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sveikatos stebuklo –  
nauda organizmui
Ląstelių energija – mūsų gyvybinė energija. Tik tada, kai mūsų ląstelės yra 
sveikos, sveikas ir mūsų kūnas. Ląstelės – mūsų sveikatos pagrindas. Kadangi 
jų negalime pataisyti ar sutvarkyti, tampa gyvybiškai svarbu padėti joms 
funkcionuoti ir atsinaujinti.

Kaip tai padaryti?

 

Vartojant fermentines mielių ląsteles! Jos palaiko ląstelių gyvybę savo unikaliu 
ląsteles maitinančiu aktyviu turiniu. Jau daugiau nei 40 metų fermentinės 
mielių ląstelės naudojamos natūraliai ligų prevencijai ir gydymui. Ar žinojote, 
kad mielės yra smulkiausias gydomasis grybas pasaulyje? Fermentuojant 
deguonimi iš jų pagaminamos fermentinės mielių ląstelės.
 

Šioje knygoje suprantamai pateikta visa tai, 
ką turėtumėte žinoti apie fermentines mielių 
ląsteles: kodėl jos tokios vertingos, kokią 
įtaką daro mūsų sveikatai ir savijautai, kaip 
veikia kiekvienoje mūsų kūno ląstelėje ir 
kodėl jos vadinamos jaunystės eliksyru.
Daugiau informacijos svetainėje www.sveikalastele.lt
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Sveikos ląstelės –  
sveikas kūnas

Pratarmė

Mūsų kūnas sudarytas iš maždaug 
100 bilijonų ląstelių. Ląstelės – tai 
organizmo pagrindas, struktūriniai 

mūsų kūno elementai. Nervų, raumenų, odos 
ir vidaus organų ląstelės atlieka labai specifines 
užduotis. Tai reiškia, kad kiekviena ląstelė yra 
svarbi mūsų kūnui ir sveikatai. Tačiau jų tyko 
įvairūs išoriniai pavojai. Laisvieji radikalai 
pažeidžia ląstelę sudarančias dalis. Jei 
pažeidimas stiprus, ląstelės nebegali atlikti savo 
funkcijų. Pažeidus nervų ląsteles, susilpnėja 
mūsų reakcija. Pažeidus odos ląsteles, greičiau 
sensta oda. Pažeidus raumenų ląsteles, senka 
fizinės jėgos. Pažeidus vidinių organų audinių 
ląsteles, sutrinka organų funkcijos. 
Deja, mūsų ląstelių neįmanoma pataisyti ar 
sutvarkyti. Stipriai pažeistos ląstelės žūsta. Ką 
galėtume padaryti, kad apsaugotume jas nuo 
išorinių pavojų ir išsaugotume jų funkcijas? 
Mums padės šios trys priemonės:

1. Aprūpinimas maistingosiomis 
medžiagomis: jei mūsų ląstelės bus 
aprūpintos gyvybiškai svarbiomis 
medžiagomis, jos galės tinkamai 
funkcionuoti.

2. Detoksikacija: laisvieji radikalai kenkia 
ląstelėms, todėl jie turi būti šalinami iš 
organizmo.

3. Imuninės sistemos stiprinimas: kad 
apsaugotumėte ląsteles nuo bakterijų, 
turime „treniruoti“ imuninę sistemą.

Kai kurie iš mūsų dabar pagalvos: juk turėtų 
būti tokia medžiaga, kuri atliktų visas šias tris 
apsaugines funkcijas? Tai ne tik svajonė. Tokia 
medžiaga yra. Ir ji yra gamtoje. Tai fermentinės 
mielių ląstelės, gyvos mielių ląstelės, augina-
mos prisotinant gyvybiškai svarbių medžiagų ir 
deguonies. Šios maistinės medžiagos 
išgaunamos iš vaisių ir daržovių koncentratų.
Tolesniuose šios knygelės puslapiuose 
sužinosite, kuo vertingos fermentinės mielių 
ląstelės, kaip jos veikia mūsų kūno ląsteles ir 
kodėl jos vadinamos natūraliomis, gyvomis 
ląstelėmis.
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1  d A L i S

Mielės ir sveikata
Kas yra mielės?

Į klausimą, kas, tiesą sakant, yra mielės, ga-
lime atsakyti paprastai. Mielės – tai patys 
mažiausi pasaulyje grybai! Juos sudaro vie-

na ląstelė, todėl jie vadinami vienaląsčiais mi-
kroorganizmais.
Grybai, kaip ir gyvūnai bei augalai, yra atskira 
gyvybės forma. Kaip visi gyvūnai ir augalai, 
grybai priskiriami eukariotams. Tai organiz-
mai, turintys tikrą ląstelės branduolį ir 
struktūras, tokias kaip mitochondrijos, apie 
kurias kalbėsime vėliau. Spėjama, kad mielės ir 
žmonės turi bendrus protėvius, nes ir žmonių 
organizme, ir mielėse yra daugybė tokių pačių 
fermentų.
Kadangi grybuose nėra chlorofilo, tai juose ne-
vyksta fotosintezė. Iš neorganinių medžiagų, 
naudodami šviesos energiją, jie negali pasiga-
minti organinių medžiagų. Kad išgautų 
energiją, grybai naudoja organines medžiagas. 
Šio proceso metu pašalinamas deguonis, o cuk-
rus suskyla į alkoholį ir anglies dioksidą. Šis 
procesas vadinamas fermentacija.
Mieliagrybiai bendrai vadinami Saccharomy-
ces. Šis terminas sudarytas iš dviejų graikiškų 
žodžių: sakcharon – cukrus ir mykes – grybas. 
Daugelis žmonių naudojamų mielių priklauso 
mieliagrybių  genčiai. Žinomiausios yra alaus ir 
kepimo mielės (Saccharomyces cerevisiae).
Ne visos mielės yra vienodos, ne visas galima 
naudoti kaip vertingą maisto papildą. Yra vadi-
namosios netikrosios mielės, kurios naudoja-

mos pašarams ir gamyboje, pavyzdžiui, vyno 
arba pašarinės mielės. Tačiau ir kepimo mielės, 
naudojamos mielinei tešlai ruošti, žmonėms 
netinka. Suvalgius presuotų kepimo mielių, jos 
toliau rūgtų žarnyne. Kaip maisto papildas ir 
medicinoje naudojamos specialiai užaugintos 
mielių kultūros. Šios mielės yra smulkiausi gy-
domieji grybeliai pasaulyje!

 
Mielės kaip tradicinė natūrali 

gydomoji priemonė
 
Mielės kaip vaistas vartojamos labai seniai. Jos 
minimos seniausiame Egipto medicininiame 
dokumente, vadinamajame Eberso papiruse, 
kurį egiptologas Georgas Ebersas surado 
Tėbuose. Šiame dokumente mieles siūloma 
naudoti „kaip vaistus nuo prislėgtumo“ arba 
kaip priemonę „nuo pilvo negalavimų“.
Graikų gydytojas Hipokratas naudojo mieles 
kaip natūralią gydomąją priemonę temperatūrai 
mažinti ir nuo viduriavimo. Jau antikos laikais 
mielės buvo vartojamos odos ligoms, 
uždegimams ir virškinimo sistemos sutriki-
mams gydyti. I a. po Kr. gydytojas ir vaistinin-
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kas Dioskuridas siūlė mieles vartoti nuo įvairių 
skausmų. Persijoje ir Arabijoje mielės irgi buvo 
vieni svarbiausių vaistų, ypač po to, kai 
žymiausias to meto gydytojas Avicena (930–
1037) savo vadovėlyje aprašė mielių poveikį 
organizmui. Viduramžių vienuolynuose mielės 
vartotos netgi nuo maro, o vienas žymiausių 
viduramžių gydytojų Paracelsas (1494–1541) 
jas gyrė kaip „dieviškąjį vaistą“. Tačiau bene 
daugiausia prie gydymo mielių produktais 
plėtros prisidėjo garsioji abatė ir gydytoja Hil-
degarda Bingenietė (1099–1179), savo 
surašytuose sveikatos patarimuose „Causa et 
Curare“ („Priežastys ir gydymas“) nuo įvairių 
ligų siūliusi vartoti gėrimus su mielėmis. 
Turbūt neatsitiktinai vos už kelių kilometrų 
nuo Bingeno, Geizenheimo mieste, yra įsikūręs 
žinomas natūralių vaistų iš mielių gamintojas 
– Dr. Wolz Zell GmbH. 
Gydomasis mielių poveikis buvo patvirtintas 
tada, kai mokslininkai jas tiksliai ištyrė ir sura-
do didelį kiekį B grupės vitaminų bei 
antibiotinių medžiagų. Be to, išsiaiškinta, kad 
mielių ląstelių sienelės stimuliuoja imuninę 
sistemą. Šis faktas paskatino gyvulininkystėje 
naudojamus antibiotinius pašarus keisti 
mielėmis (kaip žinia, infekcija gyvulio kūne 
plinta labai greitai), nes jos taip pat turi 
priešmikrobinį poveikį. Mielėse yra gausu 
proteinų, mineralinių medžiagų ir 
mikroelementų. Šiandien savo gydomąją galią 
mielės atskleidžia daugelyje maisto papildų.

  
Paracelsas Hipokratas

Hildegarda Bingenietė
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Mielių ląstelės kaip žmogaus kūno 
ląstelių modelis

Mielės yra labai įvairiapusiški organizmai. Jos 
vartojamos ne tik gaminant maisto produktus 
ar kaip gydomoji priemonė. Mokslininkai mie-
les naudoja kaip žmogaus kūno ląstelių modelį, 
nes mielių ląstelės yra stebėtinai panašios į 
žmogaus kūno ląsteles!
Mielės yra pirmasis organizmas, kuriame buvo 
atrasta genų struktūra. Iš to paaiškėjo, kad tarp 

mielių ir žmogaus ląstelės yra daugiau 
panašumų nei manyta. Todėl alaus mieliagry-
bis (Saccharomyces cerevisiae) laikomas vienu 
iš nedaugelio organizmų, tyrimuose gavęs vadi-
namojo modelinio organizmo statusą. Taigi, 
mielės yra modelis, kuriame mokslininkai gali 
stebėti procesus, vykstančius ir žmogaus kūno 
ląstelėse. Štai JAV mokslininkas dr. Lee Hart-
wellas naudodamas mielių ląsteles ištyrė 
žmogaus kūno ląstelių dalijimosi procesus ir už 
tai 2001 metais gavo Nobelio medicinos 
premiją.

Mielių ląstelė Žmogaus kūno ląstelė

1  ląstelės membrana
2  lizosoma
3  diktiosoma
4  citoplazma
5   endoplazminis tinklas su 

ribosomomis

6  laisvosios ribosomos
7  ląstelės branduolys
8  branduoliukas 
9  branduolio apvalkalas
10  branduolio poros

11   mitochondrijos su 
ribosomomis

12   endoplazminis tinklas be 
ribosomų

13  centriolė
14  desmosoma
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Mielių ląstelėse vyksta tos pačios reakcijos, kaip 
ir žmogaus organizme. Mokslininkai buvo 
sužavėti ir tuo, kad mielių genai daugelyje 
sričių turi daug bendro su žmogaus genais. 
Netgi mielių baltymai yra labai panašūs į 
žmogaus organizmo baltymus.
Todėl medicinoje mielių ląstelės naudojamos 
kaip geriausi modeliniai organizmai atliekant 
genetinius tyrimus, tiriant vėžinius susirgimus 
bei siekiant suprasti žmogaus senėjimo procesą. 
Pavyzdžiui, Gyseno radiacijos tyrėjų grupė 
bandė naudodami mielių ląsteles nustatyti, 
kaip žmogaus kūno ląstelės ilgose kosminėse 
kelionėse gali kompensuoti spinduliuotės 
padarytą žalą. Juk mielės tai padaro lygiai taip 
pat, kaip ir žmogaus ląstelės. Kitas pavyzdys – 
tam tikrų vaistų nuo vėžio veiksmingumo ir 
apsaugos nuo šalutinių poveikių tyrimai.
Ypač svarbu tai, kad mielių ląstelių fermentai, 
pavyzdžiui, DNR atnaujinimo fermentai yra 
identiški žmogaus ląstelių fermentams. Moks-
lininkui prof. dr. Feodorui Lynenui pavyko iš 
mielių ląstelės atskirti svarbią medžiagų apykai-
tos ląstelėje sudedamąją dalį – kofermentą A. 
Už šį tyrimą 1964 metais Lynenas gavo Nobe-
lio medicinos premiją.

 Prof. Feodoras Lynenas

Kodėl mielių ląstelės tokios 
vertingos?

Mielės turi daug maistinių medžiagų, todėl jos 
jau seniai sėkmingai vartojamos kaip maisto 
papildai:

 » kai organizme trūksta vitaminų 
(hipovitaminozė);

 » organizmui aprūpinti mineralinėmis 
medžiagomis ir mikroelementais (pvz., 
geležies ir folio rūgšties stokos – 
mažakraujystės profilaktikai);

 » kaip stiprinamoji priemonė sveikstant ir 
siekiant atgauti jėgas po ligų;

 » ankstyvo senėjimo simptomų prevencijai;
 » kaip probiotikai žarnyno florai atkurti.

Atkreipkite dėmesį į paskutinį punktą, kuria-
me minimas teigiamas mielių poveikis 
žarnynui. Mielės yra svarbių virškinimo 
fermentų, tokių kaip laktazė, sacharazė ir 
maltazė, šaltinis. Be to, mieliagrybis sušvelnina 
šalutinį antibiotikų poveikį, apsaugo nuo vidu-
riavimo ir veikia kaip probiotikas, tai reiškia – 
dauginasi žarnyne ir padeda tenykštėms bakte-
rijoms virškinti. Mieliagrybis taip pat didina 
žarnyno gleivinės atsparumą ir stiprina 
imuninę sistemą.
Produktai iš mielių, kaip ir kviečių grūdų ge-
malai, yra žinomiausi natūralūs maisto pa-
pildai, padedantys gerinti virškinimą. Jau 
šimtmečius liaudies medicina siūlo vartoti mie-
les ir cukraligei (Diabetes mellitus) gydyti. 
Šeštajame praeito šimtmečio dešimtmetyje tam 
buvo rastas mokslinis paaiškinimas, kai iš 
mielių kaip veiksminga medžiaga buvo išskirtas 
gliukozės tolerancijos faktorius, turintis chro-
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mo. Be to, mielėse buvo rasta daug amino 
rūgščių ir biologiškai aktyvių medžiagų, tokių 
kaip gliutationas, taip pat įvairių fermentų bei 
kofermentų Q6, Q10 ir fosfatido. Naujausiais 
tyrimais identifikuota per 6000 mielių 
proteinų, dauguma jų priskiriami fermentų 
grupei.
Visos sudedamosios mielių dalys atlieka 
gyvybiškai svarbias funkcijas, kad mūsų ląstelės 
galėtų nepriekaištingai dirbti, ypač jų „jėgainės“ 
– mitochondrijos, kuriose gaminama energija. 

Kad ląstelės dirbtų, būtinai reikia deguonies. Jo 
mitochondrijos sunaudoja 90 procentų, todėl 
ir kalbama apie „ląstelių kvėpavimą“.Būtent 
tada, mitochondrijoms naudojant deguonį, su-
sidaro itin daug ląstelėms žalingų laisvųjų 
radikalų. Mitochondrijos neturi regeneracijos 
mechanizmo, todėl svarbu gerai jas apsaugoti. 
Tai ir atlieka antioksidacinės mielių ląstelių su-
dedamosios dalys: vitaminai, cisteinas, gliuta-
tionas, mikroelementai ir kofermentas Q10.

EKSKurSAS:  
EgziStuojA nAudingi gydAnt yS ir LigAS SuKELiAnt yS grybELiAi

Taip jau yra, kad grybelių esama dviejų rūšių: gydantys ir sukeliantys ligas. Skirtumą tarp jų reikia žinoti. Sumesti į vieną katilą mielių

grybelį su Candida albicans grybeliu būtų tas pats, kas pievagrybį prilyginti musmirei. Candida albicans yra patogeninis grybas, ligų

sukėlėjas, o mielės yra tikras gydomasis grybas.

Todėl žmonės, sergantys grybelių sukeltomis infekcinėmis ligomis, neturėtų bijoti mielių preparatų. Dingstį būgštauti dėl mielių 

grybelių 1983 m. davė amerikiečių medikas dr. Williamas G. Crookas. Jis paskleidė gandą, kad mielių grybelis gali apsunkinti grybelių 

sukeltą ligą ir skatinti Candida albicans plitimą žarnyne, ir ragino nevartoti maisto produktų su mielėmis. Vėliau paaiškėjo, kad moks-

lininko nuomonė buvo klaidinga. Williamas G. Crookas atsiėmė savo teiginius, 1997 metais jis parašė: „Maistas, kurio sudėtyje yra 

mielių, neskatina Candida infekcijos plitimo.“

Paaiškėjo, kad yra kaip tik priešingai: mielių preparatai teigiamai veikia gydant grybelines ligas. Daugelis placebo kontroliuojamų 

klinikinių tyrimų parodė, kad medicininės mielės Saccharomyces cerevisiae Hansen CBS 5926 (pvz., produktas „Sanuzella D“) stab-

do Candida albicans grybelių plitimą. Taip nutinka todėl, kad mielės, didindamos cukrų skaidančių fermentų, tokių kaip sacharazė, 

laktazė ir maltazė, aktyvumą, atima iš Candida albicans grybelio maistą. Be to, probiotinis mielių grybelio poveikis pristabdo Candida 

albicans patekimą į kraują per žarnyno sieneles ir taip sumažina infekciją.
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2  d A L i S

Fermentinės mielių 
ląstelės – optimalus 

maisto medžiagų nešėjas
Visos mielės yra skirtingos

Kalbant apie išskirtinį gydomąjį mielių 
poveikį ir norint sulaukti teigiamų 
rezultatų, reikėtų žinoti, kad ne visos 

mielės vienodai veikia sveikatą. Tai priklauso 
nuo dviejų veiksnių:

 » Koks kiekis maistinių ir veikliųjų 
mielinių ląstelių medžiagų išlieka 
gaminant preparatus.

 » Kaip mielių ląstelės atkeliauja iki 
žarnyno ir ar žarnynas jas gerai 
pasisavina.

Alaus mielės gaminamos džiovinant (kaiti-
nant). Džiovintas mieles galima ilgiau laikyti. 
Jos būna miltelių, tablečių arba dribsnių pavi-
dalo. Jose gausu baltymų, mineralinių 
medžiagų ir B grupės vitaminų, tačiau karščiui 
jautrūs ingredientai, visų pirma, fermentai, 
kaitinant paprastai sunyksta.
Kitaip sakant, mielės mielėms nelygios ir ne 
visi jų preparatai vienodai veiksmingi. Tam, 
kad mielių ląstelės būtų naudingos žmogaus 
sveikatai, jos turi pasižymėti daugeliu savybių:
 » jose turi būti visų vertingų maistinių 

medžiagų (vitaminų, mineralinių 
medžiagų, mikroelementų, fermentų ir 
kofermentų), kurios turi būti biologiškai 

aktyvios formos;
 » jos turi būti atsparios skrandžio ir tulžies 

rūgštims, kad galėtų pasiekti žarnyną;
 » joms neturi būti leista toliau daugintis 

žarnyne. Tai pagrindinis aspektas 
vartojantiems fermentines mielių ląsteles, 
siekiant pagerinti sveikatą.

Kai mielės patiekiamos kaip milteliai ar tabletės, daug 
vertingų ingredientų būna sunaikinta

Tik tada, kai visos šios sąlygos yra išpildytos, 
mielės gali atskleisti optimalų gydomąjį ir 
profilaktinį poveikį žmogaus organizmui.
1969 metais biotechnologijos inžinieriui Sieg-
friedui Wolzui po ilgamečių tyrinėjimų pavyko 
atrasti deguonies fermentacijos metodą. Nau-
dojant šį metodą pirmą kartą buvo pradėtos 
auginti būtent tokios mielių ląstelės, kurios ati-
tinka anksčiau išvardytas sąlygas. Tai 
fermentinės mielių ląstelės!
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Kas yra fermentinės mielių 
ląstelės?

Fermentinės mielių ląstelės yra paprastos 
mielių ląstelės, tik pagerintos, todėl daug 
veiksmingesnės. Priešingai nei mielės miltelių 
ar tablečių pavidalu, fermentinės mielių ląstelės 
ne tik išlaiko sudedamąsias dalis biologiškai ak-
tyvias ir nepakitusias, bet išsaugo ir jose esančių 
fermentų aktyvumą.
Visa tai tapo įmanoma, kai Siegfriedas Wolzas 
išrado fermentacijos deguonimi būdą, kuriuo 
mielės nėra nei džiovinamos, nei kaitinamos, 
pasibaigus gamybos procesui yra natūraliai su-
darytos iš tiksliai tokių pačių biologiškai 
aktyvių komponentų, kokie yra žmogaus kūno 
ląstelėse (mat mielių genai 60–70 procentų ati-
tinka žmogaus genus).
Geras fermentinių mielių ląstelių komponentų 
įsisavinimas ir biologinis panaudojimas 

žarnyne užtikrinamas gamybai naudojant tik 
jaunas mielių ląsteles. Jų sienelės labai plonos, 
todėl ląstelės lengvai suvirškinamos. Mielių 
ląstelės išlieka biologiškai (fermentiškai) akty-
vios, bet jos nebegali daugintis, taigi tik per-
duoda gausybę vertingų maistinių medžiagų ir 
be rizikos atskleidžia savo maitinamąjį, 
biostimuliacinį ir imunologinį poveikį.
Tai reiškia, kad gydomąją galią ir teigiamą 
poveikį žmogaus ląstelių sveikatai turi tik 
fermentinės mielių ląstelės. Naujausi medicini-
niai ir biologiniai tyrimai patvirtina preparatų 
su fermentinėmis mielių ląstelėmis naudą:

 » Ląstelių „kvėpavimui“ mitochondrijose 
(ląstelių jėgainėse)

 » Energijos apykaitai 
 » Ląstelių apsaugai
 » Regeneracijai ir fizinio pajėgumo 

didinimui

Fermentinės mielių ląstelės

Gliukanai
Fermentai ir antioksidantai
Gyvybiškai svarbios medžiagos

Aprūpinimas 
gyvybiškai svarbiomis 

medžiagomis

Imunomoduliacija

Detoksikacija

laisvieji 
 radikalai

kenksmingos 
medžiagos
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 » Detoksikacijai ir imuninės sistemos 
stiprinimui

 » Ankstyvo senėjimo proceso prevencijai 
(„Anti-aging“ prasme, kai visuotinai 
pailgėjus vidutinei gyvenimo trukmei 
reikia išlaikyti kiek įmanoma geresnę 
sveikatą vyresniame amžiuje)

Ši akivaizdi terapinė nauda primena mums, dėl 
ko buvo pradėtos kurti fermentinės mielių 
ląstelės: kaip biologinis kovos su vėžiu ginklas 
ir kaip priemonė, stiprinanti vėžiu sergančių 
pacientų imunitetą. Siegfriedui Wolzui ilgus 
metus bendradarbiaujant su vėžio tyrėju dr. 
Paulu Gerhardu Seegeru kilo idėja sukurti šią 
natūralios medicinos naujovę. Ne tik Seggeras, 
bet ir kiti žymūs vėžio specialistai, kaip antai 
dr. Josefas Isselsas ir prof. dr. Julius Hacketha-
lis, išbandė ir rekomendavo vartoti fermentines 
mielių ląsteles. Šiandien fermentinės mielių 
ląstelės yra patvirtinta papildoma priemonė gy-
dant vėžį.

Jaunasis tyrėjas Siegfriedas Wolzas

Nuo tada, kai prieš 40 metų fermentinės mielių 
ląstelės buvo pradėtos vartoti kaip imunomo-
duliaciniai stiprinantys preparatai, buvo atlikta 

daug įvairių mokslinių šio išskirtinio preparato 
tyrimų. Ilgainiui moksliškai buvo įrodyta gy-
domoji fermentinių mielių nauda.

Kaip gaminamos fermentinės 
mielių ląstelės?

Fermentacijos deguonimi procesas paremtas 
ilgamečiais Siegfriedo Wolzo tyrimais. Iš 
pradžių Wolzas dirbo biotechnologu Boehrin-
ger-Ingelheim (red. past.: farmacijos įmonė, 
viena iš lyderių pasaulyje) tyrimų skyriuje, 
vėliau glaudžiai bendradarbiavo su biochemiku 
profesoriumi dr. Feodoru Lynenu. Profesoriui 
pavyko iš mielių išskirti kofermentą A, kuris 
yra svarbus vykstant medžiagų apykaitai 
ląstelėse. Už šį tyrimą 1964 metais Lynenas 
gavo Nobelio medicinos premiją.
Kad suprastume fermentacijos deguonimi 
procesą, turime žinoti, kas yra pati fermentaci-
ja. Fermentacija (lot. fermentum – liet.
„rūgimas“) – tai organinių medžiagų skaidy-
masis veikiant bakterijoms, grybeliams, 
ląstelinėms kultūroms ir fermentams. 
Apie viską iš eilės. Fermentavimas deguonimi 
– tai prisotinimas deguonimi, bet ne rūgimo 
procesas. Pirmiausia paprastos gamtoje randa-
mos mielių ląstelės sudedamos į maistingąjį 
tirpalą – vertingą augalinį aliejų (Triticum vul-
gare), kuris išgaunamas iš kviečių gemalų. No-
rint išgauti 1 litrą aliejaus, reikia išspausti net 
16 000 kg kviečių! Siekiant išsaugoti vertingus 
gemalų komponentus, aliejus gaunamas 
švelniu šaltojo spaudimo būdu. Kviečių gemalų 
aliejuje yra daug itin vertingų riebiųjų rūgščių, 
tokių kaip palmitinas, stearinas, oleinas, bei di-
delis kiekis nesočiųjų riebalų (linolo ir linoleno 
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rūgštys). Taip pat jame yra daug svarbių 
vitaminų – A, B, D, E, K ir ypač didelis kiekis 
vitamino E (tokoferolio).
Vėliau dedama vaisių ir daržovių koncentratų. 
Juose yra daug vertingų antrinių augalinių 
medžiagų, pavyzdžiui, iš mėlynių gaunamas an-
tocianas, iš pomidorų – likopenas, iš morkų – 
karotenoidai ir flavonoidai. Šis maistinių 
medžiagų tirpalas toliau papildomas mikroele-
mentais, tokiais kaip cinkas, selenas ir chro-
mas.
O tada vyksta štai kas: maistinių medžiagų tir-
pale mielių ląstelės jaučiasi lyg rojuje. Jos gaivi-
nasi aplink esančiomis medžiagomis ir tarsi 
„priėda“. Tuo pat metu mielių ląstelės yra nuo-
lat sotinamos deguonimi ir laikomos malonioje 
32 ºC šilumoje, joms pastoviai šilta ir gera, o 
svarbiausia – ne per karšta. Temperatūra ir de-
guonies tiekimas kontroliuojami visą parą.
Kad nereikėtų naudoti jokių dirbtinių 
konservantų, vykdant fermentaciją pasitelkia-
ma viena techninė gudrybė. Prieš baigiantis 
keletą dienų trunkančiam procesui deguonies 
tiekimas nutraukiamas. Dėl to susidaro šiek 
tiek rūgimo alkoholio, kuris puikiausiai tinka 
natūraliam fermentinių mielių ląstelių konser-
vavimui.
Fermentacijos deguonimi rezultatas – jaunos, 
šviežios fermentinės mielių ląstelės su gausybe 
vertingų maistinių medžiagų. Priešingai nei ga-
minant mielių miltelius ar tabletes, fermentinės 
mielių ląstelės nekaitinamos, todėl išlieka gyvy-
bingos. Tai reiškia, kad jų fermentai ir mito-
chondrijos lieka labai aktyvūs.
Taigi fermentacija deguonimi užtikrina, kad 
ląstelėse visos maistinės medžiagos išlieka tokia 
forma, kokia jos randamos gamtoje. Tokių 
savybių neturi jokios tabletės ir jokie skirtingų 

medžiagų mišiniai.
30-yje mililitrų fermentinių mielių ląstelių 
koncentrato yra maždaug 200 milijardų 
ląstelių, prisotintų maistinėmis medžiagomis ir 
fermentais. Kiekvienoje iš šių galingų ląstelių 
yra nuo 30 iki 50 mitochondrijų, taigi iš viso 
iki 50 ląstelės „jėgainių“. Neįtikėtina, kokį 
didelį kiekį maistinių medžiagų ir energijos jos 
gali suteikti organizmui! O ką fermentinės 
mielių ląstelės gali atlikti kūne, sužinosime ki-
tame skyriuje.
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Kokių medžiagų yra fermentinėse 
mielių ląstelėse?

Pirmoje dalyje išsiaiškinome, kad ir grynos 
mielės turi neįtikėtinai daug maistinių 
medžiagų. O štai kai mielės pateikiamos 
fermentinių mielių ląstelių forma, tai reiškia, 
kad jos buvo papildomai praturtintos 
vertingų mikromedžiagų: mikroelementų, 
vitaminų ir fitocheminių medžiagų. Todėl 

fermentinės mielių ląstelės dažnai lyginamos 
su biochemijos laboratorija. Maistinės 
medžiagos fermentinėse mielių ląstelėse yra 
natūralios formos, kaip maisto produktuose, 
taigi jas gerai įsisavina virškinamojo trakto 
gleivinė.

Fermentinių mielių ląstelių gamybos procesas

Fitocheminės medžiagos, vitaminai, mineralinės medžiagos ir mikroelementai

Deguonis

Fermentinės 
mielių 

ląstelės

Fermentacija deguonimi

Specialiai 
paruoštos 

mielės

Biotinas

Folio rūgštis
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Fermentinių mielių preparatų medžiagos (ištrauka)

Vitaminai B1, B2, B6, B12, biotinas, niacinas, 
pantoteno rūgštis, D ir E

Mineralinės medžiagos ir 
mikroelementai

Pvz., kalis, selenas, chromas, cinkas

Amino rūgštys Pvz., argininas, cisteinas, metioni-
nas, glutaminas

Fermentai ir kofermentai Pvz., katalazė, citochromo oksidazė, 
superoksido dismutazė, NADH, 
kofermentas Q6, kofermentas Q10

Ląstelės sienelės sudeda-
moji dalis kaip imuniteto 
stimuliatorius

Gliukanas, mananas

Kitos biologiškai aktyvios 
sudedamosios dalys

Pvz., cholinas, nukleotidas, gliuta-
tionas, mitochondrinė DNR seka 

Knygos pabaigoje rasite maistinių medžiagų, 
esančių fermentinių mielių ląstelių preparatuo-
se, ir jų savybių bei ypatingo poveikio žmogaus 
organizmui apžvalgą.

Kaip biologiškai aktyvios 
medžiagos perduodamos žmogaus 

organizmui

Kadangi į žmogaus kūno ląsteles panašios 
fermentinės mielių ląstelės yra labai aktyvios, 
tai jos yra idealios natūralių maistinių medžiagų 
transportavimo priemonės. Kai išgertos 
fermentinės mielių ląstelės pasiekia skrandį, 
stiprios skrandžio rūgštys nepakenkia joms, nes 
jas patikimai saugo ypatingas apvalkalas ir 
ląstelių sienelės. Taip ląstelės į žarnyną patenka 
nepažeistos. Po fermentavimo deguonimi (pa-
gal dr. Wolz) mielių ląstelės tampa ypatingos 
tuo, kad žarnyne jos nebesidaugina, todėl yra 
labai lengvai įsisavinamos.
Patekusias į žarnyną fermentines mielių ląsteles 
virškina kasos fermentai, taip „išlaisvinamos“ 

Fermentinių mielių ląstelių kelias per žmogaus 
organizmą

jų sudedamosios dalys. Ten žmogaus organiz-
mas jas lengvai įsisavina. Mielės padaro biolo-
gines medžiagas lengvai įsisavinamomis, ypač 
vitaminus B6 ir B12 (šie vitaminai svarbūs ve-
getarams, nes B12 daugiausia gaunamas su 
mėsa), folio rūgštį, geležį, seleną, chromą ir 
kofermentą Q10.
Šiek tiek kitaip vyksta fermentų įsisavinimo 
procesas. Iš dalies nesuvirškinti fermentai tie-
siogiai arba su skysčių lašeliais patenka pro 
žarnyno sieneles į kraujotaką. Šis procesas vadi-

1 
Fermentinių mielių ląstelių 

gėrimas

2 
Ląstelės nepažeistos 

praeina skrandį ir 
dvylikapirštę žarną

3 
Imunomoduliacija 
žarnyne: maistinių 

medžiagų 
išlaisvinimas ir 

įsisavinimas

Dvylikapirštė 
žarna

Skrandis

Žarnynas
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Ekskursas:

FErMEntuoti MAiSto ProduKtAi – 
MūSų SVEiKAtoS rAKtAS

Ar pastebėjote, kad daugelis vaistų pavadinimų turi priešdėlį 

„anti-“, pavyzdžiui, antialerginiai, antireumatiniai, antidiabeti-

niai, antihistamininiai ir t.t. Žinomiausi iš tokių yra antibiotikai, 

kas tiesiogiai išvertus reiškia „prieš gyvybę“. Atsvara antibioti-

kams yra probiotikai, o juos apibūdinančio žodžio reikšmė yra 

„už gyvybę“. Štai kas iš tikrųjų yra fermentuoti maisto pro-

duktai: juose yra milijardai smulkiausių darinių, vadinamųjų 

mikroorganizmų, kurie mūsų organizmui būtini, jį visapusiškai 

palaiko. Todėl daugelyje kultūrų fermentuoti produktai verti-

nami kaip gyvybės eliksyras.

Kas vyksta fermentacijos metu? Mikroorganizmai taip pakeičia 

maisto produktus, kad jie ilgiau išsilaiko, pagerėja jų skonis 

bei kvapas. Tai reiškia, kad fermentuoti maisto produktai il-

giau išlieka švieži ir yra apsaugoti nuo puvinio sukėlėjo. Be to, 

rūgdami maisto produktai tarsi „apvirškinami“, todėl yra leng-

viau įsisavinami. Juose esančias svarbias maistines medžiagas, 

tokias kaip vitaminai, amino rūgštys ir mineralai, organizmas 

žymiai geriau įsisavina, nes jos yra biologiškai prieinamesnės.

Be to, fermentuotuose maisto produktuose yra daugiau 

vitaminų ir jie ilgiau išsilaiko. Pavyzdžiui, jei jogurtą lyginsime 

su pienu, vitamino B3 (niacino) jame rasime 50 procentų dau-

giau negu piene. Raugintuose kopūstuose, kurie laikomi ištisus 

mėnesius, išlieka gausybė vitamino C, net Džeimsas Kukas 

(1728–1779), keliavęs aplink pasaulį, išplaukdamas į ilgas ke-

liones pasiimdavo raugintų kopūstų, kad jūrininkai nepristigtų 

vitamino C ir nesusirgtų skorbutu. Be to, mikroorganizmai labai 

svarbūs tam, kad pasigamintų tam tikros maistinės medžiagos, 

tokios kaip vitaminai, fermentai ir riebiosios rūgštys.

Visame pasaulyje žmonės jau seniai suprato, kad fermentuoti 

arba rauginti maisto produktai turi gydomąjį poveikį organiz-

mui, nes juose esantys mikroorganizmai palaiko žarnyno flo-

ros pusiausvyrą. Reikia nepamiršti, kad žmogus gyvena kartu 

(simbiozėje) su bilijonu mikroorganizmų. Jie padeda mūsų 

kūnui įsisavinti gyvybiškai svarbias maistines medžiagas ir kartu 

su žarnyno paviršiumi suformuoja apsauginį barjerą, kuris tar-

nauja kaip viso organizmo šarvas. Taip mikroorganizmai saugo 

mus nuo susirgimų.

Mikroorganizmai susikaupia ant vidinių žarnų sienelių ir 

neleidžia įsitvirtinti ir kolonizuotis ligas sukeliančioms bakteri-

joms. Tai ypač svarbu, kai tenka gerti antibiotikus: antibiotikai 

žudo ne tik ligos sukėlėjus, bet, deja, ir nemažai gerųjų žarnyno 

bakterijų. O mikroorganizmai iš fermentuotų maisto produktų 

namas persorpcija arba pinocitoze. Mielių fer-
mentai vėliau atlieka įvairias funkcijas, 

pavyzdžiui, sumažina patogeninių imuninių 
kompleksų lygį.
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ar probiotinių preparatų (tokiais atvejais rekomenduotina dr. 

Wolzo „Darmflora plus select“) padeda žarnynui sparčiau atsi-

naujinti.

Mikroorganizmų, esančių fermentuotuose maisto produktuose, 

imunitetą stiprinančios savybės labai priklauso nuo padidėjusio 

T-limfocitų, taip pat žinomų kaip vėžio ląstelių žudikių, kiekio.

Reguliariai vartojant fermentuotus maisto produktus išlyginama 

rūgščių ir šarmų pusiausvyra organizme. Fermentuotuose pie-

no produktuose esančios organinės rūgštys daro organizmui 

šarminį poveikį. Be to, jos skatina detoksikaciją ir organizmo 

valymąsi, skaidydamos sunkiuosius metalus ir išvalydamos kūno 

skysčius, tokius kaip kraują ir limfą.

Jogurtas – vienas žinomiausių fermentuotų maisto produktų
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Fermentuotų maisto produktų pavyzdžiai
Produktas Mikroorganizmai
 
Pieno produktai
Jogurtas Pieno rūgšties bakterijos
Kefyras/airanas Pieno rūgšties bakterijos 

+ mielės
Kumysas (mongoliškas kumelės 
pienas)

Pieno rūgšties bakterijos

Grietinė Pieno rūgšties bakterijos
 
Gėrimai
Gira (duonos gėrimas) Pieno rūgšties bakterijos 

+ mielės
Alus Mielės
Vynas Mielės
Sakė (japoniškas ryžių vynas) Mielės
Miso (sojų pasta) Siūliniai grybai + mielės
Tofu (sojų varškė) Siūliniai grybai
Shoyu (sojų padažas) Siūliniai grybai + mielės
Kombucha (arbatos gėrimas) Mielės + arbatos grybas

 
Daržovės
Rauginti kopūstai Pieno rūgšties bakterijos
Konservuotos daržovės (daržovių 
mišiniai, rauginti agurkai)

Pieno rūgšties bakterijos 
+ mielės

Kimči (korėjietiški rauginti 
kopūstai)

Pieno rūgšties bakterijos 
+ mielės

 
Duona
Raugas Pieno rūgšties bakterijos 

+ mielės
Injera (etiopiška duona) Pieno rūgšties bakterijos 

+ mielės
 
Ekstraktai
Zell Oxygen® (su fermentinėmis 
mielių ląstelėmis)

Mielės 

Actas Acto rūgšties bakterijos

Deja, tradicinių fermentuotų maisto produktų, tokių 

kaip rauginti kopūstai, vis rečiau pasitaiko šių dienų 

mūsų valgiaraštyje. Fermentuoti prekybos centruose 

esantys produktai, pavyzdžiui, pieno produktai ar 

alus, dažniausiai būna pasterizuoti. Duona nustojo 

būti kepama su natūraliu raugu – tam naudojamos 

pramoninės mielės. Kita vertus, mes kovojame su 

bakterijomis kiek įmanydami – pradedant chlo-

ruotu vandeniu bei antibakteriniu muilu ir baigiant 

perdėtu antibiotikų vartojimu.

Kadangi mūsų organizmas priklausomas nuo 

simbiozės su natūraliomis bakterijomis, vis svarbiau 

tampa atkurti bakterinę organizmo pusiausvyrą. 

Fermentuoti maisto produktai – išbandyta 

priemonė šiam tikslui pasiekti. Fermentinių mielių 

ląstelių ekstraktas aprūpina organizmą milijardais 

šviežių fermentinių ląstelių.
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Kofermentai –  
fermentų padėjėjai

Dar turbūt atsimenate chemijos pamokas, o jei 
konkrečiau – eksperimentą su gabaliniu cukru-
mi. Jei bandysite cukraus gabaliuką uždegti 
degtuku ar netgi dujų degikliu, nepavyks. Bet 
jei ant cukraus užbersite cigaretės pelenų, tai 
cukrus užsidegs ir pamažu rusens. Kodėl? 
Cigaretės pelenuose yra nedidelis kiekis geležies 
junginių. Geležies junginiai veikia kaip katali-
zatorius, tai yra pagreitina degimo reakciją 
(arba apskritai padaro ją įmanomą).
Žmogaus organizme kaip tokie cheminių 
reakcijų pagreitintojai veikia fermentai, todėl 
juos vadina biokatalizatoriais. Fermentai – tai 
lyg medžiagų apykaitos varomoji jėga, be jų 
apykaita vyktų per lėtai. Fermentai priklauso 
baltymų grupei ir valdo arba skatina medžiagų 
apykaitos procesą organizme. Kiekvienas fer-
mentas turi savo specifinę funkciją ir reaguoja 
tik su kai kuriomis medžiagomis. Įsivaizduokite, 
kokio didžiulio kiekio įvairiausių fermentų rei-

kia gyvam organizmui, kad jis galėtų veikti be 
trikdžių.
Kad fermentai galėtų atlikti savo funkciją, 
jiems reikia padėjėjų – kofermentų. Tai paly-
ginti nesudėtingi biocheminiai junginiai. Ko-
fermentai trumpam prisijungia prie fermentų, 
kad prasidėtų cheminė reakcija. Problema yra 
ta, kad vykstant šiam procesui kofermentai 
būna suvartojami. Todėl organizmas jų turi 
nuolat gauti su maistu.
Ką gi fermentai turi bendra su mielėmis? Jau 
pats pavadinimas viską paaiškina. Žodis „enzi-
mas“ (kitaip vadinamas fermentas) kilęs iš 
graikų kalbos ir reiškia „iš mielių“, mat mielių 
ląstelėse yra milžiniškas kiekis fermentų. 
Fermentinių mielių ląstelių pranašumas prieš 
kaitintas ir džiovintas alaus mieles yra tas, kad 
fermentinėse mielių ląstelėse yra apie 4000 vis 
dar aktyvių fermentų, kurie gali padėti mūsų 
organizmui, pirmiausia jį detoksikuojant! 
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3  d A L i S

Kaip fermentinės mielių 
ląstelės detoksikuoja 

žmogaus kūno ląsteles

Mūsų gyvenamoji aplinka kasmet vis 
labiau užteršiama kenksmingomis 
medžiagomis. Pavyzdžiui, Vokieti-

joje per metus į orą išmetama 20 mln. tonų 
kenksmingų medžiagų, iš jų 600 tūkst. tonų 
kenksmingų dulkių dalelių, 2 mln. tonų sieros 
dioksido, 3 mln. tonų azoto oksido, 9 mln. 
tonų anglies monoksido ir 2,5 mln. tonų 
organinių medžiagų. Prie to dar pridėkime 33 
tūkst. tonų pesticidų ir dirbtinių trąšų, kurio-
mis kasmet apdorojami laukai. Pavyzdžiui, 
kiekvienas Vokietijos pilietis per metus gauna 
beveik 3–4 kg chemikalų, daugiausia iš maisto 
priedų ir gamybinių priemaišų. Taigi tokiomis 
aplinkybėmis organizmo detoksikacijos ir 
imuninės sistemos turi stipriai paplušėti, kar-
tais jos pasiekia ribą ir išsenka.
Kaip mūsų organizmas susidoroja su aplinkos 
toksinais? Ankstesnėje dalyje kalbėjome apie 
fermentus ir kofermentus bei apie tai, kad 
kiekvienas fermentas atlieka organizme tam 
tikrą užduotį. Netgi organizmui detoksikuoti 
skirti specialūs fermentai, kurie saugo žmogaus 
ląsteles nuo kenksmingo aplinkos poveikio: 
sunkiųjų metalų, pesticidų ir kitų kenksmingų 
medžiagų. Fermentinės mielių ląstelės pasižymi 
dideliu kiekiu detoksikacinių fermentų, tokių 
kaip glutationas ir glutationo peroksidazė. Tai 
svarbiausi mūsų organizmo apsaugos sistemos 
fermentai, kurių daugiausia yra pagrindiniame 

detoksikacijos organe – kepenyse. Čia glutatio-
nas padeda apdoroti paties organizmo atliekas, 
kenksmingas medžiagas ir toksinus taip, kad jie 
lengviau pasišalintų. Sukurti dirbtinius gluta-
tiono papildus ir pateikti juos kapsulių pavida-
lu būtų milžiniškas darbas, o tokios kapsulės 
eiliniam vartotojui būtų net neįperkamos. 
Tačiau su amžiumi glutationo atsargos mūsų 
organizme senka. Ar tai priklauso nuo to, kad 
mūsų organizmas jį sunaudoja, ar mažiau jo 
gamina, tiksliai dar nežinoma. Kad ir kaip ten 
būtų, fermentinės mielių ląstelės gali visiškai 
patenkinti glutationo poreikį. Be to, jose yra ir 
amino rūgšties – metionino, kuris saugo gluta-
tiono atsargas. Fermentinėse mielių ląstelėse 
mikroorganizmai sąveikauja tobulai – kaip ir 
gamtoje.
Net ir žarnyne fermentinės mielių ląstelės atlie-
ka visus detoksikacijos darbus. Čia jos suriša 
kenksmingus nuodus, vadinamuosius entero-
toksinus, ir tuomet jie pašalinami tuštinantis.

Fermentinės mielių ląstelės – 
ginklas kovojant prieš laisvuosius 

radikalus 

Su žodžiu „detoksikacija“ mes siejame 
nuodingųjų medžiagų, tokių kaip sunkieji me-
talai ir ligas sukeliančios bakterijos, pašalinimą 
ar surišimą. Ankstesnėje dalyje minėjome, kad 
fermentinės mielių ląstelės apsaugo nuo kenks-
mingo aplinkos poveikio. Tačiau mūsų orga-
nizmas turi būti detoksikuotas ir kitaip – reikia 
neutralizuoti vadinamuosius laisvuosius radi-
kalus. Laisvieji radikalai – tai deguonies jungi-
niai, kurie kenkia žmogaus kūno ląstelėms. Jie 
yra didžiausi imuninės sistemos priešai, sparti-
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nantys senėjimo procesą ir galintys sukelti li-
gas.
Iš kur atsiranda laisvieji radikalai? Jie susidaro 
organizme vykstant medžiagų apykaitai, visų 
pirma, gaunant energiją iš deguonies – taigi 
kvėpuojant. Žinoma, neįmanoma imti mažiau 
kvėpuoti. Kita vertus, tam tikras laisvųjų 
radikalų kiekis reikalingas medžiagų apykaitai. 
Tačiau, kai jų susidaro per daug, tada jau kyla 
problema. Laisvieji radikalai – tai nestabilios 
molekulės, praradusios vieną elektroną. Jie la-
bai greitai reaguoja su sveikomis mūsų organiz-
mo ląstelėmis ir, norėdami stabilizuotis, atima 
iš jų reikiamą elektroną ir tokiu būdu daro 
joms žalą. Laisvieji radikalai atakuoja ląstelių 
membranas bei proteinus ir gali negrįžtamai 
pažeisti arba visai sunaikinti ląsteles. Dėl to 
spartėja senėjimo procesas, o tai gali sąlygoti 
tokių ligų kaip aterosklerozė, Alzheimerio liga 
ar vėžys pradžią.
Ypač daug laisvųjų radikalų susidaro sportuo-
jant ir dirbant fiziškai. To priežastis – padažnėjęs 
kvėpavimas. Laisvieji radikalai taip pat susidaro 
esant uždegimui arba susižeidus. Ypač daug jų 
susidaro rūkant: įtraukus vos vieną cigaretės 
dūmą į rūkančiojo plaučius patenka 1015 
bilijonų laisvųjų radikalų. Kitos priežastys, 
sukeliančios laisvųjų radikalų susidarymą, yra 
alkoholio ir kavos vartojimas bei jonizuojančioji 
spinduliuotė (nuo televizoriaus, kompiuterio ir 
ultravioletinių spindulių šaltinių), ozonas ir 
pesticidai. Netgi kepsninėje keptos mėsos rie-
baluose susidarantys peroksidai organizme vir- 
sta laisvaisiais radikalais.

antioksidantas

ląstelė

laisvieji 
radikalai

pažeidimas dėl 
laisvųjų radikalų 
poveikio

ląstelės sienelė

Antioksidantai neutralizuoja laisvuosius radikalus

Perteklinius laisvuosius radikalus verčiant į ne-
kenksmingus dirba įvairios medžiagos – vita-
minai A, D ir E, mikroelementai – selenas ir 
cinkas, detoksikavimo fermentai ir kofermen-
tai – superoksido dismutazė, Q10 ir fitochemi-
kalai – antocianai ir flavonoidai. Fermentinės 
mielių ląstelės yra prisodrintos šių antioksidantų 
– laisvųjų radikalų „gaudytojų“, kuriuos orga-
nizmas labai lengvai įsisavina. Taigi fermentinės 
mielių ląstelės užtikrina efektyvią organizmo 
ląstelių apsaugą.

ORAC (deguonies radikalų 
absorbcijos pajėgumas): 

antioksidantų aktyvumą galima 
pamatuoti

Modernūs biologiniai žymekliai suteikė 
galimybę pamatuoti laisvuosius radikalus 
„gaudančių“ medžiagų kiekį maisto produktuo-
se ir taip nustatyti jų naudą sveikatai. Tam 
buvo įvestas matavimo vienetas ORAC – Oxy-
gen Radical Absorbance Capacity, lietuviškai –
deguonies radikalų absorbcijos pajėgumas 
(DRAP). Kuo aukštesnė maisto produktų 

mitochondrijos
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ORAC vertė, tuo jie naudingesni sveikatai. 
Kuo aukštesnė ORAC vertė, tuo didesnis 
antioksidantų skaičius maisto produktuose ar 
papilduose. Tyrimai parodė, kad žmonių, 
vartojančių maisto produktus su didele ORAC 
verte, antioksidantų kiekis kraujyje gali 
padidėti iki 25 procentų. Rekomenduojama 
paros norma – mažiausiai 3000 ORAC vienetų 
per parą. Pavyzdžiui, apelsinuose ORAC vertė 
yra 750 µmol/l. Fermentinių mielių ląstelių 
preparatuose ORAC vertė siekia netgi 5,500 
µmol/l (pvz., „ZellOxygen® Immunkomplex“) 
arba 8,500 µmol/l (pvz., „Sanuzella® ZYM 
sportsline“)!

Freiburgo universitetinės klinikos tyrėjų grupė, 
vadovaujama medicinos mokslų daktaro profe-
soriaus Aloyso Bergo, ištyrė, kiek antioksidantų 
yra fermentinių mielių ląstelių preparate „Zell 
Oxygen® Immunkomplex“. Keturias savaites 
kiekvieną dieną tiriami asmenys vartojo 
preparatą. Naujuoju matavimo metodu, nau-
dojant elektroninį paramagnetinio rezonanso 
spektroskopą, buvo nustatomas laisvųjų 
radikalų kiekis kraujyje. Tyrimo rezultatas: pa-
gal visus matavimo parametrus laisvųjų 
radikalų kiekis kraujyje gerokai sumažėjo. Šis 

tyrimas moksliškai patvirtino, kad vartojant 
„Zell Oxygen® Immunkomplex“ galima stipriai 
sumažinti laisvųjų radikalų kiekį. Tyrimų 
apžvalgoje teigiama, kad „įrodytas poveikis gali 
būti reikšmingas ligų prevencijai bei kaip pa-
pildoma priemonė gydant chroniškas degene- 
racines ligas“.

Taip apsaugome kūno ląstelių 
„jėgaines“

Viskas, ką mes darome, reikalauja energijos. Ar 
dirbame namuose, ar sportuojame, ar skaitome 
knygą, ar intensyviai mąstome, ar pietaujame, 
netgi kai miegame – mums reikia energijos. Šią 
energiją mūsų organizmas pasigamina smulkiau-
siose savo dalelėse – ląstelėse, konkrečiai mito-
chondrijose. Mitochondrijos – tai ląstelių 
„jėgainės“, pagrindinės energijos gamintojos. 
Kuo daugiau mitochondrijų turi ląstelė, tuo 
daugiau energijos gali pagaminti. Dėl šios 
priežasties raumenų, nervų, jutimo ir kiaušidžių 
ląstelėse yra didesnis kiekis mitochondrijų 
negu kitose. Mūsų imuniteto ląstelėse leukoci-
tuose ir trombocituose taip pat yra 
mitochondrijų.
Jau kalbėjome apie „ląstelių kvėpavimą“. Tam, 
kad mitochondrijos galėtų gaminti energiją, 
joms reikalingas deguonis. Mitochondrijos su-
siduria su didžiule į kūną įsiskverbiančių 
laisvųjų radikalų daromos žalos grėsme. Ka-
dangi mitochondrijos neturi atkuriamojo me-
chanizmo, jas laisvieji radikalai gali lengvai su-
naikinti. Kai ląstelės nebegali pasigaminti pa-
kankamai energijos, prasideda vadinamasis de-
guonies stygiaus sindromas. Pasekmė – 
pažeistos ląstelės ir audiniai nebegali tinkamai 
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funkcionuoti ar miršta. Pirmieji deguonies sty-
giaus požymiai – raumenų silpnumas, raumenų 
skausmas, greitas raumenų nuovargis – gali 
pasireikšti net ir jauniems žmonėms. Deguo- 
nies stygiaus sindromas dažnai yra nuovargio, 
išsekimo bei neatsparumo ligoms priežastis. 
Nerimą kelia tai, kad vis daugiau ligų siejama 
su deguonies stygiaus sindromu, pavyzdžiui, 
Alzheimerio, Parkinsono ar kardiovaskulinės 
ligos, cukrinis diabetas ar navikiniai susirgimai, 
tokie kaip vėžys.

Mitochondrijos

Tačiau guodžia tai, kad deguonies stygiaus 
sindromą ląstelėse gali įveikti tam tikros 
mikromedžiagos. Prie jų visų pirma priski-
riamos antioksidacinės apsaugančios medžiagos 
– vitaminai C ir E, mikroelementai cinkas ir 
selenas bei kofermentas Q10. Visi jie yra veiks-
mingi laisvųjų radikalų „gaudytojai“, kartu 
saugantys mitochondrijas nuo sužalojimo. 
Geriausiai šie antioksidantai veikia būdami 
kartu. Tuomet jie papildo ir sustiprina vienas 
kito poveikį. Taigi, kas nori sustiprinti ląsteles, 
turi vartoti ne vieną maistingąją medžiagą kaip 
maisto papildą, bet kombinuotus preparatus, 
kuriuose būtų kuo daugiau medžiagų, 

naikinančių laisvuosius radikalus. Būtent toks 
preparatas ir yra fermentinių mielių ląstelių 
koncentratas.

Fermentinės mielių ląstelės pro mikroskopą
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4  d A L i S

Fermentinės mielių ląstelės – 
imuninės sistemos „treneriai“

Mūsų organizmui nuolat kelia grėsmę įvairūs svetimkūniai – parazitai, virusai, li-
gas sukeliantys grybeliai ir bakterijos. Kad nuo jų apsisaugotų, organizmas su-
formavo skydą – imuninę sistemą. Tai kompleksinė mūsų organizmo apsauginė 

sistema, ginanti nuo išorinių ir vidinių pavojų.

Jei mes galime išplėsti tvirtovę, aprūpinti karinį laivą papildoma amunicija, atnaujinti 
programinę įrangą, tai galime parengti kovai bei papildomai „apginkluoti“ savo apsauginį 
skydą – imuninę sistemą, padaryti ją efektyvesnę. Šiuo tikslu organizmui reikia duoti tam 
tikrų specialių medžiagų, reikalingų imuninės sistemos ląstelėms ir organams. Fermentinės 
mielių ląstelės savo sudėtyje turi daug šių imunitetą stiprinančių biologiškai aktyvių 
medžiagų:

 » vitamino C
 » vitamino D
 » seleno
 » cinko
 » chromo

Fermentinės mielių ląstelės ne tik aprūpina žmogaus ląsteles imunitetą stiprinančiomis 
maistinėmis medžiagomis – jos gali daug daugiau. Fermentinės mielių ląstelės iš tiesų gali 
„treniruoti“ mūsų imuninę sistemą, kad ji lengviau įveiktų ligų sukėlėjus. Prieš gilindamiesi, 
kaip tiksliai veikia fermentinės mielių ląstelės, pažvelgsime į žarnyną, mūsų svarbiausią 
imuninės sistemos organą.
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EKSKurSAS: 
Ž ArnynAS – didŽiAuSiAS iMuninėS SiStEMoS orgAnAS

Paklausti, kokie organai sudaro mūsų imuninę sistemą, pirmiausia pagalvosite apie tonziles, blužnį, limfmazgius arba odą. O ar 

žinojote, kad didžiausias ir galbūt svarbiausias mūsų imunitetą lemiantis organas yra žarnynas? Priežastis: jo paviršiaus plotas 

mažiausiai yra 400 m2 ir jis daugiausiai kontaktuoja su aplinka. Palyginkime: mūsų odos paviršiaus plotas yra tik apie 2 m2. Ką 

tai reiškia? Žarnyno gleivinės paviršius ne tik pajėgus įsisavinti gyvybiškai svarbias maistines medžiagas ir energijos tiekėjus visu 

savo milžinišku paviršiumi, kartu jis susiduria su įvairiais svetimkūniais bei ligų sukėlėjais (patogenais). Taigi žarnų sienelės turi 

būti laidžios maistinėms medžiagoms, bet užkirsti kelią kenksmingoms.

Kaip gi tai vyksta? Mūsų virškinamajame trakte gyvena apie 100 000 000 000 000 (100 bilijonų) mikroorganizmų. Be 400–500 

skirtingų rūšių bakterijų, čia yra ir grybelių bei įvairių vienaląsčių organizmų. Jie visi sudaro žarnyno florą. Žarnyno flora kartu 

su žarnyno paviršiumi suformuoja apsauginį barjerą ir taip saugo visą organizmą. Žarnyno flora sukuria rūgščią žarnyno aplinką, 

nepalankią virusams, kenksmingoms bakterijoms ir grybeliams. Jei išlaikoma gerųjų ir blogųjų bakterijų pusiausvyra organiz-

me, tai žarnyno flora skatina imuninės sistemos, atsakingos už organizmo gynybą, darbą, mat mūsų žarnyne gyvena iki 80 proc. 

visų imuninių ląstelių.

Jei vis dėlto ligų sukėlėjui pavyksta prasiskverbti pro žarnyno paviršių, jo flora praneša gynybinėms ląstelėms apie pavojų ir 

pastarosios įsibrovėlį sunaikina. Dėl nuolatinio žarnyno floros ryšio su imunine sistema mūsų organizmo gynybinė sistema yra 

nuolat „treniruojama“ ir yra nuolatinės parengties būsenos.

Žarnyno flora ir pati yra svarbi gynybos sistemos dalis, kadangi suformuoja žarnyno gleivinę apsaugančią plėvelę. Užimdama 

gyvybinę erdvę ir naudodama deguonį plėvelė neleidžia žalingoms bakterijoms „kolonizuotis“ ant žarnyno sienelių ir patekus į 

kitus organus padaryti ten žalos. Taigi infekcinės bakterijos negali įsitvirtinti žarnyne ir yra pašalinamos iš organizmo.

Sveika žarnyno flora yra svarbi sveiko žarnyno ir gerai veikiančios imuninės sistemos sąlyga. Taigi mūsų gera savijauta didžia 

dalimi priklauso nuo žarnyno bakterijų būklės, tai yra nuo įvairių žarnyno bakterijų pusiausvyros. Kai gerųjų žarnyno bakterijų 

skaičius dėl streso, miego trūkumo arba prastos mitybos mažėja, tai suteikia galimybę veistis kenksmingoms bakterijoms ar 

grybams. Gerųjų žarnyno bakterijų trūkumas dažnai sukelia žarnyno gleivinės pažeidimus arba uždegimą. Pažeistose vieto-

se žarnyno gleivinė praranda apsauginę funkciją ir svetimkūniai (bakterijos, virusai, grybeliai, žiedadulkės, maisto produktų 

alergenai) gali lengvai prasiskverbti į organizmą. Kai ligų sukėlėjų ir kenksmingų medžiagų yra itin didelis kiekis, imuninė sis- 

tema nespėja kovoti, todėl vystosi alergijos, uždegiminiai žarnyno procesai, trikdoma imuninė sistema. Kadangi per žarnyno 

gleivinę vyksta tiesioginis ryšys su organizmu, tai gali sukelti negalavimus kituose organuose. Dažniausiai pasireiškiantys simp-

tomai: viduriavimas, pilvo pūtimas, vidurių užkietėjimas, prasta savijauta, vitaminų stoka arba bloga odos būklė.

Fermentinės mielių ląstelės sudaro puikią maitinamąją terpę, kuri padeda žarnyno florai atsigauti ir išlikti sveikai. Gero- 

sioms žarnyno bakterijoms jos gausiai tiekia maistines medžiagas. Fermentinės mielių ląstelės papildo organizmą vitaminų B 

kompleksu, visomis svarbiausiomis amino rūgštimis, daugybe mineralinių medžiagų, mikroelementų bei, žinoma, mielių fer-

mentais. Šios medžiagos suriša ligų sukėlėjus ir vykstant natūraliam virškinimui pašalina juos iš organizmo. Tokiu būdu mielių 

ląstelės reikšmingai prisideda palaikant žarnyno florą geros būklės. Visa eilė mokslinių tyrimų parodė, kad fermentinės mielių 

ląstelės gali netgi stimuliuoti imuninę sistemą. Čia ypač svarbūs manano ir gliukano polisacharidai, kurių reikšmę plačiau ats-

kleisime kitame skyriuje.
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Mielių ląstelių gliukanai 
stimuliuoja imuninę sistemą

Kaip mielių ląstelės „treniruoja“ imuninę 
sistemą? Mielės organizme sukelia nekenks-
mingus dirginimus, kurie stimuliuoja 
imunitetą. Už šį procesą atsakingi mielių 
ląstelių sienelėse esantys vadinamieji mielių 
beta gliukanai. Tai nevirškinami angliavande-
niai, kurių struktūra panaši į skaidulinę 
augalinę medžiagą celiuliozę.
Gliukanų yra įvairių rūšių. Tačiau tik specifi- 
niai mielių beta gliukanai geba stimuliuoti 
mūsų imuninę sistemą. Juose turi būti D 
gliukozės polisacharidų, sujungtų  – (1-3) – 
(1,6) jungtimis. Būtent šie, fermentinėse 
mielių ląstelėse esantys, gliukanai gali „bendra-
darbiauti“ su mūsų kūno imuninės sistemos 
ląstelėmis.
Procesas vyksta taip. Mūsų kraujyje cirkuliuoja 
įvairios imuninės sistemos ląstelės, kurios, suti-
kusios ligos sukėlėją, iškart kovoja su juo. Vie-
na iš tokių imuninės sistemos ląstelių rūšių yra 
makrofagai. Jie dar vadinami ląstelių 
maitėdomis, nes puola ir sunaikina ligas 
sukeliančius organizmus. Makrofagai turi 

vietą, prie kurios gali prisitvirtinti mielių beta 
gliukanai. Kai tik jie pasirodo numatytoje 
makrofagų vietoje, tarsi nuspaudžiamas akty-
vavimo mygtukas – makrofagai stimuliuojami 
ir aktyviai puola ligų sukėlėjus ir vėžines 
ląsteles.

Makrofagų stimuliacija imuninėje sistemoje 
sukelia tokią reakcijų seką:
 » Mielių beta gliukanams patekus į 

gleivinę, organizmas pagamina daugiau 
imunoglobulino (IgA). Tai antikūniai, 
prikimbantys prie ligų sukėlėjų ir tarsi 
pažymintys juos. Ląstelės maitėdos 
nedelsiant juos atpažįsta ir iškart 
sunaikina.

 » Be to, organizmas reaguoja į gliukanus 
išskirdamas citokinus. Tai baltymai, 
būtini tam, kad imuniteto gynybinės 
ląstelės (leukocitai) susijungtų tarpusavyje 
ir drauge kovotų prieš ligų sukėlėjus ar 
vėžines ląsteles. Tai kartu prevenciškai 
saugo ir nuo perdėto imuninės sistemos 
atsako (kai sistema pradeda „atakuoti“ 
sveikas organizmo ląsteles).

 » Mielių beta gliukanai išstumia iš žarnyno 

Fermentinių mielių ląstelių gliukanai stimuliuoja imuninę sistemą

Mielių ląstelė

Beta-D-gliukanai

Receptorius
Makrofagas Stimuliuojama imunoglo-

bulino gamyba

Patogenas

Imunoglobulinas
Citokinas



26

kenksmingus mikrobus. Ypač žãvi mielių 
beta gliukanų savybė – gydymo 
antibiotikais metu padėti kovoti su 
antibiotikams atspariais patogenais.

Gliukanai saugo ir odą

Mielių beta gliukanų saugantis poveikis 
pasireiškia ir odoje, kadangi tarp odos ląstelių 
taip pat yra maitėdų (makrofagų) – vadinamųjų 
Langerhanso ląstelių. Šios ypatingos odos imu-
niteto ląstelės reguliuoja imuninės sistemos re-
akcijas į išorinius dirgiklius. Langerhanso 
ląstelės saugo nuo nepageidaujamų įsibrovėlių ir 
kovoja su jais, užkerta kelią odos uždegimams 
arba sušvelnina juos.
Problema: Langerhanso ląsteles gali pažeisti ul-

travioletiniai spinduliai. Negana to, dėl UV 
spindulių poveikio didėja ir laisvųjų radikalų 
kiekis. Tai viena iš priežasčių, kodėl nusilpsta 
imuninės sistemos gynyba. Mielių beta gliuka-
nai apsaugo Langerhanso ląsteles nuo saulės 
spindulių žalos, veikdami panašiai kaip antiok-
sidantais laikomos maistinės medžiagos – vita-
minai C ir E, karotinoidai, selenas ir kofermen-
tas Q10.
Kaip matote, gliukanai, smulkūs mieliagrybio 
ląstelės sienelės komponentai, turi stebinantį 
žmogaus organizmą saugantį poveikį. Rytų Azi-
joje tai buvo žinoma jau seniai, pavyzdžiui, gy-
domieji grybai naudoti tradicinėje kinų medici-
noje. Japonijoje gliukanai jau kuris laikas varto-
jami kaip papildoma vėžio terapija arba 
pasikartojančioms infekcijoms gydyti.
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5  d A L i S

Kas turėtų vartoti 
fermentines mielių 

ląsteles

Būtų galima teigti, kad fermentinės 
mielių ląstelės tinka kiekvienam, 
norinčiam pasirūpinti savo ląstelių 

sveikata ir jų gyvybingumu, sukaupti energijos, 
išvengti ankstyvo senėjimo simptomų, užkirsti 
kelią ligoms bei sustiprinti imuninę sistemą. 
Tačiau yra žmonių, kuriems fermentinės mielių 
ląstelės naudingos labiau nei kitiems. Apie šią 
žmonių grupę čia pakalbėsime išsamiau.

Vyresnių žmonių sveikatos 
stiprinimas

Papildomai aprūpinti organizmą gyvybiškai 
svarbiomis medžiagomis itin svarbu vyresnio 
amžiaus žmonėms.

Nors energijos poreikis su amžiumi mažėja, 
gyvybinių medžiagų poreikis išlieka, nes orga-
nizmas pats jų gali pasigaminti vis mažiau. Be 
to, organizmui senstant sumažėja jo gebėjimas 
atsikratyti toksinų ir atkurti pažeistas ląsteles, o 
tai organizmą silpnina. Taip pat senstant silpsta 
imuninės sistemos gebėjimas kovoti su patoge-
nais. „Herne Marienhospitals“ klinikiniai tyri-
mai parodė, kad dėl fitocheminių medžiagų ir 
antioksidantų trūkumo prasideda tokios 
senatvinės ligos kaip demencija ir Alzheimeris.
Žinoma, gerai subalansuota mityba yra labai 
svarbu. Tačiau su amžiumi, renkantis tinkamą 
maistą ir pakankamą jo kiekį, pasireiškia ir kiti 
neigiamai veikiantys faktoriai. Senstant keičiasi 
alkio ir troškulio pojūtis. Daug vyresnio 
amžiaus žmonių praranda apetitą, per mažai 
vartoja skysčių. Net jų skonio pojūtis pasikeičia. 
O kur dar kramtymo ir rijimo problemos, pa-
kenkti dantys, glebumas ar psichologinės pro-
blemos dėl vienatvės.
Be to, daug senyvo amžiaus žmonių turi nuolat 
vartoti vaistus. Dėl to gali būti sunkiau 
įsisavinamos kai kurios gyvybiškai svarbios 
medžiagos, pvz., kalcis, vitaminai A, B1, B2, 
C, taip pat folio rūgštis ir mikroelementai – 
geležis ir cinkas. Vyresnio amžiaus žmonės 
mažiau valgo žuvies, todėl jiems trūksta jodo ir 
vitamino D. Kadangi dauguma vyresnio 
amžiaus žmonių mažai būna lauke, oda negali 
pagaminti pakankamo kiekio vitamino D. Tai 
labai dažnai pasitaikanti problema, dėl kurios 
gali išsivystyti osteoporozė ar aukštas 
kraujospūdis, atsirasti irzlumas.
Todėl vyresnio amžiaus žmonėms labai svarbu 
papildomai aprūpinti organizmą gyvybiškai 
svarbiomis medžiagomis. Fermentinės mielių 
ląstelės yra puikus maistinių medžiagų šaltinis, 
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nes jose yra visų svarbiausių vitaminų, 
mineralinių medžiagų, mikroelementų, daug 
vertingų fermentų ir bioaktyviųjų medžiagų, 
kurias organizmas gerai įsisavina.

Fizinio ir protinio pajėgumo 
didinimas

Ar esate sportininkas profesionalas, ar mėgėjas, 
intensyviai sportuojant laisvieji radikalai 
pažeidžia raumenų ląsteles. Kiekvienas 
raumenų skausmas yra ženklas apie ląstelių 
pažeidimus. Sportuojant susidaro itin daug 
kenksmingų laisvųjų radikalų. Regeneracijos 
metu imuninė sistema daugiau laiko skiria 
žuvusių ląstelių šalinimui, o ne gynybai. 
Mažėja atsparumas infekcijoms, didėja traumų 
tikimybė, krenta fizinis pajėgumas. Profesio-
nalai šią fazę vadina open window (liet. „atviras 
langas“).
Fermentinės mielių ląstelės, aprūpindamos 
organizmą rinktinėmis biologinėmis 
medžiagomis, šį „atvirą langą“ uždaro. Jos ge-

rokai sumažina raumenų įtampą ir uždegimines 
reakcijas. Be to, fermentinės mielių ląstelės 
sportininkams labai naudingos dėl ypač didelio 
gebėjimo nukenksminti laisvuosius radikalus. 
Raumenų ląstelės pažeidžiamos mažiau, 
imuninė sistema sustiprėja, regeneracijos pro-
cesas sutrumpėja, o fizinis pajėgumas padidėja.
Nuo ko tai priklauso? Fermentinės mielių 
ląstelės organizmui teikia svarbiausias maisti-
nes medžiagas, kurios savo biologinėmis 
savybėmis palankiai veikia imuninę sistemą ir 
medžiagų apykaitą raumenyse. Mielių ląstelių 
sudėtyje yra amino rūgščių, mineralų, 
mikroelementų, didelis kiekis seleno bei an-
tioksidacinio poveikio vitaminų. Specialiuose 
fermentinių mielių ląstelių maisto papilduose 
sportuojantiems (pvz., „Sanuzella® ZYM 
sportsline“) yra antrinių augalinių medžiagų, 
flavonoidų bei kofermento Q10, kurie dar la-
biau sustiprina biologinių medžiagų poveikį ir 
padeda susidoroti su fiziniu ir protiniu stresu.
Šis poveikis buvo įrodytas atlikus keletą tyrimų. 
Freiburgo universiteto mokslininkai tyrė, kokį 
poveikį preparato „Sanuzella ZYM“ 
fermentinės mielių ląstelės daro fiziniam dar-
bingumui ir dėl krūvio stresą patiriančioms 
ląstelėms. Šešias savaites buvo atliekamas tyri-
mas su sportininkais, užsiimančiais ištvermės 
sportu. Vartojant fermentines mielių ląsteles 
deguonies buvo naudojama optimaliai, 
reikšmingai sumažėjo oksidacinis ląstelių 
stresas. Vienoje „Sanuzella ZYM“ dienos 
dozėje yra 8,500 µmol/l ORAC vertės. Tai la-
bai aukšta vertė. Tokio kiekio visiškai pakanka, 
kad būtų surišti ir neutralizuoti laisvieji radika-
lai kraujyje (jau minėjome, kad apelsinų 
ORAC vertė yra tik 750 µmol/l).
Nenuostabu, kad fermentines mielių ląsteles 
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rekomenduoja sporto medicinos gydytojai, 
aukšto lygio sportininkai ir treneriai. Jas varto-
ja olimpinės komandos: Vokietijos aštuonvietės 
valties įgula, bundeslygos klubai „FSV Mainz 
05“ ir „FC Ingoltstadt 04“. Fermentinės mielių 
ląstelės įtrauktos į garsių sportininkų vartojamų 
produktų sąrašą, kad sustiprintų sveikatą ir 
stabilizuotų fizinį pajėgumą, optimizuotų rege-
neracijos procesą.
Fermentinės mielių ląstelės naudingos ne tik 
sportininkams, bet ir žmonėms, darbe patirian-
tiems stresą, nes padeda atkurti jėgas, gerina 
fizinę būklę.

Paveiktiems perdegimo arba 
lėtinio nuovargio sindromo

Jei nuolatos jaučiate nuovargį, išsekimą ar 
vangumą, turėtumėte į šią būseną pažvelgti 
rimčiau, nes tai pirmieji perdegimo arba lėtinio 
nuovargio sindromo (LNS) simptomai.
Tikslios LNS priežastys nėra žinomos. Tačiau 
pastebėta, kad pacientų, sergančių LNS, yra 

sutrikusi genų, atsakingų už energijos gamybą, 
ekspresija. Ką tai rodo? Kiekvienai organizmo 
ląstelei reikia energijos, kad išgyventų ir atliktų 
savo funkciją. Energija gaunama iš tam tikrų 
maistinių medžiagų, kurias fermentai skaido 
kiekvienoje ląstelėje. Sergant LNS veikiausiai 
šių maistinių medžiagų nepakanka, taigi nepa-
gaminama užtektinai energijos.
Australijos gydytojas ir tyrėjas dr. Robertas 
Buistas iš Tarptautinės mitybos draugijos atliko 
tyrimą ir priėjo logišką išvadą: chronišką 
nuovargį sukelia deguonies stygiaus sindromas 
dėl sutrikusios mitochondrijų funkcijos. Siek-
damas „numalšinti deguonies alkį“ audiniuose, 
o kartu ir chroniškam nuovargio sindromui gy-
dyti jis sėkmingai panaudojo fermentines 
mielių ląsteles, „įdarbindamas“ jas ląstelių 
kvėpavimo procesui pagerinti.
Yra ir kitų mokslininkų, pavyzdžiui, profeso- 
rius dr. Ewaldas Dörlingas iš Hamburgo uni-
versiteto, nustačiusių, kad fermentinės mielių 
ląstelės padidina organizmo gebėjimą tinkamai 
reaguoti į fizinius, cheminius ir biologinius dir-
giklius ir taip pagerina jo gyvybingumą bei 
pajėgumą.
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Sergant chroniškomis ar 
pasikartojančiomis infekcinėmis 

ligomis

Dėl teigiamo poveikio mūsų imuninei sistemai 
ir dėl gebėjimo didinti žmogaus fizinį ir protinį 
pajėgumą fermentinės mielių ląstelės tinka 
žmonėms, sergantiems chroniškomis ligomis 
arba dažnai peršąlantiems. Natūraliosios medi-
cinos praktikas Wolfgangas Spileris iš Vilingen-
Šveningeno, siekdamas patvirtinti imunitetą 
stiprinantį ir fizinį bei emocinį pajėgumą 
didinantį fermentinių mielių ląstelių poveikį, 
2010 metais gydė jomis 786 pacientus. Gydy-
mui taikė biologinę terapiją ir naudojo 
fermentinių mielių ląstelių preparatą „Dr. 
Wolz Zell Oxygen® Immunkomplex“. Pacien-
tai sirgo chroniškomis degeneracinėmis, 
sąnarių, skrandžio ir žarnyno, autoimuninėmis 
ligomis, kentėjo nuo per aukšto spaudimo, sir-
go depresija, net vėžiu. Kai kurie tiriamieji 
turėjo po 5 ar daugiau diagnozių, nuolatos var-
tojo vaistus. Per trijų mėnesių gydomąjį 
laikotarpį šie pacientai kasdien gerdavo po 30 
ml „Dr. Wolz Zell Oxygen® Immunkomplex“. 
Buvo siekiama pagerinti jų imuninės sistemos 

gynybą ir deguonies įsisavinimą ląstelėse. Re-
zultatas – po taikytos fermentinių mielių 
ląstelių terapijos beveik visi tiriamieji nurodė, 
kad pasijuto daug stipresni, gyvybingesni, atga-
vo dvasinę pusiausvyrą, jiems tapo lengviau 
susikaupti. Negalavimai iš dalies arba visiškai 
dingo. Vaistų kiekis buvo sumažintas arba jų 
visai nebereikėjo vartoti. Tyrimas parodė, kad 
fermentinės mielių ląstelės tinka ne tik pro-
filaktikai, – sergant jos gali labai padėti imu- 
ninei sistemai ir pagerinti ląstelių kvėpavimą. 
Vartojant po ligos, fermentinės mielių ląstelės 
padeda greičiau atsigauti.

Papildoma vėžio terapija

Jau anksčiau užsiminėme, kad eksperimentuo-
jant su fermentinėmis mielių ląstelėmis Sieg-
friedo Wolzo vizija buvo sukurti ortomolekulinį 
preparatą biologinei kovai su vėžiu. Dar gero-
kai prieš pripažįstant laisvųjų radikalų pavojų ir 
didelę antioksidantų naudą organizmui, Wol- 
zas pabrėžė mitochondrijų svarbą ir deguonies 
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stygiaus sindromo reikšmę.
Dėl šios priežasties fermentines mielių ląsteles 
naudojo ir žinomi natūraliosios medicinos 
daktarai, gydantys vėžį, pvz., dr. Josefas Isselsas 
ir Julius Hackethalis. Šiandien jos užima 
svarbią vietą kaip papildoma vėžio terapija. 
Natūralius gydymo metodus taikantis prof. dr. 
Serge Jurasunas, dirbantis Integruotos medici-
nos universitete, Vašingtone (JAV), naudojo 
fermentines mielių ląsteles gydydamas 
tūkstančius vėžiu sergančių ligonių. Po šios te-
rapijos kraujo ir imuninės sistemos tyrimų re-
zultatai stipriai pagerėdavo. Fermentinės 
mielių ląstelės aprūpina žmogaus kūno ląsteles 
visomis maistinėmis medžiagomis, reikalingo-
mis sveikai medžiagų apykaitai palaikyti, todėl 
jos gali papildyti dėl chemoterapijos ar gydymo 
spinduliuote išsekusias atsargas.
Kaip fermentinės mielių ląstelės veikia pacien-
tus, sergančius vėžiu? Kur slypi teigiamo povei-

kio paslaptis? Svarbiausias faktorius čia yra beta 
gliukanai, kuriuos šioje knygoje jau minėjome 
anksčiau. Deja, gydant chemoterapija ir spin-
duliuote žūsta ne tik vėžio, bet ir imuninės sis- 
temos ląstelės. Todėl žmonės tampa neatsparūs 
ne tik infekcijoms, bet susilpnėja organizmo 
atsparumas potencialioms metastazėms. Beta 
gliukanai stimuliuoja nusilpusią vėžiu 
sergančiųjų imuninę sistemą ir aktyvuoja 
atsparumą patogenams.
Japonijoje atlikti tyrimai parodė, kad gliukanai 
gerokai sumažina vėžininkų mirštamumą dėl 
infekcijų (4,8 proc. lyginant su 30 proc. kon-
troline grupe). Be to, tyrimais buvo patvirtinta, 
kad beta gliukanai turi antibakterinių, 
priešuždegiminių ir antiarteriosklerotinių 
savybių. Mielių beta gliukanai gali apsaugoti 
nuo infekcijų prieš ir po operacijos. Todėl var-
tojant fermentines mielių ląsteles galima 
sumažinti antibiotikų poreikį.
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6  d A L i S

Fermentinių mielių ląstelių tyrimai 

Hamburgo universitetas: 
Pajėgumo gerinimas

Profesorius Dörlingas fermentinių mielių ląstelių preparatą išbandė su sportininkais ir atlikęs 
stebėjimus nustatė, kad šis preparatas padidina organizmo atsparumą fiziniams, cheminiams ir 
biologiniams dirgikliams, o tai didina organizmo pajėgumą ir gyvybingumą.

Žr. Dörling, E.: „Sanuzella ZYM“ stebėjimo tyrimai. 1991, Hamburgas 

Darbingumas

Gy v ybingumas
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Hamburgo taikomųjų mokslų aukštoji mokykla: 
Daugiau energijos ir judrumo

Hamburgo taikomųjų mokslų aukštosios mokyklos sporto instituto ekotrofologai (ekologiškos 
mitybos specialistai) davė irkluotojams šešias savaites vartoti fermentinių mielių ląstelių preparatą 
„Sanuzella® ZYM“. Rezultatas: tiriami asmenys mažiau pavargdavo per treniruotes, pagerėjo jų 
energijos, gebėjimo treniruotis ir judrumo rodikliai.

Žr. Jettke R.: Maisto papildai sportui. Tyrimų studijos analizė apie kombinuotų biologinių fermentinių mielių ląstelių preparatų poveikį 

jaunų irkluotojų jėgų regeneracijai. 2003, Hamburgas. 

Energija

Pajėgumas treniruotis

Judrumas
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Valadolido universitetas, Ispanija: 
Raumenų įtampos  

sumažinimas

Ispanijos Valadolido universiteto daktaras 
Pablo Pereda Gonzalezas atliko dvigubą aklą 
tyrimą dėl fermentinių mielių ląstelių poveikio 
sportininkams. Rezultatas: fermentinės mielių 
ląstelės apčiuopiamai didina fizinę ištvermę. 
Jos svarbios veikiant procesus, kurie trukdo 
ląstelėms kvėpuoti, kovojant su ląsteles 
pažeidžiančiais laisvaisiais radikalais, kurie susi-
daro fizinio krūvio metu.

Žr. Pereda Gonzales P.: Estudio a doble ciego de la efectividad 

de Sanuzella ZYM sobre la capacidad física en el hombre. 1999, 

Valadolidas.

Freiburgo universitetinė klinika: 
Priešuždegiminis efektas ir geresnė medžiagų 

apykaita

Atliekant tyrimus Freiburgo universitete spor-
tininkai šešias savaites vartojo „Sanuzella® 
ZYM“ preparatus. Rezultatas: pagrindinės 
raumenų įtampą, ląstelių pažeidimą ir 
uždegimus parodančios mioglobino, fibrinoge-
no ir kreatino vertės buvo daug mažesnės nei 
lyginamojoje grupėje, nevartojusioje prepara-
to. Priežastis: su fermentinėmis mielių 
ląstelėmis organizmas gauna biologiškai 
aktyvių medžiagų, kurių biologinės ir 
biocheminės savybės teigiamai veikia imuninę 
sistemą ir medžiagų apykaitą raumenyse.

Žr. König D., Keul J., Northoff H., Halle M., Berg A.: 6 savaičių 

trukmės bandymas papildant mitybą fermentinėmis mielių 

ląstelėmis bei antioksidantais: jų įtaka stresui ir antioksidantų 

statusas. Specialusis Vienos medicinos savaitraščio leidinys, 

1999, 149 (1): 13–18 

Pajėgumas

R a u m e n ų  į t a mpa R a u m e n ų  į t a m p a
Raumenų dirginimasOksidacinis stresas
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Ląstelių biologinių tyrimų institutas: 
Uždegimų slopinimas ir ląstelių  

atsinaujinimas

Ląstelių biologinių tyrimų instituto atlikti tyri-
mai patvirtino informaciją apie fermentinių 
mielių ląstelių preparatų poveikį. Vartojant 
šiuos preparatus neutralizuojamas laisvųjų de-
guonies radikalų perteklius, fermentinės mielių 
ląstelės veikia kaip priešuždegiminė priemonė 
organizmo savireguliacijos mechanizme ir 
vienareikšmiškai stimuliuoja imuninę sistemą. 
Be to, šiuo tyrimu buvo įrodyta, kad preparatai 
skatina ląstelių atsinaujinimą ir didina 
gyvybingumą.

Žr. Dartsch C.: Ląstelių biologiniai tyrimai siekiant nustatyti 

„Sanuzella® ZYM sportsline“ ir „Zell Oxygen® Immunkomplex“ 

preparatų poveikį. Specializuota informacija (skirta medikams 

pagal § 12 LFGB).2010.11.15

Freiburgo universitetas: 
Imuninės sistemos stiprinimas ir oksidacinio 

streso sumažinimas

Freiburgo universitete naudojant mikroele-
mentus, gaunamus su dr. Wolzo mielių prepa-
ratais, buvo ištirtas imunologinis ir antioksida-
cinis reguliavimo mechanizmas. Kliniškai svei-
ki žmonės rytais kasdien išgerdavo po 30 ml 
bandomojo produkto. Rezultatas: reikšmingai 
sumažėjęs laisvųjų radikalų kiekis kraujyje.
Vartojant šiuos preparatus sumažėjo laisvųjų 
radikalų koncentracija ir, tikėtina, pagerėjo an-
tioksidacinis reguliavimas.

Žr.Deibert P., König D., Schaffner D., Stensitzky-Thielemans 

A., Fink B., Berg A.: Maisto papildų su fermentinėmis mielių 

ląstelėmis poveikis sveikų žmonių imuninei reakcijai ir oksida-

ciniam stresui. Sporto ir prevencinės medicinos laikraštis. 2011, 

41/2, p. 15–20. 

Ląstel ių  ats inauj inimas
Imuninė s istema

Dirgikliai
Laisvieji radikalai

Imuninė s istema

Laisvieji radikalai
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7  d A L i S

Patirtis
Fermentines mielių ląsteles vartojusių žmonių 

atsiliepimai

Šios knygos pabaigoje leiskime pasisakyti 
žmonėms, kurie asmeniškai išbandė fer-
mentines mielių ląsteles ir iš savo patir-

ties papasakojo apie jų poveikį organizmui:

Albertas C. iš F. (red. past.: siekiant išsaugoti 
pasisakančiųjų konfidencialumą pavardės ir 
vietovės nerašomos):
„Kai buvau persišaldęs, natūraliosios medici-
nos praktikas man pasiūlė vartoti sveikatai 
naudingą gėrimą, kuris mane vėl pastatė ant 
kojų. Nuo tol, kai tik pradeda kutenti nosį ar 
perštėti gerklę, vartoju fermentines mielių 
ląsteles. Žiemą geriu jas profilaktiškai.“

Ruth D. iš N.:
„Mano vyras serga makulos degeneracija, jam 
yra padidėjęs kraujo spaudimas. Pavartojus fer-
mentines mielių ląsteles tris mėnesius, akių 
daktaras patvirtino, kad makulos degeneracija 
sustabdyta. Tuo mes labai džiaugiamės. Kraujo 
spaudimas normalizavosi. Reikia atkreipti 
dėmesį į tai, kad visavertė mityba taip pat labai 
svarbi. O fermentinės mielių ląstelės prisideda 
prie to. Bet vien sveikos mitybos nepakanka. 
Mano vyrui buvo išrašytos ortomolekulinės 
medicinos tabletės, bet tik fermentinės mielių 
ląstelės padėjo pasiekti norimą efektą, nes jų 
sudėtyje yra natūralių medžiagų, kurias orga-

nizmas įsisavina geriau. Jas tikrai drąsiai 
rekomenduočiau.“

Martha P. iš L.:
„Jau keletą savaičių vartoju fermentines mielių 
ląsteles ir turiu pripažinti, kad kiekvieną dieną 
jaučiuosi vis geriau ir turiu daugiau energijos.“

Paulas S. iš V.:
„Fermentines mielių ląsteles nusipirkau po in-
fekcinio gripo, kad padėčiau atsigauti imuninei 
sistemai. Kiekvieną dieną išgeriu po 20–30 ml 
koncentrato, atskiesto puse stiklinės sulčių ryte 
arba po valgio. Jo sudėtyje yra daug natūralios 
kilmės vitaminų, mineralų ir mikroelementų. 
Aš įsitikinęs, kad fermentinės mielių ląstelės 
veiksmingos ir kokybiškos.“

Renate D. iš P.:
„Fermentinės mielių ląstelės mane sužavėjo. 
Jaučiuosi darbinga, nebesergu peršalimo ligo-
mis ir įgaunu vis daugiau fizinio ir dvasinio 
stabilumo, turiu daugiau jėgų ir įkvėpimo. 
Sumažėjo skausmai nugaros srityje (osteoartri-
tas juosmeninėje stuburo dalyje), nors fermen-
tines mielių ląsteles vartoju dar tik tris 
mėnesius. Visą laiką maitinausi vertingais, 
ekologiškai išaugintais maisto produktais, 
tačiau vis trūkdavo jėgų. Pradėjus vartoti fer-
mentines mielių ląsteles pasijutau geriau, todėl 
jas vartosiu nuolat.“
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Freya D. iš I.: 
„Mano dukra serga neurodermitu, jis daugiau-
sia išplitęs ant veido. Lankiausi pas įvairius gy-
dytojus, kiekvienas išrašydavo įvairius tepalus, 
kurie nepadėjo. Viena mokytoja man pasiūlė 
fermentines mielių ląsteles. Jos mano vaikui 
nuostabiai padėjo.“

Hanni H. iš G.: 
„Noriu Jums padėkoti ir pasakyti, kad 
fermentinės mielių ląstelės mano sūnui padėjo 
įveikti opinį kolitą.“

Gisela S. iš P.: 
„Prieš 34 metus fermentinės mielių ląstelės 
padėjo mano tėvui, sergančiam vėžiu. Mes kar-
dinaliai pakeitėme mitybą. Jo liga nebeatsinau-
jino. Fermentines mielių ląsteles jis vartoja 
metų metus.“

Jutta B. iš C.:
„Geriau ir greičiau nei fermentinės mielių 
ląstelės atsistoti ant kojų man niekas nepadėjo. 
Ilgą laiką buvau bedarbė, daug nervinausi ir 
nuolatos jutau materialinį skurdą. Tiek 
dvasiškai, tiek fiziškai buvau išsekusi. Gydyto-
jai man nebegalėjo padėti, todėl jaučiausi nusi-
vylusi ir pradėjau mąstyti apie gyvenimo 
pabaigą. Vieną dieną mano dukra grįžo iš 
mokymų, skirtų vaistininkams, ir papasakojo 
apie teigiamą skystų mielių poveikį. Aš iš karto 

pradėjau jas vartoti ir po trijų dienų pasijutau 
taip gerai, tarsi niekada nebūčiau jautusis 
blogai. Žinoma, fermentines mielių ląsteles 
vartojau ir toliau, ir dabar tai darau kas du 
mėnesius. Man šis pokytis – tai lyg stebuklin-
gas prisikėlimas.“

Oliveris K. iš L.: 
„Jau seniai vartoju fermentines mielių ląsteles ir 
pastebėjau, kad mano sveikata, kuri buvo nu-
silpninta sunkios ligos, dabar vėl gera. Kai 
išbandžiau kai kurias kitas priemones ir jos 
man sukėlė alerginę reakciją, vaistininkas 
pasiūlė fermentines mielių ląsteles. Jos tikrai 
geros.“

Karin B. iš R.:
„Perku jau trečią fermentinių mielių ląstelių 
buteliuką. Mes sužavėti! Poveikį pajunti iš  
karto. Visi esame sveiki kaip niekada.“

Emilie K. iš B.:
„Mano vyras vėl sveikas. Jam padėjo tikėjimas 
gamtos jėgomis. Pradėjus kasdien valgyti po 1 
½ šaukšto fermentinių mielių ląstelių, 
sumaišytų su jogurtu, po 5 mėnesių mano vyro 
kraujo tyrimai vėl geri.“

Ingrid F. iš B.:
„Metų sandūroje sužinojome, kad mano vyras 
serga žarnyno vėžiu. Vėliau paaiškėjo, kad jo 
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operuoti negalima. Jau kuris laikas domėjausi 
sveika mityba ir alternatyviais gydymo meto-
dais, tad perskaičiau ir R. G. Seegero ir S. Wol-
zo knygelę „Sėkminga biologinė kova su vėžiu“. 
Mano vyras dvi savaites buvo gydomas chemo-
terapija ir vieną savaitę spinduliuote. 
Metastazės jau buvo išplitusios po visą pilvo 
ertmę. Abu būdai nieko nepadėjo. Mano vyras 
nusprendė išbandyti šešias savaites trunkančią 
fermentinių mielių ląstelių terapiją. Po jos 
paaiškėjo, kad organizme nebeliko vėžinių 
ląstelių.“

Ulrichas iš J.:
„Beveik ketverius metus buvau gydomas nuo 
šlapimo pūslės vėžio. Man buvo atliktos devy-
nios lazerinės operacijos. Vienas pažįstamas 
papasakojo apie fermentines mielių ląsteles. Jas 
vartoju jau keturis mėnesius. Fermentinių 
mielių ląstelių poveikį pajutau likus trims 
savaitėms iki lazerinės operacijos. Tris mėnesius 
pavartojus mielių ląsteles aš visiškai pasveikau.“

Joachimas B. iš S.:
„Fermentinės mielių ląstelės – tai atradimas, 
padėjęs pasijusti geriau. Man spengia ausyse, 
esu psichiškai ir fiziškai išsekęs, kartais tai suke-
lia net šoką. Tradicinė medicina tik susilpnina 
simptomus, o homeopatija ieško priežasties, 
bet jos irgi nenustato. Džiaugiuosi, kad atradau 
fermentines mielių ląsteles. Nuo tada, kai 
pradėjau jas vartoti, jaučiuosi geriau, priepuo- 
liai retesni ir silpnesni.“

Regina B. iš V.:
„Aš esu gyvas įrodymas, kad tokiame amžiuje 
organizmas negalėtų gerai funkcionuoti be 
fermentinių mielių ląstelių. Prieš aštuonerius 

metus man buvo aptiktas piktybinis navikas. 
Buvo paskirta chemoterapija, atliktos operaci-
jos. Vartodama fermentines mielių ląsteles aš 
vėl atstačiau savo imuninę sistemą. Ir vėl 
jaučiuosi gerai.“

Hadwig R. iš D.:
„Pirmus nugaros skausmus pajutau būdama 16 
metų, 36-erių man buvo atlikta tarpslanksteli-
nio disko operacija. Dabar man yra 68 metai ir 
situacija, žinoma, dar prastesnė. Kai paskaičiau 
gerus atsiliepimus apie alaus mieles, sveikų 
produktų krautuvėje nusipirkau fermentinių 
mielių ląstelių. Po šešių savaičių pajutau, kad 
skausmai tarpslankstelinio disko srityje gerokai 
sumažėjo.“

Med. dr. Hartmutas K. iš L.:
„Apie fermentines mielių ląsteles gerų 
atsiliepimų išgirstame ne tik iš pacientų, bet ir 
iš gydytojų. Japonijoje labai populiarūs mielių 
ekstraktai, prisodrinti gliukanais. Manoma, 
kad šių preparatų vartojimas lemia sparčiai 
ilgėjančią japonų gyvenimo trukmę.“

Med. dr. Karlas V. iš M.:
„Mano žmonai 71-eri, man suėjo 85 metai. Re-
guliariai vartojame fermentines mielių ląsteles. 
Akivaizdu, kad tai teigiamai veikia mūsų 
savijautą. Sunkiai sergant mielės skatina 
apetitą, gerina žarnyno floros būklę ir stiprina 
imuninę sistemą. Žinoma, sunku įrodyti 
fermentinių mielių ląstelių efektą atsietai nuo 
visuminės terapijos, bet aš esu įsitikinęs, kad 
jos daug prisideda prie laimėjimų onkologijos 
srityje.“
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Josefas K. iš F.:
„Jau 30 metų mudu su žmona kasdien vartoja-
me fermentines mielių ląsteles. Jas atskiedžiame 
obuolių sultimis ir geriame prieš pusryčius. 
Kitados viena moteris pasakojo, kaip sirgo pil-
vo ertmės vėžiu, po operacijos ji visiškai pasvei-
ko ir vėžys neišplito į kitus organus. Ji daug 
metų vartojo fermentines mielių ląsteles ir yra 
įsitikinusi, kad būtent jos padėjo visiškai pas-
veikti.“

Roswitha R. iš K.:
„Aš sirgau krūties vėžiu, jau buvo metastazių, ir 
kiekvienam noriu pasiūlyti kasdien vartoti fer-
mentines mielių ląsteles. Mano gydytojai stebi-
si mano tyrimais, kitiems pacientams mielių 
ląstelės irgi padėjo. Fermentinėse mielių 
ląstelėse yra visos svarbiausios medžiagos, kurių 
reikia mūsų sveikai mitybai. Pabandykite jas 
bent kartą, geriausia vartoti su obuolių sulti-
mis.“

Marrienne U. iš Naujosios Zelandijos:
„Man yra aktualios aplinkos ir sveikatos pro-
blemos ir žinau, kad fermentinės mielių ląstelės 
veiksmingos. Po kaklo lūžio 1992 m. (1969 m. 
sirgau meningoencefalitu ir jis sukėlė šalutinį 
poveikį), VBI (vertebrobazilinės kraujotakos 
nepakankamumas), osteopatijos su galvos svai-
gimais bei osteoartrito, kuris reiškėsi paskuti- 
nius 5 metus, aš jaučiuosi daug geriau ir galvo-
je šviesiau. Man, šokėjai, šios ligos buvo 
sukėlusios šoką. Visą laiką gyvenau aktyvų 
gyvenimą, prieš dvejus metus man buvo atlikta 
kelio operacija, po kurios lėtai ir sunkiai atsiga-
vau. Fermentinės mielių ląstelės buvo tarsi Die-
vo dovana. Šį nuostabų produktą pasiūliau 
savo šeimos nariams, draugams ir klientams. 

Man 70 metų, tikiuosi sulaukti žilos senatvės.“

Marleen K. iš Australijos: 
„Kiekvieną dieną vartoju fermentines mielių 
ląsteles. Jos puikiai veikia. Ko daugiau reikia? 
Man nebereikia nuolatos vaikščioti pas gydyto-
jus.“

Kim H. iš JAV.:
„Jums turbūt įdomu sužinoti, kad kai aš geriu 
fermentines mielių ląsteles, jaučiuosi gerai. Bet 
jei pamirštu jas užsisakyti, po kelių savaičių 
pradedu jaustis nuvargusi. Tai mane skatina jas 
vėl užsisakyti.“

Peras Ericas T. iš Suomijos:
„Fermentines mielių ląsteles vartoju jau daug 
daug metų. Kadangi rūkau pypkę, tai nuolat 
turėjau problemų su plaučiais. Bet kai pradėjau 
vartoti fermentines mielių ląsteles, visi simpto-
mai dingo. Šių metų rugsėjo mėnesį man su-
kaks 80 metų. Vis dar negaliu tuo patikėti, nes 
rūkiau 60 metų. Fermentinės mielių ląstelės 
veikiausiai yra gyvybės eliksyras. Gaila, kad jų 
nėra pirkti Suomijoje.“
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Fermentinės  
mielių ląstelės –  
unikalus gyvybės  

eliksyras
Santrauka

Nieko nėra tobulesnio už gamtą. Vai-
siuose ir daržovėse yra dešimtys 
tūkstančių skirtingiausių veikliųjų 

medžiagų, kurios viena kitą idealiai papildo. 
Tai antrinės augalinės medžiagos, vitaminai, 
mineralinės medžiagos, fermentai ir kt. Jos ne 
tik efektyviai mažina laisvųjų radikalų poveikį, 
bet ir palaiko medžiagų apykaitos procesus 
mūsų ląstelėse.
Kaip šios maistinės medžiagos sąveikauja tar-
pusavyje, dar tik pradedama tirti. Šiaip ar taip, 
šioms veikliosioms medžiagoms patekus į 
organizmą prasideda grandininė reakcija, suke-
lianti tokią daugybę skirtingų procesų, kad net 
mokslininkai nėra jų visų apžvelgę. Tokio pla-
taus poveikio negali sukelti jokie sintetiniai 
vitaminai. Juk jų sudedamosios medžiagos ats-
kiriamos, kaitinamos ir džiovinamos, taip pra-
rasdamos pirmykštį pavidalą, kokiu paprastai 
aptinkamos maisto produktuose.
Priešingai yra su fermentinėmis mielių 
ląstelėmis: jos gaminamos kelias dienas fer-
mentuojant 32 laipsnių temperatūroje. Šio 
proceso metu maistinės medžiagos ir 
biologiškai aktyvios medžiagos prisotinamos 
deguonimi. Vertingos sudedamosios medžiagos 
išlieka biologiškai aktyvios, t. y. lygiai tokios, 

kokios buvo natūraliai gamtoje. Todėl žmogaus 
organizmas jas įsisavina ir perdirba gerokai 
lengviau negu sintetines medžiagas.

Fermentinės mielių ląstelės turi ne tik 
biologiškai aktyvių vertingų medžiagų, kurių 
yra vaisiuose ir daržovėse, bet ir daugybę kitų 
bioaktyviųjų medžiagų, pvz., fermentų ir 
gliukanų. Tokios jų koncentracijos nerasite jo- 
kiame vaisiuje ar daržovėje.
Dėl šios priežasties fermentinės mielių ląstelės 
idealiai tinka žmogaus kūno ląstelių funkci-
joms palaikyti. Jos aprūpina ląsteles 
maistinėmis medžiagomis, skatina 
detoksikaciją ir stiprindamos imuninę sistemą 
apsaugo jas nuo ligų sukėlėjų. Šį preparatą, 
prisotintą vertingomis medžiagomis, ypač re-
komenduojame vartoti žmonėms, siekiantiems 
įveikti tiek fizinį, tiek dvasinį stresą, sustiprinti 
imuninę sistemą, bei tiems, kurie ir garbiame 
amžiuje nori gyventi visavertį gyvenimą. 
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Gyvybiškai svarbios medžiagos fermentinėse mielių ląstelėse

Pateikiame esminių gyvybiškai svarbių medžiagų, įeinančių į fermentinių mielių ląstelių preparatų 
sudėtį, ir jų reikšmės žmogaus organizmui lentelę. 

Pieno produktai svarbūs...
Vitaminas B1 Energijos gamybai ir kaupimui bei nervų 

funkcijai
Vitaminas B2 Kraujo gamybai, žaizdų gijimui, ląstelių 

apsaugai, energijos gamybai iš maiste 
esančių medžiagų ir regėjimui

Vitaminas B6 Nervų ir imuniteto sistemos stiprinimui, 
ląstelių dalijimosi procesui, energijos kau-
pimui raumenų audiniuose ir kaip baltymų 
apykaitos katalizatorius

Vitaminas B12 Kraujo gamybai ir krešėjimui bei nervų sistemos 
veiklai

Biotinas Sveikai odai, sveikiems plaukams ir tvirtiems 
nagams

Niacinas Sveikai odai, nervų sistemai ir riebalų skai-
dymui

Pantoteno rūgštis Nervų sistemai ir odos būklei ir gleivinei
Vitaminas D Sveikiems kaulams ir imuninei sistemai
Vitaminas E Ląstelių apsaugai, imunitetui ir kraujagyslėms
 
Mineralinės medžiagos
Kalis Kūno vandens kiekio reguliavimui, nervinių 

impulsų perdavimui raumenims, baltymų 
apykaitai, širdies veiklai

Selenas Ląstelės apsaugai nuo laisvųjų radikalų, 
nuo žalingos aplinkos poveikio ir nuodingų 
medžiagų bei imuninės sistemos stiprinimui

Cinkas Imuninei sistemai, ląstelių dalijimosi ir 
atsinaujinimo procesui, įvairių hormonų 
funkcijoms, vaikų ir jaunuolių augimui

Chromas Angliavandenių, baltymų ir riebalų apykaitai

Fermentai ir kofermentai svarbūs ...
Katalazė Detoksikacijai
Citochromo 
oksidazė

Detoksikacijai

Superoksido 
dismutazė

Detoksikacijai

Kofermentas Q1
(NADH)

Ląstelių apsaugai, energijos gamybai bei 
imuninei sistemai

Kofermentas Q6 Mitochondrijų funkcijai
Kofermentas Q10 Ląstelių apsaugai ir energijos gamybai
 
Fitocheminės medžiagos
Antocianas Ląstelių ir genų (C3G) apsaugai
Likopenas Ląstelių apsaugai ir sveikiems kaulams, 

prostatai ir apsaugai nuo UV
Kvercetinas Ląstelių apsaugai ir apsaugai nuo alergijos
 
Ląstelės sienelių komponentai
Gliukanai Imuninės sistemos moduliacijai
Mananai Imuninės sistemos moduliacijai

Kitos biologiškai aktyviosios medžiagos 
Cholinas Detoksikacijai (padeda kepenims)
Nukleotidai Ląstelių funkcijai
Glutationas Detoksikacijai
Mitochondrinė 
DNR seka

Imunologiniams procesams ir virusų slopini-
mui (nukleino rūgštys)
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Antioksidantai, antioksidacinis
medžiagos (antioksidaciniai priedai arba laisvųjų radikalų gau-

dytojai), surišančios laisvuosius radikalus.

Biologinis prieinamumas 
vartotos dozės dalis, kuri po virškinimo proceso ir kraujo cirkulia-

cijos patenka į tikslinę vietą (pvz., organą).

Citokinai
baltymai, perduodantys informaciją tarp gynybines funkcijas 

atliekančių ląstelių (leukocitų).

Deguonies trūkumo sindromas 
laisvieji radikalai pažeidžia mitochondrijas ir sutrinka ląstelės 

kvėpavimas.

DNR 
deoksiribonukleorūgštis – genetinės informacijos rinkinys 

ląstelėse.

Fermentacija deguonimi
fermentinių mielių ląstelių gamybos būdas.

Fermentai 
baltymai, vykdantys medžiagų apykaitos reakcijas organizme.

Fermentuoti maisto produktai 
produktai iš žalių arba apvirtų augalinės ar gyvulinės kilmės 

maisto produktų su jiems būdingomis savybėmis, paveiktomis 

mikroorganizmų ir/arba fermentų.

Gyvybiškai svarbios medžiagos
Visos sveikam žmogaus organizmui reikalingos ar naudingos 

medžiagos (išskyrus baltymus, angliavandenius ir riebalus).

Imunoglobulinas (IgA) 
antikūniai (gynybinės ląstelės), prisitvirtinantys prie ligų 

sukėlėjų ir pažymintys juos taip, kad jas atpažintų ir sunaikintų 

ląstelių maitėda.

Imuniteto moduliacija 
tam tikrų medžiagų teigiamas poveikis imuninei sistemai (pvz., 

fermentinių mielių ląstelių).

Kofermentas
pagalbinis fermentas, kuris reikalingas medžiagų apykaitai. Jis 

užtikrina fermentų veiklą.

Laisvieji radikalai 
nestabilūs ir labai aktyvūs atomai, pažeidžiantys ląstelės 

membraną ir suardantys DNR.

Vartojamos sąvokos
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Ląstelė 
visų gyvų organizmų pagrindas.

Limfocitai 
baltieji kraujo kūneliai, apsaugantys imuninę sistemą.

Makrofagai
tam tikrų rūšių baltieji kraujo kūneliai (ląstelių maitėdos), ku-

rie pašalina svetimkūnius ir nesveikas ląsteles. Apsaugo nuo 

uždegimų.

Mielės 
vienaląsčiai grybai su sveikatą gerinančiomis savybėmis.

Mitochondrijos
energiją gaminanti ląstelių sudedamoji dalis (ląstelių 

„jėgainės“).

ORAC 
matavimo vienetas, parodantis medžiagos galimybes sulai-

kyti laisvuosius radikalus (deguonies radikalų absorbcijos 

pajėgumas).

Patogeninis 
sukeliantis ligą.

Probiotikai, probiotinis
gyvų mikroorganizmų preparatai (pvz., fermentuoti maisto pro-

duktai), teigiamai veikiantys žmogaus žarnyno florą ir sveikatą.

Proteinai 
baltymai, sudaryti iš natūralių organizmo medžiagų, amino 

rūgščių, kurios organizme atlieka įvairias funkcijas.

Širdies kraujagyslių sistema 
iš širdies išeinančios kraujagyslių sistemos.

Trombocitai 
kraujo plokštelės, būtinos kraujo krešėjimui.

Žarnyno flora 
tai žarnyno grybų ir bakterijų visuma. Sveika žarnyno flora yra 

svarbi imuninei sistemai. 
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Prof. Hademaras Bankhoferis

Prof. Hademaras Bankhoferis yra vienas 
žymiausių medicinos tema rašančių autorių 
vokiškai kalbančiose ir kitose Europos šalyse. 
Savo straipsniuose jis rašo apie ligų prevenciją, 
natūraliąją ir liaudies medicinas bei sveiką 
mitybą. Milijonai žmonių jį pažįsta iš televizi-
jos ir radijo laidų, iš seminarų, laikraščių skilčių 
bei patarimų knygų, kurios yra tapusios best-
seleriais. Prieš keletą metų profesorius buvo 
pakviestas į Harvardo ir Tuftso universitetus ir 
į Šiaurės Karolinos universitetą kaip vizituojan-
tis profesorius. Aštuonerius metus dirbo lekto-
riumi Leipcigo universitete. Jau daugiau nei 20 

metų bendradarbiauja su Vienos socialinės me-
dicinos universitetu. 1991 metais Vokietijos 
mokslo ministerija Vienos universiteto siūlymu 
jam suteikė profesoriaus laipsnį už mokslo po- 
puliarinimo darbus. 2008 metais Vokietijoje 
prof. Hademaras Bankhoferis buvo išrinktas 
Metų medicinos guru. Netrukus jam buvo 
įteiktas Vokietijos apdovanojimas už 
sveikatinimą. Nuo 2009 metų profesorius va-
dovauja Bankhoferio centrui, įsikūrusiam 
Tarptautinėje medicininės komunikacijos aka-
demijoje Bad Fiusinge. Savo gimtinėje jis dirba 
lektoriumi Austrijos sveikatos akademijoje. 

Apie autorius

Dr. Mathias Oldhaveris
Prof. Hademaras Bankhoferis
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Prof. Bankhoferio knygos skaitomos ne tik Vo-
kietijoje, Austrijoje ir Šveicarijoje, bet ir Suo-
mijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, Lenkijoje, 
Čekijoje, Slovakijoje, Olandijoje, Vengrijoje, 
Lietuvoje ir Kinijoje. Austrijos privačioje tele-
vizijoje „Schau TV“, transliuojamoje ir per 
palydovinę televiziją Vokietijoje, jis turi savo 
laidą – populiarų sveikatos ir geros savijautos 
žurnalą „Einfach Bankhofer“, o Vokietijoje 
transliuojama „Bibel TV“ laidų serija „Seni liau- 
dies medicinos vaistai – moderni natūralioji 
medicina“ (parodyta 20 serijų). Jau daugiau 
nei 40 metų Bankhoferis dirba medicinos pub- 
licistu, 28 metus apie sveikatą kalba per radiją 
ir televiziją. Prieš 20 metų jis buvo pirmasis, 
pranešęs apie stulbinantį fermentinių mielių 
ląstelių poveikį.

 
 

Dr. Mathias Oldhaveris

Medicinos žurnalistas ir sveikatos ekspertas dr. 
Mathias Oldhaveris jau daug metų eksperi-
mentuoja su fermentinėmis mielių ląstelėmis. 
Jis išpopuliarėjo savo straipsniais apie 
natūraliąją mediciną, skirtais profesionaliems 
žurnalams, ir televizijos laidomis. Oldhaveris 
daug metų dirbo aukštose pareigose sveikatos 
draudimo sistemoje. Čia jis turėjo galimybę gi-
lintis į ligų priežastis ir padarinius ir padarė 
išvadą, kad žmonės dažnai serga todėl, kad ski-
ria per mažai dėmesio prevencijai. Oldhaveris 
apkeliavo visus kontinentus ir palygino skirtin-
gos kilmės gyventojus. Pirmykštės tautos pasi-
tiki savo senosiomis žiniomis, jos ligų profilak-
tikai naudoja natūralias priemones. Remdama-
sis šiomis žiniomis Oldhaveris sukūrė 

etnoeubiotiką. Ši mokslo šaka bando surasti 
tam tikrų savybių priežastis, ir čia padeda 
pirmykštės tautos. Vienintelis geros savijautos, 
pasitenkinimo ir energingumo iki gilios 
senatvės paaiškinimas yra glaudus pirmykščių 
tautų ryšys su gamta ir sveika mityba. Apie savo 
ekspedicines keliones, egzotiškus gydomuosius 
augalus ir metodus Oldhaveris rašo tinklaraštyje 
„Ethnoblog“.



TAPTI SVEIKU
LIKTI SVEIKU

su jaunomis fermentinėmis 
mielių ląstelėmis Dr. Mathias Oldhaveris

Prof. Hademaras Bankhoferis

APRŪPINK - SUSTIPRINK - DETOKSIKUOK

Prof. Hademaras Bankhoferis – Dr. Mathias OldhaverisFermentinių mielių ląstelių –
sveikatos stebuklo –  
nauda organizmui
Ląstelių energija – mūsų gyvybinė energija. Tik tada, kai mūsų ląstelės yra 
sveikos, sveikas ir mūsų kūnas. Ląstelės – mūsų sveikatos pagrindas. Kadangi 
jų negalime pataisyti ar sutvarkyti, tampa gyvybiškai svarbu padėti joms 
funkcionuoti ir atsinaujinti.

Kaip tai padaryti?

 

Vartojant fermentines mielių ląsteles! Jos palaiko ląstelių gyvybę savo unikaliu 
ląsteles maitinančiu aktyviu turiniu. Jau daugiau nei 40 metų fermentinės 
mielių ląstelės naudojamos natūraliai ligų prevencijai ir gydymui. Ar žinojote, 
kad mielės yra smulkiausias gydomasis grybas pasaulyje? Fermentuojant 
deguonimi iš jų pagaminamos fermentinės mielių ląstelės.
 

Šioje knygoje suprantamai pateikta visa tai, 
ką turėtumėte žinoti apie fermentines mielių 
ląsteles: kodėl jos tokios vertingos, kokią 
įtaką daro mūsų sveikatai ir savijautai, kaip 
veikia kiekvienoje mūsų kūno ląstelėje ir 
kodėl jos vadinamos jaunystės eliksyru.
Daugiau informacijos svetainėje www.sveikalastele.lt
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