9. nodaļu).

M ana pieredze liecina, ka B asinsgrupas īpašnieki, ievērojot ieteicamo 
diētu, bieži vien spēj izvairīties no  sm agām  slim ībām  un  nodzīvot ilgu un  
veselīgu m ūžu.

B asinsgrupas diēta ir sabalansēta un veselīga, jo tajā iekļauti loti dažādi 
produkti. M ans tēvs teica, ka tā satur visu labāko, ko sniedz dzīvnieku un augu 
valsts. Iedomājieties B asinsgrupu kā līdzsvaru —  A un 0 asinsgrupu līdzsvaro
jošo spēku.

Faktori, kas samazina svaru

Galvenie produkti B asinsgrupas diētā, kas rada svara pieaugum u, ir kuku
rūza, griķi, lēcas, zemesrieksti un sezam a sēklas. Visiem šiem produktiem  ir 
atšķirīgi lektīni, tom ēr tie visi kavē efektīvus vielm aiņas procesus, rado t nogu
rum u, šķidrum a aizturi un  hipoglikēm iju (izteiktu cukura līm eņa pazem inā
šanos asinīs pēc ēšanas). Pacienti ar hipoglikēm iju bieži vaicā, vai viņiem  ir 
jāievēro standarta ieteikum i par vairākām  nelielām  m altītēm  dienā, lai nepie
ļautu  cukura līm eņa pazem ināšanos asinis. Es neatbalstu  šādu ēšanas režīmu. 
Es uzskatu, ka lielākās problēm as rada nevis tas, kad cilvēki ēd, bet gan tas, ko 
viņi ēd.

Svara p ieaugum u cilvēkiem  ar B asinsgrupu  veicina noteik ti p roduk ti. 
Izslēdzot tos no uztura un lietojot savai asinsgrupai atbilstošu diētu, cukura 
līm enis asinis pēc ēšanas paliks norm āls. Ēšanas režīms ar vairākām  nelielām 
m altītēm  dienā ietekm ē organism a dabiskos bada signālus, un tā rezultātā cil
vēks pastāvīgi sāk just izsalkum u, un šāda situācija nebūt nepalīdzēs atbrīvoties 
no liekās ķerm eņa masas.

Uz g lutēniem , kas sastopam i kviešu asnos u n  kviešu p ilng raudu  p ro 
duktos, cilvēki ar B asinsgrupu reaģē līdzīgi 0 asinsgrupai. G lutēna lektīni 
pastiprina problēm as, ko rada citi m etabolism u palēninoši p rodukti. Ja uzturs 
netiek efektīvi sagremots un izm antots kā organism a degviela, tas uzkrājas tauku 
veidā.

Kviešu glutēns pats par sevi neiedarbojas uz B asinsgrupu tik agresīvi kā
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uz 0 asinsgrupu. Tomēr, ja kviešus pievienosiet kukurūzas, lēcu, griķu un 
zemesriekstu m aisījum am , galarezultāts būs postošs. Lai atbrīvotos no liekās 
ķerm eņa masas, cilvēkiem ar B asinsgrupu pilnīgi jāatsakās no kviešiem.

M ana pieredze liecina, ka, izvairoties no šiem un citiem  produktiem , kas 
satur toksiskus lektīnus, B asinsgrupas pārstāvji spēj veiksmīgi kontrolēt svaru. 
Viņiem nav dabiskas fizioloģiskas barjeras svara sam azināšanai, p iem ēram , 
vairogdziedzera darbības traucējum i, kas ietekmē 0 asinsgrupu. Nav arī gre
mošanas traucējum u. Viss, kas nepieciešams, lai sam azinātu svaru, ir —  ievērot 
>avu dietu.

Daži brīnās, ka B asinsgrupas pārstāvjiem  svara kontrole nerada problē
mas, jo v iņu  diētā ieteicami ir piena produkti. Protam s, ka jūs pieņem sieties 
ivarā, lietojot kalorijām  bagātus produktus! Toties m ērena piena p roduk tu  
ietošana B asinsgrupas īpašniekiem  tieši palīdz sasniegt vielm aiņas līdzsvaru. 
>vara pieaugum a īstie vaininieki ir tādi pārtikas produkti, kas kavē efektīvu 
■nerģijas izm antošanu un neizm anto t kaloriju uzkrāšanos tauku veidā.

Te sniegts pārskats par produktiem , kas palīdz B asinsgrupas īpašniekiem  
am azināt svaru.

Produkti, kas veicina svara pieaugumu

Kukurūza Sam azina insulīna efektivitāti
Palēnina vielm aiņu 
Izraisa hipoglikēm iju 

Lēcas Kavē pareizu uzturvielu uzņem šanu
Kavē efektīvu vielm aiņu 
Izraisa hipoglikēm iju 

Zem esrieksti Kavē efektīvu vielm aiņu
Izraisa hipoglikēm iju 
N om āc aknu darb ību  

Sezama sēklas Kavē efektīvu vielm aiņu
Izraisa hipoglikēm iju 

Griķi Nom āc grem ošanu
Kavē efektīvu vielm aiņu 
Izraisa hipoglikēm iju
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Kvieši Palēnina grem ošanu un vielm aiņas procesus
Izraisa uztura uzkrāšanos tauku veidā, 

nevis tā izm antošanu enerģijas iegūšanai 
N om āc insulīna efektivitāti

Produkti, kas veicina svara samazināšanos

Zaļie lapu dārzeņi Veicina efektīvu vielm aiņu
Gaļa Veicina efektīvu vielm aiņu
Aknas Veicina efektīvu vielm aiņu
O las/piena p roduk ti ar Veicina efektīvu vielm aiņu 

zemu tauku saturu
Lakricas tēja* Darbojas pret hipoglikēm iju

"Nekad nelietojot lakricu saturošus uztura bagātinātājus bez ārsta uzraudzības. Lakricas 
tēja jums ir ieteicama.

Iekļaujiet šīs vadlīnijas kopējā pārskatā par B asinsgrupai atbilstošu diētu.

Gaļa un m ājputni

*Ieteiktā porcija ir tikai orientējoša, tā palīdz jum s precizēt dietu atbilstoši 
savai izcelsmei.
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Šķiet, ka B asinsgrupas pārstāvju organism ā ir tieša saistība starp  stresu, 
au to im unām  slim ībām  un liesu gaļu. Tas ir tādēļ, ka senči ar B asinsgrupu labāk 
pielāgojās cita veida gaļai. (Toreiz Sibīrijas tun d rā  nebija pārāk daudz liellopu 
ganām pulku!) Ja esat noguris vai ciešat no  im ūndeficīta, ieteicams vairākas 
reizes nedēļā ēst jēra, aitas vai truša gaļu, nevis liellopa vai tītara gaļu.

M ana pieredze liecina, ka B asinsgrupas pārstāvjiem  visgrūtāk ir atteikties 
no  vistas gaļas. Vistas gaļas m uskuļu audi satur B asinsgrupu aglutinējošu lek- 
tīnu. Ja tom ēr labprātāk ēdat m ājputnu  nekā liellopa gaļu, tad izvēlieties citus 
putnus, piem ēram , tīta ru  vai fazānu. Kaut gan šī gaļa daudzējādā ziņā ir līdzīga 
vistas gaļai, tā tom ēr nesatur bīstam os lektīnus.

Šī inform ācija par vistas gaļu satrauc daudzus, jo vistas gaļa ir daudzu 
tau tu  nacionālās virtuves neatņem am a sastāvdaļa. Turklāt cilvēkiem bieži vien 
ir ieteikts liellopa gaļas vietā lietot vistas gaļu, jo  tā ir “veselīgāka”. Šis ir tas 
gadījum s, kad ieteikum s par uztu ru  nav piem ērots visiem. Vistas gaļa var būt 
liesāka nekā liellopa gaļa (bet ne vienm ēr), tom ēr tas nav galvenais. Problēm u 
rada aglutinējošais lektīns, kas uzbrūk  jūsu asinīm  un var izraisīt insultu  un 
im unitātes traucējum us. Tieši tādēļ es iesaku jum s atradināties no vistas gaļas, 
kaut gan līdz šim  tas ir bijis jūsu  iem īļotais ēdiens.

Sevišķi ieteicams

Jēra gaļa Truša gaļa
Aitas gaļa Brieža gaļa

Neitrāli

Liellopa gaļa Aknas T ītara gaļa
M alta liellopa gaļa Fazāna gaļa Teļa gaļa
Bifeļa gaļa

Jāizvairās

Bekons Zoss gaļa Irbes gaļa
Cāļa gaļa Šķiņķis Cūkgaļa
Kornvolas vistas gaļa Sirds Paipalas gaļa
Pīles gaļa
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Jūras produkti

B asinsgrupai ir lieliski p iem ēroti jūras produkti, it īpaši dziļjūras zivis, 
p iem ēram , m enca un lasis, kas satur daudz uzturā izm antojam o eļļu. Baltās 
zivis, piem ēram , bute, āte un paltuss arī ir lielisks augstas kvalitātes o lbaltum 
vielu avots cilvēkiem ar B asinsgrupu. Izvairieties lietot vēžveidīgos —  krabjus, 
om ārus, garneles, m īdijas u.c. Interesanti atzīm ēt, ka daudzi no pirm ajiem  B 
asinsgrupas pārstāvjiem  piederēja pie ebreju cilts, kam  bija aizliegts uzturā 
lietot vēžveidīgos. Iespējams, ka šī diētas noteikum a pam atā bija atziņa, ka B 
asinsgrupas īpašniekiem  ir grūti sagrem ot vēžveidīgos.

Sevišķi ieteicams

M enca M ahim ahi Jūras forele
Bute Jūras velns Ziem eļatlantijas siļķe
Jūras asaris O keāna asaris Paltuss
Heks Līdaka Store
Āte Pīkša Kaviārs
Skum brija Sardīne

Neitrāli

Abalone gliemeži Lucjanzivs Kalmāri
Tuncis Buru zivs Zobenzivs
Lufars Lasis Teilzivs
Karpa Ķemm es gliemenes Pelēkā forele
Sams Haizivs Baltais asaris
Svaiga siļķe Sudrabainais asaris Lašveidīgās zivis
M arinēta siļķe Salaka Dzeltenais asaris 
Varavīkšņainā forele
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Jāizvairās
Anšovi Vēži Astoņkājis
Beluga Zutis Austeres
Barakuda Vardes Garneles
Z ilžaunu asaris O m ārs Svītrainais asaris
Gliemeži (C lam , Conch) Kūpināts lasis B ruņrupuči
Krabji M īdijas Dzeltenaste vai seriola

Piena produkti un olas

B asinsgrupa ir vienīgā, kuras pārstāvji var pilnībā baudīt visdažādākos 
piena produktus. Tas ir tādēļ, ka B asinsgrupas antigēna galvenais cukurs ir D- 
galaktozam īns, un šis cukurs ir sastopam s ari pienā. Attīstoties B asinsgrupai, 
piena produkti bija pirm ie, ko iekļāva uzturā, p ierad inot savvaļas dzīvniekus. 
(Starp citu, olas nesatur lektīnus, kas ir a trodam i vistas galā.)

Tomēr ir iedzimtas idiosinkrāzijas, kas aptum šo šo ainu. Ja esat aziātu izcel
smes, sākum ā varētu bū t grūti pierast pie piena produktiem  —  tā ir nevis orga
nism a pretestība, bet gan jūsu  kultūrai raksturīgā pretestība. Āzijas sabiedrībās 
piena produkti p irm oreiz tika ieviesti līdz ar m ongoļu ordu  iebrukum u. Pēc 
Āzijas iedzīvotāju dom ām , piena produkti bija barbaru  uzturs, tādēļ viņi tos ne
ēda. Šis aizspriedum s ir saglabājies līdz m ūsdienām , kaut gan Āzijā ir ļoti daudz 
iedzīvotāju ar B asinsgrupu, kuru uzturs, kā pam atā ir soja, kaitē viņu organismam.

A frikāņiem  ar B asinsgrupu arī varētu bū t grūti pierast pie piena p ro d u k 
tiem. Āfrikā ir maz cilvēku ar B asinsgrupu, un daudziem  afrikāņiem  ir laktozes 
nepanesība.
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Šai nepanesībai nav nekā kopīga ar alerģiju. Alerģija ir im ūnās reakcijas, kā 
rezultātā asinīs veidojas antivielas pret pārtiku. Nepanesība ir grem ošanas 
traucējum i, ko var radīt noteikti pārtikas produkti. N epanesību izraisa m igrā
cija, ku ltū ru  asimilācija un citi faktori —  piem ēram , ja cilvēks ar B asinsgrupu 
aizceļo uz Āfriku, kur piena p rodukti nav sevišķi izcili.

Ko iesākt? Ja jum s ir laktozes nepanesība, sāciet lietot laktozes enzīm u 
preparātus, kas palīdzēs sagrem ot piena produktus. Pēc tam  kad jūs vairākas 
nedēļas būsiet ievērojuši B asinsgrupas diētu, pakāpeniski iekļaujiet tajā piena 
produktus, sākot ar kultūras saturošiem  un skābpiena produktiem , piem ēram , 
jogurtu  un kefīru, kas ir labāk panesam i nekā svaiga piena produkti, p iem ēram , 
saldējums, pilnpiens un krējum a siers. Esmu novērojis, ka cilvēki ar B asins
grupu bieži vien spēj iekļaut piena produktus savā uzturā tad, kad ir koriģējuši 
uztura vispārējās problēm as.

Sojas produkti bieži tiek ieteikti kā piena aizvietotāji. Varat ēst sojas p ro 
duktus, bet īpašu labum u B asinsgrupai tie nedod. O rganism ā tiem  nav tās lab
vēlīgās ietekmes uz veselību kā A asinsgrupas pārstāvjiem . Pa daļai es atturos 
ieteikt sojas p roduktus B asinsgrupai, baidoties, ka cilvēki ar tiem  varētu aizvie
to t gaļu, zivis un  p iena produktus, kas B asinsgrupai tiešām  ir nepieciešam i, lai 
saglabātu veselību.

Sevišķi ieteicams

Biezpiens Kazas piens Vājpiens vai 2% piens
Mājas siers Kefīrs Jogurts
Fetaki siers M ozzarella  siers Jogurts ar augļiem
Kazas siers Ricotta siers Sasaldēts jogurts

Neitrāli

Brī siers Ēdamas siers Parm ezana siers
Sviests Em entāles siers Provolonas siers
Paniņas G oudas siers Šerbets
Kam am bēra siers Gruyere siers Sojas siers
Kazeīns Jarlsbergas siers Sojas piens*
Čedaras siers M onterejas siers Šveices siers
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Colby siers M insteres siers Sūkalas
Krējuma siers Neišatelas siers Pilnpiens

Jaizvairās

A m erikāņu siers Saldējums
Zilie sieri Sietais siers

Eļļas un tauki

Iekļaujiet savā uzturā olīveļļu, jo  tā veicina pareizu grem ošanu un veselīgu 
zvadīšanas procesu. Lietojiet vismaz vienu ēdam karoti katru  dienu. Ēdiena 
•agatavošanai var izm antot ari ghee, ko Indijā gatavo no attīrīta  sviesta, 
zvairieties no sezama, saulpuķu un kukurūzas eļļas, kas satur B asinsgrupas 
rem ošanas trak tam  kaitīgus lektīnus.

Sevišķi ieteicams

Olīveļļa

Neitrāli

M encu aknu eļļa 
Linsēklu eļļa

Jāizvairās
Rapšu eļļa Zem esriekstu eļļa Sezama eļļa
Kukurūzas eļļa Safloras eļļa Saulpuķu eļļa
Kokvilnas sēklu eļļa
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Rieksti un sēklas

Lielākā daļa riekstu un sēklu nav ieteicami B asinsgrupai. Zem esrieksti, 
sezama sēklas un saulpuķu sēklas sa tu r lektīnus, kas B asinsgrupai traucē insu
līna producēšanu.

Aziātiem ar B asinsgrupu varētu bū t grūti atteikties no  sezam a sēklām un 
to produktiem , bet šajā gadījum ā asinsgrupai tom ēr ir lielāka nozīm e nekā 
kultūras tradīcijām .

Neitrāli

M andeles Kastaņi M akadam ija
M andeļu sviests Pekanrieksti Valrieksti
Brazīlijas rieksti Liči rieksti

Jāizvairās
Indijas rieksti Zem esrieksti Sezama sviests (tahini)
Lazdu rieksti Zem esriekstu sviests Sezama sēklas
C iedru rieksti M agoņu sēklas Saulpuķu sviests
Pistācijas Ķirbju sēklas Saulpuķu sēklas
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Pupas un pakšaugi

B asinsgrupas pārstāvji var ēst daudzas pupas un pākšaugus, tom ēr dažas 
šķirnes, piem ēram , lēcas, aunazirņi un raibās Pinto pupas un pelēkie zirņi satur 
lektīnus, kas traucē insulīna produkciju .

Aziāti ar B asinsgrupu parasti labāk panes pupas un pākšaugus nekā citi B 
asinsgrupas īpašnieki, jo  kultūras tradīciju  dēļ viņi ir pieraduši pie šiem p ro 
duktiem . Tom ēr arī aziātiem  šo produktu  izvēle ir jāierobežo līdz visnoderīgā
kajiem un jālieto tos m ērenā daudzum ā.

Sevišķi ieteicams

Kāršu pupas 
Lima pupas 
Navy pupas

Neitrāli

C ūku pupas Jicama pupas Pākšu pupas
Cannellini pupas Ziem eļu pupas Tam arinda pupas
Brūnās pupas Sarkanās pupas Baltās pupas
Fava pupas Snap pupas Zaļie zirnīši
Zaļās pupas Sojas pupas Pākšu zirņi

Jāizvairās

Aduke pupas A unazirņi Zaļās lēcas
A zuki pupas Raibās pupas Sarkanās lēcas
M elnās pupas Parastās lēcas Pelēkie zirni
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Graudaugi

Ja cilvēki ar B asinsgrupu organism ā ir panākuši labu līdzsvaru —  ievēro
jo t diētas pam atprincipus — , kvieši nesagādās problēm as. Tom ēr vairākum s B 
asinsgrupas pārstāvju nepanes kviešus. Kvieši satur lektīnus, kas piestiprinās pie 
insulīna receptoriem  tauku šūnās, neļaujot pie tiem  piestiprināties insulīnam . 
Tā rezultātā sam azinās insulīna efektivitāte, un netiek stim ulēta tauku “sadeg
šana”.

B asinsgrupai nav ieteicami arī rudzi, jo tie satur lektīnu, kas nogulsnējas 
asinsvados un var izraisīt asins patoloģiju un iespējamu insultu. (Interesanti 
atzīm ēt, ka asinsvadu slim ība, ko reizēm  dēvē p ar “Svētā A ntonija liesm u”, 
lielākoties skar lielas A ustrum eiropas ebreju populāciju  ar B asinsgrupu. Viņu 
kultūras tradīcijās lielu vietu ieņem  rudzu  maize.)

Svara p ieaugum u cilvēkiem ar B asinsgrupu izraisa galvenokārt kukurūza 
un griķi. Tie vairāk nekā citi produkti izraisa vielm aiņas palēnināšanos, insu
līna produkcijas neregularitāti, šķ idrum a aizturi un  nogurum u.

B asinsgrupai galvenais ir līdzsvars. Ēdiet dažādus graudus un to  p ro d u k 
tus. Lieliska izvēle ir rīsi un  auzas. Es ieteiktu arī plēkšņu kviešus, kas ir node
rīgi B asinsgrupai.

Sevišķi ieteicams

Prosa Auzu m ilti Rīsu klijas
Auzu klijas Uzpūsti rīsi Plēkšņu kvieši
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Neitrāli

Rīsu krēm s 
Sēkliņu tāfelīte 
V īnogu sēkliņas

Jāizvairās

A m arants Kviešu krēm s Septiņgraudu m aisījums
M ieži Kviešu m ilti M annas pu traim i
Griķi Kamuts Kviešu klijas
Kukurūzas pārslas Rudzi Diedzēti kvieši 
Kukurūzas milti

Maize un konditorejas izstrādājumi

Ieteikumi ir apm ēram  tādi paši kā par graudaugiem . Izvairieties no kvie- 
iem, kukurūzas, griķiem  un  rudziem , bet jum s vēl paliek plaša maizes izvēle, 
/.mēģiniet maizes šķirnes Essene un  Ezekiel, kas ir atrodam as veselīgas pārtikas 
eikalos. Šī “dzīvā” maize ir ļoti barojoša. Kaut gan tā ir diedzēto kviešu graudu 
naize, dīgšanas procesā kodols, kas rada problēm as, ir sadalījies, un maize ir 
'ilnīgi nekaitīga veselībai.

Sevišķi ieteicams

Brūno rīsu maize Kraukšķīgie cepum i Fin Crisp Rīsu cepum i 
Essene m aize Prosa Wasa maize
Ezekiel maize
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Neitrāli

G lutēnu nesaturoša maize Fum perniķeļi
Maize ar augstu Plēkšņu kviešu maize

olbaltum vielu saturu  (nekviešu) Sojas m iltu maize 
Auzu kliju m aizīte

Jaizvairas

Kviešu m iltu  bagetes 100% rudzu maize
Kukurūzas maizītes Kraukšķīgie cepum i Rye Crisps
Cieto kviešu graudu  produkti Rye Vita
Dažādu graudu  maize Kviešu p ilngraudu maize

Graudi un makaroni

B asinsgrupai ieteikum i par graudu  un m akaronu izstrādājum iem  ir pilnīgi 
tādi paši kā par graudaugiem  un maizi. Es tom ēr ieteiktu lietot m akaronus un 
rīsus m ērenā daudzum ā. Daudzas no tajos esošajām barības vielām nav nepie
ciešamas, ja vien lietojat gaļu, jūras veltes un  piena produktus.

Sevišķi ieteicams

Rīsu milti
Auzu milti
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N eitrāli

G rehem a m ilti Semolina m akaroni Basmati rīsi
Kviešu plēkšņu m ilti Spinātu m akaroni Brūnie rīsi 
Kviešu m ilti A m aranti Baltie rīsi

Jaizvairas

G riķu pu tra  Cieto kviešu m ilti A rtišoku m akaroni
Kuskusa milti G lutēna milti Soba nūdeles
M iežu m ilti Kviešu p ilngraudu  Rupjie rīsi
Bulgur kviešu m ilti p rodukti

B asinsgrupai diētā ir piem ēroti daudzi dārzeņi, kas satur augstvērtīgas 
barības vielas, un  jum s ir iespēja ēst tos 3 -5  reizes dienā. Ir tikai daži dārzeņi, 
no kuriem  jāizvairās B asinsgrupas pārstāvjiem , un tie ir jāiegaumē.

Pilnībā jāizslēdz no diētas tom āti. Tie pieder pie tiem  retajiem produktiem , 
ko sauc par panhem aglutināniem . Tas nozīm ē, ka tie izraisa jebkuras asinsgru
pas aglutināciju. Ja tom ātos esošais lektīns tikai nedaudz ietekmē 0 un AB asins
grupu, tad cilvēkiem ar A un B asinsgrupu tie izraisa smagas reakcijas, kas 
parasti izpaužas kā kuņģa gļotādas kairinājum s.

Nav ieteicam a arī kukurūza, kas satur jau iepriekš m inētos lektīnus, kuri 
rada insulīna darbības un vielm aiņas traucējum us. Nelietojiet arī olīvas, jo tajās 
esošās pelējum a sēnītes var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Tā kā B asinsgrupai ir raksturīga uzņēm ība pret vīrusiem  un nosliece uz 
au to im ūnām  slim ībām , jum s jālieto ļoti daudz zaļo lapu dārzeņu, kas satur
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m agniju —  svarīgu pretvīrusu  faktoru. M agnijs palīdz arī bērniem  ar B asins
g rupu, kuriem  ir ekzēma.

Tom ēr dārzeņu pasaule pārsvarā ir jūsu valstība. Atšķirībā no citām  asins
g rupām , pēc patikas varat ēst kartupeļus un jam su, kāpostus un  sēnes, kā arī 
daudzus citus garšīgus dārzeņus.

Sevišķi ieteicams

Bietes Collard zaļum i Pastinaki
Biešu lapas (kāpostu paveids) Sarkanie pipari
Brokoļi Baklažāni Zaļie pipari
Ķīnas kāposti Virziņkāposti Jalapeno pipari
Sarkanie kāposti Lima pupas Dzeltenie pipari
Baltie kāposti Šitake sēnes Saldie kartupeļi
Burkāni Sinepju zaļās lapas Briseles kāpostu dzir
Z iedkāposti Pētersīļi Jamss (visas šķirnes)

Neitrāli

Arugula Puravi Dzeltenie sīpoli
Sparģeļi Ingvers Sarkanie kartupeļi
Bambusa dzinum i Bibb salāti Baltie kartupeļi
Pakčoi salāti Bostonas salāti Rappini
Selerijas Ledussalāti Kāļi
Kārvele Mesclun salāti Rutki
C igoriņi Romas salāti Lociņi
G urķi Abalona sēnes Brūnaļģes
Daikonas redīsi Sēnes (siltum nīcas) Askalonijas sīpoli
Pienenes Enoki sēnes Baltie zirņi
Dilles Portobello sēnes Lucernas dzinum i
Endīvija Austersēnes Šveices m angolds
Eskarola Zaļie sīpoli Turnepši
Fenhelis O kra Ū densrieksti
Ķiploki Sarkanie sīpoli Ūdenskreses
M ārrutki Spānijas sīpoli Cukini 
Kolrābji
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Jaizvairās

Mājas artišoki Zaļās olīvas M unga dzinum i
Jeruzālemes artišoki Grieķijas olīvas Redīsu dzinum i
Avokado Spānijas olīvas Tempehs
Baltā kukurūza Ķirbji Tofu
Dzeltenā kukurūza Redīsi Tomāti 
M elnās olīvas

Ir ļoti maz augļu, kas nav ieteicami B asinsgrupai, turk lāt tie ir reti sasto
pam i. Lielākā daļa B asinsgrupas pārstāvju sevišķi nepārdzīvos, ja viņu uzturā 
nebūs iekļauta hurm a, granātāboli un dzeloņbum bieri.

Ananasi var bū t īpaši noderīgi B asinsgrupas pārstāvjiem , kuri ir jutīgi pret 
vēdera uzpūšanos, it īpaši, ja viņi nelieto uzturā sev piem ērotos piena p ro d u k 
tus un gaļu. Ananasos esošais enzīm s brom elaīns palīdzēs vieglāk sagrem ot 
uzturu .

Jūs varat brīvi izvēlēties turpm ākajā sarakstā iekļautos augļus. B asinsgru
pai ir nosliece uz ļoti līdzsvarotu grem ošanas sistēm u ar veselīgu skābju/sārm u 
līm eni, tādēļ varat lietot augļus, kas ir pārāk skābi citām  asinsgrupām . C entie
ties katru  d ienu apēst vism az vienu vai divus augļus no sevišķi ieteicamo sarak
sta, lai saņem tu visu, ko tie var do t jūsu  veselībai.

Sevišķi ieteicams

Banāni Zaļās vīnogas Tumšās plūm es
Dzērvenes Sarkanās vīnogas Zaļās plūm es
M elnās vīnogas Papaijas Sarkanās plūm es
Concord vīnogas Ananasi
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Āboli Ērkšķogas medus, muska
Aprikozes Greipfrūti Spānijas)
Mellenes Guava Arbūzi
Zilenes Kivi Nektarīni
Kazenes Kumkvati Apelsīni
Brūklenes Citroni Persiki
Ķirši Laimi Bumbieri
Upenes Avenes un kazenes hibrīds Plantāni
lāņogas Mango Žāvētas plūmes
Dateles Melones ( Canang, Rozīnes
Plūškoka ogas Cantaloupe, Casaba, Zemenes 
Vīģes (svaigas un žāvētas) Crenshaw, Christmas, M andarīni

Jāizvairās

Kokosrieksti G ranātāboli Rabarberi
H urm a D zeloņbum bieri Karam bola

B asinsgrupai ir p iem ērota lielākā daļa augļu un dārzeņu sulu. Ja jūs katru 
dienu vēlaties izdzert glāzi sulas ar im ūno  un nervu sistēm u stim ulējošām  īpa
šībām, izm ēģiniet dzērienu, kas izveidots tieši B asinsgrupai. Tas jāizdzer katru  
rītu uzreiz pēc piecelšanās. Šo kokteili es nosaucu par M em brānu fluidizatoru , 
bet ticiet m an —  tas garšo daudz labāk nekā varētu dom āt.
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Sajauciet 1 ēdam karoti linsēklu eļļas, 1 ēdam karoti augstas kvalitātes leci- 
tlna granulu un 150-250 g augļu sulas, sakratiet un izdzeriet. Lecitīnam un lipī- 
diem , kas sastopam i augos un dzīvniekos, p iem īt vielm aiņu un im ūnsistēm u 
stimulējošas īpašības. Lecitīna granulas ir nopērkam as veselīgas pārtikas veika
los un dažos lielveikalos.

Kokteilis M em brānu stabilizators lielā koncentrācijā satur holīnu, serīnu un 
etanolam īnu (fosfolipīdus), kas ir ļoti noderīgi B asinsgrupai. Jūs brīnīsieties, 
konstatējot, ka dzēriens patiešām  ir garšīgs, jo  lecitīns em ulģē eļļu, un  tā sajau
cas ar sulu.

Sevišķi ieteicams

Kāpostu sula Papaijas sula
Dzērveņu sula A nanasu sula >~
V īnogu sula

Neitrāli

Ābolu sula Ķiršu sula Plūm ju sula
Ābolu sidrs G urķu sula Ūdens (ar citronu)
Aprikožu sula G reipfrūtu sula D ārzeņu sula (no citiem
Burkānu sula Apelsīnu sula ieteicamiem  dārzeņiem )
Seleriju sula

Jāizvairās

Tom ātu sula

Garšvielas

B asinsgrupai vislabāk der “sildošās” garšvielas, piem ēram , ingvers, m ār
rutki, karijs un kajennes pipari. Izņēm um s ir m elnie un baltie pipari, kas satur 
kaitīgus lektīnus. No otras puses, saldiem augiem  ir tendence kairināt kuņģī, 
tādēļ izvairieties no  m iežu iesala, saldinātājiem , kukurūzas sīrupa, kukurūzas 
cietes un kanēļa. Izņēm um s ir baltais un brūnais cukurs, m edus un melase, kas 
ir neitrāli attiecībā pret B asinsgrupas grem ošanas sistēm u. Šos og ļhidrātus
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varat ēst m ērenā daudzum ā. Neliela daudzum ā varat ēst arī šokolādi, tom ēr ta 
uzskatām a par piedevu, nevis par pam ata uzturvielu.

Sevišķi ieteicams

Kajennas pipari M ārrutki
Karijs Pētersīļi
Ingvers

Neitrāli

Agars Dulse Safrāns
Anīss Ķiploki Salvija
Baziliks M edus Sāls
Lauru lapas Brūnaļģes (pūšļu fuks) K alnum ētra
Bergamote Kļavas sīrups Sojas mērce
B rūno rīsu sīrups M ajorāns Krūzm ētras
Kaperi P iparm ētra Baltais cukurs
Ķimenes Miso Brūnais cukurs
Kardam ons Melase Tam arinds
C eratonija Sinepes (sausās) Tapioka
Kārvele M uskatrieksts Estragons
M aurloki O regano jeb raudene Tim iāns
Šokolāde Paprika Vanilīns
Krustnagliņas P iparu  graudi Ābolu etiķis
Koriandrs Sarkanie pipari Balzametiķis
Tartara m ērce P im iento  Sarkanvīna etiķis
Ķimenes Rīsu sīrups Baltais etiķis
Dilles Rozm arīns Zaļum i (loki, dilles u. c.)

/
Jāizvairās

Smaržīgie p ipari Kanēlis Želatīns
M andeļu ekstrakts Kukurūzas ciete M elnie m altie pipari

M iežu iesals Kukurūzas sīrups Baltie pipari
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Piedevas

Visām asinsgrupām  piedevas ir drīzāk neitrālas nekā kaitīgas. Cilvēki ar B 
asinsgrupu drīkst lietot gandrīz visas parastās piedevas, izņem ot kečupu (kas 
satur bīstam os tom ātu  lektīnus), tom ēr saprātīgi bū tu  ierobežot tos produktus, 
kas jum s nedod nekādu labum u.

Neitrāli

Ābolu biezenis
Džems (110  ieteicamiem  augļiem )
Želeja (no ieteicam iem  augļiem)
M ajonēze
Sinepes
M arinēti dārzeņi (ar dillēm, košera, saldie, skābie)
Salātu m ērce (ar zem u tauku saturu , no ieteicamajām  sastāvdaļām)
Vorčestras mērce

Jāizvairās

Kečups

Zāļu tējas

Lielākā daļa zāļu tēju nedod satriecoši labu efektu cilvēkiem ar B asins
grupu, bet tikai dažas no tām  ir kaitīgas. Kopum ā to ietekme uz B asinsgrupu 
ir neitrāla. Labāk zinām ās tējas ir līdzsvarā —  ingvers sasilda, p iparm ētra 
nom ierina grem ošanas traktu un tā tālāk.

Žeņšeņs ir ļoti ieteicams B asinsgrupai, jo  tas labvēlīgi ietekm ē nervu  
sistēm u. Tom ēr uzm anieties —  tas darbojas kā stim ulators, tādēļ žeņšeņa tēja 
jādzer priekšpusdienā.

Lakrica sevišķi labvēlīgi ietekmē B asinsgrupu. Tai piem īt pretvīrusu d ar
bība un tā sam azina uzņēm ību pret au toim ūnām  slimībām. Daudziem cilvēkiem 
ar B asinsgrupu pēc ēšanas pazem inās cukura līm enis asinīs (hipoglikēm ija), 
un lakrica palīdz regulēt cukura līm eni asinīs.

Pavisam nesen es atklāju, ka lakrica ir kā spēcīgs eliksīrs cilvēkiem, kas cieš 
no hroniska nogurum a sindrom a (sk. 9. nodaļu).
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Sevišķi ieteicams

Ingvers Lakricas sakne Mežrozītes
Žeņšeņs Pētersīļi Salvija
Lakrica Piparm ētras Aveņu lapas*

* Latvijā atļauts lietot ierobežoti līdz 1 g.

Neitrāli

Lucerna Plūškoks Z em eņu lapas
Diždadzis Zaļā tēja Tim iāns
Kaķpēdiņas Vilkābele Baldriāns
Kumelītes M arūbija V ībotnes
Kajennas p ipari Zīdkoks Baltais bērzs
Virza Asinszāle Ozola miza
Pienenes Smilakses Pelašķi
Dižzirdzene G ludā goba Dzeltenās skābenes
Ehinaceja K rūzm ētra

Jāizvairās

Alveja Apiņi R abarberi
Māllēpes Liepziedi Senna
Kukurūzas skaras D eviņvīru spēks Ganu plikstiņš
Sierāboliņš Sarkanais āboliņš Skuloja 
Genciāna

Dažādi dzērieni

B asinsgrupai dzērienu izvēle jāierobežo ar zaļo tēju, augļu tējām , ūdeni un 
sulu. Kaut gan tādi dzērieni kā kafija, parastā tēja un vīns nekaitē, B asinsgru
pas diētas m ērķis ir pēc iespējas palielināt darba spējas, nevis saglabāt tās 
neitrālas. Ja labprāt dzerat kofeīnu saturošu kafiju vai tēju, m ēģiniet aizvietot 
šos dzērienus ar zaļo tēju —  arī tā  satur kofeīnu, tu rk lāt tai ir antioksidanta 
īpašības.
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Sevišķi ieteicams

Zaļā tēja

N eitrāli

Alus M elnā tēja (ar un bez kofeīna)
Kafija Sarkanvīns
Bezkofeīna kafija Baltvīns

Jāizvairas

Destilēts ūdens Diētiskais sodas ūdens
Zelteris Citi sodas dzērieni
Sodas dzēriens ar kolu

Ēdienreižu plāns B asinsgrupai

Ar zvaigznīti (*) apzīm ēti ēdieni, kuriem  ir dotas receptes.

Ēdienkarte un receptes dos vispārēju priekšstatu par B asinsgrupai ietei
cam o diētu. To ir sastādījusi dietoloģe Dina Heidera, kura saviem pacientiem  
veiksmīgi ir izm antojusi asinsgrupām  atbilstošas diētas.

Šīm ēdienkartēm  raksturīgs vidējs kaloriju daudzum s, un tās ir sabalansē
tas atbilstoši B asinsgrupas vielmaiņas efektivitātei. Ievērojot šos ieteikum us, 
vidusm ēra cilvēks spēs saglabāt svaru un pat sam azināt to. Ir iespēja izvēlēties 
arī alternatīvus produktus, ja vēlaties ēst vieglāku uztu ru  vai sam azināt uz
ņem to kaloriju daudzum u, vienlaikus lietojot sabalansētu un pietiekam u uz
turu. (Alternatīvie produkti m inēti uzreiz pēc ēdieniem, kurus tie var aizvietot.)

Dažās receptēs pam anīsiet sastāvdaļas, kas iekļautas aizliegto produk tu  
sarakstā. To daudzum s ir tik mazs (piem ēram , šķipsniņa piparu), ka tos droši 
varat lietot —  atkarībā no veselības stāvokļa un to, cik stingri ievērojat diētu. 
Tomēr ēdienkartes un receptes ir sastādītas pēc iespējas piem ērotākas B asins
grupai.

Tuvāk iepazīstoties ar B asinsgrupai ieteikto diētu, viegli varēsiet plānot
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savu ēdienkarti un pielāgot savu iem īļoto ēdienu receptes tā, lai tās bu tu  pie
m ērotas B asinsgrupai.

Standarta ēdienkarte Alternatīva svara kontrolei

I . ē d ie n k a r te s  p a r a u g s

Brokastis
Kokteilis “M em brānu fluidizators”

(pēc vēlēšanās)
2 šķēles Ezekiel maizes 1 šķēle Ezekiel maizes
*Jogurta siers ar garšvielām 
Bez čaum alas vārīta ola 
Zaļā tēja

Otrās brokastis (Pusdienas)
Grieķu salāti (sagriezti lapu salāti, 

gurķi, lociņi, selerijas, sadrupināts 
fetaki siers, eļļa, citrons)

Banāns
Auksta zāļu tēja 

Launags
*1 gabals am aran tu  un ābolu pīrāga Vājpiena biezpiens ar
Zāļu tēja bum biera šķēlītēm

Pusdienas (Vakariņas)
*Jēra gaļas un sparģeļu sautējum s Cepta jēra gaļas šķēle
" Brūnie rīsi ar safrānu Sparģeļi
Tvaikoti dārzeņi (brokoļi, Ķīnas 

kāposti u.c.)
Sasaldēts jogurts 
(Vīns pēc vēlēšanās)
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Standarta edienkarte Alternativa svara kontrolei

Launags
Ar augļu sulu saldināts jogurts 180 g dārzeņu sulas
Zāļu tēja 2 kraukšķīgie cepum i vai rīsu

cepum i ar dabisko želeju 
ar zem u cukura saturu

Pusdienas (Vakariņas)
* Cepta zivs 
Tvaikoti dārzeņi 
"Cepts jam ss ar rozm arīnu 
Svaigu augļu m aisījum s 
Zāļu tēja vai kafija 
(Sarkanvīns vai baltvīns pēc 

vēlēšanās)
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2. ē d ie n k a r te s  p arau gs

Brokastis
Kokteilis “M em brānu fluidizators” 

(pēc vēlēšanās)
G raudi ar rīsu klijām, banānu un 

vāj pienu 
V īnogu sula 
Kafija

Otrās brokastis (Pusdienas)
Plāna šķēlīte siera (Šveices vai M ins- 2 šķēlītes tītara krūtiņas

teres), plāna šķēlīte tītara  krūtiņas 
2 šķēles kviešu plēkšņu maizes
Sinepes vai m ajonēze 1 šķēle kviešu plēkšņu maizes
Zāļu tēja Tikai sinepes



Standarta edienkarte Alternatīva svara kontrolei

3 . ē d ie n k a r te s  p arau gs

Brokastis
Kokteilis “M em brānu fluidizators”

(pēc vēlēšanās)
"Kļavu-riekstu Granola ar kazas pienu Rīsu pārslas ar kazas pienu
1 m īksti vārīta ola 
G reipfrūtu sula 
Zaļā tēja
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Otrās brokastis (Pusdienas)
"Spinātu salāti
Vi tases konservēta tunča ar majonēzi Vi tases tunča
2 rīsu cepum i 1 šķēle Essene maizes

Zāļu tēja

Launags
"Augļu m aize ar aprikozēm  Liess jogurts a r rozīnēm
Ābols
Kafija vai tēja

Pusdienas (Vakariņas)
"Brīnišķīgais Fettuccine Alfredo 

Zaļie salāti 
Sasaldēts jogurts 
Zāļu tēja
(Sarkanvīns vai baltvīns pēc 

vēlēšanās)



Receptes

Jogurta siers ar garšvielam

1 kg parastā liesā jogurta, 2daiviņas sasmalcināta ķiploka, 1 tējk. timiāna, 1 tējk. 
bazilika, 1 tējk. oregano, sāls un p ipari pēc garšas, lēdam k. olīveļļas

Pārlieciet jogu rtu  vecā spilvendrānā vai speciālā m aisiņā siera pagatavoša
nai. Aizsieniet to un jaujiet virs izlietnes jogurtam  notecēt 4 Vi-5  stundas.

Izņem iet jogurtu  no m aisiņa, ielieciet bļodā un sajauciet ar garšvielām un 
eļļu. Apsedziet bļodu un pirm s pasniegšanas 1-2 stundas atdzesējiet. Pasniedz 
ar svaigiem dārzeņiem .

Kvinojas un ābolu biezeņa kūka

1 3A tases kvinojas m iltu, 1 tase korinšu vai citu (atļauto) žāvētu augļu, Vi 
tases sasmalcinātu pekanriekstu, Vi tējk. dzeram ās sodas, V2 tējk. cepam ā p u l
vera (bez alum īnija), V2 tējk. sāls, V2 tējk. m altu krustnagliņu, V2 tases neizkau- 
sēta saldā sviesta vai V2 tases dabiskās Canola eļļas, 1 tase cukura vai kļavu 
cukura, 1 liela ola, 2 tases nesaldināta dabiskā ābolu biezeņa

Sakarsējiet cepeškrāsni līdz 175 °C. Korintes un riekstus apkaisiet ar V4 

tases m iltu  un nolieciet šo trau k u  malā. Sajauciet sodu, cepam o pulveri, sāli 
un  krustnagliņas ar atlikušajiem  m iltiem . Atsevišķā traukā sviestu vai eļļu 
sajauciet ar cukuru  un olām . Samaisiet visas sastāvdaļas, beigās pievienojot 
augļus un riekstus. Lieciet m īklu ietaukotā 20x20 cm  cepam ajā pannā un cepiet 
40-45 m inūtes vai līdz kūkas vidū iedurts skaliņš paliek sauss.

Jēra gaļas un sparģeļu sautējums

500 g  svaigu sparģeļu dzinum u, 250 g  kubiņos sagrieztas jēra gaļas, 1 vidēji 
liels sagriezts sīpols, 3 ēdamk. dabiska, nesālīta saldkrējum a sviesta, 1 tase 
ūdens, sāls, pipari, sm aržīgie p ipari pēc garšas, 1 citrona sula

Sagrieziet sparģeļu dzinum us 5 cm  garos gabaliņos, izm etot cieto apakš
daļu. Noskalojiet un nosusiniet. Gaļu un sīpolus apcepiet sviestā, līdz tie kļūst
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gaiši brūni. Pievienojiet ūdeni, sali un  garšvielas. Vāriet, kam ēr mīksti. Pievie
nojiet sparģeļus un  vāriet, kam ēr tie mīksti. Pievienojiet c itrona sulu.

2 porcijas

Brūnie rīsi ar safrānu

3 ēdamk. extra-virgin olīveļļas, 1 liels Spānijas sīpols vai sarkanais sīpols,
1 tējk. m alta koriandra, 1 tējk. muskatrieksta, 2 pākstis kardam ona (lietot 
tikai tajās esošās sēklas), 1 tējk. safrāna pavedienu, 2  ēdam k. rožūdens (nopēr
kams Tuvo A ustrum u produktu veikalos), 2 tases brūno rīsu, 4 tases filtrēta  
ūdens (vāroša)

Sakarsētā eļļā 10 m inūtes apcepiet sīpolus ar visām garšvielām, izņem ot 
safrānu. Atsevišķā traukā sasm alciniet safrāna pavedienus un  pievienojiet ap 
ceptajai masai. Pievienojiet sīpolu masai pusi rožūdens. Cep vēl 15 m inūtes, tad 
pievieno rīsus ar verdošu ūdeni. Atlikušo rožūdeni pievieno tieši p irm s pa
sniegšanas.

4 porcijas 

Cepta zivs
Šerilas Milleres recepte*

6 ēdamk. nesālīta ghee sviesta vai eļļas, 1 tējk. asās tom ātu  mērces, l ēdamk. 
svaiga brūnā ķiploka, 4 šķēles jūsu  iecienītās zivs filejas, 1 tase grauzdētu rīsu 
pārslu, 2 ēdamk. svaigu sasm alcinātu pētersīļu

Izkausējiet sviestu, pievienojiet tom ātu  m ērci un b rū n o  ķiploku un 4 
tējkarotes m aisījum a taisnstūrveida stikla cepam ajā traukā. Ielieciet traukā zivs 
fileju, apkaisiet ar sasm alcinātām  rīsu pārslām  un pārlejiet ar atlikušo sviesta 
m aisījum u.

Cepiet 10-15 m inūtes. Pārkaisiet ar pētersīļiem  un uzreiz pasniedziet.

4 porcijas

*Mana paciente un draudzene Šerila Millere ir lieliska pavāre. Viņa iedeva man šo 
recepti, un tā ir vienkārši lieliska.
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Cepts jamss ar rozmarīnu

5 -6  vidēji jam sa gabali (sagriezti četrās daļās), V* tases extra-virgin olīveļļas, 
1 ēdam k. sausa vai 2  tējk. žāvēta  rozmarīna, šķipsniņa Kajennas p iparu  vai 
kadžuna garšvielas

Samaisiet visas sastāvdaļas un lieciet Pyrex traukā. Cepiet 175-190 °C tem 
peratūrā 1 stundu. Šis ēdiens lieliski garšo kopā ar zaļajiem salātiem  vai ceptiem  
dārzeņiem.

4 porcijas

Kļavu un valriekstu granola

1 tase auzu pārslu, 1 tase rīsu kliju, 1 tase sezarna sēklu, 1 tase žāvētu  dzēr
veņu, 1 tase žāvētu  korinšu, 1 tase sasm alcinātu valriekstu, lA tase canola 
eļļas, Vi tases kļavu sīrupa, lA tases medus, 1 tējk. vaniļas ekstrakta

Sakarsējiet cepeškrāsni līdz 120 °C. Lielā bļodā sajauciet auzu pārslas, risu 
dijas, sēklas, žāvētas ogas un  riekstus. Pievienojiet eļļu un samaisiet. Pievieno- 
iet kļavu sīrupu, m edu, vaniļu un vēlreiz labi samaisiet, līdz veidojas drupana, 
ipiga masa. Lieciet m asu veidnē un cepiet 90 m inūtes, ik pēc 15 m inūtēm  
ipmaisot, līdz m aisījum s ir zeltaini brūns un  sauss. Atdzesējiet un glabājiet her- 
nētiski slēgtā traukā.

Spinātu salāti

2 saišķi svaigu spinātu, 1 saišķis sasmalcinātu lociņu, 1 citrona sula, 3A tējk. 
olīveļļas, sāls un p ipari pēc garšas

Labi nom azgājiet spinātus, noteciniet ūdeni, sasmalciniet tos un apkaisiet 
r sāli. Pēc dažām  m inūtēm  nospiediet lieko ūdeni. Pievienojiet lociņus, cit- 
onu sulu, eļļu, sāli un piparus. Jāpasniedz uzreiz.

6 porcijas
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Augļu maize ar aprikozēm

1 ‘A tases liesa parastā jogurta, 1 ola, 1 tase aprikožu džem a (saldināta augļu 
sula), 2  tases brūno rīsu miltu, 1 tējk. kanēļa, l tējk. m altu sm aržīgo piparu, 
1 tējk. m alta muskatrieksta, 1 'A tējk. dzeram ās sodas, 1 tase sagrieztu žāvētu  

nesulfurētu aprikozu, 1 tase korinšu

Ietaukojiet cepam o pannu  un  sakarsējiet cepeškrāsni līdz 175 °C. Vidēji 
lielā bļodā sam aisiet jogurtu , olu un džem u. Pievienojiet 1 tasi m iltu, pusi garš
vielu un dzeram o sodu. M aisiet, līdz masa kļūst vienm ērīgi m itra. Pievienojiet 
atlikušos m iltus un garšvielas. Ja m aisījum a konsistence ir pārāk bieza, varat 
pievienot dažus pilienus auksta ūdens vai vaniļas sojas piena. Pievienojiet ap ri
kozes un rozīnes.

Lieciet uz ietaukotas cepam ās pannas un cepiet 40-45 m inūtes, līdz gatava. 
Izņem iet no pannas un atdzesējiet uz režģa.

Brīnišķīgais Fettuccine Alfredo

200 g  rīsu vai plēkšņu kviešu m akaronu  Fettuccine/linguine, 1 ēdam k. ex tra
virgin olīveļļas, 3A tases paniņu, lh  tase + 2 ēdamk. sarīvēta Parmezana 

siera, ‘A tases sagrieztu lociņu, 2 ēdamk. svaiga sasm alcināta bazilika vai
1 tējk. žāvēta, !4 tējk. ķiploku pulvera vai svaiga saspiesta ķiploka, lA tējk. sīki 
sasm alcināta citrona

M akaronus izvāriet atbilstoši norādījum iem  uz iesaiņojuma. Nokāsiet ūdeni 
un uzreiz lieciet m akaronus atpakaļ katlā. Uzlejiet olīveļļu un pakratiet katlu, lai 
eļļa vienm ērīgi pārklātu m akaronus.

Katlā ar m akaroniem  pievienojiet paniņas, lh  tases Parm ezana siera, loci
ņus, baziliku un sīpolu. Pastāvīgi m aisot, m ērenā karstum ā vāriet, līdz parādās 
burbuļi.

Pārkaisiet ar 2 ēdam karotēm  Parm ezana siera un svaigu baziliku. Pasniedz 
ar citronu.

4 porcijas
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B asinsgrupai ieteicamie uztura bagatinataji

U ztura bagātinātāju —  vai tie b ū tu  vitam īni, m inerālvielas vai augi —  
uzdevum s ir papildināt d iētu  ar trūkstošajām  barības vielām un sniegt papildu 
aizsardzību, kas nepieciešam a organism am . B asinsgrupai uztura bagātinātāji ir 
fokusēti uz

—  jau sabalansētā uztura precīzu noregulēšanu
—  insulīna efektivitātes uzlabošanu
—  pretvīrusu im unitātes stiprināšanu
—  sm adzeņu darbības un koncentrēšanās uzlabošanu

Cilvēki ar B asinsgrupu ir īpašs (varētu pat teikt —  laimīgs) gadījum s. No 
lielākās daļas slim ību jūs varat izvairīties, ievērojot savai asinsgrupai atbilstošu 
diētu. Tā kā jūsu uzturs ir bagāts ar A, B, C  un E vitam īnu, kalciju un dzelzi, 
um s nav nepieciešams šo vitam īnu un m inerālvielu papildinājum s. Tādēļ iz
mantojiet savu vienreizējo stāvokli —  un ievērojiet diētu!

Daži uztura bagātinātāji var bū t noderīgi B asinsgrupai.

Ieteicams

Magnijs
Ja citām  asinsgrupām  ir kalcija deficīta risks, tad B asinsgrupai ir iespējams 

nagnija deficīts. M agnijs ir B grupas vielm aiņas procesu katalizators. Tas ir gal- 
enais, kas B asinsgrupas pārstāvju organism ā padara efektīvāku ogļhidrātu 
netabolism u. Tā kā jūsu organism s tik efektīvi asimilē kalciju, var izveidoties 
isbalanss starp  kalcija un m agnija līm eni organism ā. Ja tas notiek, paaugstinās 
zņēm ība pret vīrusu infekcijām (citiem  vārdiem  sakot —  pavājinās im uni- 
īte), rodas nogurum s, depresija un iespējami arī nervu darbības traucējum i, 
ādā gadījum ā jāapsver iespēja lietot m agniju (300-500 mg).

D audzi bērni ar B asinsgrupu slim o ar ekzēmu, un  m agnija papildinājum s 
iņiem var bū t noderīgs.

Magnijs ir labi izm antojam s jebkurā form ā, tom ēr pacienti ziņo, ka m aģ
ija citrātam  ir lielāka caureju veicinoša iedarbība nekā citām  form ām . Pār
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m ērīgs magnija daudzum s, vism az teorētiski, var sam azināt kalcija līm eni orga
nismā, tādēļ jum s jālieto produkti, kas satur daudz kalcija, piem ēram , skābie 
piena produkti. Galvenais ir nodrošināt līdzsvaru!

B asinsgrupai piem ērotākie produkti, kas ir bagāti ar magniju
•  Visi ieteicamie zaļie lapu dārzeņi
•  G raudi un pākšaugi

Augi / fitoķīmiskie līdzekļi
B asinsgrupai ieteicami
Lakrica (G lycyrrhiyza glabra). Šo augu fitoterapijā plaši izm anto visā pa

saulē. Tai p iem īt vism az četras pozitīvas īpašības —  tā ārstē kuņģa čūlu, d a rb o 
jas antivirāli p re t herpes v īrusiem , ārstē hroniskā nogurum a s ind rom u  un 
novērš hipoglikēm iju.

Lakrica ir augs, ar kuru  jābū t uzm anīgam . Lielas devas cilvēkam var izraisīt 
nātrija aizturi un paaugstināt asinsspiedienu, ja jum s ir B asinsgrupa un  jūs 
ciešat no hipoglikēmijas (pazem ināta cukura līm eņa asinīs pēc ēšanas), jum s 
pēc ēšanas jāizdzer viena vai divas tases lakricas tējas. Ja jum s ir hroniskā nogu
rum a sindrom s, es ieteiktu lietot citus lakricas preparātus —  ne DGL vai lakri
cas tēju —  un tikai ārsta uzraudzībā. Lakricas preparātu  nekontrolēta lietošana 
var radīt toksicitāti.

Gremošanas enzīmi. Ja jum s ir B asinsgrupa un jūs līdz šim neesat lietojis 
uzturā gaļu vai piena produktus, sākum ā jum s var bū t grūti pielāgoties savai 
diētai. Jums vajadzētu kādu laiku galvenajās ēdienreizēs lietot grem ošanas enzī- 
m us, tā jum s būs vieglāk pielāgoties lielākai p roteīnu koncentrācijai uzturā. 
Brom elaīna un ananasos esošo enzīm u preparātus var iegādāties veselīgas p ā r
tikas veikalos.

Adaptogēnie augi. Adaptogēnie augi paaugstina koncentrēšanās un iegau
mēšanas spējas, kas reizēm sagādā problēm as B asinsgrupas pārstāvjiem  ar 
neiroloģiskām  vai vīrusu slim ībām . Vislabākie augi ir Sibīrijas žeņšeņs (Eleu
therococcus senticosus) un  Ginkgo biloba, ku ru  preparāti plašā klāstā ir n o p ēr
kam i aptiekās un veselīgas pārtikas veikalos. Krievijā veiktos pētījum os tika
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pierādīts, ka Sibīrijas žeņšeņs palielina teletaipa operatoru  darba ā tru m u  un 
precizitāti. Ginkgo biloba preparāti pašreiz ir visvairāk izrakstītās šāda veida 
zāles Vācijā, kur katru  d ienu tās lieto vairāk nekā 5 m iljoni cilvēku.

Ginks pastiprina m ikrocirkulāciju sm adzenēs, tādēļ tas bieži tiek izrakstīts 
veciem cilvēkiem. Pašlaik tas tiek ieteikts kā sm adzeņu darbības stim ulētājs un 
garīgās spējas tonizējošs līdzeklis.

Lecitīns. Lecitīns, kas sastopam s galvenokārt sojā, stim ulējoši iedarbojas 
uz asinīm , ļaujot šūnu virsm as B antigēniem  vieglāk pārvietoties un uzlabojot 
im ūnsistēm as darbību. Cilvēkiem ar B asinsgrupu labākas ir lecitīna granulas, 
nevis soja pati, jo tai nav koncentrātam  raksturīgās iedarbības. M anis ieteiktā 
kokteiļa “M em brānu fluidizators” lietošana dod jum s iespēju patīkam ā veidā 
saņem t lielisku im ūnstim ulējošu līdzekli.

B asinsgrupa 
Stress / ieteicamā fiziskā aktivitāte

B asinsgrupas pārstāvju reakcija uz stresu ir līdzsvarā starp A asinsgrupas 
nervozo psihisko reakciju un  0 grupas agresīvo fizisko reakciju. B asinsgrupai 
šīs reakcijas ir apvaldītākas, un viņu reakcijai raksturīga harm onija  un līdz
svars, kas apvieno abu pārējo g rupu  labākās īpašības.

B asinsgrupai raksturīgā reakcija uz stresu ir izsm alcināti izveidojusies evo
lūcijas procesā, pielāgojoties daudzveidīgajā ārējo apstākļu prasībām . Cilvēkiem 
bija nepieciešam a fiziska izturība, lai izturētu konkurenci jaunajās dzīvesvietās, 
kā arī zināšanas un  pacietība, lai attīstītu  dzīvi jaunajās vietās. Atcerieties, ka 
pirm ie B asinsgrupas pārstāvji bija gan klejotāji, gan zemkopji.

Cilvēki ar B asinsgrupu lielākoties labi pārcieš stresu, jo  viņi vieglāk pielā
gojas nepazīstam ām  situācijām . Jūs konfliktējat m azāk nekā 0 asinsgrupas p ā r
stāvji, bet jum s ir spēcīgāks fiziskais stāvoklis nekā A grupai.

Cilvēkiem ar B asinsgrupu nāk par labu nodarbības, kas neprasa intensīvu 
aerobisku slodzi un  nav arī koncentrēti uz psihisko relaksāciju. Daudziem  cil
vēkiem ar B asinsgrupu ideālas ir nodarbības, kurās piedalās arī citas personas: 
g rupu pārgājieni, ekskursijas ar velosipēdiem , ne pārāk agresīvi cīņas veidi,
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teniss un aerobikas nodarbības. Jums nav piem ēroti sporta  veidi, kuros valda 
ass sacensības gars, piem ēram , skvošs, futbols un basketbols.

Visefektīvākais fizisko nodarb ību  režīms cilvēkiem ar B asinsgrupu ir ak
tīva fiziska slodze trīsreiz nedēļā un atslābinoši vingrinājum i divreiz nedēļā.

B asinsgrupa 
Norādījumi par fiziskajām nodarbībām

Fiziskie vingrojumi
Intensīvu fizisko nodarb ību  program m ai ir trīs sastāvdaļas: iesildīšanās 

periods, aerobiskās vingrošanas periods un atdzišanas periods. Lai izvairītos no 
traum ām , ļoti svarīgi ir iesildīties, jo  tādā veidā m uskuļiem  tiek piegādātas asi
nis, sagatavojot tos slodzei —  iešanai, skriešanai, riteņbraukšanai, peldēšanai 
vai sporta spēlēm. Iesildīšanās ietver stiepšanās un lokanības vingrinājum us, lai 
novērstu m uskuļu  un cīpslu plīsum us.

V ingrojum us var iedalīt divās pam atgrupās: izom etriskos vingrojum os,
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kad rodas statisks m uskuļu sasprindzinājum s, un izotoniskos vingrojum os, pie
m ēram , mākslas vingrošana, skriešana vai peldēšana, kad m uskuļu sasprindzi
nājum u rada virkne dažādu kustību. Izom etriskos vingrojum us var izm antot, 
lai trenētu  noteiktus m uskuļus, kurus pēc tam  var nostip rināt ar aktīviem  izo- 
toniskiem  vingrojum iem . Izom etriskos v ingrojum us var izpildīt, g rūžot vai 
velkot nekustīgu objektu vai veicot pretējo m uskuļu kontrakcijas vai stiepšanu.

Lai aerobiskie vingrojum i m aksim āli pozitīvi ietekm ētu kardiovaskulāro 
sistēm u, sirdsdarbībai jāpaātrinās apm ēram  par 70% no  m aksim ālā sirdsdar
bības ātrum a. Kad vingrošanas laikā ir sasniegts palielinātais sirdsdarbības 
ātrum s, turpiniet vingrošanu, lai saglabātu šādu sirdsdarbības ātrum u 30 m inū
tes. Šāds režīm s jāatkārto  vism az 3 reizes nedēļā.

Savu m aksim ālo sirdsdarbības ā trum u  jūs varat aprēķināt šādi.
4. A tņem iet no 220 savu gadu skaitu.
5. Starpību reiziniet ar 70% (0,7). Ja jūsu vecums pārsniedz 60 gadus vai 

jum s ir slikts veselības stāvoklis, reiziniet atlikum u ar 60% (0,6).
6. A tlikum u reiziniet ar 50% (0,5). Piemērs: veselai piecdesm itgadīgai 

sievietei no 220 jāatņem  50, un iegūtais m aksim ālais sirdsdarbības 
ā trum s ir 170. Reizinot 170 ar 0,7, iegūst 119 sitienu m inūtē, kas ir o p ti
mālais līmenis, kas jācenšas panākt. Reizinot 170 ar 0,5, iegūst 85 sitienus 
m inūtē, kas ir sirdsdarbības ā tru m a zemākā robeža.

A tslābinošie vingrojum i

Tai či un joga ir lielisks veids, kā līdzsvarot iknedēļas fiziskās nodarbības.
Tai či čuan jeb tai či ir vingrojum i, kas palielina ķerm eņa kustību elastī

gum u. Šķiet, ka Tai či čuan v ingrojum u lēnie, graciozie un elegantie žesti maskē 
roku un kāju zibenīgos sitienus, bloķēšanu un atvairīšanu. Ķīnā cilvēki ar tai či 
katru dienu sporta laukum os nodarbojas grupās, veicot šīs kustības sinhroni. 
Tai či ir ļoti efektīva atslābinoša nodarbība, tom ēr tā apgūšanai ir nepieciešam a 
koncentrēšanās un pacietība.

Jogā apvienota garīga attīrīšanās ar elpošanas kontroli un  dažādas pozas, 
kas ir izveidotas tā, lai cilvēks pilnībā koncentrētos uz sevi, atbrīvojoties no 
ārpasaules rūpēm . H atha joga ir visizplatītākais jogas veids, kas tiek praktizēts 
Rietumos.
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Ja iemācīsieties jogas pam atpozas, varat izveidot savam dzīvesveidam vis
piem ērotāko ikdienas v ingrojum u kom pleksu. Tom ēr ir pacienti, kuri saka, ka 
jogas tehnikas pieņem šana ir konfliktā ar viņu reliģisko pārliecību. Viņi bažījas, 
ka, nodarbojoties ar jogu, viņi atbalsta Austrum u misticismu. Es viņiem  atbildu: 
“Ja jūs ēdat itāliešu ēdienus, vai tad jūs kļūstat par itāli?” M editācija un  joga ir 
tikai tas, par ko jūs to izveidojat. Vizualizējiet un m editējiet par lietām , kas jum s 
ir svarīgas. Pozas ir neitrālas —  tie ir tikai gadu gaitā pārbaudīti vingrojum i.

Vienkārši jogas paņēmieni relaksācijai

Joga sākas un beidzas ar atslābināšanos. Mēs pastāvīgi sasprindzinām  savus 
m uskuļus un ļoti reti iedom ājam ies darīt pretējo —  atgulties un  atslābināties. 
Mēs jutīsim ies daudz labāk un  būsim  veselīgāki, ja regulāri atbrīvosim  
m uskuļus no sasprindzinājum a, ko rada stress un ikdienas spriedze.

Vislabākā atslābinošā poza ir guļus uz m uguras. Novietojiet rokas un kājas 
tā, lai gūžām, pleciem un m ugurai bū tu  pavisam  ērti. Dziļas atslābināšanās 
mērķis ir dot ķerm enim  un garam  pilnīgu m ieru, līdzīgi kā sabangoti viļņi 
norim st pēc vētras.

Sāciet ar vēdera elpošanu. Kad elpo zīdainis, kustas v iņa vēders, nevis 
krūškurvis. Tom ēr daudziem  no m um s pieaugot par ieradum u kļūst nedabiskā 
un neefektīvā elpošana ar krūškurvi. Viens no  jogas uzdevum iem  ir atrast īsto 
elpošanas centru. Pavērojiet savu elpošanas m ehānism u. Vai jūsu elpošana ir 
strauja, virspusēja, neregulāra, vai arī jum s ir tendence aizturēt elpu? Ļaujiet 
savai elpošanai atgriezties pie dabiskā m ehānism a —  pilnas, dziļas, regulāras un 
neierobežotas elpošanas. M ēģiniet izolēt tikai savus apakšējos elpošanas m us
kuļus, un jūs redzēsiet, ka varat elpot bez krūškurvja kustībām . Elpošanas v in 
grinājum i jāizpilda vienm ērīgi un bez sasprindzinājum a. Uzlieciet roku uz na
bas un izjūtiet elpošanas kustības. Atslābiniet plecus.

V ingrinājum u sāciet ar pilnīgu izelpu. Ieelpas laikā iedomājieties, ka jum s 
uz vēdera atrodas smags priekšm ets, p iem ēram , bieza grām ata, un  ieelpojot 
mēģiniet pacelt šo iedom āto svaru.

Izelpā ļaujiet šim  iedom ātajam  priekšm etam  spiest jūsu vēderu uz leju, pa
līdzot izelpot. Izelpojiet dziļāk nekā parasti, it kā “izspiežot” no  plaušām  vairāk 
gaisa. Šis ir jogas stiepšanās v ingrinājum s diafragm ai, kas vēlāk atbrīvo šī 
m uskuļa sasprindzinājum u. Iesaistiet šajā procesā arī vēdera m uskuļus. Veicot
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ieelpu, virziet ieelpu uz leju tik dziļi, lai varētu pacelt iedom āto sm agum u uz 
augšu. M ēģiniet pilnībā koncentrēties uz vēdera elpošanu, neļaujot kustēties 
krūškurvja m uskuļiem .

Nobeigums: daži vārdi par personību

Senākajiem B asinsgrupas pārstāvjiem , sastopoties ar jaunu  dzīvesvietu, 
neierastu klim atu un rasu sajaukšanos, lai izdzīvotu, bija nepieciešam a elastici- 
tāte un  atjautība. B asinsgrupas pārstāvjiem  nebija nepieciešam a tik liela sakār
totība, harm onija, un pielāgošanās spēja kā A grupas pārstāvjiem , ne arī tāda 
m ednieka m ērķtiecība kā 0 asinsgrupas īpašniekiem .

Šīs īpašības ir raksturīgas daudzām  B asinsgrupas šūnām . Bioloģiskā ziņā B 
asinsgrupa ir elastīgāka nekā 0, A un  AB asinsgrupa —  tās īpašnieki nav tik 
uzņēm īgi pret daudzām  slim ībām , kas bieži skar pārējo asinsgrupu pārstāvjus. 
B asinsgrupas pārstāvji, kas dzīvo un strādā harm onijā, vingro un ēd sabalan
sētu uzturu , sim bolizē cilvēku izdzīvošanu.

B asinsgrupā ir apvienots viss labākais no pārējām  asinsgrupām . Tas ir A 
grupas m entālais un jutīgais nem iers un 0 asinsgrupas fiziskās reakcijas un 
agresivitātes iezīmes. Iespējams, ka B asinsgrupas pārstāvji vieglāk veido a ttie
cības ar citiem  cilvēkiem tādēļ, ka v iņ u  ģenētiskais tips ir harm oniskāks un 
viņiem  ir mazāka nosliece uz izaicinājum u un konfrontāciju. Viņi spēj uzklausīt 
citu cilvēku viedokli un izprast viņus.

Statistikas dati ir izteiksmīgi: B asinsgrupa ir tikai 9 procentiem  ASV iedzī
votāju, toties 30—40 procenti m iljonāru  ir B asinsgrupas pārstāvji!

B asinsgrupa ir bieži sastopam a Ķīnā, Japānā un  citās Āzijas valstīs. Senajā, 
dabiskajā un sarežģītajā Ķīnas m edicīnā liels uzsvars tiek likts uz fizioloģiskā un 
em ocionālā stāvokļa līdzsvaru. Ķīnas ārsti uzskatīja, ka neierobežota priecāša
nās (ko daudzi rietum nieki uzskata par vēlam u) apdraud  līdzsvarotu sirdsdar
bību. B grupas m edicīnai ir raksturīgs līdzsvars un harm onija.

B asinsgrupa dom inē ebreju populācijās neatkarīgi no  to  ģeogrāfiskās 
lokalizācijas. Ebreju reliģijai un  kultūrai ir raksturīga prāta, dvēseles un m ate
riālisma saplūsm e. Ebreju tradīcijās inteliģence, m iers un garīgum s pastāv cieši 
līdzās fiziskam spēkam un gatavībai cīnīties. Daudziem  tas šķiet nesavienojam i, 
bet patiesībā tā ir B asinsgrupas harm oniskās enerģijas izpausme.
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7. PLĀNS AB ASINSGRUPAI

AB asinsgrupas pārstāvis: noslēpums

•  A un B grupas m ūsdienīgs apvienojum s
•  H am eleonam  līdzīga reakcija uz apkārtējās vides un uztura pārm aiņām
• Jutīga grem ošanas sistēma
•  Pārāk to leranta im ūnsistēm a
•  Uz stresu vislabāk reaģē ar garīgu un fizisku darb ību  un radošu enerģiju
•  Evolūcijas noslēpum s

AB asinsgrupas diēta

AB asinsgrupa ir mazāk nekā 1000 gadu veca, reta (2-5%  populācijas) un 
bioloģiski sarežģīta. To nav iespējams vienkārši iekļaut kādā no pārējām  kate
gorijām . Daudzie antigēni AB asinsgrupu reizēm padara līdzīgu A grupai, c it
reiz —  B grupai, bet dažreiz —  abu šo g rupu  apvienojum am  —  tā ir it kā asins
g rupu  “kentaurs”.

Šīm daudzveidīgajām  īpašībām  atkarībā no apstākļiem  var bū t gan pozi
tīva, gan negatīva ietekm e, tādēļ ļoti uzm anīgi izlasiet AB asinsgrupas d iētā 
ieteicamo produk tu  sarakstu un iepazīstieties ari ar A un B asinsgrupas diētu, 
lai labāk izprastu savas diētas īpatnības.

Principā lielākā daļa produktu , kas ir kontrindicēti A vai B asinsgrupai, nav 
ieteicami arī AB asinsgrupai, kaut gan ir daži izņēm um i. Panhem aglutinīnus —  
lektīnus, kas spēj aglutinēt visas asinsgrupas, AB asinsgrupas pārstāvji panes 
labāk, iespējams tādēļ, ka dubultās A un B antivielas nom āc lektīnu reakciju.
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Lielisks piem ērs ir tom āti. Cilvēki ar A un B asinsgrupu tos nepanes, toties AB 
asinsgrupas pārstāvjiem  tom āti nerada nevēlam u ietekmi.

AB asinsgrupas pārstāvji bieži vien ir spēcīgāki un aktīvāki nekā “sēdošie” 
A asinsgrupas pārstāvji. Varbūt tas ir tādēļ, ka viņu ģenētiskā atm iņa joprojām  glabā 
nesenu informāciju par saviem senčiem —  stepju klejotājiem ar B asinsgrupu.

Faktori, kas samazina svaru

Attiecībā uz svara pieaugum u AB asinsgrupā atspoguļojas pārm anto tie  A 
un B gēni. Dažreiz tas rada īpašas problēm as. Piem ēram , jum s ir A asinsgrupai 
raksturīgais pazem inātais kuņģa skābes līm enis, bet arī B grupai raksturīgā 
pielāgošanās gaļas produktiem . Tātad —  kaut gan jūsu  organism s ir ģenētiski 
ieprogram m ēts gaļas lietošanai, jum s nav pietiekam i daudz kuņģa skābes, lai to 
efektīvi pārstrādātu , tādēļ gaļa, ko apēdat, uzkrājas tauku veidā. Attiecībā uz 
svara zudum u —  jāierobežo gaļas lietošana līdz nelielam  daudzum am , ko varat 
papildināt ar dārzeņiem  un tofu.

B asinsgrupai raksturīgās īpašības jūsu  organism ā rada tādu  pašu insulīna 
reakciju, ja lietojat parastās vai ļim a pupas, kukurūzu, griķus vai sezama sēklas 
(kaut gan A grupas īpašību dēļ piem ērotas ir lēcas un zemesrieksti). Insulīna 
sekrēcijas nom ākum a dēļ rodas hipoglikēm ija —  pazem ināts cukura līmenis 
asinīs pēc m altītēm , kā rezultātā uzturvielu m etabolism s ir neefektīvs.

Uz glutēniem , kas sastopam i kviešos, cilvēki ar AB asinsgrupu nereaģē tik 
spēcīgi kā 0 un B asinsgrupas pārstāvji. Tomēr, lai atbrīvotos no  liekās ķerm eņa 
m asas, cilvēkiem ar AB asinsgrupu jāizvairās lietot kviešus, jo  tie m uskuļu 
audos palielina skābum u. AB asinsgrupas īpašnieki kalorijas izm anto efektīvāk, 
ja reakcija audos ir sārm aināka.

P ro d u k ti, kas veicina svara p ieaugum u

Liesa gaļa Slikti sagrem ojam a
Uzkrājas tauku  veidā 
Rada toksīnus zarnās

Parastās pupas Nom āc insulīna efektivitāti
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Izraisa hipoglikēm iju 
Palēnina vielm aiņu 

Lima pupas N om āc insulīna efektivitāti
Izraisa hipoglikēm iju 
Palēnina vielm aiņu 

Sēklas Izraisa hipoglikēm iju
Kukurūza Nom āc insulīna efektivitāti
Griķi Izraisa hipoglikēm iju
Kvieši Palēnina vielm aiņu

Neefektīva kaloriju izm antošana 
Nom āc insulīna efektivitāti

Produkti, kas veicina svara samazinašanos

Tofu Veicina efektīvu vielm aiņu
Jūras produkti Veicina efektīvu vielm aiņu
Piena produkti Uzlabo insulīna producēšanu
Zaļie lapu dārzeņi Veicina efektīvu vielm aiņu
Brūnaļģes (pūšļu fuks) Uzlabo insulīna producēšanu
Ananasi Palīdz grem ošanā

Stim ulē zarnu m otoriku

Iekļaujiet šīs vadlīnijas kopēja pārskata par AB asinsgrupai atbilstošu dietu.

Gaļa un mājputni

AB asinsgrupa Nedēļā •  Izcelsme
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"Ieteiktā porcija ir tikai orientējoša, tā palīdz jum s precizēt diētu atbilstoši 
>avai izcelsmei.

Attiecībā un gaļas un  m ājpu tnu  gaļas lietošanu AB asinsgrupai p iem īt gan 
gan B asinsgrupai raksturīgās īpatnības. Tāpat kā A asinsgrupai, kuņģa skā

bes sekrēcija ir nepietiekam a, lai efektīvi sagrem otu lielu daudzum u dzīvnieku 
olbaltumvielu. Galvenā uzm anība jāpievērš porcijas lielum am  un gaļas lietoša
nas biežum am . AB asinsgrupas pārstāvjiem  ir nepieciešams zinām s daudzum s 
dzīvnieku olbaltum vielu, sevišķi tās, kas ir ieteicam a B asinsgrupai —  jēra, 
litas, truša un tītara  gaļa, nevis liellopa gaļa. G rem ošanas trak tu  kairina tie paši 
ektīni, kas B asinsgrupu, tādēļ jāatturas no  cāļa gaļas.

Izvairieties arī no žāvētas un konservētas gaļas. Šie produkti var izraisīt 
cuņģa vēzi cilvēkiem ar pazem inātu kuņģa skābes līmeni, kas jum s ir raksturīgi 
āpat kā A asinsgrupai.

Sevišķi ieteicams

Jēra gaļa Truša gaļa
Aitas gaļa T ītara gaļa

Neitrāli

Aknas 
Fazāna gaļa

Jaizvairas

Bekons Kornvolas vistas gaļa Irbes gaļa
Liellopa gaļa Pīles gaļa Cūkgaļa
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M alta liellopa gaļa Zoss gaļa Teļa gaļa
Bifeļa gaļa Šķiņķis Brieža gaļa
Cāļa gaļa Sirds Paipalas gaļa

Jūras produkti

AB asinsgrupai ir plaša jūras p roduk tu  izvēle, kas ir lielisks olbaltum vielu 
avots. T āpat kā A asinsgrupas pārstāvjiem, grem ošanas traucējum us izraisa lek- 
tīni, ko satur bute un paltuss. Tāpat kā A asinsgrupai, jum s ir paaugstināts krūts 
vēža risks. Ja kādai no jūsu radiniecēm  ir bijis krūts vēzis, iekļaujiet savā uzturā 
gliemežus. Ēdamie gliemeži Helix pom atia  satur spēcīgus lektīnus, ku ru  aglu- 
tinējošā darb ība ir vērsta uz A grupas m utan ta jām  šūnām , kas raksturīgas 
diviem  biežākajiem krūts vēža veidiem (sk. 10. nodaļā). Tas ir pozitīvs aglutinā- 
cijas veids —  šie lektīni atbrīvo organism u no slimajām  šūnām .

Sevišķi ieteicams

Tuncis Jūras velns Buru zivs
M enca O keāna asaris Sardīne
Jūras asaris Līdaka Jūras forele
Heks Pīkša Ziem eļatlantijas siļķe
Skum brija Varavīkšņainā forele Gliemeži
M ahim ahi Lucjanzivs Store
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Neitrāli

Abalone gliemeži Lasis Zobenzivs
Lufars Ķemm es gliemenes Teilzivs
Karpa Haizivs Pelēkā forele
Sams Sudrabainais asaris Lašveidīgās zivis



Kaviārs Salaka Baltais asaris
Svaiga siļķe Kalmāri Dzeltenais asaris
M īdijas

Jāizvairās

Anšovi Bute Astoņkājis
Barakuda Zutis Austeres
Beluga Vardes Garneles
Zilžaunu asaris Āte Paltuss
Gliemeži (clam , conch) M arinēta siļķe Svītrainais asaris
Krabji O m ārs B ruņrupuči
Vēži Kūpināts lasis Dzeltenaste

Piena produkti un olas

Piena produkti AB asinsgrupai ir piem ēroti tāpat kā B asinsgrupai. Piena 
produkti jum s nāk par labi, it īpaši kultūras saturoši un skābie piena produkti 
—  jogurts, kefīrs un skābais krējum s ar zem u tauku saturu , jo  tie ir vieglāk 
sagrem ojam i.

Galvenais faktors, kam  jāpievērš uzm anība, ir pastiprināta gļotu produkci
ja. Tāpat kā A asinsgrupai, jūsu organism s jau tāpat producē daudz gļotu, un 
papildus tās nav vajadzīgas. Pievērsiet uzm anību  sim ptom iem , kas liecina par 
elpošanas traucējum iem , deguna blakusdobum u vai ausu infekcijām, kas varē
tu norādīt, ka jāsam azina piena produktu  lietošana.
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Olas ir lielisks olbaltum vielu avots cilvēkiem ar AB asinsgrupu. Kaut gan 
tās satur daudz holesterīna, un  AB asinsgrupas pārstāvjiem  (tāpat kā A asins
grupai) ir zinām a nosliece uz sirds slim ībām , pētījum os ir konstatēts, ka to 
attīstībā galvenie vaininieki ir nevis produkti ar augstu holesterīna saturu , bet 
gan piesātinātie tauki.

Ja jūs tom ēr uz tu rā  lietojat olas, jūs varat palielināt olbaltum vielu , bet 
sam azināt holesterīna uzņem šanu, lietojot divus olu baltum us uz vienu olas 
dzeltenum u. (Ņem iet vērā, ka olas nesatur lektīnus, kas ir a trodam i vistas gaļā.)

Sevišķi ieteicams

Biezpiens Kazas piens Skābais krējum s ar
Mājas siers Kefirs zem u tauku saturu
Fetaki siers M ozzarella  siers Jogurts
Kazas siers Ricotta siers
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Neitrāli

Kazeīns G oudas siers Vājpiens vai 2% piens
Čedaras siers Gruyere siers Sojas siers
Colby siers Jarlsburgas siers Sojas piens
Krējuma siers M onterejas siers Šveices siers
Ēdamas siers M insteres siers Sietais siers
Em entāles siers Neišatelas siers Sūkalas

Jaizvairas

A m erikāņu siers Paniņas Provolonas siers
Zilie sieri K am am bēra siers Šerbets
Brī siers Saldējums Pilnpiens
Sviests Parm ezana siers



Cilvēkiem ar AB asinsgrupu labāk ieteicams lietot olīveļļu, nevis dzīvnieku 
taukus, hidrogenētas augu eļļas vai citas augu eļļas. Olīveļļa satur m ononepie- 
sātinātos taukus, kas veicina holesterīna līm eņa pazem ināšanos asinīs. Ēdienu 
gatavošanai nelielā daudzum ā jūs varat lietot arī ghee —  pusšķidru, dzidrinātu  
sviestu, ko plaši lieto Indijā.

Sevišķi ieteicams

Olīveļļa

Neitrāli

Rapšu eļļa Linsēklu eļļa
M encu aknu eļļa Zem esriekstu eļļa

Jāizvairās

Kukurūzas eļļa Sezama eļļa
Kokvilnas sēklu eļļa Saulpuķu eļļa
Safloras eļļa
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Rieksti un sēklas

AB asinsgrupai ieteicam ie rieksti un  sēklas ir ļoti dažādas. Tos var ēst 
nedaudz un ļoti piesardzīgi. Kaut gan tās var b ū t labs olbaltum vielu avots, visas 
sēklas satur lektīnus, kas B asinsgrupai traucē insulīna producēšanu. No otras 
puses, jum s, tāpat kā A asinsgrupai, ir ieteicami zemesrieksti, kas ir spēcīgs 
im ūnsistēm as stimulētājs.

Cilvēkiem ar AB asinsgrupu ir nosliece uz žultspūšļa darbības traucēju
m iem , tādēļ priekšroka dodam a riekstu sviestam, nevis veseliem riekstiem.

Sevišķi ieteicam s

Kastaņi Zem esriekstu sviests
Zem esrieksti Valrieksti

N eitrāli

M andeles Indijas rieksti M akadamija
M andeļu sviests Pekanrieksti C iedru rieksti
Brazīlijas rieksti Liči rieksti Pistācijas

191

Jāizvairas

Lazdu rieksti Sezama sviests (tahini) Saulpuķu sviests
M agoņu sēklas Sezama sēklas Saulpuķu sēklas
Ķirbju sēklas



Pupas un pākšaugi

Arī AB asinsgrupai piem ērotās pupas un pākšaugi ir sajaukti vienā maisā. 
Piemēram, lēcas ir AB asinsgrupas pārstāvjiem svarīgs produkts, kas palīdz cīnī
ties pret vēzi(satur antioksidantus), kaut gan tās nav ieteicamas B asinsgrupai. 
Savukārt kāršu pupas un ļim a pupas, kas palēnina insulīna producēšanu cil
vēkiem ar A asinsgrupu, tāpat iedarbojas uz AB asinsgrupas pārstāvjiem.

Sevišķi ieteicams

N avy  pupas Sojas pupas
Raibās pupas Zaļās lēcas
Sarkanās pupas
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Neitrāli

C ūku pupas Jicama pupas Parastās lēcas
Cannellini pupas Snap pupas Sarkanās lēcas
Brūnās pupas Pākšu pupas Zaļie zirnīši
Ziem eļu pupas Tam arinda pupas Pākšu zirņi
Zaļās pupas Baltās pupas

Jāizvairas

Aduke pupas Aunazirņi Lim a  pupas
A zuki pupas Fava pupas Pelēkie zirņi
Melnās pupas Kāršu pupas



Graudaugi

AB asinsgrupai ieteikum i par graudaugiem  ir tādi paši kā A un B asinsgru
pai. Vairākum ā gadījum u jum s ir ieteicami graudi, pat kvieši, tom ēr to patēriņš 
jāierobežo, jo kviešu graudi AB asinsgrupas pārstāvju organism ā veido pārāk 
daudz skābes. Kviešus nav vēlams lietot arī tad, ja vēlaties sam azināt svaru. 
Kviešu patēriņš jāierobežo arī AB asinsgrupas pārstāvjiem  ar pārm ērīgu gļotu 
produkciju  astm as vai biežu infekciju rezultātā, jo  kvieši pastiprina gļotu p ro 
ducēšanu. Jūs paši varat paeksperim entēt, lai noteiktu, cik daudz kviešu d rīk
stat ēst. Tas neattiecas uz kuņģa skābi, bet gan uz skābju un sārm u līdzsvaru 
m uskuļu audos. Cilvēkiem ar AB asinsgrupu vislabāk ir, ja reakcija audos ir 
viegli sārm aina. Ja kviešu graudu kodols 0 un B asinsgrupas pārstāvju orga
nism ā ir sārm ains, tad cilvēkiem ar A un AB asinsgrupu tas kļūst skābs.

Ierobežojiet diedzētu kviešu g raudu  un kliju lietošanu līdz vienai reizei 
nedēļā. AB asinsgrupai ieteicamie graudu p rodukti ir auzu m ilti, sojas pārslas, 
prosa, m anna, rīsi un  sojas granulas, bet jāizvairās lietot griķus un kukurūzu.

Sevišķi ieteicams

Prosa Rīsu pārslas Rudzu produkti
Auzu klijas Rīsu klijas Plēkšņu kvieši
Auzu milti

Neitrāli

A m arants Granola Sojas pārslas
Mieži V īnogu sēkliņas Sojas granulas
Rīsu krēm s Septiņgraudu m aisījum s Kviešu klijas
Kviešu krēm s M annas pu tra im i Diedzēti kvieši
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Jaizvairas

Griķi Kukurūzas m ilti Kamuts
Kukurūzas pārslas Kviešu m ilti Putra

Maize un konditorejas izstrādājumi

Ieteikum i par m aizi un konditorejas izstrādājum iem  AB asinsgrupai ir 
apm ēram  tādi paši kā par graudaugiem . Parasti tie ir noderīgi p rodukti, tom ēr, 
ja jum s ir pastiprināta gļotu sekrēcija vai liekā ķerm eņa masa, nav ieteicami 
kviešu p ilngraudu produkti. Labi aizvietotāji ir sojas un risu m ilti. Jāņem  vērā, 
ka pārdošanā esošā diedzētu kviešu graudu maize parasti satur tikai nelielu 
daudzum u diedzētu graudu un  pam atā ir pilngraudu maize. Izlasiet etiķeti, 
kurā m inētas sastāvdaļas. Kaut gan Essene un Ezekiel m aize (nopērkam a veselī
gas pārtikas veikalos) ir d iedzētu  graudu  maize, glu tēna lecitīns diedzēšanas 
procesā ir sadalījies.

Sevišķi ieteicams

B rūno risu maize Prosa Rye Vita
Essene m aize Risu cepum i Sojas m iltu  maize
Ezekiel maize 100% rudzu maize D iedzētu kviešu maize
Kraukšķīgie cepum i Kraukšķīgie cepum i Wasa maize 

Fin Crisp Rye Crisps
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Neitrāli

Kviešu m iltu  bagetes Auzu kliju m aizīte
Cieto kviešu graudu produkti Pum perniķeļi
G lutēnu nesaturoša maize Plēkšņu kviešu maizes
M aize ar augstu olbaltum vielu Kviešu kliju maizītes

saturu  (nekviešu) Kviešu pilngraudu  maize 
Dažādu graudu maize

Jāizvairās

Kukurūzas maizītes

AB asinsgrupai labāk piem ērots ir uzturs, kas satur daudz rīsa, nevis m a
karonu izstrādājum u, tom ēr vienu vai divas reizes nedēļā varat lietot sem olina 
vai spinātu  m akaronus. Izvairieties no kukurūzas un  griķiem , priekšroku dodot 
auzām  un rudziem . Kliju un  diedzētu kviešu graudu  lietošanu ierobežojiet līdz 
vienai reizei nedēļā.

Sevišķi ieteicams

Auzu milti Diedzētu kviešu milti Baltie rīsi
Rīsu m ilti Basmati rīsi Rupjie rīsi
Rudzu m ilti Brūnie rīsi

195

Graudi un makaroni



Dārzeni>

Svaigi dārzeņi ir svarīgs fitoķīm isko vielu avots —  tās ir produktos esošas 
dabiskas vielas, kas iedarbojas tonizējoši un pasargā no vēža un sirds slim ībām , 
kas A un AB asinsgrupas pārstāvjus skar biežāk, jo viņiem ir vājāka im ūnsistēm a. 
Tādēļ dārzeņi jāēd vairākas reizes dienā. AB asinsgrupai ir plaša izvēle —  jum s 
ir noderīgi visi dārzeņi, kas ir piem ēroti A un B asinsgrupai.

Vienīgais izņēm um s ir tom āti, kas satur panhem aglutinānus, kuri ietekmē 
visas asinsgrupas. Tā kā AB asinsgrupai ir tik daudzu asinsgrupu m ateriāls un 
lektīni nav specifiski, šķiet, ka tie neietekm ē kaitīgi. Es esm u pārbaudījis pacien
tus ar AB asinsgrupu, kuri bija lietojuši ļoti daudz tom ātu , bet indikatora skalas 
rezultāti viņiem  bija labi.

AB asinsgrupas diētas pastāvīgai sastāvdaļai jākļūst tofu kom binācijā ar 
nelielu daudzum u gaļas un piena produktu . Tofu pozitīvā ietekm e ir arī pret- 
vēža darbība.

N eitrāli

Kuskusa milti Kviešu milti
Kviešu m ilti (Bulgur) Kviešu pilngraudu produkti
Cieto kviešu milti Semolina m akaroni
G lutēna milti Spinātu m akaroni
G rehem a m ilti A m arants
Kviešu plēkšņu milti

Jāizvairās

G riķu pu tra  Artišoku m akaroni
Miežu milti Soba nūdeles
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T apat kā B asinsgrupai, jāizvairas no kukurūzas un kukurūzas p ro d u k 
tiem .

Sevišķi ieteicams

Bietes Pienenes Pētersīļi
Biešu lapas Baklažāni Pastinaki
Brokoļi Ķiploki Saldie kartupeļi
Ziedkāposti Virziņkāposti Lucernas dzinum i
Collard zaļum i M aitake sēnes Tempehs
Gurķi Sinepju zaļās lapas ļamss, visas šķirnes

N eitrāli

Arugula Kolrābji Spānijas sīpoli
Sparģeļi Puravi Dzeltenie sīpoli
Bambusa dzinum i Bibb salāti Sarkanie kartupeļi
Pakčoi salāti Bostonas salāti Baltie kartupeļi
Ķīnas kāposti Ledussalāti Ķirbji
Sarkanie kāposti Mesclun salāti Rappini
Baltie kāposti Romas salāti Kāļi
Ķimenes Abalona sēnes Lociņi
Burkāni Sēnes (siltum nīcas) Brūnaļģes
Kārvele Šitaki sēnes Askalonijas sīpoli
Cigoriņi Portobello sēnes Baltie zirņi
Koriandrs Austersēnes Spināti
Daikonas redīsi Enoki sēnes Briseles kāpostu dzinum i
Dilles O kra Šveices m angolds
Endīvija Zaļās olīvas Tomāti
Eskarola Grieķijas olīvas Turnepši
Fenhelis Spānijas olīvas Ū densrieksti
Fiddlehead papardes Zaļie sīpoli Ūdenskreses
Ingvers Sarkanie sīpoli Cukini
M ārrutki
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Jaizvairās

Mājas artišoki Lima pupas Dzeltenie pipari
Jeruzālemes artišoki M elnās olīvas Redīsi
Avokado Sarkanie pipari M unga dzinum i
Baltā kukurūza Zaļie pipari Redīsu dzinum i
Dzeltenā kukurūza jalapeno pipari

Augļi

AB asinsgrupas nepanesības un noderīgum a rādītāji attiecībā uz augļiem ir 
ļoti līdzīgi A asinsgrupai. Lietojiet vairāk sārm ainu augļu, p iem ēram , vīnogas, 
plūm es un ogas, kas līdzsvaro graudu radīto  aciditāti m uskuļu audos.

AB asinsgrupas pārstāvjiem  nav īpaši ieteicam i daži tropiskie augļi, sevišķi 
m ango un guava. Toties ananasi ir ļoti noderīgi grem ošanas sistēmai.

Jāizvairās lietot ari apelsīnus, pat tad, ja tie pieder pie iemīļotajiem augļiem. 
Cilvēkiem ar AB asinsgrupu apelsīni kairina kuņģi, kā arī traucē svarīgu m ine
rālvielu uzsūkšanos. Jāpaskaidro, ka skābju un sārm u reakcijas notiek  divos 
dažādos veidos —  kuņģī un  m uskuļu audos. Sakot, ka skābie apelsīni AB asins
grupas pārstāvjiem  kairina kuņģi, es run ā ju  par kuņģa kairinājum u, ko tie 
izraisa AB asinsgrupas pārstāvjiem  ar ju tīgu  kuņģi ar sārm ainu saturu. Kaut 
gan cilvēkiem ar AB asinsgrupu skābes līm enis kuņģi parasti ir zems un to 
vajadzētu paaugstināt, apelsīni kairina kuņģa jutīgo gļotādu. G reipfrūti ir ļoti 
līdzīgi apelsīniem  un arī ir skābi, tom ēr tie AB asinsgrupas pārstāvjiem  pozitīvi 
iedarbojas uz kuņģi, pēc sagrem ošanas kļūstot sārm aini. AB asinsgrupai lieliski 
piem ēroti ir citroni, kas uzlabo grem ošanu un izvada gļotas no organisma.

Tā kā C vitam īns ir svarīgs antioksidants, sevišķi kuņģa vēža profilaksē, 
jum s jālieto citi augļi, kas satur daudz C vitam īna, piem ēram , greipfrūti vai kivi.
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Banānos esošie lektlni negatīvi ietekm ē grem ošanu AB asinsgrupas pār 
stāvjiem. Es iesaku tos aizvietot ar citiem  augļiem , kas satur daudz kālija, pie 
m ēram , aprikozēm , vīģēm un dažām  m eloņu šķirnēm .

Sevišķi ieteicams

Ķirši Concord vīnogas Avenes un kazenes
Dzērvenes Zaļās vīnogas hibrīds
Žāvētas vīģes Sarkanās vīnogas Ananasi
Svaigas vīģes G reipfrūti Tumšās plūm es
Ērkšķogas Kivi Zaļās plūm es
Melnās vīnogas C itroni Sarkanās plūm es

Neitrāli

Āboli Kumkvati Papaijas
Aprikozes Laimi Persiki
Kazenes M elones ( Canang, Bumbieri
Zilenes Cantaloupe, Casaba, Plantāni
Brūklenes Crenshaw, Christmas, Žāvētas plūm es
Upenes m edus, m uskata, Rozīnes
Jāņogas Spānijas) Avenes
Dateles Arbūzi Zem enes
Plūškoka ogas N ektarīni M andarīni

Jāizvairās

Banāni Apelsīni D zeloņbum bieri
Kokosrieksti H urm a Rabarberi
Guava G ranātāboli Karam bola 
M ango
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Sulas un šķidrumi

Cilvēkiem ar AB asinsgrupu katru  ritu  jāizdzer neliela glāze silta ūdens, 
kurā iespiesta puscitrona sula. Tas palīdzēs sam azināt gļotas, kas pa nakti ir 
uzkrājušās organism ā. C itronūdens veicina arī norm ālus izvadīšanas procesus. 
Pēc tam  var izdzert glāzi atšķaidītas greipfrūtu vai papaijas sulas.

Uzsvars jāliek uz izteikti sārm ainām  augļu sulām , piem ēram , tum šo ķiršu, 
dzērveņu vai vīnogu sulai.
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Sevišķi ieteicams

Kāpostu sula Ķiršu sula V īnogu sula
Burkānu sula Dzērveņu sula Papaijas sula
Seleriju sula

Neitrāli

Ābolu sula G reipfrūtu sula Ūdens (ar citronu)
Ābolu sidrs Ananasu sula D ārzeņu sula (no citiem
Aprikožu sula P lūm ju sula ieteicamiem dārzeņiem ) 
G urķu sula

Jāizvairas

Apelsīnu sula



Garšvielas

Sāli jāizvieto ar jūras sāli un  brūnaļģēm . Tajās ir zems nātrija saturs —  kas 
ir svarīgi AB asinsgrupai —  un brūnaļģes pozitīvi ietekmē sirdi un im ūnsis- 
tēm u. To var izm anto t arī svara kontrolei. AB asinsgrupai noderīgs ir miso, ko 
iegūst no sojas, un tas piešķir patīkam u garšu zupai vai mērcei.

Izvairieties lietot jebkura veida piparus un etiķi, jo  tie ir skābi. Dārzeņiem  
un  salātiem etiķa vietā izm antojiet citrona sulu ar eļļu.

N ebaidieties lietot daudz ķiploku. Tas ir spēcīgs tonizējošs un dabisks 
antibiotisks līdzeklis, it īpaši AB asinsgrupai.

Nelielā daudzum ā atļauts lietot cukuru un šokolādi, tom ēr izm antojiet tos 
tikai kā piedevu.

Sevišķi ieteicams

Karijs M iso
Ķiploki Pētersīļi 
M ārrutki

N eitrāli

Agars Dulse K alnum ētra
M aranta M edus Sojas m ērce
Baziliks Brūnaļģes (pūšļu fuks) K rūzm ētra
Lauru lapas Kļavas sīrups Baltais cukurs
Bergamote M ajorāns Brūnais cukurs
Brūno rīsu sīrups P iparm ētra Tamari
K ardam ons Melase Tam arinds
Ceratonija Sinepes (sausās) Estragons
Kārvele M uskatrieksts T im iāns
M aurloki Paprika K urkum a
Šokolāde P im iento Vanilīns
Kanēlis Rīsu sīrups Ā bolu etiķis
Krustnagliņas Rozm arīns Balzametiķis
Koriandrs Safrāns Sarkanvīna etiķis
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Tartara m ērce Salvija Ziem as zaļum i
Ķimenes Sāls (lociņi utt.)
Dilles

Jaizvairas

Smaržīgie pipari Kukurūzas sīrups Sarkanie pipari
M andeļu ekstrakts Želatīns Baltie pipari
M iežu iesals M elnie m altie pipari Tapioka
Kaperi Kajennas pipari Baltais etiķis
Kukurūzas ciete P iparu graudi

Piedevas

Izvairieties no visām m arinētajām  piedevām , jo  tās paaugstina kuņģa vēža 
risku. Nelietojiet arī kečupu, jo  tas satur etiķi.

Džems (no ieteiktajiem augļiem)
Želeja (no ieteiktajiem  augļiem)
M ajonēze
Sinepes
Salātu mērce (ar zemu tauku saturu , no ieteiktajām sastāvdaļām)

Jāizvairās

Kečups
M arinēti dārzeņi (ar dillēm, košera, saldie, skābie)
Vorčestras m ērce

Zāļu tējas

Cilvēkiem ar AB asinsgrupu zāļu tējas jālieto, lai stim ulētu im ūnsistēm u un 
izsargātos no kardiovaskulārās sistēmas slim ībām  un vēža. Im ūnsistēm u sti
m ulē lucernas, diždadža, kum elīšu un ehinacejas tēja. Vilkābele un lakricas

Neitrāli
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sakne ir ļoti ieteicama kardiovaskulārās sistēmas stiprināšanai. Zaļā tēja dažā
dos veidos pozitīvi ietekmē im ūnsistēm u. Pieneņu, diždadža saknes un zem eņu 
lapu tēja veicinās dzelzs uzsūkšanos un novērsīs anēm iju.

Sevišķi ieteicams

Lucerna Ingvers Lakrica
Diždadzis Žeņšeņs Lakricas sakne
Kumelītes Zaļā tēja Mežrozītes
Ehinaceja Vilkābele Z em eņu lapas

Dažadi dzerieni

AB asinsgrupai ieteicams sarkanvīns, jo  tas labvēlīgi ietekm ē kardiovas- 
kulāro sistēm u. Tiek uzskatīts, ka katru  dienu izdzerta glāze sarkanvīna sam a
zina sirds slim ību risku gan vīriešiem, gan sievietēm.

Dienā varat dzert vienu vai divas tases parastās vai bezkofeīna kafijas. Tā
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Neitrāli

Kaķpēdiņas P iparm ētras Tim iāns
Kajenne Aveņu lapas Baldriāns
Virza Salvija V ībotnes
Pienenes Asinszāle Baltais bērzs
Dižzirdzene Smilakses Ozola miza
M arūbija G ludā goba Pelašķi
Zīdkoks K rūzm ētra Dzeltenās skābenes
Pētersīļi Zem eņu lapas

Jāizvairas

Alveja Apiņi Rabarberi
M āllēpes Liepziedi Senna
Kukurūzas skaras D eviņvīru spēks G anu plikstiņš
Sierāboliņš Sarkanais āboliņš Skuloja 
G enciāna



paaugstina kuņģa skābes līm eni, turklāt satur tos pašus enzīm us, kas ir atrasti 
sojā. Vislabākā kom binācija ir kafija pārm aiņus ar zaļo tēju.

Sevišķi ieteicams

Kafija
Bezkofeīna kafija 
Zaļā tēja

Neitrāli

Alus Sarkanvīns
Zelteris Baltvīns
Sodas ūdens

Jāizvairās

Destilēts ūdens Citi sodas dzērieni
Sodas dzēriens ar kolu M elnā tēja (ar un bez kofeīna)
Diētiskais sodas ūdens

Ēdienreižu plāns AB asinsgrupai

Ar zvaigznīti (*) apzīm ēti ēdieni, kuriem  ir dotas receptes.

Ēdienkarte un receptes dos jum s vispārēju priekšstatu par AB asinsgrupai 
ieteicamo diētu. To ir sastādījusi dietoloģe Dina H eidera, kura saviem pacien
tiem  veiksmīgi ir izm antojusi asinsgrupām  atbilstošas diētas.

Šīm ēdienkartēm  raksturīgs vidējs kaloriju daudzum s un tās ir sabalansē
tas atbilstoši AB asinsgrupas vielm aiņas efektivitātei. Ievērojot šos ieteikum us, 
vidusm ēra cilvēks spēs saglabāt savu svaru un pat sam azināt to. Tom ēr jum s ir 
iespēja izvēlēties arī alternatīvus produktus, ja vēlaties ēst vieglāku uztu ru  vai 
sam azināt uzņem to kaloriju daudzum u, vienlaikus lietojot sabalansētu un  pie
tiekam u uzturu . (Alternatīvie produkti m inēti pēc ēdieniem , kurus tie var aiz
vietot.)
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Dažās receptēs pam anīsiet sastāvdaļas, kas iekļautas aizliegto p roduk tu  
sarakstā. To daudzum s ir tik mazs (p iem ēram , šķipsniņa p iparu), ka tos droši 
varat lietot —  atkarībā no  sava veselības stāvokļa un to, cik stingri ievērojat 
diētu. Tom ēr ēdienkartes un receptes ir sastādītas pēc iespējas piem ērotākas AB 
asinsgrupai.

Tuvāk iepazīstoties ar AB asinsgrupai ieteikto diētu, jūs paši viegli varēsiet 
plānot savu ēdienkarti un pielāgot savu iem īļoto ēdienu receptes tā, lai tās bū tu  
piem ērotas AB asinsgrupai.

Standarta edienkarte Alternatīva svara kontrolei

1. ē d ie n k a r te s  p arau gs

Brokastis
Ūdens ar citronu (pēc piecelšanās)
240 g atšķaidītas greipfrūtu sulas
2 šķēles Ezekiel maizes 1 šķēle Ezekiel maizes
"Jogurta siers ar garšvielām 1 bez čaum alas vārīta ola
Kafija

Otrās brokastis (Pusdienas)
120 g sagrieztas tītara krūtiņas
2 šķēles rudzu  maizes 1 šķēle rudzu  maizes vai
Cēzara salāti 2 kraukšķīgie rudzu cepumi

2 plūm es 
Zāļu tēja

Launags
"Tofu-siera kūka Vi tases liesa jogurta  ar
Auksta zāļu tēja augļiem

Pusdienas (Vakariņas)
* Tofu om lete
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Standarta ēdienkarte Alternativa svara kontrolei

Apcepti dārzeņi 
Jaukti augļu salāti 
Bezkofeīna kafija 
(Sarkanvīns pēc vēlēšanās)

2. ēdienkartes  paraugs

Brokastis
Ūdens ar citronu (pēc piecelšanās) 
Atšķaidīta greipfrūtu  sula
* Kļavu-riekstu Granola ar sojas pienu 
Kafija

Otrās brokastis (Pusdienas)
* Tabulē
V īnogu ķekars vai ābols 
Auksta zāļu tēja

Launags
C epum i Carob Chip
Kafija vai zāļu tēja M edus m elone un m ājas siers

Pusdienas (Vakariņas)
"Grilēts trusis 
"Pākšu p up iņu  salāti
Basmati rīsi Tvaikoti brokoļi un
Saldēts jogurts ziedkāposti
Bezkofeīna kafija 
(Sarkanvīns pēc vēlēšanās)



Standarta edienkarte Alternativa svara kontrolei

3. ēdienkartes  paraugs

Brokastis
Ūdens ar citronu  (pēc piecelšanās)
Atšķaidīta greipfrūtu  sula
1 bez čaum alas vārīta ola
2 šķēles Essene maizes ar dabisko 1 šķēle Essene maizes ar 

m andeļu sviestu nedaudz saldinātu džem u
Kafija

Otrās brokastis (Pusdienas)
*Tofu-sardīņu pīrāgi Apcepts tofu ar dārzeņiem
vai
*Lazanja ar tofu un pesto 
Jaukti zaļie salāti
2 plūm es 
Zāļu tēja

Launags
Ar augļu sulu saldināts jogurts Liess jogurts ar rozīnēm

Pusdienas (Vakariņas)
Cepts lasis ar svaigām dillēm un 

citronu
*Brūnie rīsi ar safrānu Sparģeļi
^Spinātu salāti 
Bezkofeīna kafija 
(Sarkanvīns pēc vēlēšanās)



Receptes

jogurta siers ar garšvielam

l kg parastā liesā jogurta, 2  daiviņas sasmalcināta ķiploka, 1 tējk. timiāna, 1 tējk. 
bazilika, 1 tējk. raudenes, sāls un p ipari pēc garšas, 1 ēdam karote olīveļļas

Pārlieciet jogurtu  vecā spilvendrānā vai speciālā m aisiņā siera pagatavoša
nai. Aizsieniet to un ļaujiet virs izlietnes jogurtam  notecēt 4 l/ i - 5  stundas.

Izņem iet jogurtu  no  maisiņa, ielieciet bļodā un sajauciet ar garšvielām un 
eļļu. Apsedziet b ļodu  un pirm s pasniegšanas 1-2 stundas atdzesējiet. Pasniedz 
ar svaigiem dārzeņiem .

Tofu un siera kūka
(Ivonnas Čepm enas recepte)

600 g  saspiesta tofu, 2h  tases sojas piena, 'A tējk. sāls (pēc vēlēšanās), 2 tējk. 
citrona sulas, viena citrona m iziņa (sarīvēta), 1 tējk. vaniļas ekstrakta

Sajauc visas sastāvdaļas kopā.

Kūkas garoza

3A tases rupja m alum a m iltu  (vai rudzu m iltu), V2 tases auzu m iltu, Vi tējk. 
sāls, 2 tējk. auksta ūdens

Samaisa sastāvdaļas, tad pievieno eļļu un ūdeni, līdz masa turas kopā. Ar 
mīklu izklāj cepam ās pannas pam atu  un sānus un sadursta ar dakšiņu. Piepilda 
ar tofu m aisījum u un 30-45 m inūtes cep 150 °C tem peratūrā.

A pm ēram  8 porcijas 

Tofu omlete

0,5 kg mīkstā tofu (nospiesta un sasm alcināta), 5 - 6  čem uri austersēņu 
(sagrieztas), 250 g  sasm alcinātu sarkano vai balto redīsu, l tējk. m irin  vai 
šerija cepšanai, l tējk. tam ari sojas mērces, 1 ēdamk. svaigu pētersīļu 1 tējk.
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brūno rīsu m iltu, 4 olas (viegli sakultas), 1 tejk. canola vai extra-virgin 
olīveļļas

Bļodā sajauciet visas sastāvdaļas, izņem ot eļļu. Lielā pannā sakarsējiet eļļu. 
Lieciet pannā pusi m aisījum a un uzlieciet vāku. Nelielā karstum ā cepiet apm ē
ram  15 m inūtes, līdz olas ir izcepušās. N oņem iet no pannas un tu rie t siltum ā. 

To pašu dariet ar atlikušo m aisījum u.

Kļavu-valriekstu granola

I tase auzu pārslu, I tase rīsu kliju, 1 tase sezam a sēklu, 1 tase žāvētu  dzēr
veņu, 1 tase žāvētu  korinšu, 1 tase sasmalcinātu valriekstu, ‘A tases canola 
eļļas, Vi tases kļavu sīrupa, ’A tases medus, 1 tējk. vaniļas ekstrakta

Sakarsējiet cepeškrāsni līdz 120 °C. Lielā bļodā sajauciet auzu pārslas, rīsu 
klijas, sēklas, žāvētās ogas un riekstus. Pievienojiet eļļu un samaisiet. Pievie
nojiet kļavu sīrupu, m edu, vaniļu un vēlreiz labi samaisiet, līdz veidojas d ru 
pana, lipīga masa. Lieciet m asu veidnē un  cepiet 90 m inūtes, ik pēc 15 m inūtēm  
pam aisot, līdz m aisījum s ir zeltaini b rūns un sauss. Atdzesējiet un  glabājiet her
m ētiski slēgtā traukā.

Tabulē

1 tase vārītas prosas, 1 saišķis sagrieztu lociņu, 4 saišķi sagrieztu pētersīļu, 1 
saišķis sagrieztu svaigu vai 2  tējk. kaltētu piparm ētru , 1 liels nom izots un 

sagriezts gurķis (pēc vēlēšanās), 'h tases olīveļļas, 3 citronu sula, 1 tējk. sāls

Ieberiet prosu lielā bļodā. Pievienojiet sagrieztus dārzeņus un  labi sam ai
siet. Pievienojiet eļļu, citrona sulu un  sāli. Pasniedz ar svaigiem zaļajiem salā
tiem , jaunajām  vīnogu lapiņām  vai vienkārši ēd ar dakšiņu. Pasniedz ēstgribas 
ierosināšanai vai kā piknika salātus.

4 porcijas
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Carob Chip cepumi

lh  tases dabiskās canola eļļas, 1/2 tases tīra kļavu sīrupa, 1 tējk. vaniļas 
ekstrakta, 1 ola, 1 3A tases auzu vai brūno rīsu m iltu, 1 tējk. dzeram ās sodas, 
Z2 tases C arob C hip (nesaldinātu), šķipsniņa sm aržīgo piparu (pēc vēlē
šanās)

Ietaukojiet divas cepam ās plātis un  uzkarsējiet cepeškrāsni līdz 200 °C. 
Vidēja lieluma bļodā samaisiet eļļu, kļavu sīrupu  un vaniļu. Sakuliet olu un 
iejauciet eļļas m aisījum ā. Pakāpeniski iemaisiet m iltus un dzeram o sodu, lai 
veidotos stingra mīkla. Iepildiet Carob čipsos un ar tējkaroti lieciet m īklu uz 
plāts. Cepiet 10-15 m inūtes, līdz cepum i kļūst viegli brūngani. Izņem iet no 
cepeškrāsns un atdzesējiet.

40-48 cepum i 

G rilē ts tru sis

2 truši, 1 tase ābolu etiķa, 1 neliels sagriezts sīpols, 2  tējk. sāls, lA tases ūdens,
1 tase rīsu m iltu  vai rīvmaizes, *A tējk. piparu, šķipsniņa kanēļa, ]h  tases 
margarīna

N otīriet trušus un sagrieziet porciju  gabalos. P irm s cepšanas dažas stundas 
gaļu m arinē etiķī ar sīpoliem  un sālsūdeni. Pirm s cepšanas notecina m arinādi.

Šķīvī sajauc m iltus, sāli un garšvielas. Gaļas gabalus iemērc izkausētā m ar
garīnā un tad apvārta m iltos vai rīvmaizē, lai tie labi pieliptu.

Grilē cepeškrāsnī 200 °C tem peratū rā  30-40 m inūtes.

4 -6  porcijas 

Pākšu p u p iņ u  salāti

500 g  zaļo pākšu pupiņu, 1 citrona sula, 3 ēdamk. olīveļļas, 2  daiviņas ķip
loka (sasm alcināta), 2 -3  tējk. sāls

M īkstas un svaigas pākšu pupiņas nom azgājiet, noņem iet kātus un stīgas. 
Sagrieziet 5 cm garos gabaliņos. Vāriet lielā ūdens daudzum ā, līdz pupiņas m īk
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stas. Nolejiet ūdeni un atdzesējiet pupiņas, tad lieciet tās salātu trauka un pec 
garšas pievienojiet citrona sulu, olīveļļu, ķiploku un sāli.

4 porcijas

Tofu-sardīņu pīrāgi
(Ivonnas Čepm enas recepte)

1 kārba sardīņu bez asakām, 2 šķēles vidēja vai cieta tofu, 'A tējk. m ārrutku, 
nedaudz ābolu etiķa, olīveļļa

Saspaidiet sardīnes ar dakšiņu. Samaisiet tofu kopā ar sardīnēm . Pievieno
jiet m ārru tkus un  nedaudz etiķa. Labi samaisiet visas sastāvdaļas, No šīs masas 
veidojiet m azus pīrādziņus. Sakarsējiet pannā nedaudz olīveļļas un apcepiet 
tajā pīrādziņus b rūnus no abām  pusēm . Tos var cept arī cepeškrāsnī. Labi garšo 
kopā ar salātiem.

2 porcijas

Lazanja ar tofu un pesto

0,5 kg m īksta tofu, sajaukta ar 2 ēdamk. olīveļļas, 1 tase sasmalcināta, vidēji 
liesa Mozzarella vai R icotta siera, 1 ola (pēc vēlēšanās), 2 paciņas saldētu  
spinātu vai sv a ig i, sagriezti spināti, 1 tējk. sāls, 1 tējk. raudenes, 4 tases pesto  
mērces (var arī m azāk), 9 paciņas rīsu vai plēkšņu kviešu m iltu  lazanjas 

nūdeles (vārītas), 1 tase ūdens

Samaisiet tofu un  sieru ar olu, spinātiem  un garšvielām. Ielejiet 1 tasi 
mērces 23 x 32 cm  cepešpannā. Nākam ajā kārtā lieciet nūdeles, tad siera masu, 
tad m ērci. Turpiniet likt šādas kārtas, kā virsējo liekot nūdeles un mērci.

Cepiet 175 °C tem peratū rā 30-45 m inūtes, līdz lazanja gatava.
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Brūnie risi ar safranu

3 ēdamk. extra-virgin olīveļļas, 1 liels Spānijas sīpols vai sarkanais sīpols,
1 tējk. m alta koriandra, 1 tējk. muskatrieksta, 2 pākstis kardam ona (lietot 
tikai tajās esošās sēklas), 1 tējk. safrāna pavedienu, 2  ēdamk. rožūdens (no
pērkam s Tuvo A ustrum u produktu veikalos), 2 tases brūno rīsu, 4 tases f i l t
rēta ūdens (vāroša)

Sakarsētā eļļā 10 m inūtes apcepiet sīpolus ar visām garšvielām, izņem ot 
safrānu. Atsevišķā traukā sasm alciniet safrāna pavedienus un pievienojiet ap 
ceptajai masai. Pievienojiet sīpolu masai pusi rožūdens. Cep vēl 15 m inūtes, tad 
pievieno rīsus ar verdošu ūdeni. Atlikušo rožūdeni pievieno tieši pirm s pa
sniegšanas.

4 porcijas 

Spinātu salāti

2 saišķi svaigu spinātu, 1 saišķis sasm alcinātu lociņu, 1 citrona sula, 3A tējk. 
olīveļļas, sāls un p ipari pēc garšas

Labi nom azgājiet spinātus, noteciniet ūdeni, sasm alciniet tos un apkaisiet 
ar sāli. Pēc dažām  m inūtēm  nospiediet lieko ūdeni. Pievienojiet lociņus, c it
ronu sulu, eļļu, sāli un piparus. Jāpasniedz uzreiz.

6 porcijas

AB asinsgrupai ieteicamie uztura bagātinātāji

U ztura bagātinātāju —  vai tie bū tu  vitam īni, minerālvielas vai augi —  
uzdevum s ir papild ināt diētu ar trūkstošajām  barības vielām un sniegt papildu 
aizsardzību, kas nepieciešam a organism am . AB asinsgrupai uztura bagātinātāji 
ir fokusēti uz

—  im ūnsistēm as stim ulēšanu
—  pret vēzi aizsargājošu antioksidantu  piegādi
—  sirds stiprināšanu
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Cilvēku ar AB asinsgrupu ieteicamie uztura bagātinātāji veido visai jauktu 
ainu. Kaut gan jum s piem īt A asinsgrupai raksturīgā vārīgā im ūnsistēm a un 
uzņēm ība pret slim ībām , AB asinsgrupas diēta piedāvā bagātīgu uzturvielu 
klāstu, kas spēj cīnīties pret slim ībām .

Piem ēram , AB asinsgrupas diētā ietilpst daudz A vitam īnu, B,2 vitam īnu, 
niacīnu un E vitam īnu, kas pasargā no  vēža un sirds slim ībām . Vēl citus uztura 
bagātinātājus es ieteiktu lietot tikai tad, ja cilvēks neievēro AB asinsgrupai atb il
stošu diētu. Pat dzelzs, kā trūkst A grupas veģetārajā diētā, ir viegli uzņem am a 
ar AB asinsgrupai ieteiktajiem  produktiem . Tom ēr ir daži uztura bagātinātāji, 
kas var būt noderīgi AB asinsgrupai.

Ieteicams

C vitamīns
Cilvēkiem ar AB asinsgrupu, kuriem  ir paaugstināts kuņģa vēža risks sa

karā ar pazem ināto kuņģa skābes līm eni, var palīdzēt papildu C vitam īna lieto
šana. N itrīti (savienojum i, kas rodas kūp ino t un konservējot gaļu) AB asins
grupai var radīt īpašas problēm as, jo  šo vielu kancerogēnā darbība vairāk skar 
cilvēkus ar pazem inātu kuņģa skābes līm eni. Kā antioksidants C vitam īns bloķē 
šīs reakcijas (tom ēr joprojām  jāizvairās lietot kūpinātus un konservētus p ro 
duk tus). Tom ēr neiedom ājieties, ka v itam īns jālieto milzīgā daudzum ā. Es 
esm u konstatējis, ka cilvēkiem ar AB asinsgrupu nav nepieciešam s lietot lielas 
C v itam īna devas (1000 m g un vairāk), jo tas var radīt kuņģa darbības traucēju 
mus. Lietojot dienā 2 -4  kapsulas pa 250 mg, vēlams, no  m ežrožu paaugļiem  
iegūta v itam īna, grem ošanas traucējum i neradīsies.

AB asinsgrupai piemērotākie produkti, kas ir bagāti ar C vitamīnu

Ogas Ķirši
G reipfrūti C itroni
Ananasi Brokoļi
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C inks (piesardzīgi)
Esmu novērojis, ka neliels cinka papildinājum s (3 m g dienā) bērnus ar AB 

asinsgrupu bieži vien ievērojami pasargā no infekcijām (sevišķi ausu infekci
jām ). Tomēr cinka papildinājum s ir abpusgriezīgs zobens. Ja periodiski lietotas 
mazas devas stip rina im unitāti, tad lielākas devas to nom āc un var traucēt citu 
m inerālvielu uzsūkšanos. Uzmanieties ar cinku! Tas ir pilnīgi neregulējam s un 
viegli pieejams dažādos bagātinātājos, tom ēr to nedrīkst lietot, nekonsultējoties 
ar ārstu.

AB asinsg rupa i p iem ēro tāk ie  p ro d u k ti, kas ir bagāti a r cinku

Olas
Pākšaugi

Selēns (piesardzīgi)
Selēns darbojas kā antioksidants paša organism a aizsargsistēmā un var būt 

noderīgs AB asinsgrupas īpašniekiem , kam  ir nosliece uz vēzi. Tom ēr pirm s 
selēna preparāta lietošanas konsultējieties ar savu ārstu: ir ziņots par selēna tok- 
sicitātes gadījum iem  cilvēkiem, kas ir lietojuši pārm ērīgi daudz selēna.

Augi / fitoķ īm isk ie līdzekļi 

AB asin sg ru p a i ieteicam i

V ilkābele (Crataegus oxyacantha). Tā kā cilvēkiem ar AB asinsgrupu ir 
nosliece uz sirds slim ībām , viņiem  nopietn i jādom ā, kā aizsargāt savu kardio- 
vaskulāro sistēmu. AB asinsgrupai atbilstošas diētas ievērošana šo risku m azina, 
tom ēr, ja jum s vai jūsu  ģim enes locekļiem ir sirds slimības, šī profilaktiskā p ro 
gram m a jāpaplašina. Šo fitoķīmisko vielu ar aizsargājošām īpašībām  satur vilk
ābele (Crataegus oxyacantha). Tai ir daudzveidīga ietekme uz kardiovaskuläre 
sistēm u. Vilkābeles preparāti palielina artēriju  elastību un stiprina sirdi, kā arī 
pazem ina asinsspiedienu un nedaudz šķīdina aterosklerotiskās plātnītes a rtē 
rijās.

Vācijā vilkābeles preparāti ir oficiāli apstiprināti m edikam enti, tom ēr citur
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par vilkābeles iedarbību nekas nav zinām s. Vilkābeles ekstraktus un tinktūras 
var iegādāties veselīgas pārtikas veikalos un aptiekās. Es nevaru vien beigt slavēt 
šo augu! Vācijas oficiālajās m onogrāfijās rakstīts, ka šis augs neizraisa nekādas 
blakusparādības. Ja tas bū tu  m anos spēkos, es vilkābeles ekstraktu pievienotu 
sausajām brokastīm  —  tāpat kā vitam īnus.

Imunitāti stimulējoši augi. Tā kā AB asinsgrupas im ūnsistēm a ir uzņē
mīga pret vīrusu un citām  infekcijām, augi ar m aigu im ūnstim ulējošu darbību, 
piem ēram , purpurkrāsas ehinaceja (Echinacea purpurea), var palīdzēt izsargā
ties no saaukstēšanās slim ībām  vai gripas un stim ulēt im ūnsistēm as aizsardzību 
pret vēzi. Daudzi cilvēki lieto ehinacejas preparātus šķīdum a vai tablešu form ā, 
kas ir ļoti izplatīti. Im ūnsistēm as tonizēšanai lieto arī Ķīnā augošos tragant- 
zirņus (Astragalus m embranaceus), bet tos nav tik viegli atrast. Abu augu d a r
bības pam atā ir cukuri, kas, iedarbojoties m itogēni, stim ulē balto  asins šūnu  
proliferāciju, kuras im ūnsistēm ā veic aizsargfunkciju.

Augi ar nomierinošu darbību. AB asinsgrupas īpašnieki var lietot augus ar 
vieglu relaksējošu darbību, p iem ēram , kum elītes un  baldriāna sakni. Šo augu 
tējas jālieto bieži. Baldriānam  ir nedaudz asa sm arža, bet, pie tās pierodot, tā 
liekas pat patīkam a.

Kvercetīns. Kvercetīns ir bioflavonoīds, kas atrodam s daudzos dārzeņos, 
sevišķi dzeltenajos sīpolos. Kvercetīna preparāti plašā klāstā ir pieejami veselī
gas pārtikas veikalos parasti kapsulās no  100 līdz 500 mg. Kvercetīns ir ļoti 
spēcīgs antioksidants —  tūkstošiem  reižu spēcīgāks par E vitam īnu. Kvercetīns 
var bū t iedarbīgs papildinājum s aizsardzībā pret vēzi.

īstais mārdadzis (Silybum m arianum ). Tāpat kā kvercetīns, īstais m ārda- 
dzis ir efektīvs antioksidants, turklāt, pateicoties savām specifiskajām īpašībām , 
tas sasniedz ļoti augstu koncentrāciju  aknās un žultsvados. Cilvēkiem ar AB 
asinsgrupu raksturīgi aknu un žultspūšļa darbības traucējum i. Ja kādam  no 
jūsu radiniekiem  ir bijušas aknu, aizkuņģa dziedzera vai žultspūšļa slimības, 
apsveriet iespēju papildus lietot īstā m ārdadža preparātus, kas ir viegli n opēr
kami vairākum ā veselīgas pārtikas veikalu. īstā m ārdadža preparāti jālieto vēža 
slim niekiem , lai pasargātu aknas no  ķīm ijterapijas radītā bojājum a.
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Bromelaīns (ananasu enzīms). Ja jum s ir AB asinsgrupa un problēm as rada 
vēdera uzpūšanās vai citas pazīmes, kas liecina par pro teīnu  uzsūkšanās tra u 
cējum iem , papildus jālieto bromelaīns. Šis enzīms m ērenā pakāpē sašķeļ uztura 
proteīnus, palīdzot AB grupas grem ošanas traktam  labāk asimilēt proteīnus.

AB asinsgrupa 
Stress / ieteicamā fiziskā aktivitāte

Spēja novērst stresa negatīvo ietekmi slēpjas jūsu asinsgrupā. Kā tika m inēts
3. nodaļā, stress pats par sevi nav problēm a —  to rada jūsu  reakcija uz stresu. 
AB asinsgrupas pārstāvji ir pārm antojuši tādu  pašu reakcija uz stresu, kāda ir A 
asinsgrupai. Šajā ziņā jum s nav nekā kopīga ar B asinsgrupu.

Cilvēki ar AB asinsgrupu uz stresa p irm o —  trauksm es —  stadiju reaģē 
intelektuāli. Jūsu sm adzenēs iedegas “adrenerģiskās lam piņas”, rado t uzbudi
nājum u, aizkaitinām ību un hiperaktivitāti. Stresa signāli satricina im ūnsistēm u, 
un organism s kļūst vājāks. N ervu sistēm as paaugstinātā ju tība  pakāpeniski 
sagrauj trauslās aizsargājošās antivielas. Cilvēks ir pārāk noguris, lai cīnītos pret 
infekcijām un baktērijām , kas to  vien gaida, lai uzbruktu , gluži kā laupītāji seko 
savam apdullinātajam  upurim .

Tom ēr apgūstot nom ierinošus vingrinājum us, piem ēram , jogu un m editā
ciju, kas koncentrēti uz atslābināšanos, jūs varat veiksmīgāk stāties p re tī stresa 
negatīvajai ietekmei. Cilvēki ar AB asinsgrupu slikti reaģē uz pastāvīgu kon
frontāciju, un  nom ierināšanās prasm i varētu uzskatīt p ar viņiem  nepieciešam u 
brīnum līdzekli.

Ja AB asinsgrupas pārstāvjiem saglabājas dabiskais spriedzes stāvoklis, stress 
var izraisīt sirds slimības un dažādas vēža formas. N om ierinoši vingrojum i ir 
līdzeklis, kas cilvēkus ar AB asinsgrupu pasargā no stresa uzbrukum a.

Kā svarīgākie nom ierinošie vingrojum i m inam i tai či čuan (ķīniešu boksa 
lēnu kustību rituāla secība) un  hatha joga —  indiešu vingrojum u sistēm a ar 
stiepšanos. Cilvēkiem ar AB asinsgrupu ieteicami m ēreni izotoniski vingrojum i, 
piem ēram , pārgājieni, peldēšana un riteņbraukšana. Ja es iesaku nom ierinošus 
vingrojum us, tas nenozīm ē, ka nedrīkst nolīt ne lāsīte sviedru. Galvenais ir psi
hiskā stāvokļa saistība ar fizisko aktivitāti.
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Piem ēram , smagi sporta veidi un vingrojum i tikai iztukšos nervu enerģiju, 
padarot jutīgu pret visu, bet im ūnsistēm u —  uzņēm īgu pret visām slim ībām  un 
infekcijām.

Cilvēkiem ar AB asinsgrupu ieteicamas tabulā m inētās fiziskas nodarbības, 
īpaša uzm anība jāpievērš nodarb ību  ilgum am . Lai sasniegtu vislabākos rezultā
tus, ar vienu vai vairākām  no tām  jānodarbojas trīs vai četras reizes nedēļā.

AB asinsgrupa 
Norādījumi par fiziskajām nodarbībām

Tai či čuan jeb tai či ir vingrojum i, kas palielina ķerm eņa kustību  elastī
gum u. Šķiet, ka Tai či čuan v ingrojum u lēnie, graciozie un elegantie žesti maskē 
roku un kāju zibenīgos sitienus, bloķēšanu un atvairīšanu. Ķīnā cilvēki ar tai či 
katru  dienu sporta laukum os nodarbojas grupās, veicot šīs kustības sinhroni. 
Tai či ir ļoti efektīva atslābinoša nodarb ība, tom ēr tā apgūšanai ir nepieciešam a 
koncentrēšanās un  pacietība.
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Arī joga labi ietekm ē AB grupai raksturīgo reakciju uz stresu. Tajā apvie
nota garīga attīrīšanās ar elpošanas kontroli un dažādas pozas, kas ir izveidotas 
tā, lai cilvēks pilnībā koncentrētos uz sevi, atbrīvojoties no ārpasaules rūpēm . 
Hatha joga ir visizplatītākais jogas veids, kas tiek praktizēts Rietumos.

Ja iemācīsieties jogas pam atpozas, varat izveidot savam dzīvesveidam vis
p iem ērotāko ikdienas v ing ro jum u  kom pleksu. Vairāki pacienti ar AB asins
grupu, kuri ir apguvuši jogas atslābināšanās paņēm ienus, m an ir teikuši, ka viņi 
nespēj iziet no  m ājas, p irm s nav veikuši savus jogas vingrojum us.

Tomēr ir pacienti, kas saka, ka jogas tehnikas pieņem šana ir konfliktā ar 
viņu reliģisko pārliecību. Viņi bažījas, ka, nodarbojoties ar jogu, viņi atbalsta 
A ustrum u m isticism u. Es viņiem  atbildu: “Ja jūs ēdat itāliešu ēdienus, vai tad 
jūs kļūstat par itāli?” Meditācija un joga ir tikai tas, par ko jūs to  izveidojat. 
Vizualizējiet un  m editējiet par lietām , kas jum s ir svarīgas. Pozas ir neitrālas —  
tie ir tikai gadu gaitā pārbaudīti v ingrinājum i.

Vienkārši jogas paņēmieni relaksācijai

Joga sākas un beidzas ar atslābināšanos. Mēs pastāvīgi sasprindzinām  savus 
m uskuļus un ļoti reti iedom ājam ies darīt pretējo —  atgulties un atslābināties. 
Mēs jutīsim ies daudz labāk un būsim  veselīgāki, ja regulāri atbrīvosim  m usku
ļus no sasprindzinājum a, ko rada stress un ikdienas spriedze.

Vislabākā atslābinošā poza ir guļus uz m uguras. Novietojiet rokas un kājas 
tā, lai gūžām, pleciem un m ugurai bū tu  pavisam ērti. Dziļas atslābināšanās 
mērķis ir do t ķerm enim  un garam  pilnīgu m ieru, līdzīgi kā sabangoti viļņi no 
rim st pēc vētras.

Sāciet ar vēdera elpošanu. Kad elpo zīdainis, kustas viņa vēders, nevis krūš
kurvis. Tom ēr daudziem  no m um s pieaugot kļūst par ieradum u nedabiskā un 
neefektīvā elpošana ar krūškurvi. Viens no jogas uzdevum iem  ir atrast īsto 
elpošanas centru. Pavērojiet savu elpošanas m ehānism u. Vai jūsu  elpošana ir 
strauja, virspusēja, neregulāra, vai arī jum s ir tendence aizturēt elpu? Ļaujiet 
savai elpošanai atgriezties pie dabiskā m ehānism a —  pilnas, dziļas, regulāras un 
neierobežotas elpošanas. M ēģiniet izolēt tikai savus apakšējos elpošanas m us
kuļus, un jūs redzēsiet, ka varat elpot bez krūškurvja kustībām . Elpošanas vin
grinājum i jāizpilda vienm ērīgi un bez sasprindzinājum a. Uzlieciet roku uz 
nabas un izjūtiet elpošanas kustības. Atslābiniet plecus.

218



V ingrinājum u sāciet ar pilnīgu izelpu. Ieelpas laikā iedomājieties, ka jum s 
uz vēdera atrodas smags priekšm ets, p iem ēram , bieza grām ata, un  ieelpojot 
m ēģiniet pacelt šo iedom āto svaru. Izelpā ļaujiet šim  iedom ātajam  priekšm e
tam  spiest vēderu uz iekšu, palīdzot izelpot. Izelpojiet vairāk gaisa nekā parasti, 
it kā “izspiežot” no plaušām  vairāk gaisa. Šis ir jogas vingrojum s diafragm ai, 
kas vēlāk atbrīvo šī m uskuļa sasprindzinājum u. Iesaistiet šajā procesā arī vēdera 
m uskuļus. Veicot ieelpu, virziet to uz leju tik dziļi, lai varētu pacelt iedom ātu 
sm agum u. M ēģiniet pilnībā koncentrēties uz vēdera elpošanu, neļaujot kustē
ties krūškurvja m uskuļiem .

Pat tad, ja jūsu  iknedēļas vingrošanas program m ā ir vairāk aerobikas v in
grojum u, m ēģiniet tajā iekļaut arī atslābinošus un nom ierinošus vingrojum us, 
kas vislabāk palīdzēs regulēt AB grupai raksturīgās reakcijas uz stresu.

Nobeigums: daži vārdi par personību

Analizējot cilvēka personību saistībā ar asinsgrupu, AB asinsgrupas īpaš
nieki lepojas ar to, ka šāda bija Jēzum  K ristum . N orādījum i par to  iegūti no 
asinīm , kas atrastas uz Turīnas līķauta. Tā ir satraucoša ideja, lai gan es to  ap
šaubu, jo Jēzus dzīvoja apm ēram  tūkstoš gadu agrāk, nekā radās AB asinsgrupa.

Bet ko jum s nozīm ē AB asinsgrupa? Nav viegli noskaidrot detaļas, bet AB 
asinsgrupa radās, saplūstot smalkajai un jutīgajai A asinsgrupai ar līdzsvaro
tāko un koncentrētāko B asinsgrupu. Rezultāts ir apgarota, reizēm ekscentriska 
personība, kas cenšas aptvert visas dzīves jom as, īpaši nedom ājot par sekām. 
Šādas īpašības ir ļoti raksturīgas AB asinsgrupas pārstāvjiem . Im ūnsistēm a ir 
sevišķi draudzīga vīrusiem  un visām slim ībām , kas satopam as uz m ūsu  p lanē
tas. Ja 0 asinsgrupas im ūnsistēm a ir apgādāta ar vism odernākās tehnoloģijas 
aizsardzību, tad AB asinsgrupas im ūnsistēm as durv īm  nav pat aizbīdņa.

Šo īpašību dēļ cilvēki ar AB asinsgrupu ir ļoti pievilcīgi un populāri. Ir 
viegli saprasties ar cilvēkiem, kas jūs sagaida ar atplestām  rokām , netu r uz jum s 
ļaunu prātu  un jebkurā situācijā izsakās diplom ātiski. Nav brīnum s, ka d au 
dziem dziedniekiem  un garīgajiem skolotājiem ir AB asinsgrupa.

Problēm a ir tāda, ka AB asinsgrupas pārstāvju im ūnā sistēm a ir tika a t
vērta, ka jum s var rasties aizdom as, ka patiesībā viņi nav lojāli nevienai grupai.
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Tiek uzskatīts, ka AB asinsgrupa bija Benediktam  A rnoldam , pazīstam ākajam  
m ūsu nācijas nodevējam.

Pozitīvs ir tas, ka AB asinsgrupas īpašnieki tiek uzskatīti par pievilcīgāka
jiem  un interesantākajiem  cilvēkiem. Diemžēl viņu iedzim tais valdzinājum s 
bieži vien noved pie traģiska iznākum a. AB asinsgrupa bija D žonam  F. Kene- 
dijam  un M erilinai M onro. Kaut gan viņi jau sen vairs nav šajā pasaulē, tautas 
pieķeršanās viņiem  bija tik cieša, ka līdz pat šai dienai ir saglabājusies am eri
kāņu psihē. Tom ēr par savu pievilcību un valdzinājum u viņi samaksāja visaug
stāko cenu.



Asinsgrupa
un

veselība



8. ĀRSTĒŠANAS STRATĒĢIJA SAISTĪBĀ 
AR ASINSGRUPU

Tagad jūs zināt, cik cieša ir saistība starp asinsgrupu un veselību. Es ceru, 
ka jūs arī sākat saprast, ka to  ir iespējams kontrolēt, kaut arī jum s ir nosliece uz 
noteiktām  slim ībām . Jūsu asinsgrupas plāns turpm ākajā dzīvē ir jūsu veselības 
pamats.

Turpm ākajās trijās nodaļās aplūkosim  specifiskus m edicīniskus jau tā ju 
m us, kas var skart ikvienu no m um s, un kā izm anto t savā asinsgrupā slēpto 
inform āciju veselības stāvokļa uzlabošanai. Sāksim ar zālēm un m ūsdienās b ie
žāk izm antotām  ārstēšanas m etodēm .

Zāles slim ību ārstēšanai izm anto jau tūkstošiem  gadu. Sam aņa vai burvja 
izvārītajām zālēm bija ne vien ārstnieciska iedarbība, bet arī psiholoģisks spēks. 
Kaut gan šis virum s bieži vien bija pretīgs un nelāgi oda, tajā slēpās burvestība, 
un sirdzējs bez tielēšanās izdzēra šo rūgto v irum u cerībā uz izveseļošanos.

Kopš tiem  laikiem  nekas daudz nav mainījies.
M ūsdienās ārsti izraksta pārāk  daudz zāļu, un  mēs pārāk daudz tās lieto

jam . Tā ir nopietna problēm a. Atšķirībā no citiem  dabas dziedniecības speciā
listiem , kas n o ra id a  pilnīgi visu m ūsd ien u  farm āciju , es uzskatu  ka m ūsu  
viedoklim jābūt vairāk pam atotam  un elastīgam. Vairākums m edikam entu ir iz
veidoti tā, lai tie bū tu  efektīvi plašam  cilvēku lokam , un tos izm anto, lai ārstētu  
lielāko daļu sm ago un potenciāli bīstam o slimību.

Tom ēr paskatīsimies uz zālēm no cita skatpunkta: visas zāles ir indes! Efek
tīvie m edikam enti, kas ir atklāti gadsim tu gaitā, patiesībā ir selektīvas indes. 
Daudzas citas ir plašākas un m azāk selektīvas indes. Lielisks piem ērs ir onko lo
ģisko slim ību ķīm ijterapijā lietojam o m edikam entu  plašais arsenāls. Vēža šūnu 
iznīcināšanas procesā daudzi no  šim  m edikam entiem  nesaudzīgi uzbrūk  arī
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veselajām šūnām . (To es nesaku ar nodom u nozākāt onkologus. Tāda vienkārši 
ir situācija.)

Pozitīvi ir tas, ka ķīm ijterapija reizēm iedarbojas. Slikti ir tas, ka reizēm 
ķīm ijterapija iedarbojas, bet pacients nom irst ārstēšanas radīto  kom plikāciju 
dēļ. Tā ir briesm īgi sarežģīta lieta.

M ūsdienu z inātne ir apveltījusi m edicīnu ar m ulsinoši plašu m edika
m entu  klāstu, un tos visus izraksta saprātīgi dom ājoši ārsti visā pasaulē. Bet vai 
mēs esam pietiekam i uzm anīgi, lietojot antibiotikas vai vakcīnas? Kā jūs varat 
zināt, ka tieši šis m edikam ents ir vislabākais jum s, jūsu  ģim enei un jūsu bēr
niem?

Atbilde atkal ir m eklējam a asinsgrupās.

Bezrecepšu preparāti

Ir ļoti daudz bezrecepšu m edikam entu , kas paredzēti, lai ārstētu vai visas 
parastākās kaites —  sākot no galvassāpēm un  locītavu sāpēm  un  beidzot ar aiz- 
cietējum u un grem ošanas traucējum iem . Tādēļ šķiet, ka tām  vajadzētu būt 
lētām, ērti lietojam ām  un efektīvām.

Kā dabas dziedniecības speciālists es izvairos ieteikt pacientiem  bezrecepšu 
m edikam entus, kad vien tas ir iespējams. V airākum ā gadījum u pastāv a lter
natīvi dabiski līdzekļi, kas darbojas tikpat labi vai pat labāk. Turklāt vairāku 
bezrecepšu m edikam entu  lietošana ir riskanta.

•  Aspirīns šķidrina asinis, kas var radīt problēm as cilvēkiem ar 0 asins 
g rupu, kuriem  jau tā ir “šķidras” asinis. Turklāt tas var m askēt sm agu 
infekciju vai slim ību sim ptom us.

•  A ntihistam īna līdzekļi var paaugstināt asinsspiedienu, īpaši bīstam i tas ir 
A un  AB asinsgrupai. Tie var arī izraisīt m iegainību un paasināt prostatas 
slimības.

•  Par ieradum u kļuvusī caurejas līdzekļu lietošana patiesībā var izraisīt aiz- 
cietējum u, kas pārtrauc dabisko izvadīšanas procesu. Tie var bū t kaitīgi 
arī cilvēkiem ar Krona slim ību —  tā skar galvenokārt 0 asinsgrupu.

•  Līdzekļi p ret klepu, kakla sāpēm  un elpceļu slim ībām  bieži izraisa blakus- 
parādības —  augstu asinsspiedienu, m iegainību un reiboni.
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Pirm s jūs sākat ārstēt ar bezrecepšu m edikam entiem  galvassāpes, spazmas 
vai citus veselības traucējum us, m ēģiniet izdibināt to patieso cēloni. Bieži vien 
tie ir saistīti ar diētu vai stresu. Jums bū tu  jāuzdod sev šādi jautājum i.

•  Vai m anas galvassāpes ir stresa rezultāts?
•  Vai kuņģa darbības traucējum us ir izraisījusi m anai asinsgrupai nepie

m ērotu  p roduk tu  lietošana?
•  Vai deguna b lakusdobum u slimība ir radusies pēc gļotu sekrēciju veici

nošu p roduk tu  pārm ērīgas lietošanas? Vai h istam īnu  atbrīvojošu p ro 
duktu  lietošana (0 asinsgrupai tādi ir kvieši)?

• Vai saslim šana ar gripu ir novājinātas im ūnsistēm as rezultāts?
• Vai aizliktu degunu un b ronh ītu  ir izraisījusi pārm ērīga gļotu p ro d u k 

cija elpceļos?
• Vai zobu sāpes ir izraisījusi infekcija, kam  nepieciešam a tūlītēja m edika- 

m entoza ārstēšana?
•  Vai vēdera izeju m īkstinošu preparātu  lietošana neietekm ē dabisko izva

dīšanas procesu? Vai tā neizraisa caureju?

Es noteikti iesaku m eklēt ārsta palīdzību, ja jūsu slimības sim ptom i ir h ro 
niski vai sevišķi smagi. Sāpes, vājum s, klepus, drudzis, sastrēgum s un  caureja 
var bū t dziļāk slēptu slimību cēlonis. Šos sim ptom us jūs varat novērst ar 
m edikam entu  lietošanu, bet tie neietekm ēs slimības patieso cēloni.

Ja sāpes vai citi veselības traucējum i rodas tikai dažreiz, vairākum ā gadīju
m u bezrecepšu m edikam entus lieliski var aizvietot ar dabiskiem  līdzekļiem. Tos 
dažādās form ās (tējas, kom preses, šķidrās tinktūras, ekstrakti, pulveri un kap
sulas) var iegādāties veselīgas pārtikas veikalā vai dabisku uzturvielu centrā.

Lai pagatavotu zāļu tēju, uzvāriet ūdeni, ieberiet tajā ārstniecības augus un 
ļaujiet ievilkties tējai apm ēram  5 m inūtes.

Lūdzu, iegaum ējiet sim bolus, kas attiecas īpaši uz katru  asinsgrupu.

Simboli
jāizvairās 0 asinsgrupai
jāizvairās A asinsgrupai
jāizvairās B asinsgrupai
jāizvairās AB asinsgrupai
īpaša uzm anība jāpievērš visām  asinsgrupām

225



Galvassāpes

Kumelītes 
D am iāna •
Zeltpipenītes

Sinusīts

Sierāboliņš
T im iāns

A rtrīts

Lucerna Rūgtās sāls vanna
Bosvella R ozm arīna tēja
Kalcijs

Ausu sāpes

Ķiploka-zldkoka-olīveļļas ausu pilieni 

Zobu sāpes

Sm aganu masāža ar saspiestu ķiploku 
Sm aganu masāža ar krustnagliņu eļļu

Gremošanas traucējumi, dedzināšana

Pūšļu fuks Ingvers
Bromelains (ananasu) P iparm ētras
G enciāna

Spazmas, gāzu uzkrāšanās

Kumelīšu tēja P iparm ētru  tēja
Fenheļa tēja Probiotiskie preparāti ar bifidum
Ingvera tēja
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Slikta duša

Kajennas pipari 
Ingvers. 
Lakricas sakne

Gripa

A rabinogalaktāns Ķiploks
Ehinaceja M ežrozīšu tēja

Drudzis

Kaķpēdiņas Vībotne
Zeltpīpenītes Kārkla miza

Klepus

M āllēpes
M arūbija
Liepziedi

Kakla sāpes

Sierāboliņa tēja kakla skalošanai T  
Salvijas tēja kakla skalošanai

Aizsprostojums (venu)

Lakricas tēja Nātres
Zīdkoks Vībotnes

Aizcietejums

Alvejas sula Smilšu ceļteka
Šķiedrvielas G ludā goba
Lapegles m iza (ARA-6)
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Caureja

Mellenes L. acidophilus (jogurta kultūra)
Plūškoka ogas Aveņu lapas

Menstruāciju spazmas

Jamaikas kizils

ik  Nesen patentēta viela, kas iegūta no lapegles mizas. Pulvera veidā pie 
m anis to  var iegādāties ar nosaukum u ARA-6. Ir pierādīts, ka tā ir 
lielisks im ūnstim ulators. Turklāt lapegles mizā esošā viela, ko sauc par 
bu tirātu , ir drošs un efektīvs dabisks šķiedrvielu avots, kas piem ērots 
visām asinsgrupām . Sīkāka inform ācija un norād ījum i F pielikumā. 

'k 'k  Dabiskās šķiedrvielas ir sastopam as daudzos augļos, dārzeņos un  g rau
dos. Pirm s izvēlaties šķiedrvielu avotu, pārbaudiet savai asinsgrupai 
piem ēroto p roduk tu  sarakstu.

Asinsgrupu jutība pret vakcīnām

Gan konvencionālajā, gan alternatīvajā m edicīnā jautājum s par vakcinā- 
;iju ir em ocionālas dabas. No tradicionālā viedokļa vakcinācija p irm kārt ir 
profilaktisks pasākum s, kas aizsargā no slim ībām . Pēdējā laikā valsts un vietē- 
ās pārvaldes iestādes arvien lielāku uzsvaru liek uz obligātu un universālu vak- 
:ināciju.

Vakcīnas ir devušas cilvēcei neapstrīdam u labum u, glābjot sim tiem  tūk- 
itošu dzīvību un  pasargājot cilvēkus no nevajadzīgām ciešanām. Retos gadīju- 
nos tās ir radījušas sarežģījumus, kad paaugstināti jutīgam  organism am  vakcīnas 
r izraisījušas nevēlamas reakcijas. M ūsu zināšanas par im ūnsistēm u pagaidām  
īav tik pilnīgas, lai noskaidrotu, vai vakcīnas neizraisa organism ā dziļākas pār- 
naiņas, iespējam s, pavājinot iedzim to im u n itā ti p re t vēzi. Pagaidām  daudzi 
■alsts veselības iestāžu ierēdņi un  m edicīnas zinātnieki uzskata, ka nav patrio- 
iski jautāt, vai katra jauna vakcīna bū tu  jāievada visas tautas asinsritē.

228



Toties cilvēki ir neizpratnē. Vecāki grib zināt, vai viņu bērniem  b ū tu  jāsa
ņem  vakcīnas un kādas. Veci cilvēki, paaugstināti jutīgi pacienti, grūtnieces un 
citas ļaužu grupas uztraucas, kā viņus ietekmēs vakcinācija. Nav atbildes, kas 
b ū tu  derīga jebkuram  cilvēkam. Reakcija uz vakcīnu ir cieši saistīta ar asins
grupu.

0 asinsgrupas jutība pret vakcīnām

Ja bērnam  ir 0 asinsgrupa, ievadot jebkuru vakcīnu, vecākiem jāraugās, vai 
nav iekaisum a pazīm ju, piem ēram , drudža vai sāpju locītavās, jo 0 asinsgrupas 
im ūnsistēm ai ir nosliece uz šādām  reakcijām. Bērniem  ar 0 asinsgrupu jāiz
vairās ievadīt injicējamo poliomielīta vakcīnu, tās vietā izvēloties perorālo formu. 
Tā kā 0 asinsgrupai ir hiperaktīva im ūnsistēm a, viņiem  ir p iem ēro ta m azāk 
spēcīga vakcīnas form a.

Bērni ar 0 asinsgrupu, kuri tikko saņēm uši vakcīnu, dažas dienas jānovēro, 
lai pārliecinātos, ka nav radušās komplikācijas. N edodiet bērniem  acetam ino- 
fēnu (tailenolu), kas ir visbiežāk ieteiktās bezrecepšu zāles, ja ir ar vakcināciju 
saistītas reakcijas. M ana pieredze liecina, ka bērni a r 0 asinsgrupu slikti reaģē uz 
šīm  zālēm. G andrīz  visos veselīgas pārtikas veikalos var iegādāties dabisku 
līdzekli, kas būs iedarbīgs 0 asinsgrupas īpašniekiem . Tas ir iegūts no parastās 
krizantēm as (Chrysanthem um  parthenium ) ziediem. Šķidras tinktūras form ā 
bērniem  to var do t ik pēc dažām  stundām . Pozitīvu efektu var sasniegt ar 4 -8  
pilieniem  tink tūras uz gāzi sulas.

G rūtniecēm  ar 0 asinsgrupu vakcinācija ir bīstam a, it īpaši, ja bērna tēvam  
ir A vai AB asinsgrupa. Gripas vakcīna organism ā aktivēs anti-A  antivielas, kas 
var kaitīgi ietekm ēt augli.

A un AB asinsgrupas jutība pret vakcīnām

Bērni ar A un AB asinsgrupu labi panes vakcīnas. Pilna vakcinācijas p ro 
gram m a —  ieskaitot garā klepus vakcīnu —  viņiem  reti izraisa blakusparā- 
dības.

Atšķirībā no 0 asinsgrupas, bērniem  ar A un AB asinsgrupu poliom ielīta 
vakcīnas jāievada injicējam ā form ā, jo  v iņu  grem ošanas trak ta  gļotāda slikti 
reaģē uz perorālo poliom ielīta vakcīnu.
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B asinsgrupas jutība pret vakcinam

Bērniem  ar B asinsgrupu vakcīnas reizēm  izraisa sm agas neiroloģiskas 
eakcijas. Vecākiem nekavējoties jāreaģē uz jebkurām  pazīm ēm , kas liecina par 
;om plikācijām  —  bērna gaitas vai rāpošanas pārm aiņām  vai jebkura veida rak- 
tu ra  īpašību izm aiņām . Ja jūs nolem jat vakcinēt savu bērnu, vispirm s jāpār- 
iecinās, vai viņš/viņa ir pilnīgi vesels —  nav saaukstēšanās, gripas vai ausu 
nfekcijas. Tāpat kā 0 asinsgrupai, arī bērniem  ar B asinsgrupu jāsaņem  polio- 
n ielīta vakcīnas perorālā forma.

Kādēļ B asinsgrupas pārstāvji tik slikti reaģē uz vakcīnām? Viņu organism a 
iervu sistēmā veidojas ārkārtīgi daudz B antigēnu. Es dom āju, ka pēc vakcīnas 
evadīšanas B asinsgrupas im ūnsistēm ā notiek krustotā reakcija, kad organism s 
izbrūk pats saviem audiem . Šo krustoto  reakciju var izraisīt pati vakcīna vai 
āda no  ķīm iskajām  vielām , kas pievienota, lai palielinātu vakcīnas efektivitāti, 
ai arī tā varētu bū t baktēriju kultūra, kas izm antota vakcīnas iegūšanā. Mēs to 
ienkārši nezinām .

No gripas vakcīnas ievadīšanas jāizvairās arī grūtniecēm  ar B asinsgrupu, it 
paši, ja gaidām ā bērna tēvam  ir A vai AB grupas asinis. Gripas vakcīna var 
'.raisīt anti-A  antivielu producēšanu, kuras var traucēt norm ālu  augļa attīstību.

Antibiotiku terapija — par un pret

Ja ārsts jum s vai jūsu bērnam  bieži izraksta antibiotikas vienkāršas saauk- 
tēšanās vai gripas ārstēšanai, m an ir tikai viens padom s: meklējiet sev citu 
rstu!

Pastāvīga nepareiza an tib io tiku lietošana ir galvenais iemesls, kādēļ m um s 
rvien grūtāk  ir pieveikt slimības. Šo brīnišķīgo zāļu pārm ērīgas lietošanas re- 
ultātā attīstās arvien vairāk rezistentu patogēno m ikroorganism u, kuru  iznīci- 
āšanai ir nepieciešam a arvien stiprāka antib io tiku  terapija. D audz spēcīgāki 
ar jeb k u ru  pašlaik ražoto  an tib io tiku  ir dabiskie līdzekļi —  pareiza diēta, 
areiza a tpū ta un stresa m azināšana.

Tipiskā gadījum ā no infekcijas rašanās brīža līdz organism a im ūnsistēm as 
tbildes reakcijai paiet zinām s laiks. Tas ir tāpat, kā piezvanot ātrajai palīdzībai:
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jūs zināt, ka ārsts neieradīsies pie jum s tieši tajā sekundē, kad tiek pieņem ts 
izsaukum s. A ntibiotikas var ātrāk iedarboties uz infekciju, bet tās bloķē telefona 
num uru , pa kuru  jūs varat izsaukt sava organism a ātro palīdzību —  im ūnsis- 
tēm u. A ntibiotikas pam atā izslēdz im ūnsistēm as reakciju: m edikam enti nom āc 
organism a dabisko cīņu pret infekciju.

Mēs steidzamies ar antib io tikām  ārstēt drudzi, kaut gan drudzis ir laba 
zīme. Tas nozīm ē, ka jūsu  organism a vielm aiņa ir izteikti paātrinājusies, un 
uzbrucēji tiek iznīcināti, izveidojot vidi, kurā patogēno m ikroorganism u p a
stāvēšana ir neiespējama.

Savā praksē esm u novērojis, ka lielākā daļa cilvēku spēj tikt galā ar infek
cijām , nelietojot antibiotikas. Vai jūs zinājāt, ka antib io tikas tikai sam azina 
m ikroorganism u daudzum u? C īņa ar tiem  tik un tā ir jāpabeidz jūsu organism a 
im ūnsistēm ai. Ja ļaujat organism am  cīnīties ar paša spēkiem , bez antib io tiku  
palīdzības, tā atm iņā paliek inform ācija par pašreizējās infekcijas un tai līdzīgu 
infekciju antigēniem, turklāt nākamā uzbrukum a gadījumā organisms spēs efek
tīvāk cīnīties pret infekciju.

D audzi cilvēki ir alerģiski pret dažādām  antib io tikām , tom ēr parasti tās reti 
izraisa nopietnus veselības traucējum us. Tom ēr ļoti bieža, pastāvīga un in ten 
sīva antib io tiku  lietošana iznīcina ne vien infekciju, bet arī grem ošanas trakta 
labās baktērijas. D audziem  rodas caureja, bet sievietēm  —  atkārtotas rauga 
sēnīšu infekcijas. Lai atjaunotu  pareizu baktēriju  līdzsvaru grem ošanas traktā, 
var papildus lietot grem ošanai draudzīgās baktērijas L. acidophilus tablešu vai 
jogurta  veidā.

Protam s, ir gadījum i, kad p iem ērota an tib io tiku terapija ir nepieciešam a 
un tās ir jālieto. Ja jūs saņem at antibiotikas, papildus lietojiet brom elaīnu, lai 
antibiotikas ātrāk sadalītos organism ā un vieglāk iekļūtu audos. Šo enzīm u satur 
ananasi, tādēļ an tib io tiku  kursa laikā jūs varat dzert ananasu sulu vai lietot 
tabletes.

Ja slims bērns tiek ārstēts ar antib io tikām , vecākiem jāuzstāda m odinātāj
pulkstenis uz 3 vai 4 no  rīta un  jāievada papildu deva, kam ēr bērns guļ, tādē
jādi ātrāk sasniedzot organism ā nepieciešam o zāļu koncentrāciju, lai cīnītos 
pret infekciju.

Un vēl —  ja jum s ir nepieciešamas antibiotikas, lietojiet tās. Ja infekcija 
ieilgst, jum s tās noteikti nāksies lietot. Es tikai uzskatu, ka organism a im ū n 
sistēm ai jāļauj darīt tas, kam  tā ir paredzēta —  cīnīties pret infekciju.
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0 asinsgrupas jutība pret antibiotikām

0 asinsgrupas pārstāvjiem  jāizvairās no penicilīna grupas antibiotikām . 
) asinsgrupas im ūnsistēm a ir alerģiski jutīga pret šo zāļu grupu.

lāizvairās arī 110 sulfanilam īdu grupas m edikam entiem , piem ēram , bak- 
rim a, kas cilvēkiem ar 0 asinsgrupu var radīt izsitumus.

M ēģiniet izvairīties no m akrolīdu grupas antibiotikām . Eritrom icīns un 
aunākie m akrolīdu pārstāvji biaksīns 1111 zitrom akss cilvēkiem ar 0 asinsgrupu 
rar pastiprināt noslieci uz asiņošanu. Šai problēm ai jāpievērš īpaša uzm anība, 
a vienlaikus lietojat antikoagulantus, piem ēram , kum arīnu  vai varfarīnu.

A asinsgrupas jutība pret antibiotikām

Carbacephem  grupas antibiotikas, piem ēram , lorabids, ir piem ērotas A asins- 
rupai un izraisa ļoti m az blakusparādību. Lielākā daļa cilvēku ar A asinsgrupu 
ibi reaģē uz penicilīnu un sulfanilam īdu grupas antibiotikām . Tās ir ieteica- 
nākas nekā tetraciklīni vai jaunākās m akrolīdu grupas antibiotikas.

Ja pacientam  ar A asinsgrupu ir nepieciešam as m akrolīdu grupas antib io- 
ikas, priekšroka dodam a eritrom icīnam , nevis zitrom aksam  vai klaritrom icī- 
am . Abas pēdējās antibiotikas A asinsgrupas īpašniekiem  var izraisīt grem o
tu as traucējum us un  ietekm ēt dzelzs m etabolism u.

AB un B asinsgrupas jutība pret antibiotikām

Ja iespējams, izvairieties no kvinolonu grupas antibiotikām , piem ēram , 
oksīna un  cipro. Ja jum s tās nepieciešam as, lietojiet tās (kā to  dara Eiropā) 
īazākās devās nekā izrakstīts. A ntibiotiku kursa laikā pievērsiet uzm anību 
eiroloģisku traucējum u pazīm ēm , piem ēram , neskaidrai redzei, apjukum am , 
:ibonim  vai bezm iegam . Šādā gadījum ā zāļu lietošana nekavējoties jāpārtrauc 
n jākonsultējas ar ārstu.

A n tib io tik u  te rap ija  zobārstn iecībā

Profilaktiska antib io tiku  lietošana, lai novērstu infekciju, ir standarta paņē- 
liens zobārstu praksē. Pacientiem  ar sirds m itrālo vārstuļu prolapsu vienm ēr
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tiek ordinēts an tib io tiku  kurss, lai izsargātos no iespējamās bakteriālās infekci
jas ar sekojošu vārstuļu bojājum u.

Tom ēr b ritu  m edicīnas žurnālā Lancet nesen bija publicēts pētījum s, kurā 
tika konstatēts, ka vairākum am  pacien tu  nenāk par labu an tib io tiku  kurss 
p irm s invazīvas stom atoloģiskas procedūras. Tomēr, ja jūs esat nesekretors 
(skatīt F. pielikum u), jum s ir lielāks infekcijas rašanās risks pēc stom atoloģiskas 
operācijas nekā sekretoriem  cilvēkiem. Vairāk ir gadījumi, kad streptokoki izraisa 
endokardītu  (m iokarda iekšējā apvalka iekaisum u) un reim atism u nesekreto- 
riem  cilvēkiem, jo  viņu m utes un rīkles dobum a gļotādā tiek producēts daudz 
mazāk aizsargājošu antivielu. No otras puses, sekretoro cilvēku organism ā ir 
augsts šo IgA antivielu līm enis, kas noder un  iznīcina baktērijas, p irm s tās ir 
nokļuvušas asinsritē.

Nesekretoriem  cilvēkiem vienm ēr ir nepieciešam a profilaktiska an tib iotiku  
terapija pirm s jebkuras invazīvas stom atoloģiskas procedūras —  sākot ar zoba 
kanāla tīrīšanu līdz pat stom atoloģiskām  operācijām .

Ja jum s ir 0 asinsgrupa, jūs varētu atteikties no an tib iotiku terapijas, ja  vien 
nav dziļas saknes infekcijas vai gaidām a spēcīga asiņošana. Tās vietā mēģiniet 
lietot fitopreparātus ar pretstreptokoku darbību.

Cilvēki ar A, B un AB asinsgrupu, kuri slikti panes antibiotikas, ar zobārstu 
vai ārstu  var apspriesties par alternatīvu terapiju.

Ir zobārsti, kas negribēs ārstē t pacientu , kurš atsakās no profilaktiskas 
an tib io tiku  lietošanas. Ja jūs pašlaik esat vesels un arī agrāk jum s nav bijušas 
infekcijas, varat apsvērt iespēju m eklēt citu  zobārstu.

Labāka atveseļošanās pēc operācijas
Jebkura invazīva procedūra ir šoks jūsu organism am . Nekad neuztveriet to 

vieglprātīgi, pat ja tā ir tikai sīka operācija. Im ūnsistēm a jāsagatavo jau  iepriekš, 
neatkarīgi no  jūsu asinsgrupas.

A un C vitam īns dziļi ietekm ē brūču sadzīšanu un  sam azina rē taudu vei
došanos. Jebkurai asinsgrupai nāks par labu šo v itam īnu  papildu  lietošana 
p irm s operācijas. A un C vitam īns jāsāk lietot vism az 4 -5  dienas p irm s operā
cijas. Visi m ani pacienti, kas pildīja šo ieteikum u, stāstīja, ka gan viņi paši, gan 
ķ irurgi ir bijuši pārsteigti par ātro  atveseļošanos.

233



Ieteicam ais p ap ild in ā ju m s operācijās gad ījum a

Piesardzības pasākumi pirms operācijās
0 asinsgrupas pārstāvjiem

Cilvēkiem ar 0 asinsgrupu serum ā ir mazāks asins recēšanas faktoru dau- 
zum s, tādēļ viņiem  operācijas laikā un pēc tās bieži vien ir lielāks asins zu- 
unis nekā citu asinsgrupu pārstāvjiem. Pirms operācijas nodrošiniet organism ā 
ietiekam u K vitam īna daudzum u, jo  tas ir ļoti nepieciešam s asins recēšanai. 
aposti, spināti un zaļie lapu kāposti satur daudz K vitam īna, kaut gan jūs to 
arat lietot papildus šķidrā h lorofila veidā. H lorofila p reparā ti ir nopērkam i 
melīgas pārtikas veikalos.

0 asinsgrupas pārstāvjiem  ar flebītu anam nēzē vai antikoagulantu terapijas 
ursa laikā jākonsultējas ar ārstu par ieteicamajiem papildinājum iem . Jāatzīmē, 
\ 0 grupas “šķidrās” asinis nepasargā no  tro m b u  veidošanās. (Flebīts bieži sā- 
is kā vēnu iekaisums, kas kavē asinsriti.)

0 asinsgrupas pārstāvji var stim ulēt im ūnsistēm u un vielm aiņu ar inten- 
vu fizisku slodzi. Ja jūsu  veselības stāvoklis p irm s operācijas pieļauj fizisku 
Uivitāti, tas ļaus jūsu organism am  efektīvāk pārvarēt operācijas radīto  stresu 
n ātrāk atveseļoties.

Piesardzības pasākumi pirms operācijas
B asinsgrupas pārstāvjiem

Par laim i, B asinsgrupas pārstāvjiem  retāk rodas pēcoperācijas kom plikāci- 
s. Jālieto iepriekš norādītās v itam īnu  devas.
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B asinsgrupas pārstāvji, kas jū t nespēku, p irm s operācijas var lietot im ūn- 
stim ulējošas zāļu tējas. Dadža (Arctium  lappa) saknes un purpurkrāsas ehina- 
ceja (Ehinacea purpurea) ir lieliski im ūnstim ulatori. Vairākas nedēļas lietojot pa 
dažām  tasēm  tējas dienā, tās stim ulēs jūsu im ūnsistēm u.

Piesardzības pasākumi pirms operācijas A un
AB asinsgrupas pārstāvjiem

A un AB asinsgrupas pārstāvjiem  ir lielāka nosliece uz bakteriālām  pēcope- 
rācijas infekcijām. Šīs infekcijas var ievērojami kavēt atveseļošanos un var no 
jauna paasināties sarežģītās situācijās. Cilvēkiem ar A un  AB asinsgrupu es īpaši 
ieteicu papildus lietot asinsradi uzlabojošus un im ūnsistēm u stim ulējošus v it
am īnus nedēļu vai divas pirm s operācijas. Līdztekus ieteiktajām A un C vit
am īna devām  katru  dienu jālieto arī B12 vitam īns, folijskābe un dzelzs preparāti. 
Jums nepieciešam o v itam īnu  koncentrāciju nav iespējams sasniegt tikai ar A un 
AB asinsgrupai atbilstošu diētu, tādēļ vislabāk lietot papildu preparātus.

Floradbc ir šķidrs, dzelzi saturošs fitopreparāts, kas saudzē gremošanas traktu 
un ir labi asimilējams. Šo preparātu  es īpaši ieteicu dzelzs papildu uzņem šanai, 
jo  cilvēkiem ar A un AB asinsgrupu dzelzs parasti kairina grem ošanas trak tu . 
Floradbc ir nopērkam s gandrīz visos veselīgas pārtikas veikalos.

Dadža saknes un  ehinacejas tēja lieliski stim ulē im ūnsistēm u. Šīs zāļu tējas 
jāsāk dzert vism az 2 nedēļas pirm s operācijas pa dažām  tasēm  dienā.

A un  AB asinsgrupu pārstāvjiem  biežāk nekā citām  asinsgrupām  operāci
jas traum a rada dziļu psihisku, garīgu un em ocionālu stresu. Pacientiem  ar A 
un  AB asinsgrupu, kas ir vairāk sasprindzināti, labi var palīdzēt atslābināšanās 
vingrojum i, piem ēram , m editācija un vizualizācija. Šie vingrojum i labi palīdz 
atveseļošanās procesā. Daži anesteziologi pacientiem  narkozes laikā izm anto 
vizualizāciju. Konsultējieties ar savu ārstu. Šī m etode ir lieliski piem ērota cil
vēkiem ar A asinsgrupu.

Pēc operācijas

Vai veicinātu brūču sadzīšanu un  tīrīšanos, izm anto Calendula succus (kliņ- 
ģerītes). Šī ārstnieciskā auga —  kliņģerīšu ziedu —  šķīdum s brīnišķīgi veicina
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ebkuru grieztu un skrāpētu  brūču  sadzīšanu. Kliņģerīšu sulai p iem īt viegla 
ntibiotiska darbība, pēc brūces apstrādes tai ļauj nožūt. Pārliecinieties, ka jūsu 
egādātais preparāts ir sula —  succus, nevis kliņģerīšu tink tūra, kam  ir liels spir- 
a saturs, tādēļ, apstrādājot brūci ar tink tū ru , tā kodīs.

Kad griezum a brūce ir sadzijusi un ir izņem tas šuves vai skavas, E vitam īna 
Teparātu lokāla lietošana sam azinās rē taudu  veidošanos un ādas savilkšanu. 
)audzi cilvēki vienkārši atver E vitam īna kapsulu un apziež brūci ar tās saturu, 
am ēr perorālā zāļu form a nav paredzēta b rūču  sadzīšanas veicināšanai. Izm an- 
ajiet tieši šim  nolūkam  izveidotus krēm us vai losjonus.

Apzinieties savas asinsgrupas vajadzības

Ir daudzi vitam īnu un augu preparāti, kas palīdz organism am  pašam aizsar- 
āties un  atveseļoties. O perācijas gadījum ā ieteiktie preparā ti ir tikai m ini- 
īum s, ko jūs varat izm antot, lai aizsargātu un stiprinātu  savu organism u.

Katras asinsgrupas diēta satur noderīgu inform āciju, kas palīdz jum s izvē
lies , ko drīkst un ko nedrīkst ēst un  dzert. Šī izvēle var dziļi ietekm ēt jūsu 
eselību un dzīves kvalitāti.

Z inot, kuri p rodukti jum s ir piem ēroti, jūs varat ievērojam i ietekm ēt savas 
rstēšanas norisi un atveseļošanos pēc operācijas. Tas ne vien ļauj labāk kon- 
•olēt savu pašreizējo veselības stāvokli, bet arī nodrošina veselību nākotnē.

Vecāki, kuru  bērniem  ir pienācis laiks vakcinēties, cilvēki ar vīrusu infekci- 
im, pacienti, kuri jāoperē —  katrs no viņiem  var gūt labum u, izprotot veselī- 
as stāvokļa saistību ar asinsgrupu. Tas sniedz arī atbildi uz jau tājum u, kādēļ 
aļai cilvēku palīdz tradicionālā m edicīna, bet citiem  rodas komplikācijas un 
ipes. Es aicinu ikvienu no  jum s ieņem t tāda cilvēka pozīciju, kurš jūtas labi.



9. ASINSGRUPA: SPĒIA PIEVEIKT SLIMĪBAS

Ikvienam , kurš ir saslimis, rodas jautājum s: “Kāpēc tieši es?” Pat ar m ūsu 
rīcībā esošā milzīgā tehnoloģiskā arsenāla palīdzību mēs bieži vien nevaram  
konkrēti atbildēt.

Tomēr ir noskaidrots, ka ir cilvēki ar noslieci uz noteiktām  slim ībām , un tas 
ir atkarīgs no viņu asinsgrupas. Iespējams, ka tas ir trūkstošais ķēdes posms —  
veids, kā izprast slimību celulāros cēloņus un atrast veidus, kā tās efektīvāk 
novērst un izārstēt.

Kādēļ daži cilvēki ir uzņēmīgi pret slimībām, 
bet citi — ne

Varbūt agrā jaunībā jum s ir bijis gadījum s, kad labs draugs ir m udinājis 
darīt kaut ko tādu , ko jūs nevēlējāties? Piem ēram , ievilkt kādu cigaretes dūm u 
vai iedzert m alku viskija no tēva dzērienu skapīša. Vai jūs izsmēķējāt šo cigareti? 
Vai iedzērāt viskiju?

Ja piekritāt, jūs izrādījāt savu uzņēm ības un pretestības trūkum u, pakļau
joties drauga iespaidam.

G andrīz visu slim ību pam atā ir pastiprināta uzņēm ība vai pretestības spēju 
trūkum s. D audzi m ikrobi spēj b ū t līdzīgi antigēniem , kurus jūsu asinsgrupai 
specifiskā drošības sistēma uzskata par draudzīgiem . Šie viltīgie atdarinātāji apiet 
apsardzi un iekļūst organism ā, kur tie ātri savairojas un pārņem  vadību.

Vai jūs nebrīnāties par to, ka viens cilvēks v ienm ēr paliek pilnīgi vesels, bet 
kāds cits pastāvīgi kļūst par saaukstēšanās vai kārtējās gripas upuri? Tas ir tādēļ, 
ka veselā cilvēka asinsgrupa nav uzņēm īga pret šiem  infekciju ierosinātājiem .

237



Saistība ar asinsgrupu

Slim ībām , kuras ir izteikti saistītas ar asinsgrupu, ir vairāki cēloniski fak
tori. Piemēram, A asinsgrupas pārstāvjiem ar kardiovaskulārām slimībām ģim e
nes anam nēzē ir jāpievērš liela uzm anība savai diētai. Liellopu gaļa un jebkura 
veida p iesātinātie tauki ir nep iem ēroti A asinsgrupas pārstāvju grem ošanas 
traktam , jo  ir grūti pārstrādājam i, kā rezultātā organism ā paaugstinās triglice- 
rīdu un holesterīna līmenis. A asinsgrupas draudzīgā im ūnsistēm a ir arī vairāk 
predisponēta uz vēzi, jo tai ir nepieciešam s ilgs laiks, lai atklātu ienaidniekus.

0 asinsgrupa ir ļoti jutīga pret kviešu graudos esošo aglutinējošo lektīnu. 
5is lektīns iedarbojas uz 0 asinsgrupas pārstāvju za rnu  g ļotādu un papildus 
izraisa iekaisum u. Ja jum s ir 0 asinsgrupa un jūs slim ojat ar Krona slim ību, 
iū laino kolītu vai kairinātas resnās zarnas sindrom u, kvieši uz jūsu  organism u 
iedarbojas līdzīgi indei. Kaut gan 0 asinsgrupas im ūnsistēm a parasti ir spēcīga, 
irī tās spējām  ir savas robežas. Senajiem 0 asinsgrupas pārstāvjiem  nebija jācī- 
īās ar tik daudziem  m ikrobiem , un nav viegli pielāgoties m ūsdienās dom inē- 
ošiem  sarežģītajiem vīrusiem .

Slimības, kas skar cilvēkus ar B asinsgrupu, ir citādas nekā 0 un A asins
grupai raksturīgās, pateicoties B antigēnu idiosinkrātiskajām  spējām. Viņiem ir 
endence saslimt ar lēnas attīstības, reizēm dīvainām  vīrusu slim ībām , kas ilgus 
»adus nekādi neizpaužas —  piem ēram , m ultiplā skleroze un retas neiroloģiskas 
limības —  un ku ru  rašanos dažreiz provocē pārtikā, piem ēram , vistas gaļā un 
cukurūzā esošie lektīni.

AB asinsgrupai raksturīgo slim ību spektrs ir vissarežģītākais, jo tai piem īt 
;an A, gan B tipa antigēni. Vairākums slim ību, ar ko saslimst AB asinsgrupas 
pārstāvji, ir raksturīgas A asinsgrupai, un ja AB asinsgrupu sadalītu kategorijās, 
ie drīzāk piederētu A, nevis B kategorijai.

Pētījum s par asinsgrupas reakciju uz slim ību ir spēcīgs līdzeklis, meklējot 
reidu, kā vislabāk ārstēt organism u.

Te m an jābrīdina, lai jūs neiedom ātos, ka es piedāvāšu kādu m aģisku for- 
nulu. Katra cilvēka dzīvē ir daudz individuālu faktoru attiecībā pret slimībām . 
Sūtu m uļķīgi apgalvot, ka asinsgrupa ir vienīgais noteicošais faktors. Ja visu 
īsinsgrupu pārstāvji izdzertu pa tasei arsēna, visi nom irtu . Tāpat arī četrus
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kaislīgus sm ēķētājus ar dažādām  asinsgrupām  vienādā m ērā apdraud  plaušu 
vēzis.

Inform ācija par asinsgrupām  nav panaceja, bet gan līdzeklis, kas palīdz 
m aksim āli uzlabot organism a spējas.

Pievērsīsimies biežāk sastopamajām un nepatīkamākajām  slimībām un vese
lības traucējum iem , kurām  ir konstatējam a saistība ar asinsgrupām . Daži asins
grupas un slimības saistības veidi ir skaidrāk izteikti nekā citi. Mēs tos joprojām  
apgūstam . Tom ēr ik dienas pārliecinām ies, ka asinsgrupa ir dom inējošais fak
tors —  trūkstošais ķēdes posm s ceļā uz veselību.

Kategorijas*

• Vēzim ir veltīta nākam ā nodaļa.

•  Ar novecošanu saistītas slimības
•  Alerģija
•  Astma un  siena drudzis
•  A utoim ūnas slimības
•  Asins slimības
• Kardiovaskulāras slimības
•  Bērnu slimības
•  Diabēts
• G rem ošanas sistēmas slimības
•  Infekcijas
•  Aknu kaites
• Ādas slimības
•  Ginekoloģiskas slim ības/reproduktivitātes traucējum i

Ar novecošanu saistītas slimības

Visi cilvēki noveco neatkarīgi no asinsgrupas. Bet kā mēs novecojam  —  un 
vai mēs varam  palēnināt šo procesu? Šie jautājum i v ienm ēr ir nodarbinājuši cil
vēkus. Katrā gadsim tā ir ticis apsolīts jaunības eliksīrs. M ūsdienās, pateicoties
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arežģītām m edicīnas tehnoloģijas iespējām un plašajām zināšanām  par fakto- 
iem, kas veicina novecošanu, m ēs esam šai atbildei tuvāk nekā agrāk.

Tom ēr ir vēl viens jautājum s: kādēļ individuālie novecošanas procesi ir tik 
tšķirlgi? Kādēļ piecdesm itgadīgs skrējējs —  kalsns un šķietam i vesels —  pakrīt 
n m irst ar sirdslēkm i, bet 89 gadus veca sieviete, kas visā m ūžā nav izlējusi ne 
isītes sviedru, paliek spirgta un vesela? Kādēļ dažiem cilvēkiem attīstās Alchei- 
aera slim ība vai vecuma dem ence, bet citiem  ne? Kādā vecum ā fiziskā degra- 
ācija kļūst neizbēgama?

M um s ir zinām i daži gabaliņi no šīs mozaīkas. Nozīm e ir gēniem  —  uni- 
ālas hrom osom u variācijas nosaka uzņēm ību pret slim ībām , kas vienam  cil- 
ēkam organism a nolietošanos izraisa agrāk nekā citam . Tom ēr šie pētījum i 
av pilnīgi pabeigti.

Tomēr es esm u konstatējis kritisku saistību starp asinsgrupu un novecošanu, 
roti, kopsakarību starp lektīnu aglutinējošo darbību un  divām galvenajām fizio- 
iģiskajām novecošanas parādībām  —  nieru mazspēju un sm adzeņu bojājum u.

Novecojot m ūsu  nieru  darb ība pakāpeniski pavājinās, un, sasniedzot 72 
adu vecum u, cilvēka nieru  darbība caurm ērā sam azinās līdz 25% no to spējas.

N ieru funkcija atspoguļo asins d audzum u, kas tiek attīrīts  un atgriežas 
:pakaļ asinsritē. Šī filtrējošā sistēm a ir ļoti sarežģīta —  pietiekam i liela, lai caur
> varētu izkļūt asiņu šķidrie elem enti, bet pārāk maza, lai caur to  nevarētu 
kļūt veselas šūnas.

Aplūkosim , kā lektīnu aglutinējošā ietekm e kavē šo darbību. Tā kā nierēm  
galvenā lom a asiņu filtrācijā, daudzu lektīnu darbība ar laiku var apstādināt

> sarežģīto procesu. Asinsritē iekļuvušie lektīni izraisa aglutināciju un nogul- 
īējas nierēs. Līdzīgs process notiek, kad aizsprostojas notekcaurule. Aglutinā- 
ja notiek arvien vairāk, un  ir iespējams attīrīt arvien mazāk asiņu. Šis process
lēns, bet tā rezultāts ir nāvējošs. N ieru m azspēja ir viens no galvenajiem 

iiskās sabrukšanas cēloņiem  veciem cilvēkiem.
O tra  svarīgākā fizioloģiskā parādība, kas saistīta ar vecum u, notiek  sm a- 

'enēs. Šeit lektīniem  ir tikpat postoša lom a. Zinātnieki ir noskaidrojuši, ka 
:cas sm adzenes no  jaunām  atšķiras ar to, ka vecās sm adzenēs daudzi neironu 
em enti ir sapinušies. Šī sapīšanās, kas izraisa dem enci un  vispārēju bojājum u 
in var b ū t pat Alcheim era slimības rašanās faktors), notiek ļoti pakāpeniski, 
eauguša cilvēka m ūža desmitgadēs.

240



Kā lektini nokļūst smadzenēs? Atcerieties, ka lektlni ir dažādas form as un 
lieluma; daži no tiem  ir pietiekam i mazi, lai šķērsotu hem atoencefālisko b a r
jeru. Kad lektīni ir nokļuvuši sm adzenēs, tie pakāpeniski sāk aglutinēt asins 
šūnas, traucējot neironu darbību. Process ilgst vairākus desm itus gadu, un nei
ronu sapīšanās rezultātā pavājinās sm adzeņu darbība.

Man ir skaidrs, ka, sam azinot vai izslēdzot kaitīgākos lektīnus no savas diē
tas, jūs varat saglabāt pareizu nieru un aknu darbību ilgu dzīves periodu. Šī 
iemesla dēļ daži cilvēki vēl ļoti lielā vecumā ir saglabājuši asu prā tu  un fizisku 
aktivitāti.

Trešais veids, kā lektīni veicina novecošanas procesu, ir ietekme uz h o r
m onu  funkciju. Ir pierādīts, ka novecojot cilvēkiem kļūst arvien grūtāk absor
bēt un m etabolizēt barības vielas. Tas ir viens no cēloņiem , kādēļ veciem cil
vēkiem bieži rodas m alnutrīcija, kaut gan viņi ēd savu parasto uzturu . Diētas 
ieteikum os parasti ir īpaši norādījum i par papildinājum iem , kas nepieciešam i 
veciem cilvēkiem. Tomēr, ja aglutinējošie lektīni lielā daudzum ā neiekļūst orga
nism ā un neietekm ē horm onālo  aktivitāti, visticamāk, arī vecu cilvēku orga
nism s spēs izm antot barības vielas tikpat efektīvi kā jaunībā.

Es neapgalvoju, ka “A sinsgrupu plāns” ir jaunības eliksīrs. Tā nav recepte, 
kas atgriež jau sākušos novecošanas procesus. Tomēr jebkurā vecumā var sam a
zināt šūnu bojājum u, sam azinot lektīnu uzņem šanu. “A sinsgrupu plāns” ir 
izveidots tā, lai palēninātu  novecošanas procesu jūsu  turpm ākās dzīves posm ā.

Alerģija

Pārtikas alerģija

M anuprāt, nevienā alternatīvās m edicīnas jau tājum ā nav tik pārm ērīgi 
daudz nevajadzīgas inform ācijas kā koncepcijā par pārtikas alerģiju. Praktiski 
katram  pacientam  tiek veiktas sarežģītas un  dārgas pārbaudes, kuru  rezultāts ir 
pārtikas p roduk tu  saraksts, pret kuriem  pacientam  ir “alerģija”.

M ani pacienti jebkuru reakciju uz apēsto pārtikas p roduktu  pēc paradum a 
sauc par “pārtikas alerģiju”, kaut gan lielākā daļa v iņu  aprakstīto reakciju ir 
nevis alerģija, bet gan pārtikas nepanesība. Piem ēram , ja jum s traucējum us rada 
piena laktoze, jum s nav alerģijas pret laktozi, bet gan trūkst enzīm a, kas to
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ašķeltu. Jums ir laktozes nepatiesība, nevis alerģija pret laktozi. Šī nepanesība 

lenozīmē, ka, iedzerot pienu, jum s būs slikta dūša. Piem ēram , B asinsgrupas 

ārstāvji ar laktozes nepanesību bieži vien spēj pakāpeniski iekļaut piena pro- 

uktus savā diētā. Ir produkti, kas papildina piena produktus ar laktozes en- 

īmu, kas ļauj to organismā pārstrādāt arī cilvēkiem ar laktozes nepanesību.

Pārtikas alerģija ir pavisam cita veida reakcija, kas rodas nevis grem ošanas 

raktā, bet gan im ūnsistēm ā. Jūsu im ūnsistēm a burtiski rada antivielu pret 

ādu pārtikas produktu. Reakcija ir pēkšņa un spēcīga —  izsitumi, tūska, spaz- 

nas vai citi specifiski sim ptom i, kas liecina, ka organism s pats cenšas tikt galā 

r pārtiku, ko uzskata par indīgu.

Dabā nekas nav ideāls. Reizēm m an nākas sastapties ar cilvēkiem, kam  ir 

lerģija pret pārtikas produktiem , kas iekļauti viņu asinsgrupas diētā. Ieteikums 

' vienkāršs: izslēdziet no uztura šo produktu, kaitīgāki ir slēptie lektīni, kas 

.•kļūst jūsu organism ā, nevis alerģija pret pārtiku. Pārtikas produkta lietošana 

ar neradīt jum s sliktu dūšu, bet tas tom ēr ietekmē jūsu organism u. A asins- 

rupas pārstāvji arī jābrīdina —  ja viņu organism ā veidojas pārāk daudz gļotu, 

ar rasties alerģijai līdzīgs stāvoklis, ja viņi izvairās no gļotu veidojošu produk
ti lietošanas.

Astma un siena drudzis

0  asinsgrupa ir uzvarētāja alerģijas sacensībā! 0 asinsgrupas pārstāvji biežāk 

limo ar astm u, un arī siena drudzis ir raksturīgs 0 asinsgrupai. Daudzi zied- 

utekšņi satur lektīnus, kas stimulē histam īna atbrīvošanos —  un tad sākas! 

Jieze, šķavas, tekošs deguns, elpas trūkum s, klepus, apsārtušas un asarojošas 
cis —  visi alerģijas sim ptom i.

Vairākos pārtikas produktos, sevišķi kviešos, esošie lektīni mijiedarbojas ar 

^E (im ūnglobulīnu E) —  antivielām, kas atrodas asinīs. Šīs antivielas stimulē 

aitās asins šūnas, ko sauc par bazofiliem, atbrīvot ne tikai histam īnu, bet arī 

itus spēcīgus ķīmiskus alergēnus, ko sauc par kinīniem . Tie var izraisīt smagas 

lerģiskas reakcijas, rīkles audu tūsku un elpceļu sašaurināšanos.

Cilvēki, kas cieš no astm as un siena drudža, patiešām jūtas labāk, ja ievēro 

avai asinsgrupai atbilstošu diētu. Piem ēram , ja 0 asinsgrupas pārstāvji izslēdz
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no uztura kviešus, bieži vien sam azinās tādi slimības sim ptom i kā šķavas, elpo

šanas traucējum i, krākšana un pastāvīgi grem ošanas traucējum i.

A asinsgrupai ir cita problēm a. Viņiem bieži attīstās nevis ārējās vides fak

toru , bet gan stresa izraisīta astm a kā intensīva stresa rezultāts (skatīt plānu A 

asinsgrupai). Ja cilvēki ar A asinsgrupu cieš no pārm ērīgas gļotu produkcijas, 

ko rada nepareizi izvēlēts uzturs, tas vēl vairāk pastiprina stresa izraisīto astm u. 

Ja atceraties, A asinsgrupas organism s jau dabiski sekretē daudz gļotu, un, lieto

jot gļotas producējošu uzturu (piem ēram , piena produktus), veidojas vēl vairāk 

gļotu, kas var pastiprināt elpošanas traucējum us. Ja A asinsgrupas pārstāvji 

izvairās 110 gļotas producējoša uztura un ja tiek novēsts stresa faktors, astm a  

vienm ēr kļūst vieglāka vai pat izzūd.
B asinsgrupas pārstāvjiem nav izveidojusies nosliece uz alerģiju. Viņiem ir 

augsts alerģijas slieksnis, ja vien viņi nelieto nepareizos produktus. Piem ēram , 

B grupai kaitīgie vistas gaļas un kukurūzas lektīni izraisīs alerģiskas reakcijas 

pat rezistentajiem B asinsgrupas pārstāvjiem.
AB asinsgrupas pārstāvjiem visretāk rodas alerģiskas reakcijas, iespējams, 

tādēļ, ka viņu im ūnsistēm a ir visdraudzīgākā apkārtējai videi. A tipa un B tipa 

antigēnu kom binācija dod AB asinsgrupai dubultu antigēnu devu, ar ko atvairīt 

ārējās vides uzbrukum us.

Autoimūnās slimības

Autoim ūnās slimības —  tas ir imūnsistēmas darbības bojājums. Imūnajai 

aizsargsistēmai rodas “atm iņas zudum s”, tā vairs nepazīst pati sevi. Rezultātā tā 

zaudē savaldīšanos, veidojot autoantivielas, kas uzbrūk paša organisma audiem. 
Šīs kareivīgās autoantivielas uzskata, ka tās aizsargā organism u, bet patiesībā tās 

bojā viņu pašu orgānus un ierosina iekaisuma reakcijas. Pie autoim ūnām  slimī

bām  pieder reim atoīdais artrīts, sarkanās vilkēdes nefrīts, hroniska nogurum a  

sindrom s / Epsteina-Barra, multiplā skleroze un am iotrofa laterālā skleroze.
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A rtrīts

Šī autoim ūnā slimība skar galvenokārt cilvēkus ar 0 asinsgrupu. 0  asins- 

rupas im ūnsistēm a ir neizturīga pret ārējiem faktoriem, un ir daudzi pārtikas 

'rodukti —  starp tiem arī graudi un kartupeļi — , kuri izraisa iekaisuma reak- 

ijas locītavās.
Mans tēvs pirm s daudziem gadiem novēroja, ka cilvēkiem ar 0 asinsgrupu  

r nosliece uz tā saucam ā “sm ilšu” artrīta attīstību ar hronisku kaula skrimšļa 

lestrukciju. Šis artrīta veids, ko sauc par osteoartrītu, ir tipisks veciem cilvē- 
iem. Cilvēkiem ar A asinsgrupu bija nosliece uz artrītu ar tūskām, kas ir vairāk 

kūta artrīta form a, kad attīstās sāpīgs un novājinošs process daudzās locītavās.
Lielākajai daļai m anu pacientu ar reim atoīdo artrītu  bija A asinsgrupa. Šī 

nom ālija A asinsgrupai ar tās toleranto im ūnsistēm u šīs artrīta form as attīstī

ta var būt saistīta ar A specifiskiem lektīniem. Laboratorijas dzīvniekiem inji- 

ējot A specifiskus lektīnus, attīstījās iekaisums un locītavu destrukcija, ko bija 

rūti atšķirt no reim atoīdā artrīta.
Līdzīga ir arī saistība ar stresu. Dažos pētījum os konstatēts, ka reim atoīdā  

rtrīta slimnieki ir vairāk sasprindzināti un em ocionāli vājāki. Ja viņi slikti tiek 

alā ar dzīves radīto stresu, slimība progresē ātrāk. Tas atbilst tam , ko mēs 

inām par stresa faktoriem un par A asinsgrupas pārstāvju pārm antoto izteikto 

iervozitāti. Reim atoīdā artrīta slimniekiem, kam ir A asinsgrupa, katru dienu 

loteikti jāveic atslābinoši un nom ierinoši vingrojumi.

Hroniskā nogurum a sindrom s

Pēdējos gados es esm u ārstējis vairākus cilvēkus, kam  bija nepatīkam a sli- 

nība, ko sauc par hroniskā nogurum a sindrom u (H N S). Galvenais sim ptom s 

r izteikts nogurum s. Citi svarīgi sim ptom i ir muskuļu un locītavu sāpes, atkār
otas kakla sāpes, grem ošanas traucējum i, alerģija un paaugstināta jutība pret 

imiskām vielām.
Vissvarīgākais, ko es iemācījos no saviem pētījumiem un klīniskās prakses, 

r tas, ka HNS varētu nebūt autoim ūna slimība, bet drīzāk aknu slimība. (Šajā 

īodaļā es to ievietoju tādēļ, ka cilvēki paradum a pēc meklēs to šeit.)

Kaut gan HNS maskējas par vīrusu izraisītu vai autoim ūnu slimību, tā gal- 

renais cēlonis visticam āk ir m etabolism a traucējum i aknās. Citiem  vārdiem
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sakot, aknas nespēj atindēt ķīmiskas vielas. M anuprāt, tikai šis aknu disfunkci

jas veids var radīt imunoloģiskus, kā arī citu orgānu sistēmu, piem ēram , gre

m ošanas un kaulu muskuļu sistēmas darbības traucējum us.

Es esmu novērojis, ka pacienti ar HNS, kuriem  ir 0 asinsgrupa, labi reaģē 

uz lakricas un kālija papildinājumu asinsgrupas diētai. Lakricas iedarbība orga

nismā ir dažāda, bet ietekme uz aknām  ir patiesi izcila. Zultsvadi (kur notiek  

detoksikācija) darbojas daudz efektīvāk, un ir lielāka aizsardzība pret ķīmisku 

bojājum u.

Šāda slodzes noņemšana aknām, šķiet, labvēlīgi ietekmē virsnieres un cukura 

līmeni asinīs, palielina enerģiju un vairo labsajūtu. Arī asinsgrupai specifiski 

vingrojum i palīdz ievērojam i atjaunot ierasto fiziskās aktivitātes stāvokli. (Pie

zīme: lūdzu, nelietojiet lakricu bez ārsta uzraudzības.)

Slimības vēsture: Hroniska noguruma sindroms
No Dr. Džona Prentisa prakses, Evereta, Vašingtona
Kārena, 44 gadi, B asinsgrupa

Mans kolēģis Dr. Džons Prentiss pirmoreiz izmēģināja “Asinsgrupas plānu” 

pacientei ar izteiktu HNS. Viņš nebija pilnīgi pārliecināts, ka šī m etode d ar
bosies, tom ēr visi viņa mēģinājumi palīdzēt smagi slimajai pacientei bija cietuši 

neveiksmi, un viņš sazinājās ar m ani, kad bija dzirdējis, kā es strādāju ar HNS 

pacientiem .

Kārenas gadījums bija sarežģīts. Kopš viņa bija pieaugusi, viņu mocīja bries

mīgs nogurum s, un kopš pusaudzes gadiem viņai katru dienu bija nepiecieša

m as 12 stundas miega. Viņa izm antoja katru izdevību, lai pasnaustu. Pēdējos 

septiņus gadus nogurum a dēļ viņa vairs nespēja saglabāt darbavietu. Turklāt 

viņai pastāvīgi sāpēja kakls, pleci un m ugura, kā arī bija mokošas galvassāpes. 

Nesen Kārenai bija sākušās briesmīga uztraukum a lēkmes ar tik sm agām  sirds- 

klauvēm, ka viņai nācās zvanīt ātrajai palīdzībai. Viņai bija sajūta, ka asinsrite 

apstājas un izslēdzas viss organisms.

Kārena bija turīga sieviete, bet lielāko daļu m antojum a viņa jau bija iztērē
jusi, staigādam a pie ārstiem . Pirm s viņa ieradās pie dr. Prentisa, viņa bija ap

meklējusi vairāk nekā 50 ārstu, gan tradicionālās, gan alternatīvās m edicīnas 

pārstāvjus.
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Dr. Prentiss sāka ārstēt Kārenu ar stingru B asinsgrupai atbilstošu diētu, 
ieteica uztura bagātinātājus un fiziskās nodarbības. Gan viņš, gan Kārena bija 

pārsteigti, kad tikai vienas nedēļas laikā bija vērojam s izteikts enerģijas pieplū
dum s. Dažu turpm āko nedēļu laikā vairākums sim ptom u izzuda.

Dr. Prentiss pastāstīja m an, ka šodien Kārena ir pavisam cits cilvēks. “Viņa 

ir kā pulkstenis. Tiklīdz viņa pārkāpj savu diētu, atkal atjaunojas smagie sim p
tom i, tādēļ viņa stingri ievēro diētu.” Viņš parādīja m an arī Kārenas rakstīto 

vēstuli. “Man ir sākusies pilnīgi jauna dzīve. Visi mani sim ptom i ir pilnīgi iz

zuduši, un es strādāju divus darbus, jo m an ir tāds enerģijas pieplūdum s, ka 

pastāvīgi varu strādāt 14 stundas dienā. Es ticu, ka šo lielo pārm aiņu pam atā ir 

diēta. Es esmu ārkārtīgi aktīva, un neviens nespētu m ani apturēt. Esm u jums 

ļoti pateicīga!”

Multiplā skleroze, Lū Gēriga slimība

Gan multiplā skleroze, gan Lū Gēriga slimība (am iotrofā laterālā skleroze) 
oti bieži skar cilvēkus ar B asinsgrupu. Tas ir piem ērs B asinsgrupai raksturī
gajai nosliecei uz neparastām , lēnas darbības vīrusu izraisītām un neiroloģis- 

cām slimībām. Saistība ar B asinsgrupu izskaidro faktu, ka daudzi ebreji, kuru 

/idū B asinsgrupa ir bieži sastopam a, ar šīm slimībām saslimst biežāk nekā citas 

.ilvēku grupas. Daži pētījumi liecina, ka multiplo sklerozi un Lū Gēriga slimību 

zraisa vīruss, ar kuru cilvēks inficējas jaunībā. Vīruss ir līdzīgs B antigēnam , 
ādēļ B asinsgrupas im ūnsistēm a to neiznīcina, jo nespēj producēt anti-B anti

vielas. Vīruss aug lēni —  divdesmit vai pat vairāk gadu pēc iekļūšanas orga- 

īismā tas nerada nekādus sim ptom us.
Šīs B tipa slimības rašanās risks pastāv arī AB asinsgrupas īpašniekiem, jo 

irī viņu organism s neveido anti-B  antivielas. Cilvēki ar 0 un A asinsgrupu ir 

elatīvi imūni, jo viņiem ir spēcīgas anti-B  antivielas.

Slimības vēsture: Autoimūna slimība
Džoana, 55 gadi, 0 asinsgrupa

D žoana, zobārsta sieva pusm ūža gados, bija autoim ūno slimību postošo  

eku klasisks piemērs. Viņai bija hroniska nogurum a sindrom a /Epsteina-B arra  

limības smagi sim ptom i, artrīts un izteikts diskomforts zarnu gāzu un vēdera
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uzpūšanās dēļ, grem ošanas traucējum i bija tik izteikti, ka gandrīz viss, ko 

D žoana ēda, izraisīja caureju. Šie traucējum i viņu bija m ocījuši vairāk nekā 

gadu, pirm s viņa ieradās pie manis. Lieki piebilst, ka viņa bija ļoti novājināta un 

cieta stipras sāpes, kā arī zaudējusi cerības. Tā kā autoim ūnas slimības ir grūti 

konstatējam as, daudzi cilvēki (un pat daži ārsti) hroniska nogurum a sindrom u  

neuzskata par slimību. Iedomājieties izmisumu un bezcerību, kāds pārņem  cil

vēku, ja viņš jūtas līdz nāvei slims, bet visi saka, ka tās ir tikai viņa iedomas!

Vēl sliktāk bija tas, ka Džoanas ārsti bija eksperimentējuši ar dažādiem  

m edikam entiem , to skaitā steroīdiem , kas viņu padarīja vēl slimāku un veici

nāja vēdera uzpūšanos. Viņai bija ieteikts arī ievērot graudaugu un dārzeņu  

diētu un sam azināt vai izslēgt no uztura liellopu gaļu —  gluži pretēji tam , kas 

būtu nepieciešams 0  asinsgrupai.

Lai cik arī smagi bija Džoanas sim ptom i, ārstēšana bija pavisam vienkārša —  

detoksikācijas program m a, 0 asinsgrupai atbilstoša diēta un uztura bagātinā

tāju kurss. Divu nedēļu laikā Džoanas stāvoklis ievērojami uzlabojās. Pēc sešiem 

mēnešiem viņa atkal jutās “norm āli” . Līdz šai dienai Džoana ir pietiekami ener

ģiska, grem ošanas sistēma darbojas labi, bet artrīts paasinās tikai tad, ka viņa 

sagrēko un apēd kādu sendviču vai saldējumu.

Slimības vēsture: Sarkanā vilkēde
Dr. Tomasa Kruzela, N.D. prakse, Grešema, Oregona
Marsija, 30 gadi, A asinsgrupa

M ans kolēģis Dr. Kruzels bija ieinteresēts izmēģināt asinsgrupai atbilstošu 

ārstēšanu, tom ēr sākumā viņš izturējās skeptiski, bet vilkēdes izraisīta nefrīta 

gadījums parādīja viņam  serotipa īsto vērtību slimības ārstēšanā.

Marsiju —  trauslu, jaunu sievieti ar sarkano vilkēdi —  pēc izrakstīšanās no 

slimnīcas intensīvās terapijas nodaļas pie dr. Kruzela atveda viņas brālis. Marsijai 

bija nieru mazspēja sakarā ar asinīs cirkulējošiem imūnkompleksiem, ko radīja 

viņas slimība. Vairākas nedēļas Marsijai tika veikta hemodialīze, un turpm āko  

6 mēnešu laikā viņai bija paredzam a nieru transplantācija.

Dr. Kruzels no anam nēzes uzzināja, ka Marsija uzturā bija lietojusi ļoti 

daudz piena produktu, kviešu un liellopa gaļas —  visus produktus, kas šādā stā

voklī ir bīstami cilvēkam ar A asinsgrupu. Mans kolēģis ordinēja viņai stingru
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liētu, hidroterapiju un hom eopātiskus preparātus. Divu nedēļu laikā Marsijas 

tāvoklis uzlabojās un samazinājās nepieciešamība pēc hemodialīzes. Pārstei- 

Izoši, bet nākam o divu m ēnešu laikā dialīze tika pavisam pārtraukta, bet 

paredzētā nieru transplantācija atcelta. Tagad, pēc 3 gadiem , viņa joprojām  

ūtas labi.

Asins slimības

Nav jābrīnās, ka ar asinīm saistītas slimības, piem ēram , anēm ija un asins- 

eces traucējum i, ir asinsgrupu specifiskas.

Perniciozā anēmija

Starp A asinsgrupas pārstāvjiem ir vislielākais perniciozās anēmijas slim- 

lieku skaits, bet šim apstāklim nav nekā kopīga ar A asinsgrupai ieteicam o  

eģetāro diētu. Perniciozā anēmija rodas B ,2 vitam īna trūkum a rezultātā, un A 

sinsgrupas pārstāvjiem ir visgrūtāk absorbēt šo vitam īnu no uzņemtā uztura, 

m  AB asinsgrupai ir nosliece uz perniciozo anēm iju, tom ēr ne tik izteikta kā A 

sinsgrupai.

Deficīta cēlonis ir tas, ka B 12 vitam īna izm antošanai organism ā ir nepie- 

iešams augsts kuņģa skābes līmenis un iekšējais faktors —  ķīmisks savieno- 

ums, kas ir atbildīgs par B ļ2 vitam īna asimilēšanu un ko producē kuņģa gļot- 

da. A un AB asinsgrupai ir zemāks iekšējā faktora līmenis un vājāka kuņģa 

kābes producēšana nekā citām  asinsgrupām . Šī iemesla dēļ A un AB asinsgru- 

•as pārstāvjiem ar perniciozo anēm iju labāk ievadīt B 12 vitam īnu injekciju 

eidā. Ja šīs vitāli svarīgās un spēcīgās uzturvielas asimilēšanai vairs nav nepie- 

iešams grem ošanas process, organism am  tas ir pieejams koncentrētākā veidā, 

ajā gadījum ā diēta viena pati neiedarbojas, kaut gan A un AB asinsgrupas 

'ārstāvju organism ā spēj uzsūkties Floradix —  šķidrs, dzelzi saturošs fitopre- 

arāts.

0 un B asinsgrupas pārstāvjiem nav noslieces uz anēm iju; viņiem ir augsts 

uņģa skābes līmenis un pietiekams iekšējā faktora daudzums.
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Slimības vēsture: Anēmija
Dr. Džonatana Raita prakse, Kenta, Vašingtona
Kerola, 35 gadi, 0 asinsgrupa

Asinsgrupām atbilstošas diētas sāk ieņem t savu vietu tradicionālajā m edi
cīnā, jo es ar šo m etodi iepazīstinu savus kolēģus. Dr. Raits bija viens no p ir

majiem, kas veiksmīgi izmantoja diētu, lai ārstētu sievieti ar ilgstoši pazeminātu 

dzelzs līmeni asinīs. Kerola bez panākum iem  bija izmēģinājusi visas iespējamās 

dzelzs preparātu form as. Dr. Raits izmēģināja vēl vairākas citas metodes, bet arī 

neveiksmīgi. Vienīgais, kas iedarbojās, bija injicējamie dzelzs preparāti, bet arī 

tikai īslaicīgi —  pacientei dzelzs līmenis atkal pazeminājās.
Agrāk es tiku stāstījis Dr. Raitam  par savu darbu ar lektīniem un asinsgru

pām , un viņš m an piezvanīja, lai iegūtu sīkāku inform āciju. Viņš bija nolēmis 

izmēģināt Kerolas asinsgrupai atbilstošu diētu. Izslēdzot no uztura nevēlam os 

lektīnus, kas bojāja eritrocītus, un ievērojot ar dzīvnieku olbaltumvielām bagātu 

diētu, Kerolai sāka paaugstināties dzelzs līmenis asinīs un preparāti, kas iepriekš 

bija neefektīvi, sāka palīdzēt. Mēs ar Dr. Raitu secinājām , ka nepiem ēroto p ār

tikas produktu lektīnu izraisītā aglutinācija zarnu traktā kavēja dzelzs asim i

lāciju.

Asinsreces traucējum i

Asins recēšanas traucējum i vislielākās problēm as sagādā 0 asinsgrupas pār
stāvjiem. Cilvēkiem ar 0  asinsgrupu visbiežāk nav pietiekams daudzum s da

žādu asins recēšanas faktoru. Tam var būt nopietnas sekas, it īpaši operāciju  

laikā vai situācijās, kad rodas asins zudums. Sievietes ar 0 asinsgrupu pēc dzem 
dībām zaudē ievērojami vairāk asiņu nekā sievietes ar citu asinsgrupu.

0 asinsgrupas pārstāvjiem , kuriem  agrāk ir bijusi asiņošana vai insults, jā 
lieto īpaši daudz produktu, kas satur hlorofilu, kas palīdz m odificēt asins recē

šanas faktorus. Hlorofilu satur gandrīz visi zaļie dārzeņi, un to var lietot arī 

uztura bagātinātāju veidā.
A un AB asinsgrupas pārstāvjus neapdraud asinsreces traucējum i, tom ēr 

viņu “biezākajām” asinīm var būt cita veida trūkum s. Biezākām asinīm ir lie

lāka iespēja nogulsnēties artērijās, tādēļ A un AB asinsgrupas īpašniekus vairāk  

apdraud kadiovaskulāras slimības. Sievietēm ar A un AB asinsgrupu problēmas
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var sagādāt izteikta asins recēšana m enstruāciju laikā, ja viņas nepievērš uzm a
nību pareizai diētas.

Cilvēkiem ar B asinsgrupu nav ne noslieces uz asiņošanu, ne biezu asiņu, 

[a tiek ievērota B asinsgrupai atbilstoša diēta, viņu līdzsvarotais organism s dar
bojas efektīvi.

Kardiovaskulārās slimības

Kardiovaskulārās sistēmas slimības Rietumu sabiedrībā izplatās līdzīgi epi- 

lēmijai, un tās veicina vairāki faktori, piem ēram , nepareizs uzturs, fiziskas 

iktivitātes trūkum s, smēķēšana un stress.

Vai pastāv saistīta starp jūsu asinsgrupu un predispozīciju uz kardiovasku- 

ārām  slimībām? Slavenajā Frem ingem as (M asačūsetsa) sirds slimību pētījumā, 

pārbaudot saistību starp asinsgrupu un sirds slimībām, netika konstatēta iz- 

eikta saistība starp asinsgrupu un saslimšanu ar sirds slimībām. Tom ēr tika 

konstatēta izteikta saistība starp asinsgrupu un izdzīvošanu pēc sirds slimības, 

'ētijurnā tika konstatēts, ka sirds slimniekiem ar 0 asinsgrupu 3 9 -7 2  gadu ve- 

um ā ir daudz lielāka izdzīvošanas iespēja nekā tā paša vecum a sirds slim nie

kiem ar A asinsgrupu. Sevišķi tas attiecas uz vīriešiem 5 0 -5 9  gadu vecumā.

Kaut gan Frem ingem as sirds slimību pētījumā šis jautājum s netika dziļāk 

^.pētīts, ir skaidrs, ka tie paši faktori, kas attiecinām i uz izdzīvošanu pēc sirds 

limības, pirm kārt arī pasargā no saslimšanas ar sirds slimībām. Šie faktori lie- 

ina, ka augstāks saslimšanas risks ir cilvēkiem ar A un AB asinsgrupu. Pārlie- 

ināsimies par to.

Galvenais faktors, kas izraisa koronāro artēriju slimību, ir holesterīns. Lie- 

iko dalu holesterīna m ūsu organism ā producē aknas, bet ir arī enzīm s —  fos- 

itāze, kas veidojas tievajās zarnās un ir atbildīgs par uzturā esošo tauku uzsūk- 

inos. Augsts sārm ainās fosfatāzes līmenis, kas paātrina tauku uzsūkšanos un 

ielmaiņu, pazemina holesterīna līmeni asinīs. 0 asinsgrupas pārstāvjiem parasti

■ visaugstākais šī enzīm a dabiskais līmenis. A, AB un A asinsgrupas pārstāvju  

rganismā sārm ainās fosfatāzes līmenis ir zemāks, un B asinsgrupai šī enzīma 

menis ir otrs augstākais pēc 0 grupas.

O trs faktors, kam ir nozīm e 0 asinsgrupas īpašnieku izdzīvošanas biežum ā,
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ir asins recēšanas faktori. Kā iepriekš tika m inēts, 0 grupas asinīs ir mazāk re- 

cēšanas faktoru. Šis 0 asinsgrupas trūkum s šajā gadījum ā ir priekšrocība, jo 

šķidrās asinīs ir mazāka iespēja veidoties plātnītēm , kas rada asinsrites traucēju

mus artērijās. No otras puses, A grupas un m azākā m ērā AB grupas asinīs 

pastāvīgi ir augstāks holesterīna un triglicerīdu (asins tauku) līmenis nekā 0 un 

B grupas asinīs.

Slimības vēsture: Sirds slimība
Vilma, 52 gadi, 0 asinsgrupa

Vilma bija libāniete pusm ūža gados ar progresējošu koronāro sirds sli

mību. Pirm o reizi es viņu izmeklēju, kad viņa tikko bija izrakstīta no slimnīcas 

pēc balona angioplastikas veikšanas —  procedūra, ko izm anto sašaurinātu  

koronāro artēriju ārstēšanai. Viņa pastāstīja, ka slimības sākum ā viņas holes

terīna līmenis bija vairāk nekā 350  (norm ā 2 0 0 -2 2 0 )  un trīs artērijas bija bloķē

tas par 80% .

T ā kā Vilmai bija 0 asinsgrupa, viņas slimība m ani nedaudz pārsteidza, jo  

caurm ērā cilvēki ar 0 asinsgrupu ar sirds slimībām saslimst retāk. Arī viņas 

vecum ā bija nedaudz mazāks kā vairākum am  sieviešu ar šādu sm agu artēriju  

nosprostojum u, turklāt sievietēm sirds slimība parasti attīstās ilgāku laiku pēc 

m enopauzes. (Tom ēr jāatceras, ka vienm ēr pastāv izņēm um i. Nosliece uz sli

mību nenozīm ē neizbēgamu saslimšanu.)

Vilma vienm ēr bija ēdusi tradicionālo libāniešu uzturu —  daudz olīveļļas, 

zivju un graudaugu, ko vairākums ārstu uzskata par labvēlīgu sirds un asinsrites 

sistēmai. Tom ēr pirms pieciem gadiem, 47 gadu vecum ā viņa sajuta sāpes kaklā 

un rokās. Sirds slimība ne vienm ēr liek sevi m anīt tieši sirdī. Vilma dom āja, ka 

tas ir artrīts, un bija ļoti pārsteigta, kad ārsts viņai diagnosticēja stenokardiju —  

sāpes, ko izraisa nepietiekam a asinsrite un skābekļa piegāde sirds muskulim.

Pēc angioplastikas kardiologs ieteica Vilmai sākt lietot holesterīna līmeni 

pazem inošu m edikam entu —  Mevacor. Vilma bija daudz lasījusi par veselību 

un raizējās, ka ilgstoša m edikam entoza terapija varētu radīt problēm as, tādēļ 

pirm s zāļu lietošanas gribēja izmēģināt kādu dabisku m etodi. Tādēļ viņa iera

dās pie manis.
Tā kā Vilmai bija 0 asinsgrupa, es ieteicu viņai iekļaut uzturā liesu liellopa
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un jēra gaļu. Ņ em ot vērā viņas stāvokli, Vilm a, protam s, bija nobažījusies par 

pārtikas produktiem , ko parasti aizliedz lietot cilvēkiem ar augstu holesterīna  

līmeni vai sirds slimībām. Viņa tūlīt konsultējās ar savu kardiologu, kurš, gluži 

dabiski, bija šausm ās par šādu ideju un atkal ieteica lietot Mevacor. Tom ēr 

Vilma noteikti negribēja lietot zāles, tādēļ tom ēr nolēm a trīs mēnešus ievērot

0 asinsgrupai atbilstošu diētu, šajā laikā kontrolējot holesterīna līmeni.

Gadījums ar Vilmu apstiprināja m anu teoriju par noslieci uz augstu holes

terīna līmeni. Pārm antotu faktoru vai citu m ehānism u dēļ cilvēkiem bieži vien 

ir augsts holesterīna līmenis asinīs, kaut gan viņi stingri ievēro diētas ierobežo- 

iumus. Parasti viņiem ir holesterīna iekšējā m etabolism a defekts. Man ir aizdo

mas, ka tad, ja cilvēks ar 0 asinsgrupu uzturā lieto daudz noteikta veida ogļhid

rātu (parasti —  kviešu produktus), tas ietekmē insulīna efektivitāti —  tas sāk 

darboties spēcīgāk un ilgāk. Insulīna pastiprinātās aktivitātes dēļ organism a  

ludos uzkrājas vairāk tauku un palielinās triglicerīdu daudzum s.

Es ieteicu Vilmai lietot uzturā vairāk liellopa un jēra gaļas, kā arī palīdzēju 

itrast aizvietotāju lielajam kviešu produktu daudzum am , ko viņa bija paradusi 

ietot, un izrakstīju vilkābeles preparātu (šis augs tonizē sirds darbību un artēri- 

as), mazas B vitam īna devas, niacīnu, kas palīdzēja pazem ināt holesterīna 

īmeni.

Vilma strādāja par izpildsekretāri —  darbs bija stresa pilns un mazkustīgs, 

/iņu  ieintriģēja tas, ko es stāstīju par stresa un 0 asinsgrupas pārstāvju fizisko 

iktivitāti, kā arī par stresa un sirds slimību savstarpējo saistību. Viņa nekad 

iebija regulāri nodarbojusies ar sportu  un nezināja, ar ko sākt. Es ieteicu sākt 

ir pastaigām un pakāpeniski palielināt aerobisko aktivitāti. Pēc dažām nedēļām  

/ilm a pavēstīja, ka pastaigas ir īsta Dieva dāvana un viņa nekad neesot jutusies 

abāk.

Sešu mēnešu laikā Vilmas holesterīna līmenis bez sāļu lietošanas pazemi- 

lājās līdz 187 un tāds arī palika. Viņai bija izdevies sasniegt norm ālu holeste- 

īna līmeni. Tas likās neticam i.

Interns, kurš strādāja pie m anis, bija pārsteigts un samulsis. Vilma bija 

pgāzusi visus tradicionālos priekšstatus, ka cilvēkiem ar augstu holesterīna 

imeni jāizvairās no sarkanās gaļas lietošanas. Asinsgrupa izrādījās trūkstošais 

ēdes posms.
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Slimības vēsturē: Bīstami augsts holesterīna līmenis
Džons, 23 gadi, 0 asinsgrupa

D žonam , kurš nesen bija pabeidzis koledžu, bija ārkārtīgi augsts holeste

rīna, triglicerīdu un cukura līmenis asinīs. Jaunam  cilvēkam tie bija ļoti nepa

rasti sim ptom i, vēl jo vairāk tāpēc, ka viņam  bija 0 asinsgrupa. Tā kā ģimenes 

anam nēzē bija smagi sirds slimību gadījumi, viņa vecāki bija ļoti norūpējušies. 

Pēc pamatīgas izmeklēšanas Jēlas konsultējošais kardiologs D žonam  paziņoja, 

ka viņa ģenētiskā predispozīcija ir tik izteikta, ka pat holesterīna līmeni pazem i

noši m edikam enti ir neefektīvi un ka D žonam  agrāk vai vēlāk attīstīsies koro

nārā sirds slimība.

Vizītē pie m anis Džons izskatījās depresīvs un apātisks. Viņš sūdzējās par 

izteiktu nogurum u. “Esmu radis intensīvi strādāt,” viņš teica, “bet tagad man  

nav spēka.” D žonam  arī bieži sāpēja kakls un bija palielināti limfmezgli. Agrāk 

viņš bija pārslimojis m ononukleozi un divreiz Laim a slimību.

Kādu laiku Džons bija ievērojis kardiologa ieteikto veģetāro diētu. Tomēr 

viņš atzina, ka, ievērojot šo diētu, viņš jutās nevis labāk, bet sliktāk.

Tom ēr pēc dažu nedēļu ilgas 0 asinsgrupas diētas ievērošanas rezultāti bija 

pārsteidzoši. Piecu m ēneša laikā holesterīna, triglicerīdu un cukura daudzum s 

asinīs samazinājās līdz norm ālam  līm enim . Atkārtojot asins izmeklēšanu pēc 3 

m ēnešiem , rezultāti bija līdzīgi.

Ja Džons turpinās ievērot 0 asinsgrupai atbilstošu diētu, regulāras fiziskās 

nodarbības un lietos uztura bagātinātājus, viņam  ir labas izredzes stāties pretī 

savai ģenētiskajai pārm antotībai.

Augsts asinsspiediens

M ūsu ķermeni pastāvīgi darbojas sirds, ritmiski sūknējot asinis un nogā

dājot tās visā organism ā. N orm ālos apstākļos šis process notiek tik mierīgi, ka 

mēs par to pat nedom ājam . Tieši tādēļ paaugstinātu asinsspiedienu (jeb hiper- 

tensiju) mēdz saukt par “kluso slepkavu”. Cilvēkam var būt bīstam i paaugsti

nāts asinsspiediens, bet viņš to pat nenojauš.
M ērot asinsspiedienu, tik nolasīti divi skaitļi. Sistoliskais (augstākais skaitlis) 

ir spiediens, kas tiek izmērīts artērijās brīdi, kad sirds izsviež asinis. Diastoliskais
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(zemākais skaitlis) ir spiediens, kas tiek izmērīts artērijās brīdī, kad sirds atpū

šas starp diviem sitieniem.

N orm āls sistoliskais spiediens ir 120, bet diastoliskais spiediens —  80 vai 

120 uz 80  (1 2 0 /8 0 ) . Augsts asinsspiediens (jeb hipertensija) līdz 40  gadu vecu

m am  ir, sākot no 140/90 , bet pēc 40  gadu vecum a —  sākot no 160/95.

Atkarībā no sm agum a pakāpes un ilguma neārstēta hipertensija var izraisīt 

dažādus veselības traucējum us, to skaitā m iokarda infarktu un insultu.

Ir maz zinām s par hipertensijas riska faktoriem, kas saistīti ar asinsgrupu. 

Tom ēr hipertensija bieži rodas saistībā ar sirds slimībām, tādēļ īpaši jāuzm anās 

cilvēkiem ar A un AB asinsgrupu.

Hipertensijai ir tādi paši riska faktori kā kardiovaskulārām  slim ībām . 

Smēķēšana, diabēts, m enopauze, aptaukošanās, mazkustīgs dzīvesveids, biežas 

stresa situācijas —  ja ir šādi riska faktori, jāpievērš īpaša uzm anība savai asins

grupas program m ai, sevišķi ieteiktajai diētai un fiziskajām nodarbībām .

Slimības vēsture: Hipertensija
Bils, 54 gadi, A asinsgrupa

Bils bija tirdzniecības m enedžeris pusm ūža gados. Kad viņš 1991. gada 

m artā pirm oreiz ieradās pie m anis, viņa asinsspiediens bija gandrīz eksplozīvs, 

no 150/105  līdz 135/95 . Cēlonis nebija tālu jāmeklē —  stresa pārpilna dzīve, 

iākot ar darbu ievērojam ā firmā un beidzot ar nepatikšanām mājās. Pretēji 

īrsta norādījum iem , viņš bija pārtraucis lietot asinsspiedienu pazem inošas 

cāles, jo tās izraisīja reiboni un aizcietējumu. Bils vēlējās izmēģināt dabiskāku 

erapija, bet tas bija jādara nekavējoties.

Es ordinēju Bilam A asinsgrupai atbilstošu diētu (kas šim spēcīgajam italo- 

unerikānim prasīja lielu pielāgošanos) un A asinsgrupai izveidotu fizisko nodar- 

)ību program m u stresa mazināšanai. Sākumā viņam  bija grūti pierast pie jogas 

in atslābināšanās vingrojum iem , bet viņa attieksme mainījās, kad viņš sāka 

usties daudz mierīgāks un līdzsvarotāks.

Pirm ajā vizītē Bils man atklāja, ka viņam  ir arī vēl cita veida problēma, 

irm ā, kurā viņš strādāja, bija paredzēts m ainīt veselības apdrošināšanas plānu, 

m, ja Bila apdrošināšanas polisē tiktu uzrādīta hipertensija, firm ai būtu jāveic 

ielākas iemaksas. Izm antojot stresu m azinošus vingrojum us, A asinsgrupai
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atbilstošu dietu un vairākus fitopreparatus, Bils bez problēm ām  spēja iziet m e

dicīnisko apskati veselības apdrošināšanai.

Bērnu slimības

Liela daļa m anu pacientu ir bērni ar visdažādākajām slimībām —  no h ro

niskas caurejas līdz atkārtotām  ausu infekcijām, un viņu mātes parasti bija ļoti 

izmisušas. Daži lieliskākie manas terapijas rezultāti tika panākti, ārstējot tieši 

bērnus.

Konjunktivīts

Konjunktivītu, kas bieži tiek raksturots kā “sarkanas” acis, parasti izraisa 

stafilokoku infekcija, kas pāriet no viena bērna uz otru . Bērni ar A un AB asins

grupu ir uzņēmīgāki pret konjunktivītu nekā 0 vai B grupas pārstāvji, iespē

jam s, viņu vājākās imūnsistēmas dēļ.

Tradicionāli šīs slimības ārstēšanai izm anto antibiotiku ziedes vai acu pilie

nus. Tom ēr ir maigāks un pārsteidzoši efektīvs alternatīvs līdzeklis —  svaigi 

nogriezta tom āta šķēlīte. (Nemēģiniet to darīt ar tom ātu sulu!) Svaigi pārgriezta 

tom āta sula satur lektīnu, kas spēj aglutinēt un iznīcināt stafilokokus. Viegli 

skābā tom āta sula ļoti atgādina acs dabiskā sekrēta skābumu. Izspiediet svaiga 

tom āta ūdeņaino sulu uz m arles tam pona un uzlieciet uz slimās acs —  tas 

remdēs iekaisumu.

Šis piem ērs liecina, ka viens un tas pats pārtikas lektīns, kas var būt bīs

tam s, ja to apēd, spēj būt ļoti noderīgs slimības ārstēšanai. Vēlāk mēs apskatīsim  

arī citus piem ērus, kur lektīniem (sevišķi tiem , kas darbojas pret vēzi) piemīt 

divējāda lom a mūsu organism ā.

Caureja

Caureja bērniem  var būt ļoti traucējošs un bīstams stāvoklis. Tā ne vien 

novājina bērnu un rada ievērojamas neērtības, bet var arī izraisīt sm agu dehi- 

dratāciju, kas rada nespēku un drudzi.
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Caureja bērniem  lielākoties ir saistīta ar pārtiku, un asinsgrupām atbil

stošās diētās ir specifiski norādījum i par to, kādi produkti izraisa grem ošanas 

traucējum us katrai asinsgrupai.

Bērniem ar 0 asinsgrupu vieglu vai vidēju caureju bieži izraisa piena p ro
dukti.

Bērniem ar A un AB asinsgrupu ir nosliece uz Girardiasis lamblia infekci

jām (ko sauc arī “M ontesum as atriebību”), jo šie parazīti maskējas par A anti- 

gēniem.

Bērniem ar B asinsgrupu caureju visbiežāk izraisa pārm ērīga kviešu p ro

duktu lietošana vai vistas gaļa un kukurūza.

}a caureju izraisa pārtikas nepanesība vai alerģija, bērnam  bieži vien ir arī 

:iti sim ptom i —  tum ši, tūskaini loki zem acīm , ekzēma, psoriāze vai astma.

la vien caureju nav izraisījusi smagāka slimība, piem ēram , parazītu invā

zija, daļējs zarnu nosprostojum s vai iekaisums, pēc kāda laika tā pāriet pati no 

;evis. Tomēr, ja bērna izkārnījumos ir asinis vai gļotas, nekavējoties griezieties 

?ie ārsta. Akūta caureja var būt arī infekcioza; lai neapdraudētu pārējos ģim e- 

īes locekļus, vislabāk veikt pam atīgu standarta dezinfekciju.

Lai atjaunotu šķidruma līdzsvaru bērna organism ā, caurejas laikā nedodiet 

'iņam  augļu sulas, bet gan dārzeņu vai gaļas novārījum u, jogurts ar aktīvu  

'..acidophilus kultūru palīdzēs saglabāt pareizu mikrofloru grem ošanas traktā.

Ausu infekcijas

Iespējams, ka hroniskas ausu infekcijas līdz sešu gadu vecum am  ir četriem  

lērniem no desmit. Par hroniskām  es uzskatu 5, 10, 15, pat 20  infekcijas, kas 

eko cita citai katrā ziemas sezonā, lielākajai daļai šo bērnu ir alerģija pret ārējās 

ides faktoriem vai pārtiku. Vislabākais līdzeklis ir asinsgrupai atbilstoša diēta.

Jebkuras infekcijas tradicionālā ārstēšana ir antibiotiku terapija. Tom ēr tā 

lepalīdz, ja infekcija ir hroniska. Ja m ūsu mērķis ir novērst slimības pam at- 

ēloni, nevis dzīties pakaļ m odei, meklējot arvien jaunas un sarežģītākas anti- 

iotiku form as, m um s vajadzētu ļaut organism am  cīnīties pašam ar saviem  

pēkiem. Iesācējiem būtu jāzina dažādu asinsgrupu uzņēmība pret infekcijām.

Bērniem , kuriem  ir A un AB asinsgrupa, lielākas problēm as rada nepareiza 

ztura izraisīta gļotu sekrēcija —  šis faktors veicina ausu infekcijas. Bērniem  ar
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A asinsgrupu vainīgie parasti ir piena produkti, bet AB asinsgrupas pārstāvji 

turklāt ir jutīgi ari pret kukurūzu.
Šiem bērniem  parasti ir arī rīkles dobum a un elpceļu slimības, kas bieži 

pāriet uz ausīm. Tāpēc ka A un AB asinsgrupas pārstāvju im ūnsistēm a ir iecie

tīga pret daudzām  baktērijām un tai nav agresīvas atbildes reakcijas pret infek- 

ciozajiem m ikroorganism iem . Vairākos pētījum os ir konstatēts, ka bērniem  ar 

hroniskām  ausu infekcijām auss šķidrumā trūkst specifisku vielu —  kom ple- 

m entu, kas ir nepieciešam i, lai uzbruktu baktērijām  un iznīcinātu tās. Citā 

pētījumā konstatēts, ka bērniem ar hroniskām  ausu infekcijām auss šķidrum ā 

trūkst serum a lektīna —  m annozi saistošā proteīna (Mannose Binding Protein). 
Šis lektīns saista uz baktēriju virsm as esošo cukuru —  m annozi un aglutinē to, 

palīdzot ātrāk iznīcināt. Abi šie svarīgie im ūnie faktori turpm āk var veidoties 

pareizajā daudzum ā, un tas palīdz izskaidrot, kādēļ ausu infekciju biežum s pa
kāpeniski mazinās, bērniem  pieaugot. Bērniem ar A un AB asinsgrupu, ārstējot 

ausu infekcijas, līdztekus diētai gandrīz vienm ēr jāstimulē imūnsistēma. Visvien

kāršākais veids, kā stiprināt jebkura bērna imūnsistēmu, ir ierobežot cukura lieto

šanu. Daudzos pētījum os ir konstatēts, ka cukurs nom āc im ūnsistēm u, padarot 

leikocītus kūtrus un nespējīgus uzbrukt infekciozajiem mikroorganism iem.

Dabas dziedniecības speciālisti jau ilgus gadus izm anto m aigu im ūnsti- 

m ulējošu augu Echinacea purpurea. Sākotnēji šo augu lietoja Amerikas indiāņi. 

Tam piem īt neparastas spējas droši un efektīvi paaugstināt organism a imunitāti 

pret baktērijām un vīrusiem. Tā kā vairākas im ūnās funkcijas, ko stimulē ehi- 

naceja, ir atkarīgas no pietiekama C  vitam īna daudzum a, es pacientiem  bieži 

iesaku m ežrozīšu ekstraktu, kas ir bagāts ar C  vitam īnu. Pēdējos 3 gados es bieži 

esm u izm antojis Rietum u lapegles ekstraktu; tā ir super-ehinaceja. Šo p ro 

duktu sākotnēji radīja koksnes apstrādes rūpniecība, un tas satur aktīvo vielu 

daudz lielākā koncentrācijā, nekā jūs saņem at, lietojot ehinaceju. M anuprāt, šis 

preparāts ir jauns un satraucošs atklājums ar revolucionāru nozīm i dažādu 

imūndeficīta stāvokļu, to skaitā ausu infekciju ārstēšanā. Es esmu pārliecināts, 

ka tuvākajā nākotnē jūs dzirdēsiet daudz vairāk par šo preparātu.

Ausu infekcijas sagādā stipras sāpes bērnam  un lielu uztraukum u vecā

kiem. Vairum ā šo gadījum u vidusausī sakrājas kaitīgs šķidrums un gāzes sakarā 

ar savienojošā kanāla (Eistahija kanāla) obstrukciju. Šis kanāls var būt pietūcis 

sakarā ar alerģisku reakciju, apkārtējo audu vājum u vai infekciju.
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Daudzus vecākus dzen izm isum ā pieaugošā antibiotiku neefektivitāte ausu 

infekciju gadījumā. Lūk, kādēļ tas notiek. Pirm ā ausu infekcija zīdainim parasti 

tiek ārstēta ar maigu antibiotiku, piem ēram , amoksicilīnu. Nākamās ausu infek

cijas reizē atkal tiek dots amoksicilīns. Iespējams, ka atkārtojas jau rezistentākā 

infekcija, un am oksicilīns vairs nepalīdz. Ir sācies eskalācijas process arvien  

stiprāku zāļu un invazīvākas terapijas izm antošana.

Kad antibiotikas vairs nepalīdz, bet sāpīgās infekcijas turpinās, tiek veikta 

m iringotom ija. Tā ir procedūra, kad caur bungplēvīti ķirurģiski tiek ievadīta 

tieva caurulīte, lai vēcinātu šķidruma drenāžu no vidusauss rīklē.

Ārstējot ausu infekcijas, es galveno uzm anību veltu, lai novērstu to atkār

tošanos. Nav vērts m ēģināt likvidēt vienu epizodi ar antibiotiku trieciendevām , 

ia tu zini, ka drīz sekos nākam ā ausu infekcija. G andrīz vienm ēr es ārstēšanā 

izmantoju diētu.

Savā praksē es sastopos ar daudziem bērniem , kuri pārstāv visas asinsgru

pas. Es esmu konstatējis, ka jebkuram  bērnam  var rasties ausu infekcijas, ja viņš 

ēd uzturu, uz ko viņa organism s slikti reaģē. Nav bijis gadījum a bez acīm  re

dzamas saistības ar bērna iemīļoto ēdienu.

Bērniem ar 0 un B asinsgrupu ausu infekcijas attīstās retāk, bet, ja arī rodas, 

ad ir vieglāk ārstējamas. Bieži vien tās ir iespējams novērst tikai ar diētas 

naiņu.

Bērniem ar B asinsgrupu parasti vainīgas ir vīrusu infekcijas, kam pēc tam  

pievienojas bakteriāla ( Haeophilus) infekcija, pret ko B asinsgrupa ir ārkārtīgi 

azņēmīga. Uzturā jāierobežo tom āti, kukurūza un vistas gaļa. Šajos produktos 

;sošie lektīni reaģē ar grem ošanas trakta virsm u, izraisot tūsku un gļotu pro- 

lukciju, kas parasti izplatās arī uz ausīm  un rīkli.

M an šķiet, ka ausu infekcijas bērniem  ar 0 asinsgrupu pavisam vienkārši 

rar novērst ar krūts barošanu, atsakoties no mākslīgās barošanas. Apm ēram  

;ada laikā, kam ēr bērns tiek barots ar krūti, ir dota iespēja nobriest viņa im ūn- 

istēmai un grem ošanas traktam . Bērni ar 0 asinsgrupu no ausu injekcijām var 

zvairīties arī, izslēdzot no uztura kviešus un piena produktus. Agrīnā vecum ā 

'iņi ir ļoti jutīgi pret šiem produktiem , bet viņu im ūnsistēm u stiprina uzturs ar 

ielāku olbaltumvielu saturu, piem ēram , zivis un liesa sarkanā gaļa.

Bērniem ar atkārtotām  ausu infekcijām bieži vien ir ļoti grūti m ainīt diētu. 

Jztrauktie vecāki bieži vien ļauj ēst bērnam  visu, ko vien viņš vēlas, dom ādam i,
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ka tas nāks viņam  par labu. Daudzi no šiem bērniem  kļūst ļoti izvēlīgi attiecībā 

uz ēdienu un ēd ļoti ierobežotu produktu sortim entu —  visbiežāk tieši tos, kas 

izraisa viņu slimību!

Slimības vēsture: Ausu infekcija 
Tonijs, 7 gadi, B asinsgrupa

Tonijs bija septiņgadīgs zēns ar atkārtotām  ausu infekcijām. Izmisusī m āte 

viņu pirm oreiz atveda pie manis 1993. gada janvārī. Tonijam bija sākusies jauna  

ausu infekcija, līdzko bija pabeigts antibiotiku kurss iepriekšējās auss infekcijas 

ārstēšanai. Ziem as sezonā viņam  bija 1 0 -1 5  infekcijas epizodes. Viņam  2 reizes 

bija veikta m iringotom ija, bet bez panākum iem . Šis bija tipisks piem ērs anti

biotiku terapijas eskalācijai bez rezultātiem.

M ans pirm ais jautājum s Tonija mātei bija ar viņa diētu. Viņa atbildēja 

izvairīgi. “Es nedom āju, ka problēm a ir uzturā. Mēs ēdam  ļoti labi —  vistas 

gaļu, zivis, augļus un dārzeņus.”

Es griezos pie Tonija. “Kāds ir tavs mīļākais ēdiens? Es jautāju.

“Vistas frikadeles,” viņš uzreiz atbildēja.

“Un kukurūza arī?”

“O, jā!”
“ Un te slēpjas problēm a,” es teicu Tonija m ātei, “jūsu dēlam ir alerģija pret 

vistas gaļu un kukurūzu.”

“Alerģija?” Viņa uz mani skatījās ar aizdomām. “Kā jūs to varat zināt?” 

“Tādēļ, ka viņam  ir B asinsgrupa,” es atbildēju. Es paskaidroju, kāds asins
grupai ir sakars ar slimību, un, lai gan Tonija m āte izskatījās nepārliecināta, 

ieteicu Tonijam divus vai trīs mēnešus ievērot B asinsgrupai atbilstošu diētu un 

paskatīties, kas notiks.
Nākam ajos divos gados Tonijs jutās labi, un ausu infekcija viņam  bija tikai 

vienreiz gadā —  salīdzinājumā ar iepriekšējām piecpadsmit. Šīs atsevišķās infek

cijas bija viegli izārstējam as vai nu ar dabas dziedniecības m etodēm , vai ar 

vieglām antibiotikām .
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Hiperaktivitāte un nespēja mācīties

Uzmanības deficītam ir daudz un dažādi cēloņi, un m um s ir nepieciešams 

/airāk inform ācijas, pirm s izdarām secinājum us par saistību ar asinsgrupām. 

Homēr m ūsu zināšanas var dot priekšstatu par to, kā dažādas asinsgrupas reaģē 

iz apkārtējo vidi. Piem ēram , mans tēvs savā 35 gadus ilgajā praksē novēroja, ka 

pērni ar 0 asinsgrupu ir laimīgāki, veselīgāki un m undrāki, ja viņiem  dod  

espēju nodarbībām  veltīt visu savu spēku. Ja bērnam  ar 0 asinsgrupu ir uzm a- 

lības deficīts, viņš jām udina vingrināties, cik vien viņš spēj, papildus nodarbo- 

oties ar vingrošanu vai sporta spēlēm. Turpretī bērniem ar A un AB asinsgrupu  

īāk par labu nodarbības, kas veicina sensorās un taktilās iemaņas, piem ēram , 
lid o šan a  un zīmēšana, kā arī atslābinoši vingrinājum i, piem ēram , dziļa elpo- 

ana. Bērniem  ar B asinsgrupu piem ērota ir peldēšana un mākslas vingrošana.
Pētnieki ir izteikuši pieņēm um us, ka uzmanības deficītu izraisa ogļhidrātu  

netabolism a traucējum i vai alerģija pret krāsām vai citām  ķīmiskām vielām, 

"omēr vienprātīga secinājum a pagaidām  nav, kaut gan es esmu secinājis, ka 

>ērni ar uzmanības deficītu ir ļoti izvēlīgi ēšanā —  tātad tam  ir sakars ar uzturu.

Nesen es atklāju interesantu sakarību, kas varētu liecināt par 0 asinsgrupas 

'ārstāvju ciešāku saistību ar uzmanības deficītu. Pie manis tika atvests bērns ar
i asinsgrupu, kuram  bija uzmanības deficīts un viegla anēmija. Es viņam  ordi- 

lēju ar olbaltumvielām bagātu diētu un B l2 vitam īna un folijskābes preparātus, 

ā rezultātā anēm ija izzuda. Turklāt viņa m āte bija ievērojusi, ka bērna uzm a- 

āba ir uzlabojusies. Pēc tam  es ārstēju vēl vairākus bērnus ar 0 asinsgrupu un 

zmanības deficītu, lietojot šos vitam īnus mazās devās, un visos gadījum os bija 

ērojam a uzlabošanās —  no nelielas līdz izteiktai.

Ja jūsu bērnam  ir uzmanības deficīta sindrom s, konsultējieties ar dietologu  

ar B12 vitam īna un folijskābes papildinājumu līdztekus asinsgrupai atbilstošai 
iētai.

Streptokoku faringīts, mononukleoze un
epidēmiskais parotīts (cūciņa)

Tā kā m ononukleozes agrīnie sim ptom i un streptokoku faringīta sim pto- 

īi ir līdzīgi, vecākiem bieži vien ir grūti atšķirt abas slimības. Bērnam  ar šīm  

im ībām  var rasties viens vai vairāki no šiem sim ptom iem : sāpes kaklā, savār-
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gum s, drudzis, drebuļi, galvassāpes, palielināti limfmezgli vai palielinātas m an 

deles. Lai noteiktu, kāda slimība ir radījusi šos traucējum s, jāveic asins analīze 

un iztriepe no rīkles.
Streptokoku izraisīts faringīts ir bakteriāla infekcija. Tam bieži pievienojas 

arī šādi sim ptom i: izdalījumi no deguna, klepus, ausu sāpes, balti vai dzeltenīgi 

aplikumi uz rīkles mugurējās sienas un izsitumi, kas vispirms parādās uz kakla 

un krūškurvja un pēc tam  izplatās uz vēderu un ekstrem itātēm . Streptokoku 

faringīta diagnozi nosaka, pam atojoties uz sim ptom iem  un rīkles iztriepes uz- 

sējuma rezultātiem . Standarta terapija ir antibiotikas, gultas režīms, pret sāpēm  

un drudzi —  aspirīns un daudz šķidrum a.

Un atkal uzm anība tiek pievērsta tūlītējai infekcijas ārstēšanai, bet ne pla

šākai un ilgstošākai veselības uzlabošanai. Sevišķi tas attiecas uz gadījum iem , 

kad bērnam  ir atkārtotas infekcijas un standarta terapija ir neefektīva.

Bērniem ar 0 un B asinsgrupu ir paaugstināta uzņēmība pret bakteriālām  

infekcijām, tādēļ viņi ar streptokoku faringītu saslimst biežāk nekā bērni ar A 

un AB asinsgrupu. Tom ēr 0 un B asinsgrupas pārstāvji ātrāk un pilnībā atve

seļojas. Ja streptokoki ir iekļuvuši A un AB asinsgrupas pārstāvja asinsritē, tie 

tur paliek un ir grūti likvidējami, tādēļ bērniem  ar A un AB asinsgrupu ir rak

sturīgas atkārtotas infekcijas.
Pastāv dabas dziedniecības m etodes, kas palīdz novērst infekciju atkārto

šanos. Es esmu pārliecinājies, ka mutes skalošana ar salvijas tēju ļoti efektīvi 

pasargā rīkli un m andeles no streptokoku infekcijas. Līdztekus asinsgrupai 

atbilstošai diētai es bieži izm antoju im ūnsistēm u stimulējošus uztura bagāti

nātājus, kas satur beta karotīnu, C  vitam īnu, cinku un ehinaceju, lai stiprinātu  

bērna pretestības spējas.

Pret vīrusu infekciju m ononukleozi 0 asinsgrupa ir uzņēmīgāka nekā A, B 

un AB asinsgrupa. Ārstējot m ononukleozi, antibiotikas ir neefektīvas, jo to  

izraisa nevis baktērijas, bet vīrusi. Kam ēr saglabājas drudzis, jāievēro gultas re

žīms, un bieža atpūta ieteicam a arī atveseļošanās periodā, kas ilgst 1 -3  nedēļas. 

Drudzi sam azina aspirīns un pietiekama šķidrum a uzņem šana.

Bērniem ar B asinsgrupu ir augstāks risks saslimt ar epidēmisko parotītu  

(cūciņu) —  vīrusu infekciju, kas skar zemžokļa un pieauss siekalu dziedzerus. 

Līdzīgi citām  B grupai raksturīgām  slimībām, arī šī ir saistīta ar nervu sistēmu. 

Ja jūsu bērnam  ir B asinsgrupa un/vai Rh- (skatīt paskaidrojumu E pielikumā —
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īsinsgrupu apakšgrupas) un viņš saslimst ar epidēmisko parotītu, uzmanieties, 

 vai nerodas neiroloģisks bojājum s, kas īpaši izpaužas kā dzirdes traucējum i.

Diabēts

Asinsgrupām atbilstošas diētas var būt efektīvas 1 tipa (insulinējam a) dia- 

>ēta ārstēšanā un II tipa (neinsulinējam a) diabēta ārstēšanā un profilaksē.

A un B asinsgrupai ir lielāka nosliece uz I tipa diabētu, ko izraisa insulīna 

rūkums. Insulīns ir horm ons, kas veidojas aizkuņģa dziedzeri un ir atbildīgs 

>ar glikozes spēju iekļūt organism a šūnās. Insulīna trūkum s rodas, ja ir bojātas 

lizkuņģa dziedzera beta šūnas —  vienīgās šūnas, kas spēj producēt insulīnu.
Kaut gan pašlaik nav alternatīva dabiska ārstniecības līdzekļa, kas spētu  

lizstāt injicējamo insulīnu I tipa diabēta gadījum ā, tom ēr jāapsver kāda dabiska 

irstnieciska līdzekļa izm antošana. Tas ir kvercetlns —  no augiem iegūts antiok- 

idants. Ir konstatēts, ka kvercetlns palīdz novērst daudzas komplikācijas paci- 

■iitiem, kas ar diabētu slimo visu m ūžu, piem ēram , kataraktu, neiropātiju un 

Lardiovaskulārus traucējum us. Ja jūs I tipa diabēta ārstēšanai vēlaties izm antot 

ād u  dabas līdzekli, konsultējieties ar dietologu, kam ir pieredze fitoķlmisku 

ielu lietošanā; jum s var rasties nepieciešam ība no jauna pielāgot savas insulī- 

la devas.

II tipa diabēta slimniekiem ir raksturīgs augsts insulīna līmenis asinis, tom ēr 

iņu organism a audi ir nejutīgi pret insulīnu. Šī slimība attīstās laika gaitā un 

larasti ir nepareiza uztura rezultāts. II tipa cukura diabēts bieži novērojam s 0 

sinsgrupas īpašniekiem, kuri ilgus gadus uzturā lietojuši piena produktus, 

.viešus un kukurūzu, kā arī A asinsgrupas pārstāvjiem, kuri lieto daudz gaļas 

in piena produktu. II tipa diabēta slimniekiem parasti ir liekā ķerm eņa masa, 

ugsts holesterīna līmenis un paaugstināts asinsspiediens —  pazīmes, kas lie- 

ina par nepareizu uzturu un nepietiekamu fizisko aktivitāti. Šī iemesla dēļ dia- 

>ēts var attīstīties jebkuras asinsgrupas pārstāvim .

II tipa diabēta vienīgā reālā ārstēšanas m etode ir diēta un vingrojum i. Ja 

evērosiet savai asinsgrupai atbilstošu diētu un fizisko nodarbību program m u, 

asniegsiet labus rezultātus. Pret insulīna nepanesību var iedarboties arī lielas B 

rupas vitam īnu devas. Pirm s sākat lietot jebkādu vielu diabēta ārstēšanai, kon
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sultējieties ar ārstu un dietologu. Jums var rasties nepieciešamība pielāgot sava 

pretdiabēta līdzekļa devu.

Gremošanas trakta slimības

Aizcietēj ums

Aizcietējums rodas tad, ja izkārnījumu konsistence ir pārāk cieta vai arī 

zarnu peristaltika mainās un palēninās. H ronisku aizcietējum u lielākoties iz
raisa kūtra zarnu darbība un neregulāra ēšana ar nepietiekamu barības tilpumu  

un ūdens saturu. Citi veicinoši faktori ir ieradum s lietot caurejas līdzekļus, stei
dzīgs un stresa pilns dienas režīm s, kā arī ceļojum i, kad pēkšņi jāpielāgojas 

citam  ēšanas un gulēšanas ritm am . Aizcietējumu var izraisīt arī fiziskas aktivi

tātes trūkum s, akūtas slimības, sāpes taisnajā zarnā un daži m edikam enti.
Katrai asinsgrupai dotajos apstākļos ir nosliece uz aizcietējum u. Aizcietē

jum s nav slim ība, bet drīzāk gan brīdinājum a signāls, ka jūsu grem ošanas  

sistēmā kaut kas nav kārtībā. Vairākumā gadījumu atrisinājum s ir meklējams 

uzturā.
Vai ēdat pietiekami daudz produktu ar augstu šķiedrvielu saturu? Vai dzer

at pietiekami daudz šķidrum a —  it īpaši ūdeni un sulu? Vai regulāri vingrojat?
Lielākā daļa cilvēku aizcietējum a gadījum ā vienkārši ieņem caurejas lī

dzekli. Tom ēr tas nenovērš aizcietējum a dabiskos cēloņus. Ilglaicīgs problēmas 

risinājums ir diēta. Tom ēr cilvēki ar A, B un AB asinsgrupu var papildināt savu 

uzturu ar šķiedrvielām un klijām. 0 asinsgrupas īpašnieki līdztekus šķiedr

vielām bagātu augļu un dārzeņu iekļaušanai savā uzturā papildus var lietot 

butirātu —  dabisku, tilpum u palielinošu vielu, ar to aizvietojot kviešus, kas šai 
asinsgrupai nav ieteicami.

Krona slimība un kolīts

Tās ir novājinošas un nogurdinošas slimības, kam  raksturīga nenoteiktība, 

sāpes, asins zudums un nepatīkama sajūta defekācijas laikā. Daudzi pārtikas lek- 

tīni var izraisīt gremošanas trakta kairinājumu, piestiprinoties gremošanas trakta 

gļotādai. Tā kā daudzi pārtikas lektīni ir asinsgrupām specifiski, iespējams, ka
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ilvēkiem ar dažādām  asinsgrupām  vienus un tos pašus traucējum us izraisa 

iažādi produkti.

A un AB asinsgrupai Krona slimības un kolīta attīstībā liela nozīm e bieži 

'ien ir stresam , ļa jum s ir A vai AB asinsgrupa un iekaisīgas zarnu slimības, 

ums īpaša uzm anība jāpievērš jūsu “Asinsgrupas plāna” nodaļai, kurā aprak- 

tīts stresa process.

0 asinsgrupai vairāk ir raksturīga kolīta čūlainā form a, kam raksturīga asi- 

laina vēdera izeja. To var izraisīt nepietiekams asins recēšanas faktoru dau- 

lzums asinīs. A, AB un B asinsgrupai ir raksturīga vairāk gļotaina kolīta attīs- 

ība bez asiņošanas. Jebkurā gadījum ā, ievērojot savai asinsgrupai atbilstošu  

liētu, spēsiet izvairīties no daudziem pārtikas lektīniem, kas varētu pasliktināt 

tāvokli, un sim ptom i samazināsies.

Slimības vēsture: Kairinātas zarnas sindroms
Virdžīnija, 26 gadi, 0 asinsgrupa

Virdžīniju, jaunu sievieti ar zarnu darbības traucējum iem , es pirm o reizi 

r.meklēju pirm s trim  gadiem, kad viņa bija saņēm usi gastroenterologa ordi- 

lētu intensīvu tradicionālo terapiju. Viņai bija hronisks kairinātu zarnu sin- 

Iroms ar sāpīgiem aizcietējum iem , kas mijās ar iepriekš neparedzam u, gandrīz 

ksplozīvu caureju, kuras dēļ viņai bija grūtības uzturēties ārpus m ājām . Viņai 

ija arī nogurum s un viegla hroniska anēm ija. Viņas iepriekšējie ārsti bija 

eikuši nenorm āli daudz izmeklējumu (kas kopā izmaksāja 27 000  dolāru!) un 

ija ieteikuši lietot tikai spazmolītiskus līdzekļus un šķiedrvielas katru dienu, 

’ārtikas alerģijas testu rezultāti bija nepārliecinoši. Virdžīnija bija veģetāriete 

in ievēroja stingru makrobiotisku diētu, un es uzreiz konstatēju, ka viņas diētā 

.'kļautie produkti ir veselības traucējum u cēlonis. Galvenais faktors bija gaļas 

rūkums viņas uzturā. Viņas organism s nespēja pareizi sagrem ot graudus un 

nakaronus, kas bija viņas diētas galvenā sastāvdaļa.

Tā ka Virdžīnijai bija 0  asinsgrupa, es ieteicu viņai diētu ar augstu olbal- 

iimvielu saturu, iekļaujot tajā liesu sarkano gaļu, zivis, m ājputnu gaļu, svaigus 

ugļus un dārzeņus. T ā kā 0 asinsgrupas pārstāvju grem ošanas trakts labi 

epanes lielāko daļu graudu, es ieteicu viņai pavisam izslēgt no uztura kviešus 

n stipri ierobežot citu graudu patēriņu.
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Sākumā Virdžīnija pretojās ieteikumam par diētas pārm aiņām . Viņa bija 

veģetāriete un uzskatīja, ka viņas pašreizējā diēta ir veselīgāka. Tom ēr es m udi

nāju viņu paskatīties uz to no malas. “Kā šī diēta tev ir palīdzējusi, Virdžīnij?” 

es jautāju. “Tu taču esi pavisam slim a.”
Visbeidzot m an izdevās viņu pierunāt kādu laiku ievērot m anus norādīju

mus. Pēc 8 nedēļām viņa ieradās pie manis m undra un spēcīga, ar sārtu sejas 

krāsu un palielījās, ka zarnu darbības traucējum i ir samazinājušies par 90% . 

Asins analīzes liecināja, ka anēm ija ir izzudusi, un viņas enerģija bija atjauno

jusies norm ālā līmenī. Nākamajā vizītē pēc mēneša bija skaidrs, ka m ana  

palīdzība Virdžīnijai vairs nav vajadzīga, jo zarnu darbības traucējum i bija pil

nīgi izzuduši.

Slimības vēsture: Krona slimība
Jehuda, 60 gadi, 0 asinsgrupa

Jehuda, pusm ūža ebrejs, pie m anis pirm o reizi ieradās 1992. gada jūlijā 

K rona slimības dēļ. Tad viņam  jau bija veikta plaša operācija un izņem tas 

obstruktlvās tievo zarnu daļas. Es ordinēju Jehudam  diētu, izslēdzot no tās 

kviešus un uzsvaru liekot uz liesu gaļu un vārītiem  dārzeņiem , un izrakstīju 

spēcīgu lakricas ekstraktu un taukskābes butirātu.
Jehuda priekšzīmīgi ievēroja m anus norādījum us, un rūpēs par viņa vese

lību iesaistījās visa ģimene. Viņa sieva, maiznieka m eita, cepa viņam  īpašu maizi 

bez kviešiem. Arī uztura bagātinātājus, to skaitā lakricas ekstraktu, viņš lietoja 

ļoti apzinīgi —  gluži tāpat kā visu, ko viņš darīja.

Jau no paša sākuma Jehudas veselība pastāvīgi uzlabojās. Līdz pat šodienai 

viņam  nav nekādu sim ptom u, kaut gan viņam  joprojām  jāizvairās lietot noteik

tus graudus un piena produktus, jo tie rada grem ošanas traucējum us. Viņam  

vairs nav veikta neviena operācija, kaut gan gastroenterologs bija teicis, ka tā 

būs neizbēgama.

Slimības vēsture: Krona slimība
Sāra, 35 gadi, B asinsgrupa

Sāra bija jauna sieviete, kuras vecāki bija no Austrum eiropas. Pie manis 

viņa pirm o reizi ieradās 1993. gada jūnijā, lai ārstētu Krona slimību. Viņai jau
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bija veiktas vairakas operācijās zarnu retaudu izņem šanai, viņai bija anēmija un 
hroniska caureja.

Es ordinēju B grupas pam atdiētu, norādot, ka viņa nedrīkst ēst vistas gaļu 

un citus B asinsgrupai specifiskus lektīnus saturošus produktus. Ārstēšanas 

plānā es papildus iekļāvu arī lakricu un taukskābes.

Sāra ļoti labi līdzdarbojās. Pēc 4 mēnešiem bija izzuduši gandrīz visi gre

m ošanas traucējum i, ieskaitot caureju. Tā kā Sāra gribēja vairāk bērnu, viņai 

nesen tika veikta operācija, lai atdalītu pēc zarnu operācijām  izveidojušos saau- 

gum us ar dzemdi. Viņas ķirurgs pastāstīja, ka vēdera dobum ā nebija vērojam as 

nekādas pazīmes, kas liecinātu par Krona slimību.

Saindēšanās ar pārtiku

Ar pārtiku var saindēties jebkurš. Tom ēr noteiktas asinsgrupas ir jutīgākas 

pret to vājākas imūnsistēmas dēļ. Sevišķi cilvēki ar A un AB asinsgrupu vieglāk 

krīt par upuri salmonellu izraisītai pārtikas toksikoinfekcijai, kas parasti rodas, 

ja pārtiku uz ilgāku laiku atstāj neapsegtu un siltumā. Turklāt A un AB asins

grupas pārstāvjiem ir grūtāk tikt vaļā no baktērijām, kad tās ir iekļuvušas viņu 
organism ā.

Cilvēkiem ar B asinsgrupu, kuri parasti ir jutīgāki pret iekaisuma slimī
bām , ir lielāka iespēja smagi saslimt, ēdot ar šigellām (m ikroorganism iem , kas 

izraisa dizentēriju) inficētu pārtiku.

Gastrīts

Daudzi cilvēki gastrītu jauc ar čūlas slimību, kaut gan tās ir gluži pretējas 

slimības. Čūlu rašanos izraisa hiperaciditāte, kas biežāk novērojam a 0 un B 

asinsgrupas pārstāvjiem . Gastrīts attīstās tad, ja kuņģa skābes līmenis ir tik 

zems, ka vairs neveido barjeru m ikroorganism iem . Ja nav pietiekami augsta 

skābes līmeņa, mikrobi savairojas kuņģī un var radīt smagu iekaisumu.

Labākais, ko var ieteikt darīt cilvēkiem ar A un AB asinsgrupu —  iekļaut 

savai asinsgrupai atbilstošajā diētā vairāk skābu produktu.
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Kuņģa un divpadsmitpirkstu zarnas čūla

Jau kopš 20. gs. 50. gadiem ir zinām s, ka peptiska kuņģa čūla biežāk rodas 

cilvēkiem ar 0 asinsgrupu, it īpaši “nesekretorajiem ”. 0 asinsgrupas pārstāvjiem  

biežāk rodas arī asiņošana un perforācija, turklāt nebija atšķirības starp “sekre- 

torajiem ” un “nesekretorajiem ”. Viens no iemesliem ir tas, ka 0 asinsgrupai ir 

raksturīgs augstāks kuņģa skābes un čūlu izraisoša enzīm a —  pepsīna līmenis.

Vēlākos pētījumos atklāts vēl cits iemesls, kura dēļ čūla biežāk rodas 0 asins
grupas pārstāvjiem. 1993. gada decem brī pētnieki no Vašingtonas Universitātes 

M edicīnas fakultātes Sentlūisā publicēja Journal o f Science inform āciju, ka 0 

asinsgrupas pārstāvji ir čūlu izraisošu baktēriju iemīļotākais mērķis. Tika kon
statēts, ka šīs baktērijas, H.pylori, spēj piestiprināties 0  asinsgrupas antigēnam  

kuņģa gļotādā un tad sāk tur darboties. Kā zinām s, 0 asinsgrupas antigēns ir 

cukurs fukoze. Pētnieki atklāja m ātes pienā inhibitoru, kas efektīvi bloķē bak

tēriju piestiprināšanos kuņģa gļotādai. Nav šaubu, ka tas ir viens no fukozes 

tipa cukuriem , kas konstatēti mātes pienā.

H.pylori inhibitors ir arī brūnaļģe —  pūšļu fuks. Tas satur tik daudz 

fukozes, ka tā ir pam atā auga latīniskajam nosaukum am  —  Fucus vesiculosus. Ja 

jum s ir 0 asinsgrupa un jūs ciešat no čūlas slimības vai gribat to novērst, pūšļu 

fuka lietošana palīdzēs iznīcināt H.pylori kuņģa gļotādā.

Slimības vēsture: Hroniska kuņģa čūla
Pīters, 34 gadi, 0 asinsgrupa

Pīteru es pirm o reizi satiku 1992. gada aprīlī. Viņš kopš bērnības slimoja ar 

kuņģa čūlu un ar niecīgiem rezultātiem bija lietojis visus pieejamos pretčūlas 

m edikam entus. Es sāku ar to, ka ordinēju 0 asinsgrupas pam atdiētu ar lielu 

olbaltumvielu saturu, izslēdzot no tās kviešu pilngraudu produktus, kas bija 

viņa diētas ievērojam a sastāvdaļa. Es papildus izrakstīju arī pūšļu fuku un kom 

binētu lakricas un bism uta preparātu.

Sešu nedēļu laikā Pītera veselības stāvoklis ievērojam i progresēja. N āka

majā vizītē pie gastroenterologa viņam  tika veikta gastroskopija, un tās rezultāti 
bija iepriecinoši —  60%  kuņģa gļotādas bija norm āla. Nākam ajā izmeklēšanā

1993. gada jūnijā Pītera kuņģa čūla bija pilnīgi sadzijusi.
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Infekcijas

Daudzas baktērijas dod priekšroku noteiktai asinsgrupai. Kādā pētījuma 

tika konstatēts, ka 50%  no 282 baktērijām ir vienas vai otras asinsgrupas antigēni.

Es esmu novērojis, ka vīrusu infekcijas biežāk skar 0  asinsgrupu, jo tai nav 

antigēnu. Retākas un vieglākas šis infekcijas ir cilvēkiem ar A, B un AB asins

grupu.

Iegūtais imūndeficīta sindrom s (AIDS)

Es esm u ārstējis daudzus cilvēkus ar H1V infekciju un manifestētu AIDS un 

esmu konstatējis izteiktu saistību starp asinsgrupu un uzņēmību pret HIV. 

Turpmāk apskatīsim, kā grām atā sniegtā inform ācija var palīdzēt cilvēkiem  

turēties pretī šim vīrusam.

Šķiet, ka visas asinsgrupas ir vienādi uzņēmīgas pret AIDS, toties atšķirīga 

ir uzņēm ība pret oportūnistiskajām  infekcijām (piem ēram , pneim oniju vai 

tuberkulozi), kas uzbrūk novājinātajai imūnsistēmai.

Ja jum s ir HIV infekcija vai AIDS, uzturs jām aina atbilstoši asinsgrupai. 

Piem ēram , ja jum s ir 0 asinsgrupa, sāciet palielināt uzturā dzīvnieku olbaltum 

vielu daudzum u un izstrādājiet fizisko nodarbību program m u. Asinsgrupai 

itbilstoša program m a palīdzēs pilnībā mobilizēt un optim izēt im ūnās funkci

jas, liekot uzsvaru uz augstvērtīgiem produktiem  katra specifiskajām vajadzī

bām. Uzmanīgi ierobežojiet tauku uzņem šanu, izvēloties liesus gaļas gabalus, jo 

zarnu parazīti, kas bieži sastopam i AIDS  slimniekiem, ietekmē tauku sagre

mošanu un izraisa caureju. Izvairieties arī no kviešu produktiem , kas satur lek- 

tīnus, kuri vēl vairāk bojā jūsu im ūnsistēm u un asinsriti.

Tā kā daudzas oportūnistiskās infekcijas rada sliktu dūšu, caureju un mutes 

iekaisumu, AIDS bieži vien ļoti novājina cilvēku. A asinsgrupas pārstāvjiem  

/airāk jānopūlas, lai uzņem to kaloriju daudzum s būtu pietiekami augsts, jo 

daudzi A grupai ieteicam ie produkti satur m az kaloriju. Nekādā gadījum ā  

nedrīkst lietot gaļu un piena produktus, kas var izraisīt grem ošanas traucēju

mus. Jūsu im ūnsistēm a ir jau dabiski vārīga; nedodiet lektīniem iespēju tajā 

ekļūt un vēl vairāk to novājināt. Lietojiet vairāk A asinsgrupas “labo” produk

tu, piem ēram , tofu un jūras produktus.
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Cilvēkiem ar B asinsgrupu jāizvairās no daudziem nepiem ērotiem  pro

duktiem —  vistas gaļas, kukurūzas un griķiem. No uztura jāizslēdz ari rieksti, 

kas ir grūti sagrem ojam i, un jāsam azina kviešu produktu lietošana. Ja jum s ir 

laktozes nepanesība, izvairieties no piena produktiem ; pat ja jūs panesat piena 

produktus, tie var kairināt grem ošanas traktu B asinsgrupas pavājinātās im ūn- 

sistēmas dēļ. Šajā gadījum ā slimības dēļ nedrīkst lietot vēlam os pārtikas p ro

duktus.
Cilvēkiem ar AB asinsgrupu jāierobežo lektīnus saturošu pupu un dārzeņu  

lietošana un jāizslēdz no uztura rieksti. Galvenais proteīnu avots būs zivis, kas 

AB asinsgrupas pārstāvjiem ir pieejamas plašā izvēlē. Reizēm var lietot gaļu un 

piena produktus, bet uzmanieties no taukiem. Ierobežojiet kviešu lietošanu.

Lai kāda arī būtu jūsu asinsgrupa, jāizvairās no lektīniem, kas var bojāt 

jūsu im ūnsistēm as un asins šūnas. Šīs šūnas nespēj atjaunoties tik viegli kā 

veselā organism ā. Lai saglabātu šīs šūnas, asinsgrupām  atbilstošās diētas nav 

derīgas cilvēkiem ar AIDS, kuriem  ir anēmija un mazs T  lim focītu-helperu  

skaits.

Asinsgrupām atbilstoša diēta ir spēcīga figūra uz jūsu šaha galdiņa, kas 

palīdz pasargāt im ūnās šūnas no nevajadzīga bojājum a. Tas ir īpaši svarīgi 

tādēļ, ka pašlaik vēl nav efektīvas m etodes H1V infekcijas ārstēšanai.

Slim ības vēsture: AIDS
A rnolds, 4 6  gadi, AB asinsgrupa

Arnolds bija biznesmenis pusm ūža gados, kurš bija slims ar AIDS. Viņš bija 

precējies un dom āja, ka ir inficējies ar HIV pirm s 12 gadiem. Kad es pirm oreiz  

redzēju Arnoldu, viņa T šūnu skaits —  vīrusu radītā bojājum a “barom etrs” —  

bija 6, kaut gan norm āli tas ir 6 5 0 -1 7 0 0 . Viņam bija ādas slimība, ko sauc mol- 
luscum un kas bieži ir vērojam a AIDS  beigu stadijā. Viņš bija izteikti novājināts 

mēnešiem ilgas caurejas un sliktas dūšas dēļ.

Pie dabas dziedniecības speciālista Arnoldu bija atvedusi pēdējā izmisīgā 

cerība palikt dzīvam. Viņa acīs es redzēju neticību efektīvai ārstēšanai, un es 

nevarēju viņam  apsolīt iespaidīgus rezultātus, jo tiešām nezināju, ko šādā gadī

jum ā varētu sagaidīt.
M ans pirm ais mērķis bija neļaut iekļūt organism ā nekādiem lektīniem, kas
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irētu  būt toksiski viņa AB asinsgrupas im ūnsistēm ai. Turklāt steidzami bija 

movērš Arnolda novājēšana, lai viņam  būtu pietiekami daudz spēka, lai cīnī- 

>s ar infekciju.

Es sāku ar AB asinsgrupas diētas pielāgošanu īpašajām vajadzībām AIDS 
ēļ. No tās bija jāizslēdz m ājputnu gaļa, izņem ot tītaru, jāiekļauj ekoloģiski tīra, 

esa gaļa, jūras produkti vairākas reizes nedēļā, rīsi, daudz dārzeņu un augļu, 

sam azina pupu un pākšaugu daudzum s un jāizslēdz sviests, krējums, kausē- 

lis siers, kukurūza un griķi. Papildus es izrakstīju imūnstimulējošus augus, to 

caitā lucernas, diždadža, ehinacejas, žeņšeņa un ingvera preparātus tablešu un 

ju veidā.

Triju m ēnešu laikā Arnoldam  izzuda molluscus, turklāt viņš atsāka vin- 

rošanas nodarbības. Līdz šim laikam viņam  nav slimības sim ptom u, kaut gan 

šūnu skaits nav palielinājies. Viņš strādā un piekopj aktīvu dzīves veidu. Viņa 

•sti no slimnīcas infekciju centra bija pārsteigti. Šis cilvēks dzīvo bez imūnās 

stēmas.

Slimības vēsture: AIDS
Sjūzena, 27 gadi, 0 asinsgrupa

Sjūzena veica pārbaudi, kad uzzināja, ka viņas vīram  ir pozitīvs HIV tests, 

ūzena bija kā bez prāta, kad uzzināja, ka viņai ir HIV infekcija. Laboratoris- 

ījos izmeklējumos tika konstatēts ļoti mazs T  šūnu skaits. Sjūzena lūdza m an  

Uīdzību; viņa negribēja m irt, bet baidījās lietot AZT vai kādu citu specifisku 

ledikamentu HIV ārstēšanai.

Mēs sākām ar 0 asinsgrupas diētu, uztura bagātinātājiem un regulāriem  

ngrojum iem , norādot, ka Sjūzenai stingri jāievēro šī program m a.

Pēc dažiem m ēnešiem  Sjūzena piezvanīja, lai paziņotu, ka viņas T  šūnu  

;aits ir 800  (norm ā 5 0 0 -1 7 7 ) . Kopš šī laika viņai nebija nekādu sim ptom u.

Tā kā pašlaik nav zāļu, kas varētu izārstēt HIV vai AIDS , mēs nezinām , cik 

;i Sjūzena vēl jutīsies labi. Tom ēr es ticu —  jo vairāk im ūnsistēm as noslē- 

jm u mēs atklājam, jo drīzāk AIDS  kļūs par slimību, ar ko dzīvo, nevis par 

imību, no kuras mirst.
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Bronhīts un pneimonija

Cilvēki ar A un AB asinsgrupu parasti biežāk saslimst ar b ronh ītu  nekā 0 
un B asinsgrupas īpašnieki. Iemesls varētu b ū t nepareizs uzturs, kas rada p ār
m ērīgu gļotu produkciju  elpceļos. Šīs gļotas veicina asinsgrupai līdzīgu baktē
riju augšanu, piem ēram , A tipa pneim okoku infekciju A un AB asinsgrupai un 
B tipa H aem ophilus infekciju B un AB asinsgrupai. (Tā kā AB asinsgrupai ir gan 
A, gan B īpašības, tad risks ir divkāršs.)

Asinsgrupai atbilstoša diēta ievērojam i sam azina saslim šanu ar b ronh ītu  
un pneim oniju  visām asinsgrupām . Tom ēr mēs tikai tagad sākam atklāt dažas 
citas sakarības ar asinsgrupām , un atrast pretlīdzekli nav viegli. Piemēram, bērni 
ar A asinsgrupu, kas dzim uši tēvam ar A asinsgrupu un mātei ar 0 asinsgrupu, 
agrīnajā vecum ā biežāk saslimst ar bronhopneim oniju . Uzskata, ka dzem dībās 
rodas dažas sensibilizācijas form as starp bērnu  ar A asinsgrupu un  m ātes anti- 
A antivielām , kas nom āc bērna spēju cīnīties pret pneim okoku infekciju. Paš
laik nav noteik tu  datu, kas apstip rinātu  šo hipotēzi, bet šāda veida inform ācija 
var pam udināt veikt pētījum us iespējamās vakcīnas radīšanai. P irm s izsakām 
noteiktus zinātniskus slēdzienus, vēl jāiegūst vairāk inform ācijas.

Kandidoze un rauga sēnīšu infekcijas

Kaut gan kandidoze neskar noteik tu  asinsgrupu, ir nepieciešams vairāk 
laika, lai iznīcinātu rauga sēnītes, kas pārm ērīgi savairojušās A un  AB asinsgru
pas tolerantajā organism ā. Kandidoze ir līdzīga nelūgtam  viesim, kas negrib iet 
prom . A un AB asinsgrupai biežāk rodas arī rauga sēnīšu infekcijas pēc an tib io 
tiku lietošanas, jo antibiotikas kaitīgi ietekm ē jau tā vājo aizsargsistēmu.

Toties 0 asinsgrupas pārstāvjiem  biežāk rodas alerģijas veida paaugstinātas 
jutības reakcija pret kandidām , sevišķi ja viņi lieto uzturā pārāk daudz graudu. 
Šis apstāklis ir pam atā tā sauktajai “ rauga sēnīšu sindrom a” teorijai un  dažā
dām  diētām . Šajās diētās galvenais uzsvars ir uz lielu olbaltum vielu daudzum u 
un graudu  p roduk tu  izslēgšanu, tom ēr tās tiek attiecinātas uz visām  asins
grupām , kaut gan nosliece uz rauga sēnīšu infekcijām  ir tikai 0 asinsgrupai, ja 
jum s ir A vai AB asinsgrupa, atteikšanās no graudu produktiem  nepasargās no 
kandidozes, bet tikai vēl vairāk novājinās jūsu im ūnsistēm u.
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B asinsgrupas pārstāvjiem parasti ir mazāka nosliece uz šīm infekcijām, ja 
vien viņi ievēro atbilstošu diētu. Ja jum s ir B asinsgrupa un ir bijusi kandidoze, 
izslēdziet no uztura kviešu produktus.

H olēra

Nesen žurnālā Lancet bija publikācija par holēras epidēmiju Peru. Šai slimī
bai ir raksturīga stipra caureja ar izteiktu šķidrum u un minerālvielu zudum u, 
un Peru iedzīvotāju vidū tā vairāk skāra 0 asinsgrupas pārstāvjus. Iespējams, ka
0 asinsgrupas uzņēmība pret holēru vēsturiski ir izskaidrojama ar daudzu seno  

pilsētu iznīcināšanu, pēc kuras izdzīvoja pret holēru izturīgākie A asinsgrupas 
pārstāvji.

Saaukstēšanās un gripa

Saaukstēšanās slimības izraisa tūkstošiem vīrusu celm u, tādēļ nav iespē
jams noteikt to asinsgrupu specifiskumu. Tom ēr britu arm ijā veiktie pētījumi 

liecināja, ka nedaudz retāk ar vīrusu infekcijām saslima kareivji ar A asins
grupu, kas atbilst m ūsu konstatējum am , ka A asinsgrupai ir attīstījusies rezis- 
tence pret šiem bieži sastopam ajiem  vīrusiem. Vīrusi mazāk skar arī AB asins
grupu. A antigēns, kas piem īt gan A, gan AB grupai, bloķē dažādu vīrusu  
piestiprināšanos rīkles un elpceļu gļotādai.

Arī gripas vīruss dod priekšroku 0 un B asinsgrupai, salīdzinot ar A un AB 

asinsgrupu. Gripas agrīnā stadijā tās sim ptom i ir līdzīgi kā parastai saauk
stēšanās slimībai. Tom ēr gripa izraisa dehidratāciju, muskuļu sāpes un izteiktu 
vājumu.

Saaukstēšanās vai gripas sim ptom i ir nepatīkami, bet tie liecina, ka im ūn- 
sistēma aktīvi cīnās pret organism ā iekļuvušajiem vīrusiem. Šajā laikā var veikt 
pasākumus, kas palīdzēs šīs cīņas laikā justies nedaudz patīkamāk:

1. Saglabājiet labu veselības stāvokli, līdzsvarojot atpūtu ar fiziskām nodar
bībām un iem ācoties pārvarēt stresu, jo tas ir galvenais faktors, kas rada im ūn- 

sistēmas rezervju izsīkumu. Tā jūs spēsiet pasargāt sevi no biežām infekcijām, 
bet, ja saslimsiet ar saaukstēšanos vai gripu, izveseļosieties ātrāk.

2. Ievērojot asinsgrupai atbilstošu diētu, jūs uzlabosiet savu im ūno atbildes 

reakciju un sam azināsiet slimošanas ilgumu gripas vai saaukstēšanās gadījumā.

272



3. Lietojiet C  vitam īnu (2 5 0 -5 0 0  m g) vai palieliniet C  vitam īna uzņemšanu  

ar uzturu. Nelielu ehinacejas devu lietošana daudziem cilvēkiem novērš saauk

stēšanās slimības vai vismaz palīdz saīsināt slimošanas ilgumu.

4. Palieliniet gaisa m itrum u savā istabā, izm antojot sm idzinātāju vai m itri

nātāju, lai novērstu rīkles un deguna gļotādas izžūšanu.

5. Ja jum s sāp kakls, skalojiet to ar sālsūdeni, liekot pustējkaroti vārām ās 

sāls uz lielu glāzi silta ūdens —  tas rem dēs sāpes un attīrīs kaklu. Labs skalo

šanas līdzeklis, sevišķi ja jum s ir nosliece uz tonsilītu, ir salvijas tēja. Ar šo tēju 

kakls jāskalo ik pēc pāris stundām .

6. Ja jum s ir iesnas vai aizlikts deguns, lietojiet kādu antihistamīna līdzekli, 

lai sam azinātu audu reakciju pret vīrusu infekciju un m azinātu deguna gļot

ādas tūsku. īpaši uzmanieties ar Ephedra tipa antihistam īna līdzekļiem, kas n o 

pērkami veselīgas pārtikas veikalos un ietilpst dažu bezrecepšu antihistam īna  

preparātu sastāvā. Tie var paaugstināt asinsspiedienu, izraisīt bezmiegu un radīt 

sarežģījumus vīriešiem ar prostatas patoloģiju.

7. Antibiotikas nav efektīvas pret vīrusiem , tādēļ, ja kāds jum s piedāvā p ār

palikušās antibiotikas vai arī jum s tās ir m ājās, nelietojiet tās.

Mēris, tīfs, bakas un m alārija

Mēris, ko viduslaikos sauca par “m elno nāvi”, ir bakteriāla infekcijas sli

mība, ko pārnēsā galvenokārt grauzēji. Cilvēki ar 0 asinsgrupu ir uzņēmīgāki 

pret m ēri. Kaut gan ekonomiski attīstītajās valstīs m ēris ir reta slimība, tas 

joprojām  ir problēm a trešās pasaules valstīs. Pasaules Veselības organizācijas 

ziņojum ā nesen izskanēja brīdinājum ts par iespējamu krīzes situāciju, kad var 

rasties m ēris un citas infekcijas slimības, ko var izraisīt pārm ērīga antibiotiku  

un citu zāļu lietošana, cilvēku pārcelšanās uz iepriekš neapdzīvotām vietām, 

starptautiskā ceļošana un nabadzība. Apstāklis, ka Rietum u sabiedrība reti 

sastopas ar šīm slimībām, nenozīm ē, ka m ūs neskartu sekas, kas saistītas ar 

sociālo, ekonomisko vai kultūras jom u. Reizēm arī Rietum u valstīs ir iespēja

mas atsevišķas epidēmijas, kā tas notika 1980. gadu sākumā Sietlā, kur cilvēki 

inficējās, ēdot nepasterizētu tofu. Rūpnieciski apstrādāts tofu slēgtos iesaiņoju

m os nekādus draudus veselībai nerada.

Oficiāli ir pieņemts, ka bakas ir iznīcinātas intensīvas vispasaules imunizācijas
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rezultātā, tom ēr pasaules vēsturi tās ir ietekmējušas ļoti lielā m ērā. 0 asinsgrupa 

ir īpaši uzņēmīga pret bakām. Iespējams, ka šī iemesla dēļ Amerikas pam at

iedzīvotāji krita par upuri bakām, ko šeit ievazāja eiropiešu kolonizatori, ku

riem bija A u n  B asinsgrupa, bet gandrīz 100%  Amerikas pam atiedzīvotāju bija 

3 asinsgrupa.

Tīfs —  infekcija, kas uzliesmo apvidos ar nepietiekamu higiēnu un kara 

laikā — , parasti skar asinis un grem ošanas traktu. Pret tīfu visuzņēmīgākā ir 

3 asinsgrupa. Tīfam ir saistība arī ar Rh faktoru —  ar to biežāk saslimst R h - cil

vēki.

Tiek uzskatīts, ka odi Anopjeles, kas pārnēsā m alāriju, vairāk kož cilvēkiem  

ir  B un 0 asinsgrupu, salīdzinot ar A un AB asinsgrupu, kaut gan parastie odi, 

>ķiet, dod priekšroku A un AB asinsgrupai. Arī m alārija ir Rietum u pasaulei 

sveša slimība, kaut gan tās globālā ietekme ir iespaidīga. Pēc Pasaules Veselības 

arganizācijas datiem , katru gadu ar malāriju saslimst vairāk nekā 2,1 miljoni 

:ilvēku.

Poliomielīts un vīrusu meningīts

Poliomielīts ir vīrusu infekcija, kas skar nervu sistēmu. Ar to biežāk sa

slimst B asinsgrupas pārstāvji, kuri ir uzņēmīgāki pret vīrusu infekcijām, kas 

rada nervu sistēmas traucējum us. Pirm s Solks un Seibins radīja poliomielīta 

/akcīnu, poliomielīta epidēmijas sekas bija daudzu bērnu un jauniešu paralīze.

Vīrusu meningīts —  arvien biežāka un smagāka nervu sistēmas infekcijas 

slimība ievērojami biežāk nekā citas asinsgrupas skar 0 asinsgrupu, iespējams, 

;akarā ar 0 asinsgrupas neizturlbu pret agresīvām  infekcijām. Uzmanieties, vai 

ierodas tādi sim ptom i kā nogurum s, augsta tem peratūra un m eningītam  rak

sturīgais spranda stīvums —  kakla muskuļu sasprindzinājums.

Deguna blakusdobumu iekaisums

0 un B asinsgrupai ir tipiska nosliece uz hroniskām  deguna blakusdobumu  

infekcijām. Ļoti bieži (gandrīz nepārtraukti) ārsti izraksta viņiem  antibiotikas, 

<as palīdz tikai uz īsu laiku. Tom ēr deguna blakusdobum u infekcijas atkārtojas, 

<as prasa lietot arvien vairāk antibiotiku un visbeidzot —  operācija.
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Es esmu konstatējis, ka kolinsonija —  augs, ko bieži lieto pietūkum a un 

varikozu vēnu ārstēšanai, —  palīdz arī sinusīta gadījumā, iespējams tādēļ, ka 

hroniskam  sinusītam ir zinām a līdzība ar hem oroidālām  un varikozām vēnām . 

Izrakstot šo preparātu pacientiem  ar hronisku sinusītu, rezultāti bieži vien bija 

pārsteidzoši. Daudziem turpm āk infekciju ārstēšanai vairs nebija nepieciešamas 

antibiotikas, jo kolinsonija novērš slimības cēloni —  deguna blakusdobumu 

audu pietūkumu. Ja jum s ir sinusīts, pamēģiniet lietot šo augu. To nav viegli 

atrast, bet lielākajos veselīgas pārtikas veikalos tas ir nopērkam s šķidras tink

tūras form ā. Parastā deva ir 2 0 -2 5  pilieni siltā ūdenī, lietojot perorāli 2 -3  reizes 

dienā. Par toksicitāti nav jābaidās —  šo augu var lietot droši.
Reizēm sinusīts attīstās arī cilvēkiem ar A un AB asinsgrupu, tom ēr parasti 

to izraisa pārtikas produkti, kas veicina gļotu veidošanos. A asinsgrupas p ār

stāvjiem sinusītu parasti var novērst tikai ar diētas palīdzību.

Parazīti
(amēbu izraisīta dizentērija, žirardiāze,
lenteņu un cērm ju invāzija)

Ja ir labvēlīgi apstākļi, parazīti lieliski var iedzīvoties jebkura cilvēka gre

m ošanas traktā. Tom ēr priekšroku tie dod A un AB asinsgrupas pārstāvju gre

m ošanas traktam , un, lai tos neatklātu, parasti maskējas par A asinsgrupas 

antigēniem . Piem ēram , bieži sastopam ie parazīti —  amēbas dod priekšroku A 

un AB asinsgrupai. Turklāt A un AB asinsgrupas īpašniekiem biežāk rodas 

komplikācijas —  am ēbu cistas aknās. Ja A un AB grupas pārstāvji saslimst ar 

amēbu dizentēriju, jāveic stingri pasākumi, lai nedotu iespēju parazītiem iespies

ties dziļāk organism ā.
A un AB asinsgrupu par savu mērķi biežāk izraugās arī parazīts, kas bieži 

piesārņo ūdeni —  Giraddia lamblia, kura izraisīto slim ību m ēdz saukt par 

“M ontesum as atriebību”. Šis viltīgais parazīts maskējas par A grupas antigēnu, 

lai varētu iekļūt A un AB asinsgrupas im ūnsistēm ā, un pēc tam  veikli nokļūst 

tievajās zarnās. Lai pasargātu sevi no šīs infekcijas, ceļojum a laikā A un AB 

asinsgrupas pārstāvjiem jāapbruņojas ar Pepto-Bismol. No Giraddia lamblia 
infekcijas jāuzm anās arī A un AB asinsgrupas īpašniekiem, kuri labprāt dzer 

daudz ūdens.
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Daudzi parazitējošie tārpi, piem ēram , lenteņi un cērm es, maskējas par A 

un B antigēniem  un bieži ir konstatējami cilvēkiem ar šīm asinsgrupām . Tā kā 

^B asinsgrupai ir gan A, gan B antigēni, tā ir īpaši uzņēm īga pret šiem para
zītiem.

Parazītu gadījumā es veiksmīgi esmu izmantojis vērmeli (Artemesia annua). 
Par šo augu jūs varat konsultēties ar dabas dziedniecības speciālistu.

Tuberkuloze un sarkoidoze

l  ika uzskatīts, ka Rietum u industriāli attīstītajās valstīs tuberkuloze ir tik

pat kā iznīdēta, tom ēr mūsdienās ar to saslimst aizvien biežāk. Visizplatītākā šī 

ilimība ir AIDS slimnieku un bezpajumtnieku vidū. Tuberkuloze kā oportūnis- 

tiska infekcija atrod  sev labvēlīgus apstākļus, ja im ūnsistēm u ir novājinājis 

higiēnas trūkum s vai hroniska slimība. Ar plaušu tuberkulozi biežāk saslimst 

3 asinsgrupas īpašnieki, toties citu orgānu tuberkuloze biežāk skar A asinsgrupu. 

Sarkoidoze ir plaušu un saistaudu iekaisuma slimība, kas var būt arī imūnās 

reakcijas form a pret tuberkulozi. Kādreiz uzskatīja, ka tā ir biežāk sastopama 

ifroam erikāņiem  salīdzinājumā ar pārējo populāciju, bet pēdējā laikā to biežāk 

diagnosticē kaukāziešiem, it īpaši sievietēm. Tā biežāk skar A asinsgrupu nekā

1 grupu. Gan pret tuberkulozi, gan sarkoidozi uzņēmīgāki ir Rh- cilvēki.

Sifiliss un urīneeļu infekcijas

Šķiet, ka sifdiss biežāk skar A asinsgrupu, un biežāk tie ir virulentāki celmi. 

5is ir vēl viens iemesls, kādēļ jāizvēlas drošs sekss, it īpaši, ja jum s ir A asins

grupa.

Ir pierādījumi, ka B vai AB asinsgrupas pārstāvji ir uzņēmīgāki pret atkār

otām  urīneeļu infekcijām (cistītu). Tas ir tādēļ, ka baktērijas, kas biežāk izraisa 

jrīneeļu infekcijas, piem ēram , E.coli, pseidom onas un klebsiellas līdzinās B 

intigēnam , un B un AB asinsgrupa neveido anti-B  antivielas.

B asinsgrupas pārstāvji it īpaši “nesekretorie”, biežāk saslimst arī ar nieru 

infekcijām, piem ēram , pielonefrītu. la jum s ir B asinsgrupa un jūs ciešat no 

itkārtotām  urīneeļu infekcijām, pam ēģiniet katru dienu izdzert 1 -2  glāzes 

dzērveņu un ananasu sulas maisījuma.
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Aknu slimības

Alkohola izraisītas aknu slimības

Alkohols bojā daudzas orgānu sistēmas, bet visdramatiskāk tas ietekmē 

aknas. Lielāka nosliece uz alkoholismu ir 20%  iedzīvotāju, kas ir “nesekretori” 

(sk. E pielikum u), tom ēr šī nosliece ir m az saistīta ar sekrēcijas stāvokli. Nelai

mīgā un nejaušā kārtā gēns, kas nosaka nesekretoro tipu, ir lokalizēts tajā pašā 

DNS vietā, kur alkoholisma gēns. M aniem  nesekretorā tipa pacientiem  gandrīz 

vienm ēr ģimenes anam nēzē bija alkoholisma gadījumi.

Ir diezgan savādi, ka nesekretorā tipa cilvēkiem neliels daudzum s alkohola 

labvēlīgi ietekmē sirdi. Dānijā veiktā pētījumā ir konstatēts, ka nesekretorā tipa 

cilvēkiem ir augstāks sirds išēmiskās slimības (nepietiekamas koronārās asins

rites) risks, un teorētiski nelielas alkohola devas ietekmē insulīna izm antošanas 

ātrum u, tādēļ palēninās tauku nogulsnēšanās asinsvados. Šo pretrunīgo ziņu ir 

grūti atšifrēt.

Šķiet, ka secinājum i par alkohola nozīmi ir katrā gadījum ā individuāli, 

ņem ot vērā asinsgrupu. Sakarā ar alkohola ietekmi uz grem ošanas traktu un 

im ūnsistēm u nevienā no asinsgrupu diētām nav iekļauti stiprie dzērieni.

Ir skaidrs, ka alkoholisms lielā m ērā ir saistīts ar stresu. Japānas pētnieku 

grupa atklāja, ka no alkoholisma ārstējas lielāks A asinsgrupas īpašnieku skaits, 

salīdzinot ar 0 vai B asinsgrupu. Tiek uzskatīts, ka A asinsgrupas īpašnieki 

meklē iespēju atslābināties no stresa ar ķīmisku vielu palīdzību. Ir dokumentāli 

pierādījumi, ka cilvēki jau kopš seniem laikiem ir lietojuši apreibinošas vielas, 

lai gūtu baudu, rem dētu sāpes, atslēgtos no reālās dzīves.

No organism a tiek izvadīti tikai apm ēram  3%  uzņem tā alkohola. Atlikusī 

daļa metabolizējas aknās un tiek pārstrādāta kuņģī un tievajās zarnās. P ārm ē

rīgi un regulāri lietojot alkoholu, aknas ar laiku tiek bojātas. Iznākums var būt 

aknu ciroze, nepietiekams barojum s nepietiekamas uztura uzsūkšanās dēļ un 

visbeidzot —- nāve.
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Žultsakmeņi, ciroze un dzelte

Protam s, ne visas aknu slimības ir saistītas ar alkohola lietošanu. Aknu bojā

jumu var izraisīt arī infekcijas, alerģija un vielmaiņas traucējum i. Piem ēram , 

dzelte bieži attīstās hepatīta gadījum ā, un žultsakmeņu slimība ir saistīta ar 

aptaukošanos. Cirozi var izraisīt infekcijas, žultsakmeņu slimības vai citas slimī

bas, kas skar aknas.

Mums nezināmu iemeslu dēļ cilvēkiem ar A, B un AB asinsgrupu biežāk 

rodas žultsakmeņi, žultsceļu slimības, dzelte un aknu ciroze, it īpaši A asins

grupas pārstāvjiem. Ir konstatēts, ka A asinsgrupas pārstāvjiem ir nosliece arī uz 

aizkuņģa dziedzera audzējiem.

Aknu trem atodes un citas tropiskās infekcijas

Aknu tropiskās infekcijas slimības, kas izraisa fibrozi un rētaudu veidoša

nos, biežāk skar A asinsgrupu, un mazākā m ērā B un AB asinsgrupu. 0 asins

grupa, kam ir izveidojušās anti-A  un anti-B  antivielas kā agrīns aizsargm ehā

nisms pret šiem parazītiem , ir relatīvi im ūnāka pret tiem .

Es vairākos gadījum os esm u veiksmīgi ārstējis aknu infekcijas ar augu pre

parātiem , kas aprakstīti 10. nodaļā. Vairākumā gadījum u pacientiem  ar aknu 

infekcijām bija A vai B asinsgrupa, nesekretorais tips.

Slimības vēsture: Aknu slimība

Žerārs, 38 gadi, B asinsgrupa

Žerāram  bija sklerozējošs holangīts un aknu žultsvadu iekaisums, kas izrai

sīja sarētošanos. Šādos gadījum os parasti ir nepieciešama aknu transplantācija.

1994. gada jūlijā, kad es pirm o reizi redzēju 2erāru , viņam  bija dzelte un stipra 

nieze sakarā ar bilirubīna (žults pigm enta) nogulsnēšanos ādā. Viņam  bija arī 

paaugstināts holesterīna līmenis (3 2 5 ), žultsskābju līmenis asinīs pārsniedza 

2000 (norm ā —  mazāks par 100), bilirubīna līmenis bija 4,1 (norm ā —  mazāk 

par 1), un visu aknu enzīm u līmenis bija ievērojam i paaugstināts, kas liecināja 

par izteiktu aknu audu bojājum u. Žerārs labi saprata, kādas ir viņa izredzes, un 

atzinās, ka viņš ir sagatavojies m irt.

Es sāku ārstēt Žerāru ar B asinsgrupas pam atdiētu un aknām  specifiskiem
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augu antioksidantiem , kas galvenokārt nogulsnējas aknās, nevis citos orgānos. 

Sekojošā gada laikā Žerāram  bija tikai viens paasinājums ar dzelti un niezi.

Nesen Žerāram  bija žultspūšļa operācija. Pēc aknu un galvenā žultsvada 

apskates ķirurģe teica, ka tie izskatoties pavisam norm āli, vienīgi žultsvadu ap

kārtējie audi esot nedaudz blīvāki kā parasti.

Slimības vēsture: Ciroze
Estela, 67 gadi, A asinsgrupa

Estela pirm o reizi pie manis ieradās 1991. gada oktobrī sakarā ar aknu 

iekaisumu, ko sauc par prim āru biliāru cirozi un kas izraisa aknu destrukciju. 

Vairākumā gadījumu ir nepieciešama operācija.
Estela pastāstīja, ka agrāk viņa tika lietojusi daudz alkohola, bet tagad ir 

atm etusi dzeršanu. Iespējams, ka viņas slimība bija saistīta ar ilgstošu alkohola 

lietošanu. Estelu nevarētu saukt par izteiktu alkoholiķi, bet 40  gadus katru  

dienu iedzerot 3 vai 4 malkus, ir pietiekami, lai rastos aknu ciroze.

Estelai bija ievērojami paaugstināts aknu enzīm u līmenis, piem ēram , sār

m ainā fosfatāze bija 800 , lai gan norm āls lielums ir zem 60. Tā kā viņai bija A 

asinsgrupas nesekretorais tips, es nekavējoties ordinēju viņai A asinsgrupas 

diētu un aknām specifiskus antioksidantus. Rezultāti bija redzami gandrīz uzreiz, 

un Estelas stāvoklis pakāpeniski uzlabojās.
1992. gada septem brī, gandrīz gadu pēc pirmās vizītes, Estelas sārmainās 

fosfatāzes līmenis bija pazeminājies līdz 500.
Kaut gan attiecībā uz aknām  kopš šī laika nebija vērojam a turpm āka pa

sliktināšanās, Estelai attīstījās barības vada vēnu paplašinājums, kas bieži rodas 

aknu slimniekiem, un tas tika veiksmīgi izārstēts. Viņa joprojām  jutās labi, un 

aknu transplantācija nebija nepieciešama.

Slimības vēsture: Aknu bojājums
Sandra, 70 gadi, A asinsgrupa

Sandra pie manis ieradās 1993. gada janvārī sakarā ar grūti diagnosticējamu 

aknu slimību. Viņai bija paaugstināts visu aknu enzīm u līmenis, turklāt bija 

ascīts —  liela šķidrum a daudzum a uzkrāšanās vēdera dobum ā. Ascīts bieži 

rodas progresējošas aknu mazspējas gadījumā. Sandras internists nebija ārstējis
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ziņas aknu bojājum u, iespējams, sakarā ar gaidām u aknu transplantāciju. Viņai 

)ija izrakstīti diurētiski līdzekļi, lai veicinātu šķidrum a izdalīšanos no vēdera 

iobum a, bet diurētiskie līdzekļi izraisīja ievērojam u kālija zudum u, kas, iespē- 
am s, bija pam atā vispārējam nespēkam.

Es ordinēju viņai A asinsgrupai atbilstošu diētu un aknām  specifiskus augu 

preparātus. 4 mēnešu laikā Sandrai izzuda visas šķidrum a retences pazīmes un 

tknu enzīm u līmenis normalizējās. Sākumā Sandra bija diezgan anēmiska —  

īem atokrīts bija 27 ,1 , kaut gan sievietēm tas norm āli ir lielāks par 38. 1994. 

rada februārī hem atokrīts bija palielinājies līdz 40 ,8 , un joprojām  nebija sli- 

nības sim ptom u.

Ādas slimības

Pašlaik ir m az inform ācijas par asinsgrupām specifiskām ādas slimībām. 

Tomēr mēs zinām , ka tādas slimības kā derm atīts un psoriāze parasti izraisa 

īlerģiskas ķīmiskas vielas, kas darbojas asinīs. Jāatzīmē, ka noteiktai asinsgrupai 

pecifiskie lektīni var mijiedarboties ar asinīm un grem ošanas trakta audiem  

zraisot histam īna un citu iekaisuma m ediatoru atbrīvošanos.

Alerģiskas ādas reakcija pret ķīmiskām vai abrazīvām  vielām biežāk rodas 

V un AB asinsgrupas pārstāvjiem. Psoriāze biežāk tiek konstatēta cilvēkiem ar

l asinsgrupu. M ana pieredze liecina, ka daudzi cilvēki ar 0 asinsgrupu, kuri 

aslimst ar psoriāzi, uzturā ir lietojuši pārāk daudz graudu un piena produktu.

Slimības vēsture: Psoriāze
Annas Marijas Lambertes, N.D. prakse, Honolulu, Havaju salas
Mariela, 66 gadi, 0 asinsgrupa

M ana kolēģe Dr. Lam berte izm antoja asinsgrupai specifisku program m u, 

li ārstētu sarežģītu psoriāzes gadījum u gados vecākai sievietei.

Ariela ieradās pie Dr. Lam bertes 1994. gada m artā. Viņai bija izteikts elpas 

rukums, grūtības staigāt, kustību ierobežojums visās locītavās, psoriāzei rak- 

turīgas izmaiņas uz 70%  ādas virsm as un dedzinošas sāpes ķerm enī, it īpaši 

nuskuļos un locītavās. Viņas slimības vēsture bija nepārtrauktu slimību kata
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logs: maksts/urīnpūšļa/zarnu slimību ārstēšana (1 9 4 4 -4 5 ) , apendektomija (1949), 

histerektomija (1 9 7 4 ), olnīcu cistas, psoriāze (1 9 7 4 ), hospitalizācija pneim oni

jas dēļ (1 9 8 7 ), psoriātisks artrīts (1 9 9 1 ) un osteoporoze (1 9 9 2 ). M ariela pastās

tīja, ka parasti viņa uzturā lieto daudz piena produktu, kviešus, kukurūzu, riek

stus un konservētus produktus ar lielu cukura un tauku saturu un ir ļoti kāra 

uz saldum iem , riekstiem un banāniem . Šis uzturs ir briesmīga diēta gandrīz 

jebkuram  cilvēkam, bet Marielas asinsgrupai tas ir vienkārši postošs.

Dr. Lam berte nekavējoties ordinēja Marielai m ērenu 0 asinsgrupai atbil

stošu diētu, sākumā izslēdzot no tās liesu gaļu un riekstus, un papildus izrak

stīja vitam īnu un minerālvielu preparātus. Divu m ēnešu laikā Marielai ievēro

jam i samazinājās locītavu pietūkums, uzlabojās elpošana un sadzija psoriātiskie 

bojājum i. Jūnijā psoriāze klāja tikai 20%  Marielas ādas un bojājum i bija gan

drīz sadzijuši. Elpošana bija ievērojam i uzlabojusies, sāpes mazinājušās uz pusi, 

bet kustību apjom s locītavās turpināja palielināties. Jūlijā psoriāze vairs nebija 

konstatējam a, bija saglabājies tikai neliels locītavu pietūkum s, un elpas trū 

kums vairs neradīja problēmas.

Nākamajā vizītē, 1994. gada 10. decem brī, Marielas elpošana bija uzlabo

jusies, bet jaunu ādas bojājum u nebija.

Kopš M ariela saslima, viņa bija ārstējusies pie ļoti daudziem ārstiem . Viņai 

bija izmēģinātas dažādas tradicionālās un alternatīvās terapijas m etodes, to 

skaitā speciāli psoriātiska artrīta un astm as slimniekiem sastādītas diētas. Kaut 

gan šīs diētas bija labi dom ātas, neviena no tām  nebija specifiski pielāgota 

Marielas asinsgrupai. 0 asinsgrupai atbilstoša diēta spēja nodrošināt nepiecie

šamās barības vielas, neizraisot veselības traucējum us sakarā ar Marielas asins

grupai nesaderīgu produktu lietošanu. Izņem ot Ķīnas ārstnieciskos augus, kas 

nedaudz remdēja sāpes, pārējā terapija bija bez rezultātiem . Savu pašreizējo 

veselības uzlabošanos M ariela uzskata par brīnum u!
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Ginekoloģiskas slimības / Reproduktivitate

Grūtniecība un neauglība

Vairākus ar grūtniecību saistītus traucējum us izraisa zinām as asinsgrupu  

īesaderības form as —  vai nu starp mātes un augļa, vai starp mātes un tēva 

sinīm. Diemžēl šis fenom ens ir sākts pētīt tikai nesen, un ir pārāk maz infor- 

nācijas, lai veiktu galīgo slēdzienu. Es ceru, ka jūs šo nodaļu lasīsiet, lai gūtu  

nform āciju, nevis, lai kristu histērijā. Dažreiz neliela inform ācija var būt bīs- 

am a, ja nav redzam a perspektīva.

Grūtnieču toksēmija

Jau 1905. gadā tika izteikta dom a, ka noteikta asinsgrupas sensibilizācijas 

orm a izraisa grūtnieču toksēmiju —  “asins saindēšanos”, kas var rasties grūt- 

liecības vēlīnā periodā un izraisīt sm agu slimību vai pat nāvi. Vēlākos pētīju- 

nos tika konstatēts, ka no toksēmijas cieš pārsvarā sievietes ar 0 asinsgrupu, 

as, iespējams, rodas, reaģējot ar augļa A vai B grupas asinīm.

Iedzimtas anomālijas

Asinsgrupu nesaderība starp mātes 0 asinsgrupu un tēva A asinsgrupu ir 

aistīta ar vairākiem bieži sastopam iem  iedzimtiem defektiem, to skaitā pūslīš- 

lolu , horiokarcinom u, spina bifida un anencefaliju. Vairāki pētījumi norāda, 

a šī patoloģija ir saistīta ar m ātes ABO nesaderību ar augļa nervu sistēm as 

udiem un asinīm.

Jaundzimušo hemolītiskā slimība

Jaundzimušo hem olīze (asins šūnu sabrukšana) ir galvenā patoloģija, kas 

listīta ar jūsu asinsgrupas pozitīvajiem/negatīvajiem aspektiem (aprakstīti E 

ielikumā). Šī slimība skar tikai Rh- sieviešu pēcnācējus, tādēļ, ja jum s ir 0 , A, 

vai AB asinsgrupa un R h+, nav pam ata uztraukties.

Apmēram pirms 50 gadiem tika atklāts, ka Rh- sievietes, kurām nav antigēna,
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kas bija Rh+ bērniem , atrodas unikālā situācijā. Rh+ bērna asinis atrodas Rh 

antigēns. Tā kā antivielas pret citām  asinsgrupām  organism ā nav kopš dzim 

šanas, Rh- cilvēki neveido antivielas pret Rh antigēnu, ja viņi vispirm s nav sen- 

sibilizēti. Šī sensibilizācija parasti notiek, apm ainoties mātes un bērna asinīm  

dzemdību laikā, tādēļ mātes im ūnsistēm a vēl nepaspēj reaģēt uz pirm o bērnu  

un bērnam  nerodas nekādi sarežģījumi. Tomēr, ja nākamajā grūtniecībā bērns 

atkal ir Rh+, mātes organism s, kas tagad jau ir sensibilizēts, sāks veidot anti

vielas pret bērna asinsgrupu, kas var izraisīt iedzimtas anom ālijas un pat augļa 

bojāeju. Par laimi, ir vakcīna, kas tiek ievadīta Rh- sievietei pēc pirm ā bērna  

piedzimšanas un pēc katrām  nākam ajām  dzem dībām . Tas atrisina problēm u. 

Un vislabāk ir zināt savu Rh, lai jūs varat būt droša, ka tiks ievadīta vakcīna.

Neauglība un ieradum a aborts

Pirm s 40  gadiem zinātnieki pētīja iemeslus, kādēļ sievietēm ar A, B un AB 

asinsgrupu neauglība ir biežāk vērojam a nekā sievietēm ar 0 asinsgrupu. Daži 

zinātnieki izteicās, ka neauglības un ieradum a aborta cēlonis varētu būt sievie

tes maksts sekrētā esošās antivielas, kas reaģē ar asinsgrupas antigēniem viņas 

vīra sperm ā. 1975. gadā veiktā pētījum ā tika konstatēts, ka 288  bojā gājušiem  

augļiem pārsvarā bija A, B un AB asinsgrupa, kas var būt nesaderības rezultāts 

starp mātes 0 asinsgrupu un viņas anti-A  un anti-B  antivielām.

Izpētot daudzas ģimenes, tika konstatēts, ka spontāns aborts biežāk notika 

vecāku ABO sistēmas nesaderības gadījumā, piem ēram , ja mātei bija 0 asins

grupa, bet tēvam A asinsgrupa. Kaukāziešu un afrikāņu izcelsmes m ātēm  spon

tāna aborta gadījum ā biežāk tika konstatēta augļa B grupas nesaderība ar mātes 

0 vai A grupas asinīm.
Šī saistība ar neauglību pagaidām vēl nav noteikti pierādīta. Savā praksē es 

esmu konstatējis, ka neauglības cēloņi ir ļoti dažādi, to skaitā pārtikas alerģija, 

nepareizs uzturs, aptaukošanās un stress.
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Slimības vēsturē: Atkārtoti ieraduma aborti
Lana, 42 gadi, A asinsgrupa

Lana pie manis ieradās 1993. gada septem brī pēc daudziem atkārtotiem  

>ontāniem abortiem . Par m ani viņai bija pastāstījusi kāda sieviete uzgaidā- 

lajā telpā pie ārsta, kas viņai ārstēja neauglību. Pēdējo 10 gadu laikā Lanai bija 

ijuši vairāk nekā 20 spontānie aborti, un viņa jau bija zaudējusi cerības uz 

menes pieaugumu. Es pārliecināju viņu izmēģināt asinsgrupai atbilstošu diētu, 

ākamā gada laikā Lana centīgi ievēroja A grupas diētu un lietoja vairākus 

topreparātus, lai stiprinātu dzemdes muskuļu tonusu. Viņa bija satraukta un 

>ti nervoza. Tagad viņas iepriekšējām raizēm  pievienojās arī bažas par viņas 

:cum u un par to, ka bērnam  varētu būt Dauna sindrom s. Ginekologs ieteica 

nniocentēzi, kas bieži tiek veikta sievietēm pēc 40 gadu vecum a, bet es biju 

ret to, jo šī procedūra rada spontāna aborta risku. Pēc apspriešanās ar vīru  

ina nolēm a atteikties no am niocentēzes, sam ierinoties ar iedzimta defekta 

spējamību. 1995. gada decem brī viņai piedzima pilnīgi vesels bērns.

Slimības vēsture: Neauglība
Nivsa, 44 gadi, B asinsgrupa

Nivsa, masāžas terapeite no Dienvidamerikas, pirm o reizi pie m anis iera- 

īs 1991. gadā grem ošanas traucējum u dēļ. Gada laikā, ievērojot B asinsgrupai 

bilstošu diētu, gandrīz visi grem ošanas traucējum i izzuda.
Kādu dienu Nivsa m an kautrīgi paziņoja, ka ir stāvoklī. Kaut gan viņa 

;rāk par to nebija runājusi, tagad viņa pastāstīja, ka viņa ar vīru jau vairākus 

idus ir mēģinājuši ieņem t bērnu, bet tad atm etuši cerības. Viņa uzskatīja, ka B 

insgrupas diēta ir palīdzējusi atgūt viņai fertilitāti. Apm ēram  pēc 9  mēnešiem  

ivsai piedzima veselīga meitene. Viņu nosauca par Našu, kas nozīm ē “Dieva 

īvana”.

Piezīme: Dzimumu attiecība

Gan Eiropā, gan citās valstīs sievietēm ar 0 asinsgrupu dzimst vairāk zēnu 

0  asinsgrupu nekā m eiteņu. Tāpat ir arī, ja gan m ātei, gan bērnam  ir B asins- 

upa. Gluži pretēja situācija ir ar A asinsgrupas bērniem , kas piedzimuši m ā
ni ar A asinsgrupu —  m eiteņu ir vairāk.
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Menopauze un m enstruāciju traucējum i

M enopauze pienāk ikvienai pusm ūža sievietei neatkarīgi no viņas asins

grupas. Divu galveno sievišķo dzim um horm onu —  estrogēnu un progesterona  

produkcijas sam azināšanās daudzām  sievietēm izraisa nopietnas psihiskas un 

fiziskas problēmas, to skaitā karstuma viļņus, dzim um tieksm es pavājināšanos, 

depresiju, m atu izkrišanu un ādas pārm aiņas.

Sievišķo dzim um horm onu daudzum a sam azināšanās rada arī kardiovas- 

kulāru slimību risku, jo estrogēni aizsargā sirdi un pazemina holesterīna līmeni. 

Estrogēnu deficīts izraisa arī osteoporozi —  kaulu trauslum a palielināšanos, 

kas ir par cēloni kaulu lūzum iem  un pat tuvina nāvi.

Atbilstoši m ūsu zināšanām par horm onu trūkum a radīto risku, daudzi 

ārsti izraksta horm onu aizstājterapiju —  lielas estrogēnu devas un dažreiz pro- 

gesteronu. Daudzas sievietes uztraucas par konvencionālo horm onu aizstājte

rapiju, jo daži pētījumi liecina, ka sievietēm, kuras lieto šos horm onus, pieaug 

krūts vēža risks, it īpaši, ja krūts vēzis ir ģimenes anam nēzē. Tā ir dilem m a —  

lietot vai nelietot sintētiskos horm onus?

Zinot savu asinsgrupu, jūs vieglāk varat atrisināt šo konfliktu un izlemt, 

kura m etode jum s personīgi būtu piem ērotāka. Ja jum s ir 0 vai B asinsgrupa, 

iestājoties m enopauzei, sāciet nodarboties ar jūsu asinsgrupai ieteiktajiem vin

grojum iem , kas atbilst jūsu pašreizējam stāvoklim un dzīves veidam. Ievērojiet 

diētu ar augstu olbaltumvielu saturu. Konvencionālā estrogēnu aizstājterapija 

parasti nāk par labu sievietēm ar 0 un B asinsgrupu, ja vien nav faktoru, kas 

paaugstina krūts vēža risku.

Ja jum s ir A vai AB asinsgrupa, konvencionālā horm onu aizstājterapija 

jum s nav ieteicam a, jo jum s ir ļoti paaugstināta nosliece uz krūts vēzi (sk. 10. 

nodaļu). Tā vietā lietojiet fitoestrogēnus —  preparātus ar estrogēniem  un prog- 

esteronam  līdzīgu darbību, kas iegūti no augiem , galvenokārt sojas pupām , 

lucernas un jam sa. Vairāki no šiem preparātiem  ir pieejami krēma veidā, ko 

vairākas reizes dienā uzziež uz ādas. Augu fitoestrogēniem  ir tipisks augsts 

estrogēnu frakcijas saturs, ko sauc par estriolu, bet ķīmisko estrogēnu pam atā  

ir estradiols. M edicīnas literatūrā ir dati, kas liecina, ka estriola papildinājums 

kavē krūts vēža rašanos.

Fitoestrogēni nav tiks spēcīgi kā ķīmiskie estrogēni, bet tie ir ļoti efektīvi
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)ret daudziem nepatīkam iem  m enopauzes sim ptom iem , piem ēram , karstum a 

aļņiem  un maksts sausumu. Tā kā tie ir vājāki, tie atšķirībā no ķīmiskajiem  

:strogēniem, nenom āc estrogēnu producēšanu organism ā. Sievietēm, kuras ne

ieto nekādus estrogēnu aizstājpreparātus, jo viņām  ģimenes anam nēzē ir krūts 

'ēzis, fitoestrogēni ir īsta Dieva dāvana. Apspriedieties ar savu ginekologu par 

o preparātu lietošanu. Ja jum s nav īpašu krūts vēža riska faktoru, spēcīgākie 

ūmiskie estrogēni efektīvāk novērš sirds slimības un osteoporozi līdztekus 

nenopauzes sim ptom iem .

Interesanti, ka Japānā, kur tradicionālais uzturs satur daudz fitoestrogēnu, 
īav vārda, kas apzīm ētu m enopauzi. Plašā sojas produktu, kas satur fitoestro- 

'ēnus genesteīnu un diazidēnu, lietošana palīdz m azināt m enopauzes izteiktos 
im ptom us.

Slimības vēsture: Menstruāciju traucējumi
Petija, 45 gadi, 0 asinsgrupa

Petija ir afroam erikāniete ar dažādiem veselības traucējum iem , to skaitā 

irtrītu, augstu asinsspiedienu un izteiktu prem enstruālo sindrom u ar stipru  

īsiņošanu. Pie m anis Petija sava vīra pavadībā pirm oreiz ieradās 1994. gada 
lecembrī. Līdz šim viņa savu slimību ārstēšanai bija saņēmusi vienas zāles pēc 

>trām. Petija pārsvarā lietoja veģetāru uzturu, tādēļ nebija jābrīnās, ka viņai bija 

trī anēm ija. Es ieteicu viņai sākt vingrojum us, 0 asinsgrupai atbilstošu diētu ar 
lugstu olbaltumvielu saturu un izrakstīju fitopreparātu kursu.

Divu m ēnešu laikā Petijas veselības stāvoklis pilnībā izm anījās. A rtrīts 
zzuda. Hipertensija tika kontrolēta. PMS: pēdējās divās m enstruācijās nebija 

īekādu sim ptom u. M enstruālā asiņošana —  norm āla.

Es vēlētos, lai slimību saraksts būtu vēl detalizētāks un pilnīgāks. Varbūt 
ad mēs spēsim labāk novērtēt to saistību ar asinsgrupām .

Slimību cēloņi un to ietekme bieži vien nav viennozīmīgi sakārtojami, 
ie m ē rā m , ar vēzi saslimst gan jauni, gan veci cilvēki neatkarīgi no apstākļiem  

m apkārtējās vides.
Tom ēr ir skaidrs, ka daudzas slimības ir specifiskas noteiktai asinsgrupai, 

is ceru, ka šajā grām atā m inētie piem ēri ir pierādījuši asinsgrupu un slimību 

avstarpēju saistību.
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Ja ne citādi, tad vismaz varat zināt savas izredzes, novērtēt riska faktorus un 

izprast situāciju, kā ari izvēlēties veidu, kā m ainīt apstākļus, kas bieži vien  

pasliktina jūsu veselības stāvokli.

Tagad parunāsim  par vēzi. Vēzis ir viens no galvenajiem nāves un slimību 

cēloņiem  un tam  ir izteikta saistība ar asinsgrupu, tādēļ es šai slimībai esmu 

veltījis atsevišķu nodaļu.
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10. ASINSGRUPA UN VĒZIS: CĪŅA PAR 
IZVESEĻOŠANOS

īpašu satraukum u es jūtu, kad pētu asinsgrupu saistību ar vēzi. M ana māte 

ēc mokošas slimošanas nom ira ar krūts vēzi pirm s 10 gadiem.

M ana m āte bija brīnišķīga sieviete, kuras vienkāršā spāņu dzīves gudrība 

asargāja mūs visus no jebkādas tieksmes uz pretenzijām un greznību.

M am m a m ūsu ģim enē bija citāda nekā pārējie. Viņai bija A asinsgrupa, un 

iņa ēda to, ko gribēja. Viņai bija katalānietes stingrais raksturs un griba. Savā 

īājā (vecāki bija šķīrušies) viņa gatavoja un pasniedza Vidusjūras tautu virtu

vi raksturīgos gaļas ēdienus un salātus, kā arī konservētus produktus. Par spīti 

jana tēva darbam  ar asinsgrupām , kad mēs palikām pie m ātes, viņa necēla 

īldā ne sojas pupas, ne pākšaugus.

Ikviens, kurš ir redzējis, kā varonīgā, bet veltīgā cīņā ar vēzi m irst kāds 110 

iņa ģimenes locekļiem vai draugiem , zina, ka nekas nesagādā tādas sirdssāpes, 

kātoties uz savu m āti, kad pēc mastektomijas viņa saņēm a ķīmijterapiju, lai 

iglabātu remisiju, es gandrīz vai acu priekšā redzēju neredzam o uzbrucēju  

rmiju, kas paslepus iezagās viņas organism a veselajās šūnās un izveidoja tur 

ocietinājum us, pirm s kā barbari devās negaidītā uzbrukum ā viņas imūnsistē- 

īai. U 11 visbeidzot viņus nekas vairs nespēja apstādināt. Viņi bija uzvarējuši.

Pēc tam  kad nom ira m ana m āte, es aizvien biežāk dom ās kavējos pie vēža 

oslēpum a. Es bieži dom āju: vai m ana m āte būtu palikusi dzīva, ja viņa ievē

rtu A asinsgrupai atbilstošu diētu, vai arī viņa bija ģenētiski ieprogram m ēta,

ii cīnītos ar slimību un zaudētu. Es apsolījos pats sev, ka atradīšu atbildi uz 

em  jautājum iem . To varētu nosaukt par katalāniešu vendetu (asinsatriebība) 

ret vēzi, it īpaši pret krūts vēzi.
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Vai viena asinsgrupa rada organism ā vēža augšanai un izplatībai labvēlī
gākus apstākļus salīdzinājumā ar citām  asinsgrupām? Atbilde noteikti ir —  jā.

Ir neapstrīdam i pierādījumi, ka cilvēki ar A un AB asinsgrupu biežāk 

saslimst ar vēzi un viņiem ir sliktākas izredzes izdzīvot nekā 0 un B asinsgrupas 

pārstāvjiem. Jau 20. gs. 40 . gadu sākumā Amerikas M edicīnas asociācija pazi

ņoja, ka ar vēzi visbiežāk saslimst cilvēki ar AB asinsgrupu, bet pārāk nerekla

mēja šo inform āciju, iespējams, tāpēc, ka AB asinsgrupas pārstāvju populācijā 

procentuāli ir vismazāk. No statistikas viedokļa, vislielākais absolūtais saslim

stības rādītājs šai asinsgrupai neradīja tādu satraukum u, kāds rastos, ja šāda 

veida inform ācija būtu par biežāk sastopam o A asinsgrupu. Toties no atsevišķas 

personas viedokļa —  šāda inform ācija diezin vai būs patīkama cilvēkiem, ku

riem ir AB asinsgrupa. Zinātnieki var aplūkot vēzi no teorētiskā aspekta, toties 

es to uzlūkoju kā atsevišķa indivīda personisko krīzi.
0 un B asinsgrupu vēzis skar daudz retāk, bet m um s joprojām  trūkst infor

m ācijas, lai precīzi varētu pateikt, kādēļ tas tā ir. Tom ēr pastāv svarīgi pieņē

m um i par antivielu un antigēnu aktivitāti dažādām  asinsgrupā, kas to varētu  

izskaidrot.
Jāteic, ka asinsgrupu saistība ar vēzi ir ļoti sarežģīta un dažkārt mīklaina. Ir 

skaidrs, ka tas, ka jum s ir A vai AB asinsgrupa, nenozīmē, ka tieši jum s noteikti 

ir liela varbūtība saslimt ar vēzi, tāpat arī tad, ja jum s ir 0 vai B asinsgrupa, 

nenozīm ē, ka jūs esat absolūti pasargāti no vēža. Vēzi izraisa daudzi faktori, mēs 

joprojām  cenšamies atrisināt šo noslēpumu —  kādēļ daži cilvēki, kuriem  šķie

tam i nav nekādu riska faktoru, tom ēr saslimst ar vēzi.

Asinsgrupa ir ļoti svarīgs faktors, bet tā veido tikai vienu gabaliņu no  

kopējās ainas. Vēzi izraisa daudzi faktori —  ķīmiski kancerogēni, radiācija un 

dažādi ģenētiski faktori. Šie faktori nav atkarīgi no asinsgrupas, un tie nerada 

pietiekamas atšķirības populācijā, lai mēs varētu prognozēt saslimstību tikai 

pēc asinsgrupas vien. Piem ēram , smēķēšana maskē vai pavājina vēža saistību ar 

asinsgrupu, jo tas ir pietiekami spēcīgs kancerogēns, kas izraisa vēzi pats par 

sevi neatkarīgi no jūsu iedzimtās uzņēmības vai tās trūkum a.

Ir ļoti daudz zinātnisku pētījum u par asinsgrupu un vēža savstarpējo  

m olekulāro saistību. Tom ēr šie pētījumi praktiski ignorē jautājum u par to, vai 

cilvēkam ar vienu vai o tru  asinsgrupu ir labākas izredzes izdzīvot, saslimstot ar 

vēzi.
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Kurš izdzīvos un kurš nom irs? M anuprāt, tas ir galvenais trūkstošais ķēdes 

osm s vēža un asinsgrupu pētījumos. Asinsgrupas un vēža reālā saistība drīzāk

■ m eklējam a izveseļošanās gadījum os, nevis vispārējā saslim stībā starp  

ažādām  asinsgrupām . Un šī saistība varētu būt lektīnu salipinošā darbība.

Vēža un lektīnu savstarpēja saistība

Šekspīrs ir teicis, ka arī sliktās lietās ir Dieva klātbūtne. Dažos gadījum os, 

iem ērām , vēža ķīmijterapijā, ir pam atoti un pat lietderīgi izm antot indi. 

aistībā ar vēzi lektīniem ir divi mērķi: tos var izm antot, lai aglutinētu vēža 

Līnas, tādējādi darbojoties kā imūnsistēmas katalizatori, kā m odinātāja zvans, 

as liek doties uz darbu un aizsargāt veselās šūnas.

Kā tas notiek? N orm ālos apstākļos šūnas virsmas cukuru producēšana ir

apēc lektīni aglutinē vēža šūnas. Zīmējuma kreisajā pusē attēlota šūna, kas nav ļaundabīga, 
ā kā ģenētiski nebojāts (vesels) materiāls kontrolē virsmas cukuru producēšanu, normālas 
jnas sienā cukuri ir sakārtoti pareizā secībā. Toties ļaundabīgajām šūnām ir daudz vairāk 
irsmas cukuru, jo viņu ģenētiskais materiāls ir bojāts, kā rezultātā ļaundabīgā šūna producē 
ekontrolētu daudzumu šo cukuru. Ja asinsgrupai specifisks pārtikas lektīns tiek pievienots 
ormālu un ļaundabīgu šūnu suspensijai, tie agresīvāk mijiedarbojas ar “pūkainajām” ļaun

dabīgajām šūnām nekā ar “gludajām” normālajām šūnām.
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ļoti specifiska un kontrolēta. Bet vēža šūnās tas tā nav. Tā kā ģenētiskais m ate

riāls nav vienkopus, vēža šūnas zaudē kontroli pār savu virsmas cukuru p ro

ducēšanu un parasti sāk veidot tos lielākā daudzum ā nekā norm ālas šūnas. 

Vēža šūnām  ir lielāka nosliece uz savienošanos, sastopoties ar lektlniem, nekā 

norm ālām  šūnām .
Ļaundabīgās vēža šūnas ir vairāk nekā 100 reižu jutīgākas pret lektīnu veik

to aglutināciju nekā norm ālās šūnas. Ja sagatavo divus stikliņus —  vienu ar 

norm ālām  šūnām , bet otru  —  ar ļaundabīgām, un abiem uzpilina vienādu  

daudzum u attiecīgā lektīna, tad uz stikliņa ar ļaundabīgajām šūnām  tās būs 

salipušas vienā pikā, bet uz stikliņa ar norm ālajām  šūnām  pārm aiņas būs nelie

las vai to nebūs nemaz.
Ja sim tiem , tūkstošiem vai miljoniem vēža šūnu tiek aglutinētas lielās pikās, 

tiek reaktivēta im ūnsistēm a. Tagad antivielas var uzbrukt vēža šūnu pikām, 

identificēt un iznīcināt tās. Šo meklēšanas un iznīcināšanas misiju parasti veic 

spēcīgas šūnas —  m akrofāgi, kas atrodas aknās.

Ja jūs medicīniskā datu bāzē meklētu inform āciju par lektīniem un vēzi, 

printeris strādātu dienām  ilgi. Lektīni intensīvi izm antoti, lai pētītu vēža m ole

kulāro bioloģiju, jo tie ir lieliskas zondes, kas palīdz identificēt uz vēža šūnu 

virsmas unikālus antigēnus, ko sauc par marķieriem. Diemžēl to izmantošana ir 

ierobežota, kaut gan lektīni ir sastopami gandrīz visos biežāk lietotajos pārtikas 

produktos. Nosakot asinsgrupu personai ar noteiktu vēža veidu un izm antojot 

attiecīgos lektīnus no atbilstošās asinsgrupas diētas, ir iespējams izm antot jaunu  

un spēcīgu līdzekli, lai palielinātu jebkura vēža slimnieka izredzes izdzīvot.

Asinsgrupas izpēte

Dzīves laikā notiek neskaitām i šūnu dalīšanās procesi. Tad kādēļ šādos 

apstākļos vēzis neattīstās daudz biežāk? Varbūt tas ir tāpēc, ka imūnsistēmai 

piem īt īpašas spējas atklāt un iznīcināt lielāko daļu m utāciju, kas notiek ik die

nas. Iespējams, ka vēzis attīstās tad, kad šī aizsardzība tiek pārrauta un vēža 

šūnai izdodas apm ānīt im ūnsistēm u, izliekoties par norm ālu šūnu. Kā m ēs jau 

pārliecinājāmies, asinsgrupām  piem īt unikālas aizsardzības spējas, kas atkarīgas 

no iebrucēja veida un formas.

291



Tas rada jautājum u —  kā savstarpēji mijiedarbojas asinsgrupas aglutinē- 

išie lektīnu un vēža šūnas? Acīm redzot, nākamais jautājum s ir: ko tas nozīmē? 

n, ja jūs personīgi uztraucaties par vēzi: ko tas nozīmē tieši man?

Es runāšu skaidru valodu: pagaidām ir būtiska inform ācija tikai par viena 

īža veida saistību ar asinsgrupu —  tas ir krūts vēzis. Turpmāk es par to pa- 

āstīšu sīkāk. Vēl viena cita vēža saistība ar asinsgrupu nav tik skaidri definēta, 

et m ūsu rīcībā ir nepilnīga inform ācija, kurā es dalīšos ar jum s. Mēs zinām , ka 

astāv arī neapšaubām a saistība starp daudziem pārtikas produktiem  un gan- 

rīz visiem vēža veidiem, un mēs to izpētīsim, ņem ot vērā to, ko mēs zinām par 

rturvielām  un asinsgrupām . Ir arī dažas jaunas dabas dziedniecības metodes, 

is ir guvušas plašu atzinību.

Pētījumi tiek veikti, bet šis process ir mokoši lēns. Pašlaik, kad es rakstu šīs 

ndas, jau astoto gadu notiek desmit gadu ilgs reproduktīvo vēžu pētījums, 

m antojot asinsgrupām atbilstošas diētas, un sasniegtie rezultāti ir iepriecinoši, 

lanā pētījum ā iekļautajām sievietēm ir divreiz lielāks izdzīvošanas biežums 

ekā Amerikas Vēža asociācijas datos. Es ceru, ka, publicējot pētījum a rezultā- 

is pēc diviem gadiem, es spēšu zinātniski pierādīt asinsgrupām atbilstošu diētu 

ozīmi vēža remisijā.

Darbs turpinās. Jo vairāk mēs m ācām ies, jo ilgāk dzīvojam. Es pastāstīšu, 

5 es esm u atklājis —  par vēzi pašu un par to, ko varat darīt jūs.

Krūts vēzis

Pirm s daudziem gadiem iepazīstoties ar jaunu pacienšu slimības vēsturēm, 

; sāku ievērot, ka daudzām  sievietēm, kuras agrāk bija pārcietušas krūts vēzi 

n pilnīgi izveseļojušās, bija 0 vai B asinsgrupa. Šis atveseļošanās biežums bija 

spaidīgs, jo daudzas no viņām  stāstīja ka vēža ārstēšana nav bijusi pārāk  

jresīva —  parasti tā bija tikai operācija, un tikai retos gadījum os papildu ap
a ro šam  vai ķīmij terapija.

Kā tas var būt? Statistikas dati par krūts vēzi liecina, ka, izm antojot pat vis- 

’resīvāko terapiju, tikai 1 9 -2 5 %  sieviešu dzīvo vēl 5 - 1 0  gadus pēc diagnozes 

zstādīšanas. Kā šīs sievietes ir izdzīvojušas daudz ilgāku laiku, saņem ot tikai 

linimālu ārstēšanu? Vai ir iespējams, ka 0  vai B asinsgrupa palīdzēja izsargāties
o slimības izplatīšanās organism ā vai recidīva?
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Laika gaitā es sāku atzīm ēt zinām u tendenci sievietēm ar A asinsgrupu un 

krūts vēzi, kā arī sievietēm ar AB asinsgrupu, kaut gan man nenācās sastapt 

daudzas sievietes ar šo reto asinsgrupu —  ar visagresīvāko ļaundabīgo slimību 

un vismazāko izdzīvošanas biežumu, pat ja limfmezglu biopsija liecināja, ka 

tajā vēža nav. Savā klīniskajā pieredzē un zinātniskās literatūras pētījum os es 

nonācu pie secinājum a, ka pastāv svarīga saistība starp izdzīvošanu pēc krūts 

vēža un asinsgrupu.

1991. gadā Anglijas m edicīnas žurnālā Lancet bija publicēts pētījums, kas 

sniedza daļēju atbildi. Pētnieki ziņoja, ka ir iespējams paredzēt, vai krūts vēzis 

izplatīsies uz limfmezgliem vai ne, apstrādājot to ar krāsvielu, kas saturēja no 

ēdamajiem gliemežiem Helix pomatia iegūtu lektīnu. Tika ziņots par izteiktu 

saistību starp gliemežu lektīna uzņem šanu un sekojošu m etastāžu attīstību  

limfmezglos. Citiem vārdiem  sakot, antigēni uz prim ārā krūts vēža šūnu virs

mas bija mainījušies, un šīs pārm aiņas ļāva vēzim izplatīties uz limfmezgliem. 

Un tagad svarīgākais: Helix pomatia lektīns ir izteikti specifisks A asinsgrupai.

Pētot krūts vēzi, zinātnieki atklāja, ka vēža šūnas m ainoties kļūst līdzīgākas 

A šūnām . Tas ļāva viņām apiet visas organism a aizsargsistēmas un netraucēti 

darboties neaizsargātajā limfā.

Vai m anas pacientes ar 0 asinsgrupu izdzīvoja, tādēļ, ka viņām  bija 0 asins

grupa? Un vai m anas pacientes ar B asinsgrupu izdzīvoja tādēļ, ka viņām  bija 

B asinsgrupa? Tas noteikti tā ir.
Zinātnisks apstiprinājum s m ūsu izpratnei par vēzi ir šāds. Uz daudzu  

audzēja šūnu virsm as atrodas unikāli antigēni jeb m arķieri. Piem ēram , krūts 

vēža slim niecēm  bieži ir ļoti augsts vēža antigēna 15-3 (C A 15-3) līmenis, kas ir 

krūts vēža marķieris, olnīcu vēža slimniecēm bieži ir ļoti augsts vēža antigēna 

125 (C A 125) līmenis, bet prostatas vēža slimniekiem var būt paaugstināts pros

tatas specifiskā antigēna (PSA) līmenis. Šos antigēnus bieži izm anto, lai no

teiktu slimības progresēšanu un terapijas efektivitāti, un tos sauc par audzēju 

marķieriem . Daudziem audzēju m arķieriem  piemīt asinsgrupu aktivitāte. Daž

reiz audzēju m arķieri ir nepabeigti vai bojāti asinsgrupu antigēni, kas norm ālā  

šūnā izveidotos par daļu no cilvēka asinsgrupas sistēmas.

Nav brīnum s, ka daudziem  audzēju m arķieriem  piem īt A antigēnu īpašī

bas, kas tiem viegli ļauj iekļūt A un AB asinsgrupas organism ā. Tur tie tiek uz

ņem ti kā savējie —  kā molekulārs Trojas zirgs. Ir skaidrs, ka A līdzīgi iebrucēji
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iglāk tie atklāti un iznīcināti, ja tie mēģina ielavīties 0 vai B asinsgrupas orga

smā.

Krūts vēža m arķieri ir ārkārtīgi līdzīgi A antigēniem . Tā arī ir atbilde uz 

itājum u par m anu pacienšu atšķirīgo izveseļošanās biežumu. Kaut gan m a

ni pacientēm  ar 0 un B asinsgrupu attīstījās krūts vēzis, viņu anti-A antivielas 

ēja ar to labāk cīnīties, aplencot un iznīcinot pirm ās vēža šūnas. Turpretī 

m as pacientes ar A un AB asinsgrupu nespēja tik labi cīnīties, jo viņu orga

sms nepamanīja savus pretiniekus un nespēja konstatēt vēža šūnas, kas bija 

. viltīgi maskējušās.

Slimības vēsture: Krūts vēža profilakse
Anna, 47 gadi, A asinsgrupa

Pirm s četriem  gadiem Anna ieradās pie manis uz vispārēju veselības pār- 

udi, un viņai nebija nekādu sūdzību. Tomēr, iepazīstoties ar viņas slimības 

stūri, es uzzināju, ka viņas ģimenē ir augsta saslimstība ar krūts vēzi —  gan

i tēva, gan m ātes puses, un arī m irstība no šīs slimības bija ļoti augsta.

Anna zināja par saviem ģenētiskajiem riska faktoriem , bet bija pārsteigta, 

zinot, ka viņas A asinsgrupa ir papildu riska faktors. “Vai tad es to varu kaut 

ietekmēt?” viņa jautāja. “Vai nu es saslimšu ar krūts vēzi, vai arī ne. Es taču  

īli neko nevaru darīt.”

Es ieteicu Annai vairākas m etodes. Sakarā ar ģimenes anam nēzi viņai pir- 

im  kārtām  bija jāpievērš ārkārtīga uzmanība mezgliem krūtīs, bieži veicot 

ūšu pašpārbaudi un m am m ogrāfiju.

“Kad jum s pēdējo reizi tika veikta m am m ogrāfija?” es jautāju. Anna sam ul

si atbildēja, ka pirm s septiņiem  gadiem . Izrādījās, ka Annai ļoti nepatika 

sdicīniskās izmeklēšanas procedūras. Viņa bija daudz lasījusi par ārstniecības 

giem un vitam īniem  un bieži vien tos veiksmīgi izm antoja pašārstēšanās 

Jūkā, bet pret intensīvākām ārstēšanas un izmeklēšanas m etodēm  bija attu- 

;a. Tom ēr m am m ogrāfiju viņa apsolīja veikt.

Annas m am m ogrāfija bija norm āla, un viņa sāka koncentrētu vēža profi

l ē s  program m u. A asinsgrupai atbilstoša diēta Annai nesagādāja grūtības, jo  

la jau iepriekš bija lietojusi pārsvarā veģetāru uzturu.

Es uzlaboju diētu ar pretvēža produktiem , palielinot sojas daudzum u un
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pievienojot specifiskus ārstniecības augus. Anna sāka apgūt jogu. Viņa pastāstīja, 

ka pirm o reizi, kopš viņa ir pieaugusi, viņu vairs nenom oka dom as par vēzi.

Pēc gada Annai vēlreiz tika veikta m am m ogrāfija. Šoreiz kreisajā krūtī tika 

konstatēts aizdomīgs plankums. Biopsijā tika konstatēts, ka tas ir pirmsvēža stā

voklis —  neoplāzija, proti, šūnas, kurās ir notikusi m utācija. Tas nav vēzis, bet 

var kļūt par vēzi, ja šūnas joprojām  tiek bojātas un turpina dalīties. Veicot biop- 

siju, ārsts Annai pilnībā izņēma šo pirmsvēža perēkli.
Pēc trim  gadiem nebija konstatējamas nekādas vēža augšanas pazīm es, un 

mēs Annu ļoti rūpīgi pārbaudījām . Viņa turpināja cītīgi ievērot A asinsgrupas 

diētu un teica, ka nekad nav jutusies veselāka.
Lieliskākā darbība, ko ārsts var veikt —  iepriekš paredzēt slimību un laikus 

iejaukties. Es priecājos, ka Anna pie manis ieradās laikus un darīja visu, kas 

nepieciešams.

Antigēna vakcīna

Krūts vēzis joprojām  ir viens no galvenajiem nāves cēloņiem . Tom ēr ir dati, 

kas liecina, ka asinsgrupa var palīdzēt šīs slimības ārstēšanā.
Dr. Džordžs Springers, Čikāgas Universitātes M edicīnas fakultātes Vēža 

centra zinātnieks, ir pētījis vakcīnu, kuras pam atā ir molekula, ko sauc par T  

antigēnu. Kopš 20. gs. 50. gadiem Dr. Springers ir viens no vadošajiem zināt

niekiem, kas pēta asinsgrupas nozīm i attiecībā uz šo slimību. Viņa ieguldījums 

šajā jom ā ir fenomenāls. Viņš strādā ar T antigēnu, kas ir visdaudzsološākais.

T  antigēns ir audzēju marķieris, kas raksturīgs vairākiem vēža veidiem, it 

īpaši krūts vēzim. Veseliem cilvēkiem ir antivielas pret T antigēnu, tādēļ viņu  

organism ā tas netiek atrasts.

Springers uzskata, ka vakcīna, kas satur T  antigēnu un audzēja marķieri 

C A 15-3 , var palīdzēt ierosināt un atm odināt vēža slimnieku nom ākto im ūn- 

sistēm u, palīdzot uzbrukt vēža šūnām  un iznīcināt tās. Pēdējos divdesmit gados 

Springers un viņa kolēģi ir izm antojuši no T  antigēna iegūtu vakcīnu p ro 

gresējoša krūts vēža recidīvu ilgstošai ārstēšanai. Kaut gan pētījum a grupa ir 

neliela —  mazāk nekā 25 sievietes — , rezultāti ir iespaidīgi. Visas 11 pacientes 

ar sm agu progresējošu vēzi (111 un IV stadija) dzīvoja ilgāk nekā 5 gadus —  tas
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ļoti labs rezultāts, ņem ot vērā, ka pacientēm  bija vēža term inālā stadija; bet 

šas no viņām  (trīs ar II stadiju un trīs ar IV stadiju) dzīvoja 10-11 gadus. Šie 

zultāti bija apbrīnojam i.
Springera darbs par asinsgrupu sistēm ām  un vēzi dod m an pārliecību, ka 

ibiskā evolūcija mūsu izpratnē par asinsgrupām  sniedz ne tikai inform āciju  
ir riska faktoriem , bet arī katras vēža izpausmes ārstēšanas iespējas.

Citas vēža formas

Šīs slimības patoloģija (ko varētu salīdzināt ar laupītājiem, kas naktī uzbrūk 
lsētai) visiem vēža veidiem pam atā ir vienāda. Tom ēr ir atšķirības attiecībā uz 

imības cēloņiem  un asinsgrupām . A vai B antigēniem līdzīgie audzēju m ar- 
eri ievērojam i ietekmē veidu, kādā organism a im ūnsistēm a reaģē uz vēža 
mu parādīšanos un augšanu.

Gandrīz visi vēža veidi dod priekšroku A vai AB asinsgrupai, tom ēr ir dažas 
rm as ar B līdzīgām šūnām , piem ēram , sieviešu dzim um orgānu un urīnpūšļa 

■zis/ 0 asinsgrupa ir rezistentāka gandrīz pret visu veidu vēža attīstību. Es 
>māju, ka 0 asinsgrupai raksturīgie vienkāršākie cukuri —  fukoze —  palīdz 

nīties ar A tipa (vai dažos gadījum os B tipa) vēža šūnām  un veidot anti-A  vai 
iti-B antivielas.

Diemžēl mēs ļoti m az zinām  par asinsgrupu saistību ar citām  vēža for- 
ām , izņem ot krūts vēzi. Tom ēr dom ājam s, ka m ehānism s ir līdzīgs. Aplūko- 
in dažas no biežāk sastopam ajām  vēža form ām .

Smadzeņu audzēji. Lielākā daļa smadzeņu un nervu sistēmas audzēju, 
em ēram , gliom a un astrocitom a, priekšroku dod AB asinsgrupai. Šo audzēju 
arķieri ir A tipa.

Sieviešu dzimumorgānu audzēji. Sieviešu dzim um orgānu (dzemdes, džem
os kakla, olnīcu un vulvas) audzēji vairāk skar sievietes ar A un AB asinsgrupu. 
>mēr ar šiem vēža veidiem saslimst arī daudzas sievietes ar B asinsgrupu. Tas 
■k dom āt, ka atkarībā no apstākļiem veidojas dažādi audzēju marķieri. O lnīcu  
stas un dzemdes fibrom iom as, kas parasti ir labdabīgas, bet var liecināt par 
jslieci uz vēzi, veido daudz A un B antigēnu.
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Kā jau m inēju, pašlaik astoto gadu notiek desm it gadus ilgs klīnisks pētī

jum s par sieviešu reproduktīvās sistēmas vēzi. Lielākajai daļai m anu pacienšu ir 

A asinsgrupa un tikai dažām —  B asinsgrupa. Ļoti reti man nākas ārstēt sie

vietes ar AB asinsgrupu, iespējams, tādēļ, ka viņu ir ļoti maz.

Resnās zarnas vēzis. Asinsgrupa nav noteicošais faktors dažādām  resnās 

zarnas vēža form ām . Reālie riska faktori, kas izraisa resnās zarnas vēzi, ir saistīti 

ar uzturu, dzīvesveidu un tem peram entu. Neārstēts čūlainais kolīts, Krona 

slimība un kairināts resnās zarnas sindrom s novājina organism u un paver ceļu 

vēzim. Trekns uzturs kom binācijā ar smēķēšanu un alkoholu rada ideālus ap

stākļus grem ošanas trakta vēzim. Risks paaugstinās, ja ģimenes anam nēzē ir 

resnās zarnas vēzis.

Mutes un gremošanas trakta sākumdaļas vēzis. Lūpu, mēles, sm aganu un 

vaigu vēzis, siekalu dziedzeru audzēji un barības vada vēzis ir izteikti saistīti ar 

A un AB asinsgrupu. Šos audzējus pārsvarā izraisa ārējie faktori, tādēļ to rašanās 

iespēju var sam azināt, atm etot smēķēšanu, mēreni lietojot alkoholu un ievēro

jot diētu.

Kuņģa un barības vada vēzis. Kuņģa vēzis ir saistīts ar zemu kuņģa skābes 

līmeni, kas raksturīgs A un AB asinsgrupai. Vairāk nekā 63 000  izpētīto kuņģa 

vēža gadījum u dom inēja A un AB asinsgrupas pārstāvji.

Kuņģa vēža epidēmiska izplatība ir Ķīnā, Japānā un Korejā, jo šeit uzturā ir 

liels žāvētu, m arinētu un ferm entētu produktu daudzum s. Šie produkti, kas ir 

pilni ar kancerogēniem nitrātiem , iespējams, neitralizē visu sojas pupu labvē

līgo ietekmi. Aziātiem ar B asinsgrupu, kuriem ir augstāks kuņģa skābes līm e

nis, nav noslieces uz kuņģa vēzi, arī tad, ja viņi ēd tos pašus produktus.

Aizkuņģa dziedzera, aknu, žultspūšļa un žultsvadu vēzis. Šie vēži reti skar 

cilvēkus ar 0 asinsgrupu viņu spēcīgās grem ošanas sistēmas dēļ. A un AB asins

grupai ir visaugstākais saslimšanas risks, zinām a uzņēm ība ir B asinsgrupai, it 

īpaši, ja viņi lielo “rupjus” produktus, piem ēram , riekstus un sēklas.

Senāk šos vēža veidus ārstēja ar lielu daudzum u svaigu aitas, zirga vai bifeļa 

aknu. Uzskatīja, ka tas palīdz, bet neviens nezināja, kāpēc. Tikai vēlāk tika
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dāts, ka aknas satur lektīnus, kas palēnina aizkuņģa dziedzera, aknu, žults- 

išļa un žultsceļu vēža augšanu un izplatību.

Slimības vēsture: Aknu vēzis
Ketija, 49 gadi, A asinsgrupa

Ketija pirm oreiz meklēja ārsta palīdzību ap 1 9 8 0 .-1 9 8 9 . gadu sakarā ar aiz
migu veidojumu vēderā, kas izrādījās aknu vēža agresīva form a. Viņa ārstējās 
īrvardas slimnīcā Bostonā, M asačūsetsā, kur tika veikta aknu transplantācija. 
? manis viņa tika nosūtīta 1990. gadā.

Turpmākajos divos gados es galvenokārt izm antoju dabas dziedniecības 
;todes, lai aizvietotu imūnsupresīvos m edikam entus pret transplantāta at- 

jšanu, lai palīdzētu saglabāt pārstādītās aknas. Ketijas stāvoklis uzlabojās līdz 

idim, kad viņa spēja pārtraukt zāļu lietošanu.
Tom ēr 1992. gadā Ketijai radās elpas trūkum s, un H ārvardā ārsti atklāja 

:domīgus perēkļus plaušu rentgenogram m ā. Izrādījās, ka tas ir vēzis.
Ketija un viņas ārsti bija dilem m as priekšā. Plaušās bija tik daudz vēža 

rēkļu, ka operācija bija neiespējama (“Tas būtu tikpat kā lasīt ķiršus,” teica 

īas ķirurgs.), bet ķīmijterapija bija kontrindicēta aknu transplantācijas dēļ.
Mēs ķērāmies pie darba, izm antojot A grupas pretvēža lektīnu diētu un 

ūnstimulējošus augus. Es ieteicu Ketijai lietot arī haizivs skrimšļu preparātu  

rorāli un klizmu veidā.

Ar korespondences palīdzību Hārvardas ķirurgi informēja mani par Ketijas 

ielības stāvokli. Vēstulē, kas datēta ar 1992. gada 3. septem bri, es tiku infor- 

;ts, ka bojājum i Ketijas plaušās ir mazinājušies un atgādina rētaudus. To ap- 

prināja arī turpm ākās vēstules. 1993. gadā sāka izzust pat rētaudi.

Ketija bija pārsteigta un ārkārtīgi laimīga. “Kad viņi m an pateica, ka vēzis, 
et, ir pārgājis remisijā, es jutos tā, it kā būtu laimējusi loterijā,” viņa laimīga 

:a . Ketija vēl trīs gadus dzīvoja bez sim ptom iem . Diemžēl pēc tam  vēzis at- 

•tojās, un viņa nom ira.

Šis gadījums ir īpaši interesants divu iemeslu dēļ. Pirm kārt, šajā laikā Ketija 

iaņēma nekādu ārstēšanu, izņem ot dabas dziedniecību. O trkārt, viņas ārsti 

rvardā bija pretimnākoši un atbalstīja to, ka viņa ārstējas ar dabas dziednie- 
as m etodēm . Iespējams, ka tas ir skatiens nākotnē: visas m edicīnas nozares 

pīgi darbosies slimnieka labā.
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Starp citu, Ketijai izm antotās dabas dziedniecības izmaksas bija mazākas 

par 1500 dolāriem , salīdzinot ar desmitiem tūkstošiem dolāru, kas būtu jāizdod  

par konvencionālu ārstēšanu.

Limfomas, leikozes un Hodžkina slimība. Tas ir vēža veids, uz ko ir pre- 

disponēti cilvēki ar 0 asinsgrupu. Kaut gan asins un limfas sistēmas vēzis biežāk 

skar 0 asinsgrupu, tas tom ēr nav īsts vēzis, bet drīzāk vīrusu infekcija, kas ir kļu

vusi nekontrolējam a. Tas ir izskaidrojams ar to, ko mēs zinām par 0 asinsgrupu: 

tās īpašnieki labi tiek galā ar vairum u vēža form u, bet 0 asinsgrupas antigēns ir 

nepiem ērots, lai cīnītos ar vīrusiem.

Plaušu vēzis. Plaušu vēzis ir pilnīgi nespecifisks. Tas ir viens no retajiem  

vēža veidiem, kam nav saistības ar noteiktu asinsgrupu. Plaušu vēzi visbiežāk 

izraisa sm ēķēšana, kā arī daudzi citi faktori. Ir cilvēki, kuri nekad nav 

smēķējuši, bet nom irst no plaušu vēža tieši šajā brīdī, kad jūs lasāt šo teikumu. 

Tom ēr mēs zinām , ka sm ēķēšana ir galvenais plaušu vēža cēlonis. Tabaka ir tik 

spēcīgs kancerogēns, ka pārējie faktori nav tik svarīgi.

Prostatas vēzis. Šķiet, ka ar prostatas vēzi vairāk slimo sekretorā tipa cil

vēki (sk. E pielikum u). M ana pieredze liecina, ka ar prostatas vēzi pārsvarā  

slimo A un AB asinsgrupas pārstāvji, nevis vīrieši ar 0 vai B asinsgrupu. Vis

augstākais risks ir A un AB asinsgrupas sekretorajam tipam .

Ādas un kaulu vēzis. Ādas vēzis ir unikāls tādā ziņā, ka visvairāk ar to  

slimo A asinsgrupas pārstāvji. Iespējams, ka ziemeļeiropiešu (viņu vidū 0 asins

grupa ir visizplatītākā) gaišākā āda reaģē uz pastiprināto ultravioleto staroju

m u, ko rada apkārtējās vides piesārņojum s.
Ļaundabīgā m elanom a ir nāvējošs ādas vēža veids. Visaugstākais saslim

šanas risks ir A un AB asinsgrupai, kaut gan arī 0 un B asinsgrupa nav pret to  

imūni.

Kaulu vēzis, šķiet, dod priekšroku B asinsgrupai, kaut gan zinām s risks 

pastāv arī A un AB asinsgrupai.
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Urlnceļu vēzis. Urīnpūšļa vēzis gan vīriešiem, gan sievietēm biežāk skar A 

n B asinsgrupu. AB asinsgrupai, kam piem īt gan A, gan B grupas īpašības, 

ispējams, ir visaugstākais risks.

Cilvēkiem ar B asinsgrupu (vēl vairāk nekā A grupai), kuriem  ir atkārtotas 

rīnpūšļa un nieru infekcijas, jābūt īpaši piesardzīgiem šajā ziņā, jo šie trau- 

ījumi neizbēgami noved pie vēl nopietnākām  slimībām.

Pagaidām neizprasta saistība: kviešu asnu aglutinīns —  lektīns, kas lieliski 

arbojas pret krūts vēzi (gan lobulāru, gan intraduktālu), paradoksālā kārtā 

aātrina urīnpūšļa vēža šūnu augšanu.

Kā cīnīties ar vēzi

Vēzis vienm ēr rada bezcerības iespaidu. Es varu iedomāties, ka tiem , kam  

A vai AB asinsgrupa, uzm ācas drūm as dom as. Tom ēr atcerieties, ka predis- 

azīcija ir tikai viens no daudziem faktoriem. Es uzskatu, ka, zinot savu predis- 

ozīciju uz vēzi un izprotot, kas jādara specifiskai asinsgrupai, jum s būs lielākas 

spējas cīnīties pret slimību. Turpm āk piedāvātās stratēģijas ikvienam var palī- 

Jēt izvēlēties sev piem ērotāko veidu, kā cīnīties pret vēzi, sevišķi A un AB 

.insgrupas pārstāvjiem, jo daudzi no ieteiktajiem produktiem  ir pielāgoti šīm  

insgrupām . Nesen tika veikts pētījums, kurā galvenā uzm anība tika pievērsta 

Cits vēža A tipa m arķieriem , kā arī neliels pētījums par B tipa vēža form ām , 

iemžēl tas nozīm ē, ka pretvēža produkti, kas ir aprakstīti šeit, var būt ļoti efek- 

vi A un AB asinsgrupas pārstāvjiem, bet ne vienm ēr palīdzēs cilvēkiem ar 0 vai 

asinsgrupu. Vairākums šo produktu (zemesrieksti, lēcas un kviešu asni) šīm 

ivām asinsgrupām patiesībā rada citus traucējum us.

Klīniskais pētījums, ko es pašreiz veicu kopā ar citiem  zinātniekiem, pēc 

ida laika sniegs m um s dziļāku izpratni par pretvēža diētas saistību ar asins- 

upām. Līdz tam laikam 0 un B asinsgrupas pārstāvji var sam azināt šūnu 

lutācijas iespēju un varbūtējo vēža rašanos, ievērojot savai asinsgrupai at- 

lstošu diētu. Ja jum s jau ir pirmsvēža stāvoklis, pievērsiet uzm anību citām  

rapijas m etodēm , kas parakstītas šajā nodaļā, it īpaši pneimokoku vakcīnai, 
jrpm ākie pētījumi sniegs daudz pilnīgāku ainu.
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1. Jus dzīvojat, kam ēr edat

A asinsgrupas pārstāvju grem ošanas traktam  ir grūti sašķelt dzīvnieku 

taukus un olbaltumvielas. A un AB asinsgrupas pārstāvjiem  jāēd uzturs, kas 

satur daudz šķiedrvielu un m az dzīvnieku valsts produktu.

īpaša uzmanība jāpievērš dažiem produktiem , kas palīdz vēža profdaksē.

Sojas pupas... atkal

3 -1 1 %  no tofu gabala sastāda sojas pupu aglutinīni. Sojas pupu aglutinīni 

spēj atklāt šūnas ar agrīnām  m utācijām , kas veido A tipa antigēnus, un izvadīt 

tās no organism a, atstājot tikai norm ālas A grupas šūnas. Sojas produkti ir 

bagātīgs avots, bet aglutinācijai ir nepieciešams tikai neliels daudzum s.

Sojas pupu aglutinīns īpaši specifiski darbojas pret krūts vēža šūnām  —  tik 

specifisks, ka to pat izm anto, lai atdalītu vēža šūnas no kaulu sm adzenēm . 

Eksperimentālā darbā ar krūts vēža pacientēm  viņām  tika atsūktas kaulu sm a

dzenes. Pēc tam  viņas saņēma intensīvu ķīmijterapiju un apstarošanu —  ārstē

šanas m etodes, kas stipri bojā kaulu smadzenes. Pēc tam  atsūktās kaulu sm a

dzenes, kas tika attīrītas ar sojas pupu lektīna palīdzību, tika ievadītas atpakaļ 

pacientēm . Šādai terapijai bija loti labi rezultāti. Sojas pupu lektīns satur arī 

estrogēniem  līdzīgus savienojum us —  genesteīnu un diazidēnu. Šīs vielas ne 

vien palīdz līdzsvarot sievietes estrogēnu līmeni, bet ari var sam azināt asins 

piegādi audzēja šūnām .
Sojas pupas jebkurā veidā ir noderīgas A un AB asinsgrupai kā pretvēža 

profilakses līdzeklis. Sojā esošās augu olbaltumvielas šo asinsgrupu pārstāvjiem  

ir vieglāk izm antot, tādēļ es ļoti iesaku šo asinsgrupu īpašniekiem pārvarēt savu 

nepatiku pret tofu produktiem . D om ājiet par tofu ne vien kā par produktu, bet 

arī kā par spēcīgām zālēm. Kaut gan cilvēki ar B asinsgrupu var ēst sojas p ro

duktus, nav pilnīgas pārliecības, vai viņu organism ā tās iedarbojas tāpat kā uz 

A un AB asinsgrupu.
Japānietes retāk slimo ar krūts vēzi, jo japāņu uzturā ir daudz tofu un citu sojas 

produktu. Ja šis uzturs tiek rietum nieciskots, ir gaidāms, ka palielināsies saslim

stība ar dažādām vēža form ām . Pētījumā, kas tika veikts ar Japānas imigrantēm  

Sanfrancisko, tika konstatēts, ka šīs sievietes ar krūts vēzi slimo divreiz biežāk 

nekā viņu radinieces Japānā —  nav šaubu, ka tas ir uztura pārm aiņu rezultātā.
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Z em esrieksti

Ir konstatēts, ka zem esriekstu aglutinīns satur specifisku lektinu, kas ir 
ītlgs pret krūts vēža, it īpaši m edullārās formas, šūnām . Zem esriekstu lektins 
īazākā m ērā darbojas pret visām citām  krūts vēža form ām  —  intraduktālo, 
ibulāro un  fibrozo.

Ēdiet svaigus zemesriekstus ar visu m iziņu, bet ne ar čaum alām . Iespējams,
1 zem esriekstu sviests nav labs lektinu avots, jo vairākum s šo p roduktu  ir 
īrāk  intensīvi apstrādāti un hom ogenizēti.

Lēcas

Lens culinaris lektīnam , kas ir atrodam s parastajās brūnajās vai zaļajās mājas 
cās, ir spēcīga specifiska darbība pret lobulāro, m edullāro, in traduktālo  un 
rom ālo krūts vēzi, un šķiet, ka tas ietekm ē ari citus A tipa vēžus.

Lima pupas

Lima pupu lektins ir viens no spēcīgākajiem A tipa šūnu  (gan vēža, gan 
jrm ālu  šūnu) aglutinētājiem . Veseliem cilvēkiem lima pupas ir kaitīgas, tātad 
s nav izm antojam as pretvēža program m ai. Toties, ja jum s ir A tipa vēzis, jum s 
ēd lima pupas, jo lektīns aglutinēs neskaitām as vēža šūnas. Tas iznīcinās ari 
nām u skaitu veselo A tipa šūnu , bet to ir vērts pieciest.

Kviešu asni

Kviešu asnu aglutinīnam  piem īt izteikta afinitāte pret A tipa vēzi. Kviešu 
nu aglutinīns koncentrējas grauda apvalka ārējā slānī, kas parasti tiek atdalīts, 
jpārstrādātās kviešu klijās ir vislielākais lektīna daudzum s, bet jūs varat lietot 
ī gatavu kviešu asnu preparātus.

Gliemeži

Ja jum s ir A vai AB asinsgrupa, nākam reiz, kad pusdienosiet franču resto- 
nā, pasūtiet escargot. Uzskatiet to par zālēm, kas iesaiņotas krāšņā, izsmalci- 
itā formā.
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Ēdamie gliemeži Helix pom atia  spēcīgi aglutinē krūts vēža šūnas un  spēj 
noteikt, vai vēža šūnas metastazēsies limfmezglos.

Ja vien ēdam ie gliemeži jum s neizraisa riebum u (patiesībā tie ir diezgan 
garšīgi), tie taču nenodarīs nekādu ļaunum u.

2. Citas stratēģijas metodes

Pievērsiet uzm an īb u  ak n ām  un  resnajai za rn a i

Sievietēm jāuzm anās, jo  aknas un  resnā zarna ir galvenās estrogēnu n o ā r
dīšanās vietas organism ā —  ja to darbība ir traucēta, var paaugstināties estro
gēnu līmenis organismā. Pastiprināta estrogēnu aktivitāte var stim ulēt vēža šūnu 
augšanu.

Lietojiet uztu ru  ar augstu šķiedrvielu saturu , lai palielinātu butirāta  d au 
dzum u resnās zarnas sienas šūnās. Butirāts, kā atceraties, veicina audu  n o rm a
lizāciju.

A m aranta graudi arī satur lektīnu ar specifisku afm itāti pret resnās zarnas 
vēža šūnām , kas iznīcina tās.

P neim okoku  vakcīna P n eu m ovax

Pneumovax (pneim okoku vakcīna) paaugstina anti-A  antivielu līmeni. Ieva
dot 0 un B asinsgrupas īpašniekiem  šo vakcīnu, tiek producēts vairāk anti-A  
antivielu, tādēļ tās spēj labāk cīnīties pret A tipa vēzi. Šis ir pirm ais daudzso
lošais ārstēšanas veids B un 0 asinsgrupas pārstāvjiem , kuri slim o ar vēzi. Tā 
stip rina jūsu  aizsardzību pret A tipa šūnu  m utācijām , palīdzot jum s labāk sa
gatavoties cīņai pret specifiskām vēža form ām , piem ēram , krūts, kuņģa, aknu 
un aizkuņģa dziedzera vēzi.

A asinsgrupas pārstāvju organism ā neveidojas anti-A  antivielas, bet Pneu
m ovax  var stip rināt viņu im ūnsistēm u, palīdzot tai atklāt vēža šūnas, kas ir 
maskējušās. Tā kā lielākai daļai vēžu ir nosliece uz A tipu, Pneum ovax  palielina 
anti-A  antivielu daudzum u un m obilizē visu asinsgrupu īpašnieku im ūnsis
tēm u.

Pneim okoku vakcīnai ir vēl citas pozitīvas īpašības: tā ir droša, nav dārga,
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novērš vairākas pneim onijas form as, un vissvarīgākais —  tā rada izohem a- 
itinīnus.

Izohem aglutinīni ir daudz spēcīgākas antivielas nekā tās, ko organism s 
)ducē pret vīrusiem  un baktērijām . Izohem aglutinīni ir īsti term inatori. Tie 
ši aglutinē un nonāvē savus upurus bez im ūnsistēm as pārējo parasto galē- 
šūnu palīdzības. Izohem aglutin īni peld asinsritē kā nevainīgas sniegpār- 
īas, bet, p iestiprinoties šūnām , tās m aina form u, kļūstot trīsdim ensionālas 
krabjiem  līdzīgas. Tās tik ļoti izceļas, ka viegli ir atšķiram as m ikroskopā.
Cilvēki ar 0 un B asinsgrupu var reāli palielināt savu anti-A  antivielu dau- 

im u , ievadot Pneum ovax  ik pēc 8-10  gadiem. A un AB asinsgrupas pārstāv- 
n  nepieciešam a biežāka revakcinācija —  ik pēc 5 gadiem.

Antioksidanti

Ir tik daudz pretrunīgas inform ācijas par antioksidantiem , par to  lietde- 
u un trūkum u, ka ir grūti ieteikt vislabāko kom bināciju.

V itam īnu antioksidanti ir pētīti saistībā ar krūts vēzi, un  ir konstatēts, ka 
slimības profilaksē tie nav pārāk efektīvi. E vitam īns un beta karotīni pie- 
cami lielā daudzum ā nenogulsnējas krūts audos, lai rad ītu  pozitīvas pār- 
iņas.

Augu izcelsmes antioksidanti, šķiet, darbojas citādi, bet tie ir jākom binē ar 
vitam īnu, lai sinerģiskā darbībā panāktu  lielāku efektu. Dzeltenais sīpols 
ur lielu daudzum u kvercetīna, kas ir sevišķi spēcīgs antioksidants. Tam ne
m īt E vitam īna estrogenizējošā iedarbība, un tas ir sim tiem  reižu spēcīgāks 
■ vitam īnu antioksidantiem . Kvercetīna preparātus var iegādāties daudzos 
elīgas pārtikas veikalos.

Sievietēm ar krūts vēža riska faktoriem , kuras saņem  estrogēnu aizstājte- 
>iju vai apsver tās lietošanu, sintētisko estrogēnu vietā vajadzētu lietot fito- 
rogēnus, kam  ir dabiska izcelsme. Fitoestrogēni satur daudz estriola, kas ir 
rogēno h o rm o n u  vājāka form a par estradiolu, kas tiek iegūts sintētiski, 
riols samazina iespēju attīstīties krūts vēzim, bet sintētiskie horm oni šo risku 
iugstina.

Tamoksifēns —  estrogēnus bloķējošs m edikam ents, ko izraksta krūts vēža 
nniecēm  ar estrogēnjutīgiem  krūts audzējiem , faktiski ir estrogēns vājākā

304



form ā. Genesteīns ir estrogēniem  līdzīgs savienojum s, kas atrodam s sojas pupu 
lektīnā. Šis fitoestrogēns kavē angioģenēzi, traucējot jaunu  asinsvadu veidoša
nos, kas nepieciešami, lai baro tu  augošo vēzi.

Vispārēji paliatīvi pasākumi

Bieži vingrojiet. Pietiekam i atpūtieties. Izvairieties no kaitīgām vielām un 
pesticīdiem . Ēdiet sev p iem ērotos augļus un dārzeņus. A un AB asinsgrupas 
īpašniekiem  jāēd daudz tofu. Nelietojiet antibiotikas bez vajadzības. Ja saslim 
stat, ļaujiet im ūnsistēm ai pašai cīnīties ar slim ību. lūsu veselībai nāks par labu, 
ja nelietosiet m edikam entus pret saaukstēšanos vai antibiotikas. Tās nom āc 
jūsu im ūnsistēm as dabisko reakciju, kas var bū t ļoti spēcīga.

Slimības vēsture: Progresējošs krūts vēzis
Džeina, 50 gadi, AB asinsgrupa

Džeina pirm oreiz ieradās pie m anis 1993. gada aprīlī. Viņai bija veikta 
m astektom ija un vairāki ķīm ijterapijas kursi, lai ārstētu  infiltratīvu krūts vēzi, 
kas intensīvi izplatījās uz limfmezgliem. Kad slim ība tika diagnosticēta, Džeinai 
bija divi atsevišķi audzēji kreisajā krū tī —  viens 4 cm  un otrs 1,5 cm  diam etrā. 
Nevienam  nebija cerību, ka viņa vēl ilgi dzīvos.

Es ordinēju Džeinai m odificētu AB asinsgrupas pretvēža diētu ar lielu sojas 
sa tu ru  (liels A lektīnu daudzum s), viņa saņēm a Pneum ovax  un augus pēc I p ro 
tokola, ko izm anto krūts vēža slim niecēm  ar A asinsgrupu. Audzēju m arķieris 
CA15-3, kas sākum ā bija 166 (norm āli m azāk par 10), jūnijā sam azinājās līdz 
87, bet augustā tas bija 34. Es ieteicu viņai aiziet pie D žordža Springern Čikāgā, 
kurš varētu viņu iekļaut savā pētījum ā par vakcīnu, ja viņa piekristu.

Pašlaik visas pazīmes, ieskaitot kaulu skenēšanu, šķiet cerīgas, kau t gan, 
ņ em ot vērā Džeinas asinsgrupu, es nevaru  apsolīt pilnīgu izveseļošanos. To 
rādīs laiks.

Vēža profilakse un  dabiskās im ūnsistēm as stiprināšana dod  vislabākās ce
rības nākotnei. Ģenētiskie pētījum i m ūs ved arvien tuvāk iespējām  izprast 
(kādreiz varbūt pat kontrolēt) apbrīno jam ā m ehānism a —  m ūsu organism a —  
šūnu darbību.
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Nacionālā Alerģijas un infekcijas slim ību institū ta (Bethesda, M asačūsetsa) 
inātnieki 1996. gada 9. maijā paziņoja, ka viņi ir atklājuši p roteīnu, kas veici- 
īa AIDS  vīrusa iekļūšanu im ūnsistēm ā. Šo atk lājum u var izm antot, lai pār- 
uiudītu jaunas zāles un vakcīnas pret AID S  un vairākiem vēža veidiem. Tas 
>alīdzēs arī izskaidrot, kādēļ daži cilvēki, kas inficējušies ar AIDS , gadiem  ilgi 
>aliek veseli un bez slimības izpausm ēm , bet citi drīz vien zaudē cīņā ar 
lim ību. Tas ir zīmīgi, ka AIDS, šī nāvējošā slimība, dod m um s iespēju ārstēt 
rēzi.

Vēzis ilgu laiku ir bijis starp biedējošākām  slim ībām . Likās, ka cilvēki ir 
>ezspēcīgi pasargāt sevi un  savus tuviniekus no šīs slimības. Tom ēr asinsgrupu 
inalīze palīdz dziļāk izprast un labāk novērtēt m ūsu iespējas stāties pretī vēzim. 
Noskaidrojot apkārtējās vides un pārtikas kancerogēnus, kas iedarbojas uz or- 
;anismu, un  m ainot dzīvesveidu un uztu ru , mēs varam  sam azināt to  izraisīto 
ūnu bojājum u.

Asinsgrupu analīze dod iespēju arī stim ulēt im ūnsistēm as darbību, lai tā 
'arētu atrast un iznīcināt vēža šūnas un  šūnas ar m utācijām , kam ēr to  vēl ir 
naz. Vēža slim nieki var izm antot zināšanas par asinsgrupām , lai pēc iespējas 
>ilnīgāk veicinātu savas im ūnsistēm as spējas cīnīties pret slim ību. Viņi var arī 
rairāk uzzināt par vēža augšanas un izplatības m ehānism iem .

Vēža ārstēšanas m etodes joprojām  ir tālu no pilnības, kaut gan, pateicoties 
»ēdējiem terapijas sasniegum iem  un m edicīnas zinātnes atklājum iem , ir izglāb
ās daudzu  cilvēku dzīvības. T iem , kas slim o ar vēzi un  tiem , kam  vēzis ir 
ļimenes anam nēzē, ieteikum s ir skaidrs: m ainiet savu uztu ru , m ainiet savu 
ittieksmi un sāciet lietot antioksidantu  preparātus. Ja ievērosiet šos ieteikum us, 
ūs spēsiet labāk kontrolēt stāvokli un jum s būs mierīgāks prāts. iVlēs visi 
laidāmies no šīs briesm īgās slimības, bet mēs varam  tai pretoties.



EPILOGS

ATTĪSTĪBA UZ ZEMES

Cilvēces attīstība sākās ar ļaužu grupu, kuriem  bija viena —  0 asinsgrupa. 
Tā ir m ūsu senāko priekšteču asinsgrupa. Tas ir neatrisināts noslēpum s —  kad 
pirm oreiz parādījās A asinsgrupa, vai kas bija p irm ā B asinsgrupas īpašnieka 
vecāki, un kad izveidojās visjaunākā —  AB asinsgrupa. Mēs varam  aplūkot vēs
turi tikai lielos vilcienos, bet detaļas m um s nav zināmas.

Tom ēr mēs joprojām  m ācāmies. M ūsdienās Cilvēka genom a projektā tiek 
izm antotas vissarežģītākās tehnoloģijas, lai noteik tu  cilvēka organism a pilnu 
ģenētisko s truk tū ru  —  gēnu pēc gēna, hrom osom u pēc hrom osom as, katras 
dzīvās šūnas uzdevum u grandiozajā shēm ā, ko ir izveidojis Lielais Radītājs. 
Pagaidām vēl ir daudz robu m ūsu izpratnē par to, kā darbojas m ūsu organism a 
sarežģītā šūnu  sistēma, starp tiem  ari k rūts vēža gēna atklāšana. 1996. gada 
m aija beigās projekta vadība paziņoja, ka ir izolēts un identificēts gēns, kas ir 
atbildīgs par artrītu . Drīz vien mēs spēsim kontrolēt savu ģenētisko likteni labāk 
nekā iepriekš.

Evolūciju varētu definēt kā nepārtrauk tu  atklājum u secību laika gaitā. Kas 
vēl ir palicis neatklāts 20. gadsimta beigās? Habla teleskops spēj ieskatīties Visuma 
vistālākajos plašum os, galaktikās, kas vēl nav iezīmētas kartēs; zinātnieki ir pa
ziņojuši, ka pastāv par 400 vai 500 m iljonu galaktiku vairāk, nekā bija iepriekš 
aprēķināts, un  ka novērojam ais Visums stiepjas vism az 15 m iljonu  gaismas 
gadu attālum ā katrā virzienā.

Ar globālā tīm ekļa palīdzība kom unikācija ir kļuvusi gandrīz acumirklīga. 
Visās jom ās burtiski ir notikusi informācijas eksplozija. Mēs esam kļuvuši par iz
smalcinātiem un urbanizētiem  cilvēkiem. Mēs esam ģenētiskās attīstības virsotnē!
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Tieši tādi kādreiz bija neandertālieši. Un pirm s daudziem  tūkstošiem  gadu 
uz šīs planētas dom inēja krom anjonieši. Kad pāri Eiropai vilni pēc viļņa gāzās 
pāri barbaru  ordas, likās, ka tas nekad nebeigsies. Tom ēr m ūsu dzīve un m ūsu 
atm iņa ir ļoti īsa. Mēs neesam  nekas bezgalīgajā laika liesmā, mēs esam līdzīgi 
tīmeklīšiem , ko sarausta vējš. Revolūcija nav beigusies. Tā joprojām  turpinās.

Evolūcija ir ļoti smalka. M ūsu un m ūsu bērnu, un m ūsu bērnu  bērnu  ģenē
tiskais m ateriāls tu rp ina bezgalīgi m ainīties tādā veidā, ko mēs pat nenojaušam . 
Varētu dom āt, ka evolucionārā revolūcija ir beigusies. Tom ēr es uzskatu, ka tas 
ir nepārtraukts un dinam isks process.

Revolūcija turpinās

No kurienes rodas dzīves spēks? Kas m udina m ūs doties uz priekšu un liek 
dzīvot?

M ūsu asinis. Tās ir m ūsu  dzīves spēks.
Vēl nesen bija retu vīrusu un infekcijas slim ību uzliesm ojum i, kas bija 

noslēpti m ūsu planētas vēl neskartajos džungļos. Šīs slimības nepadevās 
ārstēšanai. Vai m ūsu organism s atbildēs uz nezinām ā izaicinājumu?

Lūk, ar ko m um s nāksies sastapties.

•  Pastiprināts ultravioletais starojum s, ko izraisa ozona slāņa iznīcināšana
•  Pieaugošs gaisa un ūdens piesārņojum s
•  Pieaugošs uztura piesārņojum s
•  Pārapdzīvotība un bads
•  Infekcijas slimības, ko mēs nespējam  kontrolēt
•  Nezinām as slimības, ko izraisa viss iepriekš m inētais

Mēs gribam  izdzīvot. Mēs vienm ēr esam izdzīvojuši. Kāda būs šīs izdzīvo
šanas form a un  kāda būs izdzīvotāju pasaule ar visiem tās stresiem, to  mēs ne
zinām.

Varbūt radīsies jauna asinsgrupa —  nosauksim  to par C asinsgrupu. Tā 
spēs veidot antivielas pret ikvienu antigēnu, kas pastāv šodien, un  pret jebkuru 
antigēnu m utāciju, kas attīstīsies nākotnē. Pārapdzīvotajā, piesārņotajā pasaulē, 
kurā būs palicis ļoti m az dabas resursu, jaunā C asinsgrupa kļūs par sabiedrībā
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dom inējošo. Senās asinsgrupas sāks izzust arvien kaitīgākajos ārējās vides ap
stākļos, kas tām  būs nepiem ēroti. Visbeidzot paliks tikai valdošā C asinsgrupa.

Bet varbūt viss norisināsies pēc cita scenārija. Z inātniskās izpētes sasnie
gum i ļaus m um s gūt virsroku pār sliktajiem im pulsiem , kas ietekmē cilvēci, un 
civilizācija spēs izvairīties no savas eksistences pašnāvnieciskajiem  im pulsiem , 
kas tuvina tās bojāeju.

M ūsu zināšanas ir plašas, tādēļ ir pam ats cerēt, ka m ūsu gadsim ta asākie un 
altruistiskākie prāti un dvēseles spēs koncen trēt spēkus, lai tik tu  galā ar šīs 
pasaules realitātēm  —  vardarbību, kariem , noziegum iem , izglītības trūkum u, 
neiecietību, naidu un slim ībām  —  un izvest m ūs no šīs toksiskās spirāles.

Tas nav nekas sarežģīts. Šī pasaule un m ūsu m ērķi tajā veido m ūžīgi m ai
nīgu v ienādojum u, un mēs esam tā neatņem am as sastāvdaļas. Revolūcija tu rp i
nās ar m um s vai bez m um s. M ūsu dzīve ir tikai acum irklis, un tieši tādēļ tā ir 
tik vērtīga.

T urp inot un zinātniski pam ato jo t sava tēva iesākto darbu par asinsgrupām  
atbilstošām  diētām , es ceru, ka būšu pozitīvi ietekmējis jebkura cilvēka dzīvi, 
kurš lasīs šo grām atu.

Tāpat kā m ans tēvs, es esm u praktizējošs ārsts, kas izm anto dabas dzied
niecības m etodes. Es apņēm os nodarboties ar dabas dziedniecību un pētīju
miem , un šis darbs ir m anas ilggadējās aizraušanās rezultāts. G rām atas aizsā
kum u es saņēm u kā dāvanu no sava tēva, bet gatavā grām ata ir m ana dāvana 
v iņam . Tā dod risinājum u, kas pam atojas uz asinsgrupām  un revolucionāri 
izm ainīs m ūsu  ēšanas un dzīvesveidu.



PĒCVĀRDS

Lielākie sasniegumi medicīna

Dr. Džozefs Picorno 
Beistīras Universitātes prezidents

Dabas m edicīnai šis ir neparasti satraucošs laiks. Beidzot m ūsdienu m edi- 
nas zinātnē ir attīstītas analītiskas m etodes un inform ācijas bāze, kas ļauj 
prast gadsim tiem  senu dziedniecības gudrību m ehānism us. Ja pasaulē dau- 
zas ārstniecības teorijas gūst atzinību, bet tikai dažas ir rūpīgu zinātnisku pētī- 
imu objekts, jo ļoti nedaudziem  dabas dziedniecības piekritējiem ir pietiekamas 
•hnoloģiskas iem aņas vai em ocionāla nosliece uz pētnieciskās literatūras stu- 
ēšanu. Lai dabas m edicīna kļūtu par m ūsdienu veselības aprūpes neatņem am u 
istāvdaļu, tai jāatbilst m odernās pasaules prasībām  par tās drošību un ticamību.

Beistīras U niversitāte Sietlā, V ašingtonā ir parādījusi, kā tas darām s. 
978. gadā nodibinātās Beistīras Universitātes misija ir parādīt pasaulei drošas 
n zinātniski pam atotas dabas dziedniecības priekšrocības. Beistīra sniedz akre- 
itētu izglītības program m u, nozīm īgus pētījum us un  efektīvu klīnisko aprūpi 
abas dziedniecībā. M ūsu universitātes absolventi ir vadošie speciālisti savā 
ozarē.

Dr. Pīters D’Adamo, m ūsu ārstu -dabas dziedniecības speciālistu pirm ā, 
982. gada, izlaidum a absolvents, ir izcils piemērs, kas iemieso visu labāko, ko 
eistīra var dot. Viņa aizrautīgais celm lauža darbs var m ain īt tu rpm āko  gad- 
imtu m edicīnas praksi. P īteru iedvesmoja viņa tēva teorijas par asinsgrupu 
ozīm i cilvēka organism a bioķīmiskajos procesos, un viņš vairāk nekā desm it 
adus strādāja ar Beistīras s tuden tiem , izpētot vairāk nekā 1000 zinātnisko
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pētījum u  literatūras dokum en tu . M edicīnisko un antropoloģisko  pētījum u 
plašā apgūšana kom binācijā ar klīniskajiem novērojum iem  un paša veiktiem  
zinātniskiem  pētījum iem  saplūda kopējā teorijā, kas pam atojās uz ticam iem  
faktiem. Pītera izstrādātie racionālie ieteikum i fundam entāli uzlabos cilvēku 
veselību un  dos iespēju labāk izprast, kādā veidā cilvēka ģenētiskais m ateriāls 
nosaka viņa organism a bioķīm iskos procesus un viņu ju tību  pret slim ībām  un 
apkārtējās vides faktoriem , to skaitā uzturu . Šis darbs ārstiem  noteikti sniegs 
svarīgu inform āciju, kas attiecas uz daudzu slim ību ārstēšanu, kas m ūsdienās 
sagādā problēm as.

Par unikālo ideju izm antot asinsgrupas, lai labāk izprastu cilvēka unikālās 
bioķīm iskās un  uztu ra  vajadzības, es p irm oreiz  uzzināju, kad Pīters vēl bija 
Beistīras Universitātes students. Kādā no kursiem , ja nem aldos, dabas dzied
niecības program m ā, studentiem  vajadzēja veikt detalizētu pētījum u par viņus 
interesējošu tem atu  un dem onstrēt to auditorijai gan rakstiskā, gan m utiskā 
form ā. Šajā kursā 1981. gadā Pīters noform ulēja sava tēva intuitīvi atrasto  kon
cepciju par to, ka galvenais faktors, kas nosaka cilvēka veselības stāvokli, varētu 
bū t asinsgrupa, kas izraisīja lielu saviļņojum u un diskusiju. Kā varēja gaidīt, 
tika uzdots daudz vairāk jau tājum u, nekā Pīters spēja atbildēt. Dzīvā interese 
un neskaitām ie jau tājum i acīm redzot stim ulēja Pīteram  piem ītošo tieksmi no 
skaidrot šos svarīgos jautājum us.

Turpm ākos gadus Pīters veltīja daudziem  pētījum iem . Es atceros daudzas 
aizraujošas sarunas ar viņu, kas beidzās ar to, ka nosūtīju  vairākus no m ūsu 
labākajiem studentiem  palīdzēt viņam  izpētīt medicīnas un antropoloģijas pētī
jum u  žurnālus. Gadiem  ejot, Pīters atrada pārsteidzoši daudz dažādās jom ās 
veiktus pētījum us, kas bija saistīti ar viņu interesējošiem jautājum iem . Tomēr 
pirm s Pītera neviens nebija apkopojis šos datus, ko bija atklājuši dažādi zināt
nieki.

Viņa pētījum u kulm inācija bija referāts 1989. gada Amerikas Dabas m edi
cīnas ārstu  asociācijas ikgadējā konferencē Riplingrierā, Oregonā. A uditoriju 
ārkārtīgi saviļņoja klīnisko pētījum u dati, un sekoja dzīva diskusija. Kopš tā 
laika daudzi vadošie klīnicisti ir akceptējuši P ītera izstrādātos ārstēšanas p ro 
tokolus, kas pam atojas uz asinsgrupām .

H ipokrāts esot teicis: “Lai tavas zāles ir tavs uzturs, un  lai tavs uzturs ir 
tavas zāles.” Bet kā to panākt? Viens no galvenajiem izaicinājum iem , ar ko
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kas sastapties ārstiem , ir —  kā noteikt, kāds uzturs viņa pacientam  ir vis- 
xlkais? Diezgan vienkārši ir ieteikt jebkuram  cilvēkam, lai viņš ēd sabalan- 
tu uzturu , ekoloģiski tīrus, pilnvērtīgus produktus pēc iespējas dabiskākā 
rmā, bet šāda pieeja ignorē katra indivīda bioķīm isko unikalitāti. Ģenētiskie 
i apkārtējās vides faktori ievērojami ietekmē cilvēka vielm aiņu, un, nenovēr
ot šīs pārm aiņas, viss, ko ārsts spēj darīt, ir aptuvena un akla sekošana 
inākajām  teorijām . G adsim tu gaitā ir nākušas un gājušas daudzas teorijas par 
, kā uzlabot cilvēka diētu, bet neviena no  tām  nav izturējusi laika pārbaudi un 
viena nav pam atota uz zinātniskiem  pētījum iem . Pateicoties Dr. Džeimsa 
\d a m o  un viņa tēva Dr. Pītera d ’Adām o celm laužu darbam , pašreiz situācija 
m ainījusies. Tas ir pierādījum s faktam, ka oriģinālas idejas apvienojum ā ar 
ngru zinātnisku pieeju var m ainīt m edicīnas attīstību.

Džozefs Picorno, N.D.
Sietla, Vašingtona 
1996. gada jūnijs

Dr. Džozefs Picorno, Beistīras Universitātes Sietlā, Vašingtonā (ASV pirm ās  
reditētās m ultidisciplinārās dabas medicīnas augstskolas) prezidents, ir vadošā 
itoritāte dabas medicīnas jom ā. Kā starptautiskā izdevuma A Textbook o f Natural 
edicine galvenais redaktors un līdzautors viņš ir palīdzējis definēt dabas m ed ia 
's standartus, dokumentējis dabas medicīnas zinātnisko novērtējumu un attīstījis 

biskās ārstēšanas metodes.
1993. gadā dr. Picorno tika uzaicināts A S V  pirm ās lēdijas Hilarijas Klintones 

cotajā veselības reformu forum ā uzstāties ar referātu par dabas medicīnas lomu  
■>V veselības aprūpē. Viņš ir izvēlēts p ar  ASV Kongresa konsultatīvās padom es 
:ekli jau tājum os p ar uztura bagātinātāju drošību un efektivitāti un ir darbojies
> V Federālās tirdzniecības komisijas sastāvā.
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B PIELIKUMS

Biežāk uzdotie jautajumi

M ana pieredze liecina, ka vairākum s cilvēku, uzzinot par asinsgrupu sais
tību izrāda lielu entuziasm u un  zinātkāri. D audz vieglāk ir p ieņem t provoka
tīvu ideju, nekā pašam  iedziļināties sīkākās detaļās.

A sinsgrupu plāns ir revolucionārs, tādēļ tam  ir nepieciešama pam atīga 
sakārtošana. Daži cilvēki to uztver vieglāk nekā citi, atkarībā 110  tā, cik ilgi viņi 
jau ir dzīvojuši atbilstoši savas asinsgrupas vajadzībām. Vairākums cilvēku uzdod 
līdzīgus jautājum us. Visbiežāk uzdotos jautājum us es esm u apkopojis. Tie var 
palīdzēt jum s labāk saprast, ko šī diēta nozīm ē tieši jum s.

Kur ir radusies m ana asinsgrupa?

Asinis ir universālas, tom ēr tās ir arī unikālas. Tāpat kā jūsu  acu vai m atu 
krāsu, arī asinsgrupu nosaka divi gēnu kom plekti, ko jūs saņem at m antojum ā 
no  savas m ātes un tēva. Šo gēnu sajaukšanās rezultātā cilvēka asinsgrupa tiek 
noteikta viņa ieņem šanas brīdī.

Tāpat kā gēni, arī noteiktas asinsgrupas dom inē pār citām. Jaunas cilvē
ciskas būtnes celulārajā radīšanā A un B asinsgrupa dom inē pār 0 asinsgrupu. 
Ja, ieņem ot bērnu, em brijs no m ātes saņem  A asinsgrupas gēnu un no tēva —
0 asinsgrupas gēnu, bērnam  būs A asinsgrupa, kaut gan viņš joprojām  ir tēva 0 
asinsgrupas gēna nesējs, bet DNS tas ir neekspresīvais gēns. Kad bērns pieaug 
un nodod  šos gēnus saviem pēcnācējiem , puse no tiem  būs A asinsgrupas gēni, 
bet o tra  puse —  0 asinsgrupas gēni.

Tā kā A un B gēni ir vienādi spēcīgi, jum s ir AB asinsgrupa, ja jūs saņem at 
A gēnu no viena vecāka un B gēnu —  no otra.

Visbeidzot —  tā kā 0 gēns ir recesīvs attiecībā pret pārējiem , jum s būs 0 
asinsgrupa tikai tad, ja jūs saņem siet 0 gēnus no  abiem  vecākiem.

Ir iespējams, ka vecākiem, kuriem  abiem ir A asinsgrupa, piedzim st bērns 
ar 0 asinsgrupu. Tas notiek tad, ja katram  vecākam ir viens A gēns un viens 0 
gēns un abi bērnam  nodod 0 gēnu. Tieši tāpat brūnacainiem  vecākiem var 
piedzim t zilacains bērns, ja abi vecāki ir zilo acu snaudošā recesīvā gēna nesēji.
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A sinsgrupu ģenētiku var izm antot, lai noteik tu  bērna paternitāti. Tomēr 
nav pilnīgi noteikti. Asinsgrupa var tikai apstiprināt, ka vīrietis nav bērna 

5. Ar to nevar pierādīt, ka vīrietis ir bērna tēvs (kaut gan tas ir iespējams ar 
nākajām L)NS tehnoloģijām ). Paternitātes gadījums, ņem ot vērā šo piemēru: 
nam  ir A asinsgrupa, m ātei ir 0 asinsgrupa, un vīrietim , kas, kā apgalvots, ir 
na tēvs, ir B asinsgrupa. Tā kā gan A, gan B gēns dom inē pār 0 gēnu, bērna 
īm  nevar būt B asinsgrupa. Padom ājiet par to. Bērna A gēns nevar b ū t no 
i, kuram  ir B asinsgrupa, tātad viņam  varētu bū t vai nu divi B gēni vai B 
s un 0 gēns. A gēni nevar nākt ari no  mātes, jo  cilvēkiem ar 0 asinsgrupu 
im ēr ir divi 0 gēni. Tātad A gēnu bērns ir saņēm is no kāda cita. Šādi bija 
lie apstākļi slavenajā paternitātes procesā pret Čārliju Čaplinu 1944. gadā. 
mžēl Čaplins tika pakļauts skandalozam  izm ēģinājum am , jo asinsgrupu 
tantošana paternitātes noteikšanai Kalifornijas likum došanā tom ēr nebija 
tiprināta. Kaut gan asinsgrupas nepārprotam i liecināja, ka Čaplins nav bērna 
>, zvērināto tiesas lēm um s bija par labu m ātei, un viņš bija spiests m aksāt 
nam  alim entus.

Kā es varu uzzināt savu asinsgrupu?

Lai uzzinātu, kāda ir jūsu asinsgrupa, jūs varat nodo t asinis vai varat pie- 
n īt savam ārstam  un pajautāt, vai jūsu pacienta kartē nav ierakstīta asins- 
pa.

Vai m an uzreiz ir jā ievieš uzturā visas pārm aiņas, lai m anai asinsgrupai 
ilstošā diēta iedarbotos?

Nē. Tieši pretēji, es iesaku lēnām  un pakāpeniski izslēgt no uztura produk- 
kas nav jum s ieteicami, un palielināt ieteicamo produktu  daudzum u. Dau- 

s diētas program m as liek jum s veikt radikālas pārm aiņas uzreiz, nekavē- 
es. Es uzskatu, ka daudz reālāk un  efektīvāk ir sākt ar m ācīšanās procesu, 
ai nedariet to, izm antojot m anus vārdus. Tas jum s jāiem āca savam organis- 
m.

Pirm s sākat ievērot savai asinsgrupai atbilstošu diētu, jum s ir ļoti maz 
īm s par to, kādi p rodukti jum s ir labi un kādi —  kaitīgi. Jūs izvēlaties atbil- 
;i savai garšas izjūtai, ģim enes tradīcijām  un grām atām  par uzturu . Laba
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sakritība ir, ja jūs jau lietojat daudzus produk tus, kas jum s ir noderīgi, bet 
zināšanas par jūsu  asinsgrupai atbilstošu diētu ir spēcīgs līdzeklis, lai jūsu  izvēle 
v ienm ēr balstītos uz inform ētību.

Ja jum s ir zinām a jūsu optim ālā ēdienkarte, jūs dažreiz brīvi varat to  m ai
nīt. V ienm uļība ir prieka ienaidnieks, un es to  noteikti nepopularizēju. Asins
grupai atbilstoša diēta ir izveidota, lai jūs justos lieliski, nevis nožēlojam i un 
nom ākti. Kādreiz noteikti pienāks laiks, kad jūsu  intuīcija teiks, ka šos no teiku
m us var nedaudz atslābināt —  tā, kā jūs ēstu ciem os pie radiniekiem .

Man ir A asinsgrupa, bet vīram ir 0 asinsgrupa. Kā mēs varam gatavot ēdienu 

un ēst kopā? Es negribu gatavot divus atsevišķus ēdienus.

Es un m ana sieva M arta esam tādā pašā situācijā. M artai ir 0 asinsgrupa, 
bet m an A grupa. Mēs esam secinājuši, ka divas trešdaļas m um s abiem  ietei
cam o produk tu  ir vienādi. Galvenā atšķirība ir olbaltum vielu avotā. Piem ēram , 
ja mēs gatavojam dārzeņu sautējum u, M arta papildus pievieno vistas gaļu, bet 
es —  tofu. A un  0 asinsgrupai ir ieteicami daudzi vienādi produkti, tādēļ mēs 
cenšamies pārsvarā lietot tos. Piem ēram , mēs abi m altītē varam  iekļaut lasi, 
rīsus un brokoļus. M um s tas ir diezgan viegli, jo mēs sam ērā labi esam izpētījuši 
viens o tra  asinsgrupas diētu. Iepazīšanās ar sava dzīvesbiedra ieteicam o p ro 
duktu  sarakstu gan prasīs zinām u laiku. Jūs varat pat sastādīt atsevišķu sarak
stu ar tiem  produktiem , ko varat ēst jūs abi, un būsiet pārsteigti, cik to ir daudz.

Cilvēki stipri uztraucas, ka v iņu  asinsgrupas diētas ierobežojum i varētu 
ietekm ēt o tru  cilvēku. Tom ēr padom ājiet —  katras asinsgrupas diētas sarakstā 
ir apm ēram  100 produk tu  —  un daudzi no tiem  ir saderīgi ar citām  asins
grupām  piem ērotajiem . Ņ em ot vērā, ka cilvēks caurm ērā ēd tikai kādus 25 p ro 
duktus —  asinsgrupai atbilstošā diēta taču piedāvā daudz vairāk iespēju.

Es esmu no itāliešu ģimenes, un jū s zināt, kādu uzturu mēs esam paraduši ēst. 
M an ir A asinsgrupa, tādēļ es neredzu iespēju, kā es turpm āk varēšu baudīt savus 

iemīļotos itāliešu ēdienus, sevišķi tom ātu  mērci!

M um s ir paradum s asociēt nacionālos ēdienus ar vienu vai diviem  vis
pazīstam ākajiem  —  piem ēram , spageti ar frikadelēm  un tom ātu  mērci. Tomēr 
itāliešu virtuvē ir arī vēl daudz citu ēdienu. Daudzos Dienviditālijas ēdienos
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lanto olīveļļu, nevis biezās mērces, un tā ir brīnišķīga izvēle A un AB asins- 
pai. Pam ēģiniet atteikties no  spageti šķīvja, kas pārliets ar tom ātu  mērci, 
/ie to jo t to  ar daudz garšīgāko olīveļļu ar ķiploku, pesto  m ērci vai vieglu 
tvīna mērci. Brīnišķīgs deserts ir svaigi augļi vai garšīgais, vieglais itāliešu 
lējum s, nevis treknās kūkas.

M anam  70-gadīgajam  vīram  asinsrites traucējumu dēļ tika veikta artēriju  
rācija. Viņam  joprojām  ir grū ti a tteik ties no nepareizajiem  produktiem . Es 
katu, ka B asinsgrupas diēta viņam  ir lieliski piem ērota, bet viņš tai pretojas, 
varētu pāriet uz šo diētu bez liekiem strīdiem?

70 gadu vecum ā nav viegli radikāli m ainīt ēšanas ieradum us, un  pat pēc 
rācijas jūsu  vīram  ir grūti atteikties no ierastajiem ēdieniem  par labu vese- 
kiem. Neizraisiet strīdus kas parasti ir neproduktīvi, bet gan centieties pakā- 
liski iekļaut viņa uzturā B asinsgrupai noderīgos produktus un tikpat lēni 
ēdziet no  uztura B grupai kaitīgos. Ļoti iespējams, ka jūsu vīrs ar laiku dos 
ikšroku vēlam ajiem  produktiem , kad viņa grem ošanas trakts pielāgosies to 
žēlīgajai ietekmei.

Kāpēc jūs iesakāt dažādus porciju lielumus atkarībā no cilvēka izcelsmes?

Porciju lielums atkarībā no izcelsmes ir diētas precizējum s, kas varētu bū t 
lerīgs. Gluži tāpat kā vīriešiem , sievietēm un bērn iem  ir atšķirīgas standarta 
cijas, tāpat tas ir ari cilvēkiem atkarībā no viņu augum a garum a un  svara, 
.'es vietas, kultūras un uztu ra  tradīcijām . Šie ieteikum i jum s palīdzēs, kam ēr 
nebūsiet tiktāl pieraduši pie diētas, ka gluži nedom ājot ēdīsiet nepieciešamā 
im a porciju.
Ieteicot porciju lielum us, tika ņem tas vērā uztura radītās problēm as, uz ko 

osliece dažādas izcelsmes cilvēkiem. P iem ēram , afroam erikāņiem  bieži ir 
ozes nepanesība, un  vairākum s aziātu nav pieraduši pie piena produktiem , 
;ļ tos jāsāk lietot pakāpeniski, lai nebūtu  nevēlam u reakciju.

M an ir alerģija pre t zem esriekstiem , bet jū s rakstāt, ka m anai asinsgrupai tie 
' ti ieteicami. Vai tas nozīmē, ka m an tie jāēd? M an ir A  asinsgrupa.
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Nē. A asinsgrupai ir daudz citu olbaltum vielu avotu, ne tikai zemesrieksti. 
Šīs reakcijas rada im ūnsistēm a, veidojot antivielas pret pārtiku. A asinsgrupas 
īpašniekiem  nevajadzētu būt alerģijai pret zem esriekstiem , kam  ir draudzīgas, 
A tipa īpašības. Tom ēr jum s varētu būt zemesriekstu nepanesība —  tas nozīm ē, 
ka tie jum s izraisa grem ošanas traucējum us. To var izraisīt dažādi faktori, to 
skaitā nepareiza vispārējā diēta. Varbūt jūs kādreiz ēdāt zemesriekstus kopā ar 
kādu citu produktu , kas izraisīja grem ošanas traucējum us, tādēļ ir palikusi 
nepatika pret tiem .

Zem esrieksti jum s nav obligāti jāiekļauj savā uzturā, bet ar laiku, kad orga
nism s būs pielāgojies A grupas diētai, iespējams, ka jūs tos panesīsiet gluži labi.

M an ir B asinsgrupa, kurai p iedāvātā  gaļas izvēle ir visai dīvaina  —  jēra, 
brieža, aļņa, truša gaļa, ko es n ekad  neēdu. Kāpēc ne vistas gaļa?

Lielākajai daļai m anu pacientu ar B asinsgrupu vislielākās grūtības sagādā
ja vistas gaļas izslēgšana no uztura. Ne tikai tādēļ, ka vistas gaļa ir galvenais 
olbaltum vielu avots daudzām  etniskajām  grupām , bet arī tādēļ, ka mēs esam 
radināti dom āt, ka vistas gaļa ir veselīgāka nekā, piem ēram , liellopa vai cita 
gaļa. Tom ēr nav viena noteikum a, kas darbotos vienādi uz visiem. Vistas gaļa 
satur lektīnu, kas ir ļoti kaitīgs B asinsgrupai. No otras puses, jūs varat ēst tītara 
gaļu vai zivis.

Ko nozīm ē “neitrāls”? Vai šie produkti man ir ieteicami?

Ņ em ot vērā p roduk tu  piem ērotību, tie ir iedalīti trijās grupās, atbilstoši 
jūsu asinsgrupas reakcijai uz noteiktiem  lektīniem . Visieteicamākie produkti 
iedarbojas līdzīgi zālēm, bet p rodukti, no kuriem  jāizvairās, —  līdzīgi indei. 
Neitrālie produkti darbojas vienkārši kā pārtika. Kaut gan neitrālie produkti 
nedod sevišķu labum u jūsu veselībai, tie jum s noteikti ir piem ēroti tajā ziņā, ka 
satur daudzas barības vielas, kas ir nepieciešam as jūsu organism am .

Vai m an jā ēd  visi produkti, kas nosaukti kā “sevišķi ieteicam i”?

Nav iespējams apēst pilnīgi visu, kas ieteikts jūsu  diētā. Iedomājieties savai 
asinsgrupai atbilstošo diētu kā gleznotāja paleti, no  kuras var izvēlēties krāsas 
dažādos toņos un  kom binācijās. Tom ēr m ēģiniet pēc iespējas nedēļas p roduk tu
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Jzum u sastādīt no  dažādām  p roduk tu  grupām . Lietošanas biežum s ir svarī- 
par porcijas lielum u. Ja jum s ir 0 asinsgrupa un  mazs augum s, m ēģiniet 

t dzīvnieku olbaltum vielas 5 -7  reizes nedēļā, bet sam aziniet porcijas lie
li, lietojot 60-90 g, nevis 120-150 g. Tā jūs nodrošināsiet, ka vērtīgākās 
bas vielas pastāvīgi nonāks jūsu asinsritē nem ainīgā daudzum ā.

Vai asinsgrupai atbilstošā diētā noderīga ir produktu kombinēšana?

Dažos diētas plānos ir ieteikta p roduk tu  kom binēšana —  noteiktas pār- 
; p roduk tu  grupas jāēd kom binācijā, lai uzlabotu to sagrem ošanu. Vairākas 
natas ir pilnas ar visādām  blēņām , nevajadzīgiem noteikum iem  un pado- 
m. Varbūt vienīgais reālais noteikum s par produktu  kom binēšanu ir —  neēst 
nieku olbaltumvielas, piem ēram , gaļu kopā ar lielu daudzum u cieti satu- 

produktu , piem ēram , m aizi vai kartupeļiem . Tas ir tādēļ, ka dzīvnieku 
ltumvielas tiek sagrem otas kuņģī, ļoti skābā vidē, bet ciete tiek sašķelta 
ās —  stipri sārm ainā vidē. Ja šie produkti tiek kom binēti, organism s pār- 
iius paskrubina olbaltumvielas, tad cieti, tad atkal olbaltumvielas, un  atkal 
—  tas nav visai efektīvi. U zņem ot šīs p roduk tu  grupas atsevišķi, kuņģis var 

ībā koncentrēties uz savu darbu. Par ēdienu piedevām  izm antojiet dārze- 
kas satur maz cietes, bet daudz šķiedrvielu, piem ēram , zaļos dārzeņus, 

irīšanās no olbaltum vielu-cietes kom binācijas neattiecas uz tofu un citiem 
ī proteīniem , kas ir viegli sagrem ojam i.

Ko darīt, ka receptē ceturtā vai piektā sastāvdaļa ir produkts, no kura jā iz-  
is?

Tas atkarīgs no jūsu  veselības stāvokļa sm agum a pakāpes un no jūsu  līdzes- 
>. Ja jum s ir pārtikas alerģija vai kolīts, no šī p rodukta pilnīgi jāatsakās, 
dzi apzinīgi pacienti pilnībā izvairās no šiem produktiem , kaut gan es to 
atu  par pārm ērību . Vairākums cilvēku reizēm var ēst produktus, kas nav 
luti viņu diētā, ja vien viņi nav alerģiski pret tiem .

Vai es atbrīvošos no liekās ķermeņa masas, ja  ievērošu asinsgrupai atbilstošu
u?
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Izlasot savu asinsgrupas plānu, jūs atradīsiet īpašus ieteikum us p ar svara 
sam azināšanu, kas katrai asinsgrupai ir citādi, jo dažādiem  pārtikas lektīniem  ir 
atšķirīga iedarbība. P iem ēram , 0 asinsgrupas cilvēku organism ā gaļa lieliski tiek 
sagrem ota un m etabolizēta, bet A asinsgrupai tā palēnina grem ošanas un  viel
m aiņas procesus.

jūsu  asinsgrupas diēta ir pielāgota tā, lai novērstu jebkuru  disbalansu, kas 
rada svara p ieaugum u. Ja ievērosiet asinsgrupai atb ilstošu  d iētu , vielm aiņa 
pielāgosies norm ālam  līm enim  un jūsu organism s efektīvāk sadedzinās kalori
jas, jūsu grem ošanas sistēm a pareizi pārstrādās barības vielas un samazināsies 
ūdens aizture. Jūs nekavējoties zaudēsiet svaru.

Savā praksē es esm u ievērojis, ka vairākum s pacientu, kuriem  ir problēm as 
ar svaru, agrāk ilgstoši ir ievērojuši diētas. Varētu dom āt, ka pastāvīga diētas 
ievērošana sam azina svaru, bet tas tā nav, ja diētas s truk tū ra un tajā ietilpstošie 
p roduk ti neatbilst jūsu organism a specifiskajām vajadzībām .

M ūsu sabiedrībā ir tendence popularizēt universālas svara sam azināšanas 
program m as, kas der visiem, un tad mēs brīnām ies, ka tās nedarbojas. Atbilde 
ir nepārprotam a! Dažādas asinsgrupas uz uztu ru  reaģē atšķirīgi. Kom binācijā 
ar ieteikto fizisko nodarb ību  p rogram m u jūs ļoti drīz m anīsiet rezultātus.

Vai asinsgrupai atbilstošā diētā tiek ņem tas vērā kalorijas?

Tāpat kā lielākā daļa vispārīgo diētas problēm u, raizes par kalorijām  au to 
m ātiski atkrīt, ievērojot asinsgrupai atbilstošu diētu. Lielākā daļa jauno  p a
cientu, kas ievēro šo diētu un vingrojum us, sam azina svaru. Daži pat sūdzas, ka 
svara zudum s ir pārāk liels. Šai diētai ir pielāgošanās periods, bet pēc kāda laika 
jūs spēsiet noteikt uztura daudzum u, kas jum s ir nepieciešams. Tom ēr sākum ā 
jum s ir jāizm anto  tabulas par katru  produk tu  kategoriju. Svarīgi ir pievērst 
uzm anību  porcijas lielum am . Nav svarīgi, ko jūs ēdat, bet, ja jūs ēdīsiet par 
daudz, tad drīz vien pieņem sieties svarā. Tas varbūt šķiet tik pašsaprotam i, ka 
nav vērts to atgādināt. Tom ēr pārēšanās Am erikā ir viena 110  sarežģītākajām un 
bīstam ākajām  problēm ām , kas apdraud  veselību. M iljoniem  am erikāņu ir resni 
un  dispeptiski lielā apēstā pārtikas daudzum a dēļ. Ja jūs negausīgi ēdat, kuņģa 
sienas izplešas līdzīgi piepūšam ajam  balonam . Kaut gan kuņģa m uskulatūra ir 
elastīga un spēj sarauties un izstiepties, tom ēr, apēdot lielu ēdiena daudzum u,
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.Iera sienas šūnas bīstam i iztiepjas. Ja jūs ēdat, līdz vairs nespējat pakustēties, 
naziniet porciju. Iemācieties saklausīt, ko jum s saka organisms!

M an ir slim a sirds, tādēļ man ieteica p iln ībā izvairīties no taukiem  un holes- 
īna. M an ir 0 asinsgrupa. Kā es varu ēst gaļu?

Pirm kārt, jum s jāzina, ka 0 asinsgrupai galvenais kardiovaskulāro slim ību 
ininieks ir graudi, nevis gaļa. Sevišķi interesanti tas ir tādēļ, ka gandrīz vien- 
:r sirds slim ību profilaksei tiek ieteikta diēta, kuras pam atā lielākoties ir ogļ- 
Irāti!

0 asinsgrupas īpašniekiem noteiktu ogļhidrātu, parasti kviešu maizes, lieto- 
īa paaugstina insulīna līm eni. Reaģējot uz to, jūsu organism s uzkrāj audos 
irāk tauku, un asinīs paaugstinās tauku līmenis.

Paturiet prātā, ka jūsu holesterīna līm eni asinīs ļoti m az ietekmē ar uzturu 
ņem tie produkti ar augstu holesterīna saturu. A pm ēram  85-90%  tiek izm an- 
i holesterīna producēšanai un izm antošanai aknās.

M an ir 0 asinsgrupa, un es negribu savā uzturā iekļaut daudz tauku. Ko jūs 
rētu ieteikt?

Diēta ar augstu olbaltum vielu saturu  autom ātiski nenozīm ē arī augstu 
iku saturu , it sevišķi, ja jūs izvairāties no stipri treknas un cauraugušas gaļas, 
ēģiniet p irk t ekoloģiski tīru  gaļu (kaut gan tā ir dārgāka), kas iegūta no  
ivniekiem, kas audzēti bez pārm ērīgas antib io tiku un  citu  ķīm isku vielu lie- 
anas. M ūsu senči vairāk ēda liesu gaļu vai m ājlopus, kas ganījās lucernas un 
Ss pļavās; m ūsdienās treknu gaļu iegūst, lopbarībā izm anto jo t graudus.

Ja jūs nevarat atļauties nopirk t vai nevarat atrast ekoloģiski tīru  gaļu, izvē
ties visliesākos gabalus un pirm s pagatavošanas atdaliet no gaļas visus liekos 
īkus. 0 asinsgrupai ir ieteicami arī vairāki citi labi olbaltum vielu avoti, kas 
biskā veidā pazem ina tauku līm eni, p iem ēram , vistas gaļa un zivis. Ar eļļu 
ļātās zivīs atrodam ie tauki sastāv no om ega-3 taukskābēm , kas pazem ina 
lesterīna līm eni un nāk par labu sirdij.

Kā es varu būt drošs, ka nopirkšu visdabiskākos un svaigākos produktus?
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Dažu pēdējo gadu laikā patērētāji ir apvienojušies grupās, kas pērk p ro 
duktus vairum ā, jo  bieži vien tā var ietaupīt un iegādāties labākas kvalitātes 
p roduktus. Lielākajā daļā kooperācijas g rupu  ir maza dalības maksa un ir ne
pieciešamas tikai dažas darba stundas m ēnesi. Ietaupījum i var bū t ievērojami, 
it īpaši, pērkot tādas preces kā graudi, garšvielas, pupas, dārzeņi un eļļa.

Svaigus p roduktus var nopirk t veselīgas pārtikas veikalos. Tom ēr neiekrī
tiet lam atās, uzskatot, ka veselīgas pārtikas veikalā jūs varat atslābināt savu 
m odrību. Daudzos veselīgas pārtikas veikalos, it īpaši mazajos, nav tik liels preču 
apgrozījum s kā lielveikalos, tādēļ pārtika var bū t ne pārāk svaiga.

Vai dabiskie pārtikas produkti ir veselīgāki?

Protam s, labāk ir lietot dabiski audzētos dārzeņus, ja vien to cena nav pār
mērīgi augsta. Tie garšo labāk un ir veselīgāki. Tomēr, ja jūsu  ienākum i ir nelieli 
un  cena nav pa kabatai, gluži labi ir arī augstas kvalitātes, labi no tīrīti un svaigi 
“neorganiski” audzētie dārzeņi.

Lielveikalu plauktos parādās arvien vairāk dabisko produktu , lielākoties no 
Kalifornijas. Interesanti, ka tuvējā lielveikalā dabiskie dārzeņi un augļi bija iz
vietoti blakus “neorganiski” audzētajiem , un cenas bija vienādas! M an šķiet, ka 
tirgus spiediens virzīs arvien vairāk dārzeņu un augļu audzētāju uz organiskās 
m etodes pusi, ja ne citu iemeslu, tad mākslīgo mēslu izm aksu dēļ, kas izgatavoti 
no petroķīm iskiem  savienojum iem , un iespējams, ka to  ražošana būs dārgāka 
nekā dabiski audzētiem  produktiem .

Vai konservētu produktu  lietošana nekaitēs m anai diētai?

Rūpnieciski ražotie konservētie p rodukti tiek pakļauti augstai tem pera
tūrai un spiedienam , tādēļ zaudē lielāko daļu vitam īnu satura, sevišķi antioksi- 
dantus, piem ēram , C vitam īnu. Tajos saglabājas izturīgāki vitam īni, piem ēram , 
A vitam īns. Konservētos produktos ir m azāk šķiedrvielu nekā svaigos un lielāks 
sāls daudzum s, lai kom pensētu  pārstrādes procesā zudušās garšas īpašības. 
Konservētus produktus vajadzētu lietot pēc iespējas m azāk vai nem az, jo tie ir 
piem irkuši, tajos ir m az “dzīvības”, kas ir svaigos augļos un dārzeņos, un  maz 
dabisko enzīm u, jo tie ir gājuši bojā pārstrādes procesā. Jūs maksājat vairāk par 
konservēta p rodukta svaru, bet p retī saņem at daudz mazāk.
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Otrajā vietā pēc svaigiem produktiem  ir saldētie. Saldēšana ļoti m az m aina 
iduk ta  uzturvielu saturu  (tas var notikt, gatavojot tos saldēšanai), kaut gan 
)dukta garša un izskats nav tik labi.

Kādēļ ātra apcepšana ir tik ieteicam a?

A ustrum u virtuvei raksturīgā ātrā p roduk tu  apcepšana ir veselīgāka nekā 
a cepšana. Tiek izm antots mazāk eļļas, un  ari pati eļļa (parasti sezama eļļa) ir 
urīgāka pret augstu tem peratū ru  nekā saulpuķu vai rapšu eļļa. Ātrās apcep- 
īas mērķis ir ātri radīt garoziņu ap produk tu , kas ari uzlabo tā garšu.

Šādā veidā daudzi ēdieni tiek pagatavoti, izmantojot vokpannu. Dziļā, konus- 
dīgā vokpanna koncentrē karstum u nelielā laukum ā tās apakšā, kas ļauj ātri 
cept ēdienu un tad pavirzīt to  tālāk uz vēsāko pannas m alu. Vokpannā parasti 
k cepts dārzeņu m aisījum s ar gaļu vai jūras produktiem . Gatavojot gaļu vai 
rzeņus, kam  nepieciešam a ilgāka karsēšana, vispirm s pabīdiet tos uz pannas 
ilām, bet centrā novietojiet dārzeņus, ko nepieciešams cept mazāk.

D ārzeņu tvaicēšana arī ir viegla un efektīva ēdiena pagatavošanas m etode,
> palīdz saglabāt ēdienā esošās barības vielas. Izm antojiet parastu tvaicēšanas 
:1u, kas nopērkam s jebkurā saimniecības preču veikalā vai nodaļā. Tā iekšienē 
ieks kastrolis, kas piepildīts ar ūdeni līdz ieliekamā groza dibenam . Ielieciet 
tlā dārzeņus, uzlieciet vāku un karsējiet. Nevāriet tik ilgi, ka dārzeņi izšķīst! 
dārzeņi ir kraukšķīgi, tie labāk garšo, labāk izskatās un saglabā vairāk barības 
:1u.

Ja es ievēroju asinsgrupai atbilstošu diētu, vai m an katru dienu jā lieto  m ulti- 

amtni?

Ja jum s ir laba veselība un  jūs ievērojat asinsgrupai atbilstošu diētu, papil- 
īā jum i nav vajadzīgi, kaut gan ir arī izņēm um i. G rūtniecēm  jāpapild ina 
turs ar dzelzi, kalciju un folijskābi. Lielākajai daļai sieviešu papildus nepiecie- 
ns kalcijs, it īpaši, ja viņu diētā nav daudz piena produktu .

Cilvēki, kas veic sm agu fizisku darbu, ir pakļauti pastāvīgam  stresam , veci 
vēki, saslimušie, kaislīgi sm ēķētāji —  viņiem  visiem nepieciešam a uztura 
gātinātāju program m a. Sīkākas detaļas ir atrodam as jūsu individuālajā “Asins- 
jpas p lānā”.
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K āda nozīm e ir augiem un augu tējām ?

Tas atkarīgs no jūsu  asinsgrupas. 0 asinsgrupai ir piem ēroti nom ierinoši 
augi, A asinsgrupai —  stimulējoši, bet B asinsgrupa gluži labi iztiek bez vai
rum a augu, AB asinsgrupai jāievēro A asinsgrupai paredzētā p rogram m a, 
izvairoties no  augiem , kas ir kaitīgi gan A, gan B asinsgrupai.

Kādēļ asinsgrupai atbilstošā diētā ir ierobežots augu eļļu daudzum s? Es 

dom āju, ka augu eļļas ir veselīgas.

Varbūt jum s ir nācies dzirdēt reklām as saukli, ka augu eļļas “nesatur holes
te rīn u ”. Tomēr tas nav nekāds jaunum s tiem , kas interesējas par uzturu . Augi 
un dārzeņi neveido holesterīnu, kas ir atrodam s tikai dzīvnieku valsts p ro d u k 
tos. Bezholesterīna eļļa būtu jāieteic m azliet citādi.

Fakti ir šādi. Izvairieties no tropisko augu eļļām, piem ēram , kokosriekstu, 
jo tās satur daudz piesātināto tauku, kas var kaitēt kardiovaskulārajai sistēmai. 
Vairākums pārdošanā esošo eļļu satur saulpuķu un rapšu eļļu, kas ir polinepie- 
sātinātas, kas ir to  priekšrocība salīdzinājum ā ar dzīvnieku taukiem  un tropisko 
augu eļļām. Tom ēr polinepiesātināto tauku pārm ērīga lietošana var b ū t saistīta 
ar noteiktiem  vēža veidiem, sevišķi, ja tās tiek karsētas augstā tem peratūrā. Es 
cenšos ēdienu gatavošanā izm anto t pēc iespējas vairāk olīveļļas, jo uzskatu, ka 
tā satur visvieglāk pārstrādājam os un  veselīgākos taukus. Tāpat kā vairākum s 
m ononepiesātināto  eļļu, tā labvēlīgi ietekm ē sirdi un artērijas. Ir nopērkam as 
dažādas olīveļļas šķirnes. Vislabākā kvalitāte ir extra-virgin  eļļai. Tā ir viegli zaļ- 
ganīgā krāsā un gandrīz bez smaržas, kaut gan, viegli pasildot to, ir jū tam a 
olīveļļas sm arža. Olīveļļa parasti ir auksti spiesta, nevis ekstrahēta, izm antojot 
karstum u vai ķīmiskas vielas. Jo m azāk apstrādāta ir eļļa, jo  labāka tās kvalitāte.

Tofu izskats neierosina apetīti. Vai man tas jāēd, ja  m an ir A asinsgrupa?

Daudzi cilvēki ar A un AB asinsgrupu nepatikā rauc degunu, kad es viņiem  
iesaku par diētas galveno sastāvdaļu izm antot tofu. Protam s, tofu neizskatās pēc 
kārdinoša pārtikas produkta. Kad es biju trūcīgs students (ar A asinsgrupu), es 
vairākus gadus gandrīz k atru  d ienu ēdu tofu ar dārzeņiem  un b rūnajiem  
rīsiem. Šis ēdiens bija lēts, bet m an tas patiešām  garšoja.
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Es dom āju , ka patiesībā p rob lēm u rada tas, kādā veidā tofu  tiek izlikts 
ikalu vitrīnās —  mīksti vai cieti tofu gabali peld lielās plastm asas tvertnēs ar 
ikstu ūdeni, ja cilvēks tom ēr pārvar šo p irm o iespaidu un nopērk vienu vai 
vus gabalus, viņš atnes tos mājās, uzliek uz šķīvja un nolauž kārtīgu kum osu, 
i pagaršotu. Tas nav pareizi darīts! T ikpat labi jūs varētu iebāzt m utē veselu 
aigu olu un to sakošļāt —  izjūtas nebūs patīkam as.

Iekļaujot uzturā tofu, vislabāk pagatavot to  kopā ar dārzeņiem  un  spēcīgām 
iršvielām, kas jum s garšo, piem ēram , ķiploku, ingveru un sojas mērci.

Tofu satur daudz vērtīgu uzturvielu, tu rk lāt tas ir ļoti lēts. Cilvēkiem ar A 
insgrupu jāiegaumē: ceļš uz veselību ir bruģēts ar šo sojas pupu  biezpienu!

Es p irm oreiz dzirdu p ar lielāko daļu graudu, ko jūs minējāt. Kur tos var iegā- 
ities?

la jūs meklējat alternatīvu graudiem , veselīgas pārtikas veikali ir veiksmīgs 
radum s. Pēdējos gados daudzas senas graudu šķirnes, kas bija pilnīgi aizm irs- 
s, ir atklātas no jauna un tiek ražotas. P iem ēram , am arants —  graudi no 
eksikas, u n  plēkšņu kvieši —  produkts, kas nerada tādas problēm as, kā veseli 
'iešu graudi. Pam ēģiniet tos! Šie p rodukti nav slikti. Kviešu plēkšņu m iltu 
aize ir veselīga, labi sagrem ojam a un garšīga, bet vairāki sauso brokastu veidi 
■k gatavoti ar am arantu . Vēl viena alternatīva ir diedzētu graudu maize, 
em ēram , Essene vai Ezekiel maize, jo glutēna lektīni ir a trodam i galvenokārt 
auda apvalkā un tiek sadalīti diedzēšanas procesā. Šī maize ir dzīva un  satur 
ludzus vērtīgus enzīm us. Rūpnieciski ražotā diedzētu graudu  m aize parasti 
tu r maz diedzētu kviešu graudu, bet daudz veselu kviešu graudu. D iedzētu 
au d u  m aizei ir nedaudz saldena garša, jo diedzēšanas procesā atbrīvojas 
kuri, un tā ir labāk sagrem ojam a. Šī maize ir ļoti piem ērota grauzdēšanai.

M an ir A asinsgrupa, un es jau  ilgus gadus nodarbojos ar skriešanu un 

>māju, ka tas ir lielisks veids, kā sam azināt stresu. Tādēļ biju izbrīnīts par jūsu  
nādījum u, ka intensīva fiziska slodze m an nav ieteicama.

Ir daudz n o rād īju m u  par to, ka asinsgrupa nosaka cilvēka individuālo 
akciju uz stresu, un  A asinsgrupai parasti nāk par labu m ērena fiziska akti- 
tāte. M ans tēvs, 35 gadus ilgi pēto t šo saistību, novēroja to  tūkstošiem  reižu.
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Tom ēr pagaidām  mēs vēl daudz ko nezinām , tādēļ es kategoriski neapgalvošu, 
ka jum s nevajadzētu nodarboties ar skriešanu.

Tom ēr es jum s ieteiktu atkārto ti novērtēt savu veselības stāvokli un enerģi
jas līmeni. M an bieži ir nācies sastapties ar pacientiem , kuri saka: “Es vienm ēr 
esm u skrējis.” Vai “Es vienm ēr esm u ēdis vistas gaļu,”, it kā tas liecinātu, ka 
intensīva fiziska slodze vai šie p rodukti viņiem  ir noderīgi. Šiem cilvēkiem bieži 
vien ir veselības traucējum i vai stresa ietekme, ko viegli varētu novērst ar 
speciāliem vingrojum iem  un diētu. Var būt, ka jūs esat viens no tiem  A asins
grupas īpašniekiem , kam  intensīva fiziska slodze nāk par labu. Bet varbūt jūs 
kādreiz atklāsiet, ka skriešana jūs iztukšo.

C PIELIKUMS

Terminu vārdnīca

ABO asinsgrupu sistēma: Vissvarīgākā asinsgrupu sistēma —  ABO sistēma —  
ir noteicošā, pēc kuras vadās, veicot asins pārliešanu vai orgānu tran sp lan tā
ciju. Atšķirībā no citām  asinsgrupu sistēm ām  ABO sistēmai ir plašāka nozīm e 
nekā tikai asins pārliešanā vai orgānu transplantācijā. T  izm anto arī, nosakot 
daudzas organism a grem ošanas un im ūnsistēm as īpatnības. ABO sistēm ā ir 
ietvertas četras asinsgrupas: 0, A, B un AB. 0 asinsgrupā nav antigēnu, bet tajā 
ir antivielas pret A un B asinsgrupu. A un B asinsgrupā ir antigēni ar tādu  pašu 
apzīm ējum u kā asinsgrupai, un tās veido antivielas viena pret o tru . AB asins
grupa neveido antivielas pret citām  asinsgrupām , jo tajā ir gan A, gan B an ti
gēni.

Antropoloģijā ABO asinsgrupas plaši izm anto, lai pētītu  seno cilvēku attīs
tību. D audzām  slim ībām , it īpaši grem ošanas trakta slim ībām , vēzim un infek
cijām ir tendence skart noteiktas ABO sistēmas asinsgrupas. Šo noslieci pilnībā 
izpratuši un novērtējuši nav ne ārsti, ne arī vispārējās populācijas pārstāvji.

Aglutinēt: atvasināts no latīņu vārda, kas nozīm ē salipināt. Process, kurā 
šūnas piestiprinās viena otrai, kas parasti notiek aglutinīnu, piem ēram , an ti
gēnu vai lektīnu, ietekmē. Daži vīrusi vai baktērijas arī spēj aglutinēt asins
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is. Daudzi aglutinīni, sevišķi pārtikas lektīni, ir specifiski asinsgrupām . No
ti pārtikas produkti salipina tikai noteiktas asinsgrupas šūnas, bet nereaģē 
tu asinsgrupu šūnām .

Antropoloģija: Nozare, kas pēta cilvēku rases izplatību, izcelsmi un klasi- 
:iju. A ntropologi pēta fiziskās īpašības, rasu savstarpējo saistību, apkārtējās 
s un sociālās attiecības un kultūru . A ntropologi plaši izm anto ABO asins- 
>as, lai pētītu  senās cilvēku populācijas.

Antiviela: Ķīmisku savienojum u grupa, ko sauc par im ūnglobulīniem  un 
»roducē im ūnsistēm as šūnas, lai no tvertu  vai identificētu svešu m ateriālu, 
iekļuvis saim nieka organism ā. Antivielas saistās a r specifiskiem  m arķie- 
1 —  antigēniem , kas ir sastopam i vīrusos, baktērijās vai toksinos un aglu- 
tos. Im ūnsistēm a spēj veidot m iljoniem  dažādu antivielu pret ļoti dau- 

m  potenciāliem  uzbrucējiem . 0, A un  B asinsgrupas īpašniekiem  ir antigēni 
citām  asinsgrupām . AB asinsgrupas pārstāvji ir universāli recipienti, kas 

:ido antivielas pret citām asinsgrupām .

A ntigēns: Jebkurš ķīmisks savienojum s, kas im ūnsistēm ā izraisa antivielu 
ošanos pret to. Ķīmiskie m arķieri, kas nosaka asinsgrupu, tiek uzskatīti par 
sgrupu  antigēniem , jo  citām  asinsgrupām  var b ū t antivielas pret tiem . 
gēni bieži tiek konstatēti uz m ikroorganism u virsmas, un im ūnsistēm a to 
into, lai konstatētu svešu m ateriālu. Vēža šūnām  bieži vien ir specializēti 
gēni, ko sauc par audzēju antigēniem . Daudzi m ikroorganism u un vēža 
gēni ir viltīgi im itatori, kas var maskēties līdzīgi asinsgrupai, lai netiktu at-

Antioksidanti: Vitam īni, kas stiprina im ūnsistēm u un pasargā no vēža, 
:inot toksiskus savienojum us(ko sauc par brīvajiem radikāļiem ), kuri uz- 
c šūnām . C un E vitam īns un beta karotīns tiek uzskatīti par spēcīgākajiem 
oksidantiem .

Kromanjonietis: pirm ais īstais m ūsdienu cilvēku pārstāvis. Dzīvoja apm ē- 
70 000-40 000 gadus p.m.ē. K rom anjonieši intensīvi m igrēja no  Āfrikas uz
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Eiropu un Āziju. K rom anjonieši bija prasm īgi m ednieki un ēdam o augu vācēji. 
Cilvēki ar 0 asinsgrupu lielāko daļu grem ošanas sistēmas īpatn ību  ir m antojuši 
no krom anjoniešiem .

Diferenciācija: Process, kad šūnām  attīstās specifiskas īpašības un funkci
jas. Diferenciāciju regulē šūnas ģenētiskais m ehānism s. Vēža šūnas, kurām  bieži 
ir defektīvi gēni, degradējas un zaudē norm ālajām  šūnām  raksturīgās īpašības, 
bieži pārvēršoties par sākotnējām  em brionālām  form ām , kas izzudušas jau 
attīstības agrīnajā stadijā.

Gēns: Šūnas sastāvdaļa, kas regulē noteik tu  pazīm ju pārm antošanu , n o 
sakot atsevišķu olbaltum vielu vai enzīm u uzbūvi. Gēni sastāv no garām  dezok- 
siribonukleīnskābes (DNS) ķēdēm , kas atrodas šūnu  kodolu hrom osom ās.

Indoeiropieši: Senas kaukāziešu izcelsmes ciltis, kas apm ēram  7000- 
35 000 gadus p.m .ē. no savas dzim tenes Āzijā un Tuvajos A ustrum os pārv ie to
jās rie tum u virzienā uz Eiropu. Iespējams, ka indoeiropieši bija p irm ie A asins
grupas pārstāvji R ietum eiropā.

Ketoze: Stāvoklis, ko izraisa ar olbaltum vielām  bagāts un ogļh idrātiem  
nabadzīgs uzturs. Seno 0 asinsgrupas pārstāvju uzturs, kas saturēja daudz olbal
tum vielu, veicināja tauku sadedzināšanu enerģijas iegūšanai un  ketonvielu p ro 
ducēšanai, kas ir ātras vielm aiņas darbības pazīme. Ketozes stāvoklis senajiem 
cilvēkiem ļāva saglabāt augstu enerģijas līm eni, efektīvu vielm aiņu un  fizisku 
izturību —  īpašības, kas bija nepieciešam as m edībām .

Lektīns: Dabā sastopam s savienojum s, parasti olbaltum viela, kas var m ijie
darboties ar organism a šūnu  virsm as antigēniem , izraisot šūnu  aglutināciju. 
Lektīni bieži ir sastopam i parastajos pārtikas produktos, un daudzi no tiem  ir 
asinsgrupām  specifiski. Tā kā vēža šūnas bieži vien ražo milzīgu daudzum u 
virsm as antigēnu, daudzi lektīni aglutinē vēza šūnas, nevis norm ālas šūnas.

Gļotas: Sekrēts, ko producē specializēti audi —  gļotādas —  un kas sam it
rina un aizsargā organism a vārīgo iekšējo virsm u. Gļotas satur antivielas, kas
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argā no m ikroorganism iem . Sekretorā tipa cilvēkiem gļotās tiek sekretēts 
; daudzum s asinsgrupas antigēnu, kas palīdz filtrēt baktērijas, sēnītes un 
azītus, kas ir pretēji asinsgrupas īpašībām .

Dabas dziedniecības specialitātes ārsts (N.D.): Ārsts, kas specializējies 
as dziedniecības m etodēs. Dabas dziedniecības speciālisti saņem  četrgadīgu 
d iplom a izglītību akreditētā augstskolā vai universitātē un strādā kā prim ā- 
aprūpes ārsti.

Neolīts: Cilvēces agrīnās attīstības periods, kam  raksturīga zemkopības 
stība, kā arī māla trauku un slīpētu darba rīku izm antošana. Cilvēku dzīves- 
la radikālās pārm aiņas pēc iepriekšējās m ednieku-ēdam o augu vācēju pa- 
'ēšanas perioda, iespējams, bija galvenais stim uls A asinsgrupas attīstībai.

Panhemaglutināni: Lektīni, kas aglutinē visu g rupu asinis. Tādi ir, piem ē- 
i, tom ātu  lektīni.

Polimorfisms: Burtiskā nozīm ē “daudz veidu”. Polim orfism s ir dzīvu 
anism u sugu fiziskā izpausm e, kas ģenētiskās ietekmes dēļ ir ļoti dažādi,
i pazīstams polim orfism s ir asinsgrupas.

Fitoķīmiski līdzekļi: Jebkurš dabisks produkts ar specifisku ārstniecisku 
bību. Vairākums fitoķīmisko līdzekļu ir tradicionāli ārstniecības augi.

Triglicerīdi: O rganism ā uzkrātie tauki, kas atrodas arī asinsritē. Augsts 
licerīdu —  vai asins tauku —  līm enis tiek uzskatīts par sirds slim ību riska 
oru.
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D PIELIKUMS

Piezīmes par asinsgrupu antropoloģiju

A ntropoloģija pētī cilvēku kulturālās un bioloģiskās atšķirības. Vairākums 
an tropologu šo nozari iedala divās kategorijās: kultūras antropoloģijā, kas pētī 
kultūras izpausm es, piem ēram , vēsturi vai rituālus, un  fizikālajā antropoloģijā, 
kas pētī m ūsu sugas H om o sapiens evolucionāro bioloģiju. Fizikālie antropologi 
mēģina izsekot cilvēces attīstības vēsturei, izm antojot precīzas zinātniskas m eto
des, piemēram, asinsgrupas. Fizikālās antropoloģijas galvenais uzdevums ir doku
m entēt secību, kādā cilvēce ir attīstījusies, sākot no m ūsu senākajiem senčiem —  
prim ātiem . Nozari, kas asinsgrupas izm anto seno sabiedrību pētīšanai, sauc par 
paleosentoloģiju.

Fizikālā antropoloģija pēta arī to, kā cilvēki pielāgojās ārējās vides ap 
stākļiem. Tradicionālā fizikālā antropoloģija stipri paļāvās uz galvaskausa for
mas, stājas un citu  fizisko īpašību m ērījum iem . Asinsgrupa ir kļuvusi par efek
tīvu līdzekli šāda veida analīzē. 20. gs. 50. gados galvenais uzsvars tika likts uz 
ģenētiskajām īpašībām , un zinātnieki pievērsās asinsgrupām  un citiem  m arķie
riem ar zinām u ģenētisku pam atu. Ārsts un  antropologs A. E. M urants (M ourant) 
publicēja divus darbus “Asinsgrupas un slim ības” (1979) un “Saistība ar asi
nīm: asinsgrupas un antropoloģija” (1985), kas apkopoja lielāko daļu m ateriālu 
par šo tem atu.

Šim pielikum am  es izm antoju arī daudzus citus literatūras avotus, to  skaitā 
Viljama Boida “Ģenētika un  cilvēku rases” (1950) un pētījum u sērijas, kas bija 
publicētas dažādos tiesu m edicīnas žurnālos laikā no 1920. līdz 1945. gadam .

Dažādu asinsgrupu rašanos senajās populācijās ir iespējams attēlot, pēc 
ekshum ācijas nosakot asinsgrupas apbedītajiem . No m irstīgajām  atliekām  var 
rekonstruēt nelielu daudzum u asins m ateriāla un noteikt asinsgrupu. Pētot cil
vēku populāciju  asinsgrupas, antropologi iegūst inform āciju  par šo populāciju 
konkrēto vēsturi, pārvietošanos, savstarpējām  laulībām  un diversifikāciju.

D audzām  nacionālajām  un etniskajām  grupām  ir unikāls asinsgrupu sa
dalījum s. Dažās vairāk izolētās kultūrās joprojām  ir vērojam a izteikta vienas 
asinsgrupas dom inēšana pār citām . Citās sabiedrībās šis sadalījum s ir v ienm ē
rīgāks. P iem ēram , Amerikas Savienotajās Valstīs 0 asinsgrupas un A asinsgrupas
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stopam lba ir vienāda, kas atspoguļo lielo im igrāciju. ASV ir arī lielāks B asins- 
upas īpatsvars nekā R ietum eiropas valstis, kas, iespējams, ir saistīts ar Aus- 
im u  tautību lielāku ietekmi.

Šādas analīzes nolūkā mēs varam  iedalīt cilvēci divās pam atrasēs: etiopiešu
i palearktiešu. Palearktieši vēlāk varēja sadalīties par m ongoļiem  un kaukāzie- 
m , tom ēr lielākā daļa cilvēku palika pa vidu starp tiem. Katra rase ir fiziski 
iķirīga atkarībā 110  ārējās vides un  apdzīvo noteik tu  ģeogrāfisko apvidu, 
iopieši, kas, iespējams, ir vissenākā rase, ir tum šādaini afrikāņi, kas apdzīvo 
rikas dienvidu trešdaļu un Sahāras apakšējo daļu. Palearktikas reģions ietver 
riku uz ziemeļiem no Sahāras, Eiropu, Āzijas lielāko daļu (izņem ot Arābijas 
;nvidus), Indiju, D ienvidaustrum āziju un Dienvidķīnu.

Visdažādākie m inējum i izteikti attiecībā uz cilvēku migrācijas sākum i no 
rikas uz Āziju apm ēram  pirm s m iljons gadiem. Visticamāk, ka Āzijā m ūs- 
:nu H om o sapiens suga atdalījās no senās etiopiešu rases, izveidojot kau- 
ziešus un m ongoļus, bet mēs gandrīz neko nezinām  par to, kad un kāpēc tas 
tika.

Katrai no pam atrasēm  ir sava dzim tene —  ģeogrāfiskais reģions, kurā tā ir 
rsvarā. Etiopiešu dzim tene bija Āfrika, kaukāziešu —  Eiropa un Ziemeļāzija, 
>ngoļiem —  centrālā un  dienvidu Āzija.

Cilvēku grupām  m igrējot un sajaucoties, šo seno rasu apdzīvoto teritoriju  
akos un stūros attīstījās starppopulācijas. P iem ēram , rajons starp  Sahāru, 
iējiem  A ustrum iem  un Somāliju bija vieta, kur saplūda afrikāņu un kaukā- 
šu rases; Indijas pussalā saplūda vairāk ziemeļos dzīvojošie kaukāzieši un 
rāk  dienvidos dzīvojošie m ongoļi. Šīs grupas, kuras pēc tam  sadalījās neskai- 
nās, bieži vien īslaicīgās populācijās, bija pakļautas slim ību, pārtikas avotu un 
mata ietekmei. Iespējams, ka tās tūkstošiem  gadu pastāvēja starp rasu dzim - 
iem apvidiem . Kaut gan migrācijas rezultātā pasaulē plaši izplatījās 0 asins- 
īpa, no šīm  “spraugām ” radās vēlākās asinsgrupas.

Starp afrikāņiem  un citām  rasēm var bū t vairākas fiziskas atšķirības, bet 
nsgrupu atšķirības starp  kaukāziešiem un m ongoļiem  ir skaidrāk izteiktas —  
ir iemesls atkārto ti novērtēt rasu stereotipus.
Kļūdaini bū tu  arī dom āt, ka p irm ie cilvēki ar 0 asinsgrupu bija prim itīvi, 

elektuālāka attīstība notika krom anjoniešu  laikm etā, nevis pirm s vai pēc 
n. K rom anjonieši izveidoja m ūsu pirm ās sabiedrības un rituālus, vairāk nekā
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tikai kom unikācijas pam atus un  sākotnēju ceļotprieku. Kaut gan mēs izsekojām
0 asinsgrupas ģenētiskajai pārm anto tībai līdz pat senai aizvēsturei, pie šī jau tā 
jum a vēl joprojām  ir daudz jāstrādā tā apstākļa dēļ, ka m ūsdienu pasaulē dzīv
nieku olbaltumvielas uzturā joprojām  ieņem  ļoti lielu daļu.

Pirm o m ēģinājum u izm antot asinsgrupas rasu un nacionālo īpašību rak
sturošanai veica ārsti —  vīrs un  sieva Hiršfeldi 1918. gadā. P irm ā pasaules kara 
laikā abi ārsti strādāja sabiedroto arm ijā, kas bija dislocēta Grieķijā, Salonikos.

Strādājot ar daudzu tau tību  kareivjiem un dažādu etnisko g rupu  bēgļiem, 
Hiršfeldi sistematizēja cilvēkus pēc asinsgrupām , atzīm ējot arī viņu rasi un 
tautību. Karā grupā bija 5000 vai vairāk cilvēku.

Viņi konstatēja, ka B asinsgrupa bija 7,2% angļu un 41,2% indiešu un ka 
rietum eiropiešiem  kopum ā B asinsgrupa bija retāk sastopam a nekā Balkānu 
slāviem, kuriem  tā bija vēl retāk sastopam a nekā krieviem , turkiem  un ebre
jiem, savukārt kuriem  tā bija vēl retāka nekā vjetnam iešiem  un indiešiem . AB 
asinsgrupas sadalījum s pam atā bija tāds pats: 3— 5% rietum eiropiešiem  un 
8,5% indiešiem.

Indijā AB asinsgrupa ir 8,5% iedzīvotāju, kas ir daudz vairāk nekā vidēji 
pasaulē —  no 2 līdz 5%. Iespējams, ka šī dom inēšana ir radusies tādēļ, ka Indija 
atrodas vietā, ko šķērso iekarotāju valstu ceļi no  rietum iem  un m ongoļu —  no 
austrum iem .

Ar 0 un A asinsgrupu ir gluži pretēji nekā ar B un AB asinsgrupu. A grupas 
sastopam ība eiropiešiem , Balkānu slāviem un arābiem  ir apm ēram  40%, bet 
R ietum āfrikā, V jetnam ā un Indijā tā ir retāka. 46% pārbaudīto  angļu bija 0 
asinsgrupa, bet tikai 31,3% pārbaudīto  indiešu.

M ūsdienu analīze (galvenokārt datu  no ierakstiem  asins bankās) ietver 
vairāk nekā 20 m iljonus cilvēku no visas pasaules. Šis lielais inform ācijas d au 
dzum s apstiprina H iršfeldu sākotnējos novērojum us. Tolaik neviens m edicīnas 
žurnāls neuzskatīja par vajadzīgu publicēt viņu savākto m ateriālu. H iršfeldu 
pētījum i bija atrodam i tikai kādā m azpazīstam ā antropoloģijas žurnālā, un 30 
gadus neviens nepievērsa uzm anību šim  fascinējošajam un nozīm īgajam  d a r
bam .

A cīm redzot bija m aza interese par iespējām ar asinsgrupām  saistīto infor
m āciju izm antot cilvēces vēstures antropoloģiskajā pētīšanā.
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Rasu klasifikācijā pec asinsgrupam

1920. gadā vairāki antropologi pirm oreiz m ēģināja klasificēt rases, pam ā
joties uz asinsgrupām . 1929. gadā Lorenss Snaiders publicēja grām atu “Asins- 
upu  iedalījums saistībā ar klīnisko un tiesu m edicīnu”. Tajā Snaiders ieteica 
asifikācijas sistēm u, kas pam atojās uz asinsgrupām . Sevišķi interesanti tas ir 
dēļ, ka viņš lielu uzm anību  pievērsa ABO asinsgrupu sadalījum am , kas tajā 
ikā bija vienīgā sistēma.

Snaidera ieteiktā rasu klasifikācija bija šāda:

Eiropiešu tips: Bieži sastopam a A asinsgrupa, reti —  B asinsgrupa, iespē- 
ms, tādēļ, ka A asinsgrupa sākum ā parādījās R ietum eiropā. Šajā grupā ietilpst 
īgļi, skoti, franči, beļģi, itālieši un vācieši.

Vidējais tips: Rietum u (augsts A asinsgrupas īpatsvars) un centrālās (augsts 
asinsgrupas īpatsvars) Eiropas populāciju sajaukums. Bieži sastopam a 0 asins- 
upa. Šajā grupā ietilpst som i, arābi, krievi, Spānijas ebreji, arm ēņi un lietu- 
eši.

Huņņu tips: A ustrum u grupas ar bieži sastopam u A asinsgrupu, iespējams, 
lukāziešu elem enta ietekmes dēļ. Šeit pieskaitām i ukraiņi, poļi, ungāri, japāņi, 
jm ānijas ebreji, korejieši un  dienvidķīnieši.

Indomandžūriešu tips: Šajās populācijās B asinsgrupa sastopam a biežāk 
:kā A grupa. Šajā grupā ietilpst indieši, čigāni, ziemeļķīnieši un m andžūri.

Āfrikas-malaiziešu tips: Vidēji bieži sastopam a A un 13 asinsgrupa, 0 asins- 
upas sastopam ība ir vidēja. Šajā grupā ietilpst Javas, Sum atras, Āfrikas un 
arokas iedzīvotāji.

Klusā okeāna-Amerikas tips: Tajā ietilpst filipīnieši, Ziemeļ- un Dienvid- 
nerikas indiāņi un eskimosi. Ļoti bieži sastopam a 0 un Rh-l- asinsgrupa, ļoti 
ti —  A asinsgrupa, un gandrīz nem az nav B asinsgrupas.
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Austrālijas-Āzijas tips: Tajā ietilpst galvenokārt Austrālijas aborigēni, un 
visizplatītākā ir A asinsgrupa (gandrīz tikpat bieži kā R ietum eiropā), tikpat kā 
nav B asinsgrupas, un  ļoti bieži sastopam a ir 0 asinsgrupa, kaut gan ne tik bieži 
kā Klusā okeāna-A m erikas tipam .

Tā kā Snaiders pam atojās tikai uz ABO sistēm u, viņa klasifikācijā ir daži 
dīvaini apvienojum i, piem ēram , h u ņ ņ u  tipā ietilpst gan korejieši, gan Rum ā
nijas ebreji. Vēlākie pētnieki savās klasifikācijas līdztekus ABO sistēm ai izm an
toja arī Rh un  M N sistēm u, m ēģinot uzlabot šīs kategorijas. Viņi zināja, ka tikai 
uz ABO sistēm u pam atota klasifikācija daudzos gadījum os var būt p re trunā ar 
sākotnējiem  uzskatiem  par rasēm, tāpēc iekļāva tajā arī M N sistēm u un citus 
asins faktorus (sk. E pielikum u), lai skaidrāk diferencētu populācijas.

Vienā no  klasifikācijām, kurā izm antoti šie jaunākie kritēriji, izšķir šādas 
rases:

Eiropieši (Eiropas ziemeļi un Alpi/Tuvie Austrum i)
Vidusjūras
M ongoļi (Centrālāzija un  Vidusāzija)
Afrikāņi
Indonēzieši
Amerikas indiāņi
Okeānieši (to skaitā japāņi)
Austrālieši

Vēl viena rasu klasifikācija, kas pam atojas galvenokārt uz ABO sistēm u un 
Rh faktoru:

Kaukāziešu grupa: Visbiežāk ir R h-, relatīvi bieži A grupa, vidēji bieži 
visas pārējās asinsgrupas.

Negroīdu grupa: Attiecībā uz Rh m ēreni bieži sastopam s Rh-, ļoti bieži 
sastopam a A2 asinsgrupa, vidēji bieži sastopam a A-Ax un A ban tu  grupa.

Mongoļu grupa: Praktiski nav R h - un A2 asinsgrupas. Izm antojot MN 
sistēm u, m ongoļu  g rupu  sīkāk iedala Āzijas grupā, Klusā okeāna salu un 
Austrālijas grupā, Amerikas ind iāņu  un eskim osu grupā.
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Viljams Boids 1950. gadā grām atā “Cilvēku rasu ģenētika” ieteica precī- 
ku klasifikāciju, pam atojoties uz agrākajām  klasifikācijām:

Agrīnā eiropiešu grupa: Visbiežāk sastopam i (vairāk nekā 30%) Rh- cil- 
ki. Iespējams, nav B asinsgrupas. Relatīvi bieži sastopam a 0 asinsgrupa. N 
lakšgrupas gēnu, iespējams, ir vairāk nekā m ūsdienās. M ūsdienās šo grupu 
irstāv baski.

Eiropiešu (kaukazoīdu) grupa: Nākam ais lielākais Rh- gēnu ciešum s un 
latīvi liels A2 asinsgrupas biežum s. C itu asinsgrupu gēni sastopam i vidēji 
eži. Parasts M apakšgrupas biežum s.

Afrikāņu (negroīdu) grupa: Ārkārtīgi bieži sastopam s Rh+ asinsgrupas 
ns, RhO, un m ēreni bieži Rh- gēns. Relatīvi liels A2 grupas biežum s, reti —  A 
'akšgrupas. Diezgan liels B asinsgrupas biežums.

Aziātu (mongoļu) grupa: Ļoti bieži sastopama B asinsgrupa, mazāk bieži —
l grupas un Rh- gēni.

Amerikas indiāņu grupa: Ļoti m az vai nem az nav A grupas, iespējams, nav 
grupas vai Rh-. Ļoti bieži sastopam a 0 asinsgrupa.

Australoīdu grupa: Bieži sastopam a AI grupa, bet ne A2 grupa vai Rh-. 
>ti bieži ir N apakšgrupas gēns.

Boida klasifikācija ir pilnīgāka nekā iepriekšējās, jo  tajā ir precīzāka atse- 
iķo rasu ģeogrāfiskā izplatība.

Dr. Luidži Kavalli no  Stenfordas Universitātes savā jaunākajā darbā ir iz- 
kojis seno cilvēku migrācijas radītajai gēnu plūsm ai, izm antojot sarežģītākas 
etodes un pam atojoties uz jaunākajām  DNS tehnoloģijām . D audzi no  viņa 
klājumiem apstiprina agrākos M uranta, Hiršfeldu, Snaidera un Boida novē- 
jum us attiecībā uz asinsgrupu sadalījum u pasaulē.
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E PIELIKUMS

Asinsgrupu apakšgrupas

Vairāk nekā 90% faktoru, kas saistīti ar asinsgrupu, attiecas uz galveno ABO 
grupu  sistēm u. Tomēr ir vairākas m azākas asins apakšgrupas, k u ru  lielākai daļai 
nav būtiskas nozīmes. No visām šīm  apakšgrupām  tikai trīs nosaka jūsu  rak
sturīgās īpašības, ietekmē veselības stāvokli un diētu. Es tās p iem inu  tikai 
dažreiz, lai konkretizētu jūsu  veselības program m u. Tom ēr es uzsveru: reāli 
jum s ir nepieciešam a tikai inform ācija par to, vai jum s ir 0, A, B vai AB asins
grupa.

Trīs mazāk nozīm īgās apakšgrupas ir:

•  Sekretorais vai nesekretorais tips
•  Rh pozitīvais (Rh+) un Rh negatīvais (Rh-)
•  M N asinsgrupu sistēma

Sekretorais un nesekretorais tips

Kaut gan ikviena cilvēka asins šūnās ir asinsgrupas antigēns, dažiem cil
vēkiem ir arī asinsgrupas antigēns, kas brīvi pārvietojas organism a sekrētos. Šos 
cilvēkus sauc par sekretorajiem , jo  viņi asinsgrupu antigēnus sekretē siekalās, 
gļotās, sperm ā un  citos organism a šķidrum os. Sekretorā tipa cilvēku asinsgrupu 
ir iespējams noteikt ne tikai asinīs, bet arī citos organism a šķidrum os. Sekre
torais tips veido apm ēram  80% no populācijas, nesekretorais —  20%.

Sekretorais stāvoklis ļoti svarīgs ir tiesu izmeklēšanā. No izvarošanas upura 
iegūtais sperm as paraugs var atklāt noziedznieku, ja viņš ir sekretorā tipa un 
viņa asinsgrupa sakrīt a r sperm as paraugā noteikto asinsgrupu. Tomēr, ja viņš 
pieder pie m azāk izplatītā nesekretorā tipa, viņa asinsgrupu var noteik t vienīgi 
asinīs, bet ne citos organism a šķidrum os.

Cilvēkus, kuri savas asinsgrupas antigēnus nesekretē citos organism a šķidru
m os, izņem ot asinis, sauc par nesekretoriem . Sekretoro vai nesekretoro tipu
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•saka ABO asinsgrupa: to  regulē dažādi gēni. Tādējādi vienam  cilvēkam var 
it A asinsgrupas sekretorais tips, bet citam  —  A asinsgrupas nesekretorais.

Tā kā sekretorajam  tipam  ir vairāk vietas, k u r izvietot savas asinsgrupas 
tigēnus, viņu asinsgrupa organism ā ir izteiktāka nekā nesekretorajiem . No- 
kt, vai jūs esat sekretorais vai nesekretorais tips, ir tikpat viegli kā noteikt jūsu 
insgrupu ABO sistēmā. Vienkāršākais veids, kā noteikt sekretoro tipu, ir sie- 
lu pārbaude uz asinsgrupas aktivitāti. Šis tests netiek veikts bieži, lai gan ir 
irākas laboratorijas, kur par sam aksu veic šo pārbaudi. Kamēr jūs nezināt 
/u sekretoro stāvokli, es ieteiktu jum s uzskatīt sevi par sekretoro.

Nosakot sekretoro stāvokli, iespējams, tiks izm antota Lewis sistēma. Tā ir 
a un “netīra” m etode sekretorā vai nesekretorā tipa noteikšanai, un  es to 
sm inu tika tādēļ, lai jūs varētu saprast, kas ir rakstīts jūsu analīzes lapā.

Lewis sistēm ā ir divi iespējamie producētie antigēni, ko sauc Lewis a un 
wis b (nesajaukt ar A un B no ABO sistēm as), un to savstarpējā attiecība no- 
<a jūsu  sekretoro stāvokli. Lewis a+ b -  nozīm ē nesekretoro tipu , bet Lewis 
b+  atbilst sekretorajam  tipam .

Pozitīvs vai negatīvs

Kad es saviem pacientiem  nosaku asinsgrupu, viņi gandrīz uzreiz jautā, vai 
pozitīvi vai negatīvi. D audzi cilvēki nesaprot, ka tas ir atsevišķs asinsgrupu 
lalījum s, ko sauc par rēzus vai Rh sistēm u, un tam  nav nekā kopīga ar jūsu 
50 sistēmas asinsgrupu, tom ēr šis iedalījums ir ļoti svarīgs grūtniecēm .

Rh sistēmas nosaukum s ir cēlies no rēzus pērtiķiem  —  bieži izm antotiem  
>oratorijas dzīvniekiem , kuru  asinīs šis faktors p irm o reizi tika atklāts. Ilgus 
dus ārstiem  tā bija neatrisināta mīkla —  kādēļ dažām  sievietēm, kurām  
rmā grūtniecība ir norisējusi norm āli, otrajās un turpm ākajās grūtniecībās 
īstās komplikācijas, kas bieži izraisa spontānu  abortu  un pat mātes nāvi. 
40. gadā tika atklāts (to atkal izdarīja apbrīnojam ais Dr. Landsteiners), ka šīm 
■vietēm bija atšķirīga asinsgrupa nekā viņu bērniem , kuriem  bija tēva asins- 
upa. Bērni bija Rh+, tas nozīm ē ka viņu asins šūnās bija Rh antigēns. Viņu 
ātes bija R h-, kas nozīm ē, ka viņu asinīs šī antigēna nebija. Atšķirībā no ABO 
tēm as, kurā antivielas pret citām  asinsgrupām  attīstās kopš dzim šanas, Rh-
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cilvēki neveido antivielas pret Rh antigēnu, lidz viņi pirm oreiz netiek sensibi- 
lizēti. Sensibilizācija parasti notiek, apm ainoties m ātes un bērna asinīm  dzem 
dību laikā, bet m ātes im ūnsistēm ai nav pietiekam i daudz laika, lai reaģētu uz 
p irm o bērnu . Tomēr, ja nākam ajā grūtniecībā m ātei atkal ir Rh+ bērns, māte, 
kas tagad ir sensibilizēta, veido antivielas pret bērna asinsgrupu. Reakcijas pret 
Rh faktoru var rasties tikai Rh- sievietēm, kas ieņem  bērnu  no  Rh+ tēva. Rh+ 
sievietēm, kādas ir 85% no populācijas, šādi sarežģījumi nerodas. Rh sistēma 
nav būtiska, ja runa ir par diētām  vai slim ībām , bet tā ir svarīga sievietēm fer- 
tilā vecumā, kurām  ir Rh-,

MN asinsgrupu sistēma

MN asinsgrupu sistēm a ir m azpazīstam a, jo  tā nav svarīgs faktors asins 
pārliešanā vai orgānu transplantācijā un tai nav lielas nozīm es m edicīnas ikdie
nas praksē. Tom ēr ar to ir saistītas vairākas slimības, kaut arī nelielā mērā.

Šajā sistēm ā cilvēkam var bū t M M , NN vai M N asinsgrupa atkarībā no tā, 
vai viņa šūnās ir tikai M antigēns (kas dos M M  grupu), tikai N antigēns (NN) 
vai abi antigēni (M N ). Šī sistēma reizēm tiek piem inēta, sevišķi runājo t par vēzi 
un sirds slimībām. Apm ēram  28% cilvēku ir MM grupa, 22% - NN, un 50% - MN.
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Šis trīs asins apakšgrupu sistēmas es bieži izm antoju savā praksē, un arī citi 
ti nereti iekļauj tās laboratorisko izm eklējum u sarakstā. Kaut gan visu nepie- 
šam o inform āciju jūs varat iegūt, zinot vienīgi savu ABO asinsgrupu, šis sistē- 
is dod detalizētāku un dziļāku izpratni par jūsu  asins īpašībām .

Šie rezultāti, ko es saucu par “asinsgrupas d o k u m en tu ”, ir b u rtu  virkne, 
» raksturo pacientu. Tie ir tikpat specifiski kā pirkstu nospiedum i. Tikai uz- 
rtot skatienu šim “dokum en tam ”, m an ir skaidrs, kāda diēta un slim ību pro- 
ikses plāns ir jāsastāda. Lūk, šāda dokum enta piem ērs.

Jusu asinsgrupas dokum ents

O trs piem ers:

Ja gribat papild ināt savu program m u līdz šādai pakāpei. Tomēr, ja jūs zināt 
ū  savu ABO asinsgrupu, jum s ir 90% nepieciešam ās inform ācijas, un tieši tai 
āpievērš vislielākā uzm anība.
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G PIELIKUMS

Plāns: jūs varat būt daļa no asinsgrupas revolūcijas

Asinsgrupu revolūciju tu rp in a  visi tie cilvēki, par kuru  dzīves sastāvdaļu ir 
vusi asinsgrupai atbilstoša diēta. Es tu rp in u  pētīt apstākļus, kas ir saistīti ar 
nsgrupai atbilstošām  diētām , kā ari vēsturiskos datus, ka varēti b ū t saistīti ar 
teiktām asinsgrupām  un slimībām .

Es ļoti gribētu jūs tajā iesaistīt. Pēc tam  kad jūs būsiet ievērojis asinsgrupai 
ilstošu diētu trīs m ēnešus vai ilgāk, es vēlētos saņem t ziņojum u par to, kas 
iums ir noticis. Man būtu  arī interesanti uzzināt, kā jūs pielāgojāties jauna- 
ēdienkartei un receptes, kas varētu noderēt arī citiem.

Jūsu piedalīšanās šajā darbā dos svarīgu ieguldījum u citu cilvēku dzīvē un 
elībā. Paldies par atsaucību!

1.daļa. Vispārīgi dati

V ecum s____
D zim u m s____ V _____ S

A sin sg ru p a____ 0 _____ A _____ B ____ AB
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Ja jum s ir zinām a ari apakšgrupa, ierakstiet to šeit:
Rēzus faktors ____ Rh+ _____ R h -
Sekretorais t ip s____ sekretors _____ nesekretors
M N g ru p a ____ MM _____ M N _____ NN

Ģimenes asinsgrupas ģenealoģiskais koks

Ja jūs varat sameklēt šo inform āciju  par asinsgrupām , jūs labāk izpratīsiet 
savas asinsgrupas pārm antošanas nozīm i.

No tēva puses No mātes puses

Jūsu vec tēvam ____  Jūsu vec tēvam ____
Jūsu vecm am iņa i____
Jūsu tē v a m ____

Jūsu dzīvesbiedra(-es) dati (ja esat precējies(-usies)):

Ju m s____  Jūsu dzīvesbiedram (-ei)

Jūsu b ē rn ie m ____________________________

Jūsu teva senč iem :.

Jūsu dzīvesbiedra(-es) teva senčiem: _

Jūsu m ātes senčiem :.

Jūsu dzīvesbiedra(-es) m ātes senčiem:
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Jusu vecm ām iņai _  
Jūsu m ā te i____

No teva puses

Jūsu vec tēvam ____
Jūsu v ecm ām iņ a i____
Jūsu tē v a m ____

No matēs puses

Jūsu v ec tēvam ____
Jūsu vecm ām iņa i____
Jūsu m ā te i____



Vai jusu vai arī jūs dzīvesbiedra(-es) ģim enē ir raksturīgas īpašas slimības?
J ā ____  N ē ____
Ja ir, lūdzu, aprakstiet tās sīkāk.

II daļa. Jūsu personīgie dati

Vai jum s nesen ir bijušas slimības, ku ru  dēļ nācās saņem t terapiju?
J ā ____  N ē ____
Ja ir, lūdzu, aprakstiet tās sīkāk.

Vai jum s agrāk ir bijušas slimības, kuru  dēļ nācās saņem t terapiju?
J ā ____  N ē ____
Ja ir, lūdzu, aprakstiet tās sīkāk.

Vai jum s kādreiz ir bijušas operācijas?
J ā ____  N ē ____
Ja ir, lūdzu, aprakstiet tās sīkāk.

Vai jūs pašlaik saņem at vai agrāk esat saņēm is m edikam entus?
J ā ____  N ē ____
Ja ir, lūdzu, aprakstiet sīkāk.

Vai jūs uzskatāt, ka jum s ir:
____  Liekā ķerm eņa masa ____  norm āls svars ____ pārāk mazs svars

Kāda ir jūsu profesija?________________________________________________

Kāds ir stress jūsu dzīvē:
____ spēcīgs stress _____ m ērens stress _____ neliels stress

Jūs uzskatāt, ka jum s ir:
____ intensīva fiziska slodze
____ regulāra fiziska slodze
____ viegla fiziska slodze
____ nav nekādas fiziskas slodzes
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Ja jūs regulāri vingrojat, kāda veida nodarbības jum s patīk?

Kāds ir jūsu tipiskais uzturs? Nosauciet produktus, kurus jūs parasti ēdat.

Vai jūs esat kādreiz izmēģinājis kādu diētu? Ja jā, tad kādu un  kāpēc jūs 
sākāt to? Kādi bija rezultāti?

III daļa. Jūsu pieredze ar asinsgrupai atbilstošu diētu

Kādēļ jūs nolēm āt izm ēģināt asinsgrupai atbilstošu diētu? Aprakstiet, cik 
sīki vien varat. P iem ēram , vai jum s vai kādam  ģim enes loceklim  bija kāda 
slimība, un jum s likās, ka diēta varētu palīdzēt? Vai jūs pēc šīs grām atas izlasī
šanas nolēm āt, ka šī m etode dos jum s iespēju tu rpm āk  kontrolēt savu izvēli un 
ietekm ēt veselību?

Cik ilgi jūs ievērojāt asinsgrupai atbilstošu diētu?

Kam jum s bija visgrūtāk pielāgoties?

Vai jūs sekojāt arī ieteikum iem  par fiziskajām nodarbībām ? Ja jā, tad ko jūs 
varat teikt par stresa līm eni un savu vispārējo stāvokli? Ja jūs radikāli m ainījāt 
nodarb ību  veidu, ar ko nodarbojāties agrāk, p ret citu  (piem ., no  skriešanas uz 
jogu), aprakstiet šīs pārm aiņas. Vai jum s tas nāca par labu vai ne?

Kāds bija jūsu vispārējais iespaids par asinsgrupai atbilstošu d iē tu ?_______

(Ja tas uz jum s attiecas) Vai jūsu  dzīvesbiedrs(-e) un jūsu bērni arī izmēģi
nāja asinsgrupai atbilstošu diētu? Ja jā, tad kāds bija viņu iespaids?

Vai jūs konstatējāt, ka ir kāda recepte vai alternatīvs produkts, kas padarīja 
asinsgrupai atbilstošo diētu jum s īpaši iedarbīgu? Ja iespējams, lūdzu, aprak
stiet to  sīkāk.

Vai jūs atradāt piem ērotu  iespēju, kā saskaņot ģim enes locekļu vajadzības, 
kuriem  ir dažādas asinsgrupas? Lūdzu, dalieties pieredzē.
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Vai jum s ir radušies secinājum i par asinsgrupai atbilstošu diētu, ko jūs 
)ētu pastāstīt? Es labprāt saņem tu jūsu  kom entārus, jo  tie m an palīdzēs 
pm ākajā darbā.

(aizpildīt pēc vēlēšanās)
V ārd s_____________________________
A drese____________________________
P ilsē ta____________________________
V alsts_____________________________
Telefons___________________________

Vai jūs piekrītat kontaktēties sakarā ar jūsu pieredzi par asinsgrupai atbil
žu diētu?

J ā ____  N ē ____

Vai jūs vēlaties, lai jūs iekļauj adrešu sarakstā, lai saņem tu pēdējo inform ā- 
par asinsgrupu izpēti un  terapiju?
J ā ____  N ē ____

Vai jum s ir interese saņem t inform āciju par asinsgrupas noteikšanas kom - 
ctu?
J ā ____  N ē ____

Paldies!

N osūtiet šo anketu  uz adresi:
Peter D ’Adām o, N .D .
Survey
P.O.Box 2106
Norwalk, CT 06852-2106
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339

Neitrāli produkti 321
N eolīta traucējum s 24, 332
Nervu darbības traucējum i 38, 176
Nespēja m ācīties 260
N iaclns 5 2 ,1 3 5 ,2 1 3
N ieru slim ības 240
Nitrīti 1 0 6 ,1 3 6 ,2 1 3
N ogurum s, sk. Hroniskā nogurum a sindrom s 
N om i Tošitaka 57

O
Olas, sk. Piena produkti un olas 
O lbaltum vielas 1 2 ,2 2 ,1 1 6 ,1 8 9  
Olīvas 7 6 ,1 1 7 ,1 6 0
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Olīveļļa 6 9 ,8 2 ,1 1 1 ,1 5 4 ,1 9 0  
O lnīcu vēzis 296  
Osteoartrīts 244 
O steoporoze 285  
0 asinsgrupa 2 1 ,2 2 ,2 9

antigēni un antivielas 32, 33, 35 
augi un fitoķīm iskie līdzekļi 52, 96 
diēta 50 ,61
ēdienreižu plāns un receptes 84 
karte 45
kā universāls donors 35 
nosliece uz vēzi 61 
pazīm es 61 
personība 101 
stress/fiziskā aktivitāte 98 
svara kontrole 62, 63 
uztura bagātinātāji 93 
veselības traucējum i 95 
vēsture 22

P
Pākšaugi, sk. Pupas un pākšaugi 
Pākšu pupiņu salāti 91, 131 ,210  
Panhem aglutinīni 76, 117, 183, 196, 332 
Parazīti 20
Pārtikas alerģija 68, 241 
Pārtikas nepanesība 68 ,241  
Paternitāte 318 
Pētersīļi 81
Piedevas 82, 124, 166, 202 
Piena produkti un olas 

A asinsgrupai 12 ,109  
AB asinsgrupai 188 
B asinsgrupai 148 ,152  
0  asinsgrupai 68 

Piens, sk. Piena produkti, laktozes 
nepanesība  

Pipari 201
Perniciozā anēm ija 248
Plaušu vēzis 299
Plēkšņu kvieši 157 ,193
Pneim onija 271
Pneumovax vakcīna 303
Polim orfism s 332
Poliom ielīts 229, 274
Pozitīvs rēzus faktors (R h+) 282, 339
Prentiss D žons 245

Probiotiski preparāti 109, 140 
Prostatas vēzis 299  
Psoriāze 54, 280
Pupas un pākšaugi 71, 112, 156, 192 
Pūšļu fuks 8 0 ,9 6 , 267

R
Rasu klasifikācija 29, 336
Rauga sēnīšu infekcijas 231 ,271
Receptes, sk. Ēdienreižu plāns un receptes
Reigans Ronalds 101
Reim atoīdais artrīts 38, 243, 244
Resnās zarnas vēzis 297
Rēzus faktors 337, 340
Rieksti un sēklas 70, 111, 155, 191
Rīsi 157, 159, 193, 193
Rostbifs 88
Rudzi 157

s
Saaukstēšanās slim ības un gripa 272 
Saindēšanās ar pārtiku 266  
Salvija 2 2 7 ,2 6 1 ,2 7 3  
Sarkanā vilkēde 28, 243, 247  
Sarkanvīns 125 ,203  
Sarkoidoze 276 
Sēklas, sk. Rieksti un sēklas 
Sekretorais un nesekretorais tips 3 3 ,2 3 3 , 267, 

277, 339 
Selēns 138 ,214  
Sezama sēklas 147 ,155  
Sibīrijas žeņšeņs 177 
Siena drudzis 242 
Sifiliss 276  
Sirds slim ības

A asinsgrupai 106 ,238  
AB asinsgrupai 189, 2 0 2 ,2 1 3 , 216  
0 asinsgrupai 100, 251 
riska faktori 324 
un triglicerīfi 332 

Sm adzeņu audzējs 296  
Smēķēšana 250, 289, 299 
Snaiders l.orenss 336 
Sojas produkti 301 
Spinātu salāti 89, 134, 174, 212  
Spontāns aborts 284, 340  
Springers D žordžs 295, 305
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Sulas un šķidrum i 7 9 ,1 2 1 ,1 6 3 ,2 0 0  
Stress un ieteicam a fiziska aktivitāte 52 
Svara sam azināšanās 49, 62, 322, 323

Š
Šizofrēnija 38
Šķidrumi, sk. Sulas un šķidrum i 
Šķiedrvielas 77

T
Tabulé 206
Tahini mērce 90, 133
Tai či 142 ,143 , 1 7 9 ,1 8 0 ,2 1 6 ,2 1 7
Tamoksifēns 304
Tauki, sk. Eļļas un tauki
Tējas, sk. Zāļu tējas
Tīfs 273
Tītara gaļas bum biņas ar tofu 131 
Tofu 1 1 8 ,1 8 4 ,1 9 6 ,3 2 7  
Tofu m ērce 130 
Tofu om lete 131,208  
Tofu-pesto lazanja 129,211  
Tofu-siera kūka 208 
Toksēmija 282 
Tomāti 7 6 ,1 1 7 ,1 8 4 ,1 9 6  
Triglicerīdi 332 
Tropiskās infekcijas 278 
Tropisko augu eļļas 327 
Tuberkuloze 276

u
O dens ar citronu 122, 1 2 7 ,2 0 0 ,2 0 5  
Urīnceļu slim ības 276, 300  
Uzm anības deficīta sindrom s 260 
Uztura bagātinātāji 51, 93, 135, 176, 212

Vairogdziedzera slim ības 63
Vakcīnas 2 2 8 ,2 2 9 ,2 9 5
Vēdera uzpūšanās 52, 80, 140, 162, 247
Veģetāra diēta 103 ,213
Vēzis

A asinsgrupai 106, 136, 140 
AB asinsgrupai 187, 196, 2 1 3 ,2 1 6  
cīņa pret vēzi 192,300  
form as 196 
un asinsgrupas 288 
un gēnu defekti 1 4 0 ,1 9 6 ,2 4 0  
un lektīni 32, 36, 39, 183 

Vēžveidīgie, sk. Jūras produkti 
Vielm aiņa 104 ,147 , 176 
Vilkābele 1 2 4 ,1 3 9 ,2 0 2 ,2 1 4  
Vīrusu infekcijas 274  
Vistas gaļa 1 5 0 ,269 ,321

z
Zāļu tējas 8 2 ,1 2 4 ,1 8 4 ,2 0 2  
Zemesrieksti 39, 112, 190, 302  
Zivis 173 
Zobārstniecība 232 
Zobu sāpes 46

ž
Zultspūšļa slim ības 190 ,215  
Žeņšeņs 166 ,270  
Zultsceļi 244, 278

V



Dr. Pīters Dž. D'Adamo ir pazīstams ārsts — dabas dziedniecības 
metožu speciālists, zinātnieks un lektors. Viņa plašie pētījumi un 
klīniskā pārbaude par asinsgrupu saistību ar veselību un slimībām 
ir pamatā novatoriskiem darbiem par daudzām slimībām, to  skaitā 

krūts vēzi.

Pēdējos 15 gadus Dr. D'Adamo ir veltījis, lai pētītu asinsgrupu, uztura 
un slimību savstarpējo saistību, un šis pētījums balstās uz viņa tēva 
30 gadu laikā veikto darbu.

Ketrina Vitnija ir līdzautore daudziem bestselleriem par veselību un 

medicīnu.

Tagad Dr. D'Adamo piedāvā veselīgas dzīves avotu — individualizētu 

plānu katrai asinsgrupai.


