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ALTERNATYVIOJI MEDICINA 

1. 1992 m. JAV Kongreso pavedimu Nacionalinis sveikatos institutas 
įkūrė Alternatyviosios medicinos tarnybą (Office of Alternative 
Medicine) 

Jos užduotis - tyrinėti alternatyviosios medicinos formas 

2. 1998 m. išsiplėtė į Nacionalinį papildomo ir alternatyvaus 
gydymo centrą (National Center for Complementary and 
Alternatyve Medicine). 2002 m. šis centras skyrė 14 mln. JAV dolerių 
vėžio tyrimams 

3. Europos papildomo gydymo tyrimų taryba (Research Council for 
Complementary Medicine) išskyrė 6 alternatyvaus gydymo būdus, 
bet vieningos klasifikacijos nėra. 

PSO 2002-2005 m. strategijoje augalinės kilmės preparatai priskiriami 
klasikinei medicinai. 

Įvairių šalių farmakopėjose aprašoma > 1000 vaistinių augalų rūšių 

Lietuvoje leidžiama vartoti 189 rūšis 

 



ALTERNATYVIOJI MEDICINA (AM) -  

TAI ĮVAIRŪS GYDYMO METODAI, KURIUOS SUNKIOMIS 
LĖTINĖMIS LIGOMIS SERGANTYS PACIENTAI PASIRENKA 
VIETOJE ĮPRASTINIO GYDYMO 

AM ypač efektyvi, kai taikoma kartu su gydytojo paskirtomis 
tradicinėmis medicinos priemonėmis: 

 Palengvina varginančius ligos simptomus 

 Pagerina paciento fizinę bei psichinę sveikatą 

 Sudaro galimybes susirgimo nepasikartojimui 

Pagrindinės AM taikymo priežastys yra: 

 Noras aktyviai dalyvauti savipriežiūroje 

 Vis dar nepakankama psichosocialinė sergančiojo sauga bei 
slauga 



PAPILDOMOS IR ALTERNATYVIOS 
MEDICINOS BŪDŲ KLASIFIKACIJA 

1998 m. JAV Nacionalinės ir alternatyvios medicinos centras šios medicinos būdus suskirstė į 
penkias kategorijas: 

1. Alternatyvios medicinos sistemos: 
 Tradicinė kinų medicina 

 Ajurveda 

 Homeopatija 

 Natūropatinė medicina 

 Akupunktūra 

 Joga 

2. Proto-kūno intervencijos ir joms priskiriama: 
 Meditacija 

 Malda 

 Relaksacija 

 Vizualizacija ir mokomasis vaizdų kūrimas 

 Meno terapija 

 Šokio terapija 

 Muzikos terapija 

 Dienoraščio rašymas 

 Hipnozė 

 Sergančiųjų paramos grupės 



PAPILDOMOS IR ALTERNATYVIOS 
MEDICINOS BŪDŲ KLASIFIKACIJA 

3. Biologinės kilmės netradiciniai gydymo būdai: 
 Dietos: 

 Makrobiotinė mažo riebalų kiekio dieta 

 Vegetarinė dieta 

 Žolių preparatai 

 Maisto papildai 

 Aromaterapija 

4. Manualiniai netradicinės medicinos gydymo metodai: 
 Masažas 

 Chiropraktika 

 Osteopatinis gydymo metodas 

 Refleksoterapija 

5. Energetiniai netradicinės medicinos gydymo metodai: 
 Gydymas rankomis 

 Gydymas biolauku 

 Kiti žmogaus vidinę energiją stimuliuojantys alternatyvūs gydymo būdai 

Dabar Centras atlieka tyrimus, kuriais siekiama išsiaiškinti, ar akupunktūra mažina 
nerimą ir pagerina sergančiųjų sergančiųjų storosios žarnos vėžiu gyvenimo 
kokybę, ryklio kremzlių preparatų saugumą ir efektyvumą sergant krūties ir 
tiesiosios žarnos vėžiu 



2004 m. Kanados Princesės Margaritos ligoninės 
mokslininkai papildomas ir alternatyvias gydymo 
priemones suskirstė į 15 kategorijų: 

1. Natūralios sveikatos priemonės. Jos atspindi kitokią 
sveikatos ir ligos sampratą. Ajurveda, tradicinė kinų medicina, 
aromaterapija, vaistažolių preparatai, Šiaurės Amerikos 
indėnų medicina. 

2. Gydymas vaistažolėmis. Šio gydymo būdo pagrindas – 
vaistažolės, mikstūros, ištraukos, antpilai (ežiuolė, ženšenis, 
ginkmedis, česnakas) 

3. Gydomoji dieta: 
 Vynuogių 

 Makrobiotinė 

 Rūgščių ir šarmų pusiausvyros atkūrimo  ir kt. 

4. Vitaminai. Turi priešvėžinių savybių ir aktyvina organizmo 
imuninę sistemą. 

5. Mineralai. Selenas, telūras – manoma, kad naudinga vartoti 
gydant vėžį ir jo profilaktikai. 



2004 m. Kanados Princesės Margaritos ligoninės 
mokslininkai papildomas ir alternatyvias gydymo 
priemones suskirstė į 15 kategorijų: 

6. Iš žemės, jūros. Gyvūnų organizmų dariniai: 
 Argininas 

 Nakvišų aliejus 

 Omega-3 rūgštys 

 Ryklio kremzlių preparatai 

7. Vidinių kūno dalių stimuliavimas: 
 Akupunktūra 

 Reiki 

 Gydymas rankomis 

8. Gydymas judesiu. Joga ir kitos judesių formos 

9. Fiziniai alternatyvaus gydymo būdai. Aktyvina kūno gyvybines funkcijas: 
 Chiropraktika 

 Masažas 

 Refleksoterapija 

10. Psichologiniai gydymo būdai: 
 Hipnozė 

 Meditacija 

 Vizualizacija 

 Psichoterapija 



2004 m. Kanados Princesės Margaritos ligoninės 
mokslininkai papildomas ir alternatyvias gydymo 
priemones suskirstė į 15 kategorijų: 

11. Raiškiojo meno terapija. Padeda įveikti stresą: 
 Muzika 

 Tapyba 

 Šokis 

 Poezija 

12. Iš kūno į kūną 
 Gaubtinės žarnos plovimas 

 Urinoterapija 

13. Gydymas deguonimi. Manoma, kad pagerina imuninės 
sistemos būklę ir turi priešvėžinių savybių 

14. Vaistai, kurių nauda nėra įrodyta: 
 714X 

 Enzimų terapija 

15. Imunitetą stimuliuojantys preparatai. Aktyvina organizmo 
imuninį atsaką, taip apsaugo nuo vėžio. 





PATVIRTINTA 
Vilniaus universiteto Onkologijos instituto 
direktoriaus 2006 m. rugsėjo 22 d. 
įsakymu Nr. R8-624 

I. Vaistažolės, fitoterapiniai, homeopatiniai vaistai; bičių produktai ir 
augalai, gerinantys imunitetą, kraujodarą ir elektromagnetinę saugą. 

II. Vaistažolės, fitoterapiniai, homeopatiniai vaistai, bičių produktai, 
pasižymintys detoksikuojančiu, medžiagų apykaitą gerinančiu 
poveikiu. 

III. Vaistažolės, fitoterapiniai, homeopatiniai vaistai, bičių bei kiti produktai, 
pasižymintys antioksidantiniu poveikiu. 

IV. Vaistažolės, fitoterapiniai, homeopatiniai vaistai, slopinantys piktybinių 
navikų aktyvumą. 

V. Vaistažolės, fitoterapiniai, homeopatiniai vaistai, gerinantys suvalgyto 
maisto suvirškinimą bei apykaitos produktų pašalinimą. 

VI. Vaistažolės, fitoterapiniai, homeopatiniai vaistai, bičių produktai, 
gerinantys nervų sistemos darbą. 

VII. Vaistažolės, fitoterapiniai, homeopatiniai, biologiniai vaistai, 
pasižymintys priešuždegiminiu, bakteriofaginiu veikimu. 



Ląstelių supiktybėjimo priežastys 

 Dvasios, proto, kūno stresai, baimė 

 Oksidacinis stresas 

 Š-R balanso sutrikimas 

 Rūkymas 

 Kancerogenai, mutagenai 

 Radiacija 

 Virusai, bakterijos,  grybeliai 

 Alkoholinės kilmės acetaldehidas 

 Vienarūšė ir labai kaloringa mityba 

 Prastas suvalgyto maisto 
suvirškinimas 

 Prastas tarpląstelinių medžiagų 
apykaitos produktų pašalinimas 

 Paveldėtas ar išsivystęs  
nekokybiškas  

 Pakitusių genų atsistatymo 
mechanizmas 

 



Ląstelių supiktybėjimo priežasčių 
šalinimas 

 Adaptogenai, meditacija,  

 Autopsichoterapija 

 Antioksidantai 

 Šarmingi mineraliniai vandenys 
“Vytautas”, “Birutė” 

 Judesio terapija, geras  inkstų 
darbas 

 Nerūkyti 

 Detoksikuojanti terapija 

 Geras imunitetas 

 Gera kepenų veikla 

 Porėta mityba (50%  daržovių 50% 
mėsos produktų) 

 Pakankamas kiekis maisto 
suvirškinimui reikalingų fermentų ir 
sulčių (fitoterapija, pakaitiniai 
fermentai) 

 Natūralios erdvinės struktūros: 
vitaminai, fermentai. 



I. Vaistažolės, fitoterapiniai, homeopatiniai vaistai; 
bičių produktai ir augalai, gerinantys imunitetą, 

kraujodarą ir elektromagnetinę saugą 





Imunitetą gerina: 

1. Echinafit po 1 2-3 k.d. 

2. Echina Zin+C po 1 2 k.d. 

3. Kiti ežiuolės, kemero preparatai 

4. Amalo preparatai (Viscum compositum, 

Helixor) 

5. Echinacea compositum (inamp.) 

6. Engystol N, Tonsilla compositum (inamp.) 



PAGRINDINĖS VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS: 

 Vandenyje tirpūs polisacharidai (giukuronilarabinoksiianai, arabinoramnogalaktanai). 

 Kavos rūgšties dariniai: cikoro, kaftaro, chlorogeno rūgštys. 

 Alkamidai. 

 Polienai. 

 Flavonoidai (kvercetinas, kempferolis ir jų dariniai). 

 

POVEIKIS: 

 Stimuliuoja nespecifinį imunitetą (veikia polisacharidai, alkamidai, kavos r. dariniai). 

 Slopina uždegiminius procesus ir stimuliuoja sveikų naujų audinių augimą (alkamidai ir polisacharidai veikia kaip 
ciklooksigenazės ir 5-!ipoksigenazės inhibitoriai). 

 Citokinų stimuliacija - naviko nekrozės faktoriaus (TNF), interleukino-13 interleukino-6, interleukino-10, beta-
interferono (veikia polisacharidai). 

 Polisacharidai aktyvina makrofagų citotoksinį poveikį priešnavikų ląsteles. 

 Apsaugo kolageną nuo irimo (veikia kavos r. dariniai). 

 Antioksidantinis poveikis (veikia kavos r. dariniai ir flavonoidai). 

 

Dėl šių savybių rausvažiedės ežiuolės preparatai yra vartojami: 

 Nusilpus imunitetui. 

 Sergant gripu ir kitomis peršalimo ligomis ar norint jų išvengti. 

 Kaip priešuždegiminė priemonė (pav., sergant artritu). 

 Negyjant žaizdoms. 

 Susilpnėjus imunitetui po radiologinio ir chemoterapinio gydymo. 

 Sveikstant po ligų. 

VERDE DE EOUINACEA 
RAUSVAŽIEDĖS EŽIUOLĖS ŽOLĖS 
(Echinacea purpurea (L.) Moench) 



Kanada 
Mew Chapter Organics 
Host Defence 

 Sudėtis: 

 Natūralus Maitake**(Grifola frondosa)..............................142 mg 

 Natūralus Enokitake**(Flammulina velutipes)...................120 mg 

 Natūralus Chaga**(Inonotus obliquus)...............................116 mg 

 Natūralus Reishi**(Ganoderma lucidum)...........................110 mg 

 Natūralus Cordyceps**(Cordyceps sinensis)......................100 mg 

 Natūralus Mesima**(Phellinus linteus)...............................76  mg 

 Natūralus Yun Zhi**(Trametes versicolor).........................48  mg 

 Natūralus Zhu Ling**(Polyporus umbellatus).....................48  mg 

 Natūralus Lion's Mane**(Hericium erinaceus)....................48  mg 

 Natūralus Maitake Fruit Bodies(Grifola frondosa)..............48  mg 

 Natūralus Artist Conk**(Ganoderma applanatum)..............30  mg 

 Natūralus Oregon Polypore**(Ganoderma oregonense)......30  mg 

 Natūralus Agarikon**(Fomitopsis officinalis).....................20  mg 

 Natūralus Ice man Fungus*(Fomes fomentarius).................20  mg 

 Natūralus Shiitake**(Lentinula edodes)..............................20  mg 

 Natūralus Birch Polypore**(Piptoporus betulinus)..............12  mg 

 Natūralus Suehirotake**(Schizophyllum commune)...........12  mg 

 **Micelis 

Kiti ingredientai: celiliozė (kapsulė), natūralūs miceliuoti rudieji ryžiai, natūrali miceliuota alksnio masė. 

Vartojamas: kaip maisto papildas, po dvi kapsules per dieną. Galima vartoti bet kada, net nevalgius. 

Host Defence sudėtyje yra daugelio grybų micelio, kuris padidina ląstelių natūralių žudikių aktyvumą iki 300%. 
Kiekvienas išs preparato sudėtyje esančių grybų pats stiiprina imuninę sistemą, o 16 grybų mišinys veikia 
sinergiškai. Preparate yra glikoproteinų, arabinoksilanų, ergosterolio ir platus spejtras 1,3-, 1,4- ir 1.6-β-glikanų. 



JAV 
Garden of Life 
RM-10 

 RM-10 – maistas imuninei sistemai 

 Sudėtis: 

 Firminis grybų mišinys…………………….........................................……..1455 mg 

    Ganoderma lucidum (Reishi) 

    Cordyceps sinensis 

    Coriolus versicolor 

    Lentinula edodes (Shiitake) 

    Agaricus blazei 

    Grifola frondosa (Maitake) 

    Hericium erinaceus 

    Poria cocos 

    Tremella fuciformus 

    Polyporus embellatus 

 Gauruotoji unkarija (vilkakora) (Uncaria tomentosa)………….………..…….330 mg 

 Aloe Vera ekstraktas*…………………………….………...........................…..15 mg 

 

RM-10 – tai 10 natūraliai išaugintų tonizuojančių grybų mišinys, sinergiškai subalansuotas su gauruotąja unkarija ir 
Aloe vera ekstraktu. [Naujausiais duomenimis, dabar preparato sudėtyje vietoje Aloe vera yra Poten-
Zyme (fermentuoto) seleno, kuris labai lengvai absorbuojamas; selenas stiprina imuninės sistemos 
atsaką] Laboratoriniai tyrimai parodė, kad RM-10 sustiprina natūralių ląstelių žudikių ir makrofagų aktyvumą, 
todėl sustiprina natūralųjį imunitetą. Be to, tyrimų rezultatai rodo, kad RM-10 padeda išlaikyti normalų ląstelių 
augimą, padidina ląstelių nekrozės faktoriaus alfa (TNF-α) gamybą ir stimuliuoja interleukino 1 ir interleukino 6 
aktyvumą.  

Siūloma vartoti: Po 1-2 tabletes 2 kartus per dieną. Vartojant ilgą laiką, svarbu įsotinti organizmą per pirmąsias 90 
dienų siekiant stimuliuoti imuninį atsaką ir pasiekti geriausių rezultatų. Todėl siūlome per pirmąsias 10 dienų 
vartoti po 3 tabletes 3 kartus per dieną, vėliau 80 dienų vartoti po 5 tabletes, suskirsčius jas dozėmis.  



Imunomoduliatoriai-adaptogenai - 
augalinės ir gyvulinės kilmės 
biologiškai veiksmingos medžiagos, 
kurios negydo, bet reguliuoia 
centrinės nervų sistemos slopinimo 
ir dirginimo reakcijas, pagreitina 
organizmo prisitaikomumą, esant 
psichomotoriniam, oksidaciniam 
stresui, lėtinio nuovargio sindromui, 
aktyvina imunitetą, lėtina senėjimą. 

 

Imunitetą gerina 
– Echinofit, V.d. Eąuinacee, C + 

Echinocea, Echina Zinc + C 

– Kemero žolės arbata, nuoviras 
(Decc, Hb. Eupatorium cannabinum) 

– Šaltalankio ir Beržų lapų miltukai, 
arbata, nuovirai (Pulv.,Inf., Deca Fol., 
Hippophaerhamnoides et Betulae 
pendulae) 

 

Ženkliai sumažėjus leukocitams, 
eritrocitams, trombocitams 
hematologinių rodiklių pagerinimui 
10-iai dienų rekomenduojama: 

– Bičių duonelės 2 v.š./d. 1 vai prieš 
valgį. 

– Jūros kopūstų 4 v.š./d. valgant. 

– Šaltalankio aliejaus 1 v.š./d. 

– Alkymer po 2 kap. 4 k.d. arba Žuvų 
taukų po 1 kap. 4 k.d. po valgio. 

– Ežuolės preparatai: 
 Echinoccae Compositum 2,2 ml po 1 

amp. kas 2 d. į/r. 

 Kiti ežuolės preparatai. 

 

Po valgio visiems ligoniams 
rekomenduojama vaistažolių mišinio 
Nr. 1 vandeninė ištrauka - po pusę 
stiklinės 4 k.d. 
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II. Vaistažolės, fitoterapiniai, homeopatiniai 
vaistai, bičių produktai, pasižymintys 

detoksikuojančiu, medžiagų apykaitą gerinančiu 
poveikiu 



Prakaitavimo skatinimas Aviečių lapai, uogos 

Liepų žiedai 

Gluosnio žievė 

Šlapimo išsiskyrimo skatinimas Bruknių lapai, kadagio uogos, arbūzai, persikai, agurkai 

Petražolės, asiūklio žolė 

Kuokelinio ortosifono lapai 

Storojo žarnyno judesių skatinimas Senos lapai, šaltekšnio žievė 

Rabarbarų šaknys, visos daržovės su ląsteliena 

Slyvos, grikiai, avižos 

Tulžies išsiskyrimo skatinimas Barbariso vaisiai, šlamučio žiedai 

Ugniažolės žolė, kukurūzų mitylės 

Kmynų sėklos, mėtų lapai 

Bittnerio balzamas 

Endotoksinų surišimas ir laisvųjų radikalų 

aktyvumo menkinimas 

Pektinai, gleivės, maistinė ląsteliena 

Resverasor, Padma 28 

Detox kiti Lymphomyosot, Nux Vomica 

Homaccord, Berberis Homaccord 

5-30 lašų, min su 700-1000 m. gryno vandens 





Pektinų yra: 

1) Orkaitėje keptuose obuoliuose ir morkose.  
Vartoti: po vieną keptą morką arba obuolį kas 2 valandas = 21 d., 7 d. pertrauka 

arba 

2) Kavamale maltuose linų sėmenyse.  
Vartoti: po vieną valgomą šaukštą keturis kartus per dieną užsigeriant vandeniu = 
21 d., 7 d. pertrauka 

arba 

3) Femisoja plius. 
Vartoti: po vieną valgomą šaukštą keturis kartus per dieną = 21 d., 7 d. pertrauka 

arba 

4) Biosorb. 
Vartoti: tris, keturis valgomus šaukštus per dieną = 21 d., 7 d. pertrauka 

arba 

5) Trintuose su cukrumi juoduosiuose serbentuose. 
Vartoti: keturis, penkis kartus per dieną = 21 d., 7 d. pertrauka 

arba 

6) Trintuose su cukrumi svarainiuose, agrastuose, mėlynėse ir t.t.  
Vartoti: 21 d., 7 d. pertrauka 









III. Vaistažolės, fitoterapiniai, homeopatiniai vaistai; 
bičių bei kiti produktai, pasižymintys antioksidantiniu 

poveikiu 









Antioksidaciniu poveikiu pasižymi: 

1. Triovit N2 – d.; Selenium 50 mkg N4/d., (seleno 
terapinė dozė iki 200 mikrogramų). 

2. Resveratrolis (preparatai Evelor, Resverasor) 1 kap. d. 

3. Kraujažolės, medetkų, ramunėlių žiedų arbatos, 
kmynų, krapų sėklų nuovirai su medumi. 

4. Padma 28 po N 3-4 d. 

5. Bičių duonelė 1-2 valg. šauk. arba 4-5 tabl./d. 

6. Ubichinon compositum; Coenzym compositum. in 
amp. pakaitom, kas 2-3 d. leisti į paodį, Šiuslerio 
druskos (www.siusleriodruskos.lt)  

7. Mineralas selenas po 50 mkg, iš viso 200 mkg per 
dieną.  

http://www.siusleriodruskos.lt/


IV. Vaistažolės, fitoterapiniai, homeopatiniai vaistai, 
slopinantys piktybinių navikų aktyvumą 











VAISTAŽOLĖS, FITOTERAPINIAI, HOMEOPATINIAI VAISTAI 
SLOPINANTYS PIKTYBINIŲ NAVIKŲ AKTYVUMĄ IR RECIDYVUS 
(ypač adenokarcinomas G1, G2, N1) 

1. Fenolinių ir kitų junginių turinčios vaistažolės buvus piktybiniams navikams: 

 

1) Miškinės sidabražolės šakniastiebių nuoviras (Deec., Rhiz., Potentila erecta) – virškinimo sistemoje. 

2) Pelkinės sidabražolės šaknų, šakniastiebių ir žolės tinktūra, nuoviras, arbata (Deec., Rad., Rhiz. Hb. 
Potentila polustris – arba Comarum polustris) – visuose organuose. 

3) Beržinio juodgrybio nuoviras, (Decc., Inonotus obliquos - Befungin) – visuose organuose. 

4) Plačialapio gysločio sultys, lapų arbata (Succ. et Inf. Plantago major) – burnos ertmėje, stemplėje, 
skrandyje. 

5) Paprastosios jonažolės žolės nuoviras, arbata, tinktūra (Decc., Inf., Tinct Hypericum perforutum) – CNS. 

6) Varnalėšos žolės, šaknų nuovirai (Decc. Hb., Rad. Arctium minus) – krūtyse. 

7) Vaistinės medetkos žiedynų miltukai, arbata, nuoviras (Pulv., Inf., Dece. Calendula oficinalis) – krūtyse, 
genitalijose. 

8) Bitkreslės žiedynų nuoviras (Decc. Tanacetum vulgare) – moters lytiniuose organuose. 

9) Karčiojo, paprastojo kiečių nuovirai, arbatos (Decc., Inf., Hb. Artemisia vulgaris, absinthium) – CNS, 
virškinimo sistemoje. 

10) Siauralapės ožrožės – gauromedžio arbata, nuoviras (Decc., Inf. Chamenerium latifolium, augustifolium) – 
prostatoje, krūtyse. 

11) Takažolės arbata, nuoviras (Inf., Decc. Hb. Polygonum aviculare) – inkstuose, šlapimo pūslėje. 

12) Pelkinio pūkelio žolės arbata, nuoviras (Inf., Decc., Hb. Gnaphalium uliginosum) – skrandyje, žarnyne. 

13) Raudonas vynas bei raudonieji burokėliai (Beta vulgaris) – universlūs antioksidantai, navikai krūtyse. 



Aprobuota 2013 m. LSMU Farmakognozijos katedros profesorės 
Nijolės Savickinės 

Specialios medicininės paskirties maisto produktas Nr. 501 ir 
jo būsimas pramoninis fitopreparatas “TRIPHOLIN”, 

vartojamas prižiūrint sveikatos priežiūros specialistams:  

1. Hb. Melilotus officinalis L. (geltonžiedžių, baltažiedžių barkūnų 
žolė)...........................................................................................100-150 g 

2. Fol. et Flor. Trifolii pratense L. (raudonųjų dobilų lapai ir 
žiedynai)....................................................................................100-150 g 

3. Hb. Chamaenerii (Epilobium) augustifolium L. (siauralapių gauromečių 
žolė) L............................................................................................50-80 g 

4. Fl. et Hb. Calendulae officinalis L. (vaistinių medetkų žiedynai ir 
žolė)...............................................................................................50-70 g 

5. Hb. Agrimoniae capatoria L. (vaistinių dirvuolių žolė)....................50-70 g 

6. Rhiz. et Hb. Potentillae palustris L. (pelkinių sidabražolių šakniastiebiai ir 
žolė)...............................................................................................50-70 g 

7. Hb. Filipendulae ulmaria L. (pelkinių vingiorykščių žolė).............80-120 g 

8. Hb. Hyperici perforatum L. (paprastųjų jonažolių žolė) .................50-70 g 

9. Fol. et Flor. et Radix Arcii lappa L.(didžiųjų varnalėšų lapai, žiedynai ir 
šaknys)..........................................................................................40-60 g 

 

M. f. species 



Poveikis: 

1. Esant ER / PER dideliam kiekiui – fitoestrogenai, 
esantys augalų geltonžiedžio, baltažiedžio barkūno, 
raudonųjų dobilų lapuose it žiedynuose, siauralapio 
gauromečio žolėje, krūtyse blokuoja estrogenų 
receptorius (kartu su tamoksifenu, aromatazės 
inhibitoriais). 

2. Triterpeno rūgštys (kavos, chlorogeno), flavonoidai 
(konferolis, kvercetinas, liuteolinas) slopina naviko 
angiogenezės mechanizmą, pasižymi 
antioksidaciniu poveikiu. 

3. Eterinio aliejaus komponentai (karvakrolis, timolis), 
lektinai, alkaloidai, lignanai veikia naviko ląsteles 
citotoksiškai, inicijuoja apoptozę. 



ATIDŽIAI PERSKAITYK 

Lietuvos onkologijos centras 

Fitoterapijos kabinetas 

Vilnius, Santariškių 1, 112 kab. tel. 2190933 nuo 12 iki 15 val. 

Vaistažolių mišinys, kurio biologiškai aktyvūs junginiai pasižymi biomoduliaciniu, antioksidaciniu, imunitetą, 

virškinimo kokybę gerinančiu poveikiu. 

Norint iš vaistažolių kuo daugiau ištraukti biologiškai aktyvių junginių, reikia iš vakaro į emaliuotą ar porcelianinį indą 

(arbatinuką) įdėti ...........šaukštą (valgomą, arbatinį, desertinį) vaistažolių mišinio, užpilti stikline virinto atvėsinto (t.+20 

+25 C) vandens, pamaišyti, indą uždengti ir palikti iki ryto kambaryje tamsesnėje vietoje. Ryte vėl pamaišyti, indą 

pridengti marle, vandeninę ištrauką nupilti į kitą stiklinį indą, o išmirkusias vaistažoles vėl užpilti ..........stikline (ės) 

naujo verdančio vandens ir ant labai silpnos ugnies ......min. pavirinti; pridengus indą, viską atvėsinti, dar kartą 

pamaišyti ir per marlę nukošti. Rytinę vandeninę ištrauką sumaišyti su atvėsusiu nuoviru, įdėti ......šaukštą (valgomą, 

arbatinį, desertinį) ..............................ir .....arbatinį šaukštelį .........................................., gerai išmaišyti, gerti po ......... 

kartus per dieną ...... valgį (io). 

Kursas................dienos (ų). Kartoti po ........... dienų pertraukos. 

Vaistažolių vandeninę ištrauką galima naudoti tarp stacionarinio gydymo vaistais, jonizuojančiais spinduliais kursų, 

pooperaciniu laikotarpiu, o prireikus -ir pabaigus esminį gydymą. 

Vaistažolių vandeninės ištraukos vartoti negalima ..................................................................................................... 

Biologiškai aktyvūs vaistažolių ištraukų junginiai vandenyje greitai suyra, todėl jie tinkami naudoti tik 10-12 valandų, 

laikant vėsioje, tamsioje vietoje. 

Šis vaistažolių mišinys galioja iki .............metų mėn. 

Mišinį laikyti sausoje, tamsioje vietoje užrištame popieriniame maišelyje. Šio mišinio vandeninės ištraukos ir nuoviro 

negalima gaminti termose. 



Buvus adenokarcinomai G1, G2, N0, 
N1, M0, M1 - Propolis 0,3 

Tyrimais in vitro ir in vivo įrodyta, kad propolio ekstrakte 

esančios veiksmingosios medžiagoschrizinas, 

kvercetinas, galanginas, prinochembinas, artepilinas C, 

kofeino rūgštis, pfenetilo esteris, metilkofeatas, 

diterpenoidas klerodonas slopina vėžinių ląstelių, 

Helicobacter pylori augimą. Vartoti, derinant su 

imunomoduliatoriais, antioksidantais ir kitomis 

priemonėmis, po 1 kapsulę 3 kartus per dieną 10-15 

minučių prieš valgį, užgeriant vandeniu. 



2. Alkaloidų ir kitų VM turinčios vaistažolės (ypač adenokarcinomos G3, N1, N2sarkomos 
hematoblastozės): 

 

Didžiosios Ugniažolės žolės nuoviras, arbata, tinktūra, ekstraktas ir iš jų pagaminti fitoterapiniai vaistai 
(Decc., Inf., Tinct., Hb. et Rad. Chelidonium majus) –vartoti kartu su krakmolo kisieliumi, kad HCl 
nesuardytų ugniažolės alkaloidų. 

1) Lidonium (Lietuva) 

2) Ukrain (JAV, Kanada) 

3) Iberogast (Europa) 

 

3. Homeopatiniai vaistai: 

 

1) Chelidonium - Homoccord, Chelidonium - Injeel. 

2) Colchicum - Injeel, Colchicum compositum. 

3) Viscum album - Injeel, Viscum compositum, Sobal- Homoccord. 

4) Conium - Injeel, Procainum comp., Ginseng comp. 

5) PopuIus comp., Traumeel, Belladonna - Homoccord, Solidago comp. 

6) Vėžio nozodai: Scirrhinum, Carcinosinum, Durum, Mamillinum, Epitheliominum, Sarcominum. 

7) Nux, Thuja, Conium, Phytolacce, Lycopodium, Silica, Iodine. 

8) Barijodeel, Psorinoheel, Galium Heel, Engystal. 

9) Dėmėtosios maudos homeopatiniai lašai. 

VAISTAŽOLĖS, FITOTERAPINIAI, HOMEOPATINIAI VAISTAI 
SLOPINANTYS PIKTYBINIŲ NAVIKŲ AKTYVUMĄ IR RECIDYVUS 
(ypač adenokarcinomas G3, G4, N1, N2, sarkomos, hematoblastozės) 



V. Vaistažolės, fitoterapiniai, homeopatiniai vaistai, 
gerinantys suvalgyto maisto suvirškinimą bei apykaitos 

produktų pašalinimą 



Suvalgyto maisto suvirškinimui 
padeda: 

1. Kasos ir kepenų fermentai, Wobenzym, kurį aš skiriu po 1-2 tab. prieš valgį, 
1-2 tab. valgant, 1-2 tab. po valgio arba 3-5 tab. po valgio. 

2. Gastrovit po 1 kap. 3-4 k.d. 

3. Vaistažolių mišinys “INONBETULIN” (aprobuota 1993 m. Kijevo Gydytojų 
tobulinimosi universiteto Farmakognozijos katedros profesorės Olenos 
Nikolajevnos Gricenko): 

 Sudarytas iš: 

  Karpuotojo beržo lapų          90-200 g. 

  Paprastosios kraujažolės            30-80 g. 

  Pipirmėtės           90-200 g. 

  Paprastosios jonažolės          5-20 g. 

  Karčiojo kiečio (trilapis pupalaiškis)          10-20-60 g. 

  Geltonžiedžio (baltažiedžio) barkūno   70-160 g. 

  Vaistinės dirvuolės žolės           50-120 g. 

  Vaistinės medetkos žiedų           80-160 g. 

  M. f. sp. 

4. Homeopatiniai vaistai: 

 Gastricumeel, Spascupreel, Hepar, Thalamus compositum. 











 



Esant vidurių užkietėjimui: 

 Alijošiaus sulčių 4-5 v.š. 

per os arba supilti į 

klizmą, 

 Didinti išgeriamo vandens 

kiekį po 2 gurkšnius vienu 

metu kas 30-40 min. 

 Klizma su miros aliejumi 

(10-15 ml),  

 Ežiuolės tinktūra 20 ml. 

bei 2-3 litrais vandens. 

Esant disbakteriozei: 

 FloraCare ir kiti bakterijų 
turintys preparatai. 

 Ramunėlių arbata 

 Gysločių lapų miltukai – 
po 1 v.š. 4-5 k.d. prieš 
valgį 

 Kefyras su bifidum 
bakterija. 

    
  

 



 Suvalgyto maisto suvirškinimui po valgio be 

vaistažolių mišinio Inonbetulin, vidurių lašų, 

rekomenduoju Woobenzym po 2-3 kapsules 

2-3 kartus bei kitus kasos fermentus. Trukmė 

2-3 savaitės. 



SKAIDULINĖS MAISTO MEDŽIAGOS 
ARBA MAISTINĖS SKAIDULOS 

Tai nevirškinamos augalinių produktų dalys. Vandenyje netirpios 
maistinės skaidulos (celiuliozė, hemiceliuliozė, ligninas) skatina 
žarnyno judesius, saugo nuo vidurių užkietėjimo, didindamos 
maisto tūrį, sukelia sotumo pojūtį, veikia maisto medžiagų 
absorbciją ir kt. Tirpiosios maistinės skaidulos (pektinas, 
esantis vaisiuose ir uogose, skaidulinės avižų dalys) mažina 
cholesterolio koncentraciją kraujyje, neutralizuoja 
nuodinguosius kai kurių metalų (švino, cezio) junginius ir 
radioaktyviuosius stroncio, kobalto izotopus. Pektinai 
absorbuoja žalingas virškinimo trakto bakterijas bei jų 
išskiriamus nuodingus produktus, saugo naudingų žarnyno 
mikroorganizmų gyvybingumą, greitina maisto virškinimą, 
slopina puvimą žarnyne. Maistas, turintis maistinių skaidulų, 
mažiau kaloringas, todėl yra vertingas nutukimo profilaktikai ir 
gydymui. Per parą su maistu reikėtų gauti 20 - 30g maistinių 
skaidulų. 



Pektinų yra: 

1) Orkaitėje keptuose obuoliuose ir morkose. Vartoti: po vieną keptą morką arba obuolį kas 2 valandas = 
21 d., 7 d. pertrauka 

arba 
 

2) Kavamale maltuose linų sėmenyse. Vartoti: po vieną valgomą šaukštą keturis kartus per dieną 
užsigeriant vandeniu = 21 d., 7 d. pertrauka 
 

arba 
 

3) Femisoja plius - vartoti: po vieną valgomą šaukštą keturis kartus per dieną = 21 d., 7 d. pertrauka  
 

arba 
 

4) Biosorb. - vartoti: tris, keturis valgomus šaukštus per dieną = 21 d., 7 d. pertrauka 
 

arba 
 

5) Trintuose su cukrumi juoduosiuose serbentuose. Vartoti: keturis, penkis kartus per dieną = 21 d., 7 d. 
pertrauka 
 

arba 
 

6) Trintuose su cukrumi svarainiuose, agrastuose, mėlynėse ir t.t. = 21 d., 7 d. pertrauka  



VI. Vaistažolės, fitoterapiniai, 
homeopatiniai vaistai, bičių produktai, 

gerinantys nervų sistemos darbą 



  

Su išreikšta baime, padidintu nerimu, verksmingumu, miego 

sutrikimais. 

 Keturiolika dienų ligoniams rekomenduojama: 

1. Eleuterokoko ekstrakto po 20-25 lašus iš ryto ir per pietus 0,5 

val. - 5 min. prieš valgį 

2. Novoposit Herbastress, Cesradyston 425, Nervoheel, NeuroInjel, 

Psiloheel ir kiti nervų sistemą stiprinantys bei raminantys 

preparatai bei vaistažolių mišiniai – po pietų, vakare ir nakčiai 

(dozės individualios, pagal konstituciją ir nervinį tipą) 

3. Prieš pat miegą, vienoje stiklinėje karšto kmynų nuoviro ar 

karštoje stiklinėje pieno ištirpinti 1 desertinį – 1 valgomą šaukštą 

medaus (individualiai) ir karštą mišinį išgerti. 

4. Nakčiai rekomenduojama vaistažolių arbata iš pipirmečių,  

katžolės, melisos žolių, ramunėlių, medetkų žiedų, kmynų, krapų 

sėklų.  

Vaistažolės, fitotarepniai, homeopatiniai, bičių 
produktai, gerinantys, nervų sistemos darbą, 
adaptogenai 



Adaptogenai: 

 Augalinės ir gyvulinės kilmės biologiškai veiksmingos medžiagos, 

kurios negydo, bet reguliuoja  centrinės nervų sistemos slopinimo ir 

dirginimo reakcijas, pagreitina organizmo prisitaikomumą esant 

psichomotoriniam, oksidaciniam stresui, lėtinio nuovargio sindromui, 

gerina imunitetą, lėtina senėjimą. 



Adaptogeniniu poveikiu pasižyminčias 
biologiškai veiksmingas medžiagas reikėtų 
vartoti: 

 esant atminties ir dėmesio sutrikimams, lėtinio nuovargio sindromui, nes skatina 

pieno ir pirovynuoginės rūgšties oksidaciją, apsinuodijus, deguonies stokai, 

 esant dideliems fiziniams krūviams, ilgai dirbant prie kompiuterio, atliekant 

monotoniškus, varginančius darbus, paros bėgyje keičiant kelias geografines 

juostas, 

 esant pastoviam šalčio, karščio, visų rūšių, jonizuojančios, spinduliuotės ir tipriam 

elektromagnetiniam poveikiui, stresams. 

 

Taip pat gerina kraujodarą, riebalų, angliavandenių apykaitą, ypač sergant cukriniu 

diabetu (skatina anaerobinę oksidaciją). 

 

Taip pat reikia žinoti, kad mažos dozės adaptogenų skatina atsipalaidavimą, net 

švelnų slopinimą, vidutinės dozės įtakoja stimuliuojantį poveikį, žvalumą, emocinį 

pakilimą. 

Didelės dozės gali skatinti greitą CNS nuovargį, dirginimą, nemigą, bet vis tiek 

veikia švelniau nei kofeino druskos. 



Adaptogeniniu poveikiu 
pasižyminčių vien augalų yra apie 50 

Biologiškai veiksmingiausios medžiagos 

yra šiuose augaluose, vaisiuose, 

daržovėse, bičių ir gyvūnų produktuose: 

 

 Šlamagraižėje leuzėjoje – šakniastiebiuose 

 Valerijone - šakniastiebiuose 

 Eleuterokoke – šakniastiebiuose 

 Auksinėje šaknyje (Rožinė radiola) – 

šakniastiebiuose 

 Mandžiūrinėje azalijoje - šakniastiebiuose, 

augaluose 

 Ženšenyje – šaknyse 

 Vaistiniame bijūne – šaknyse 

 Kininėje šizandroje – vaisiuose 

 Europiniame figmedyje – vaisiuose 

 Graikiškajame riešutmedyje – vaisiuose 

 Mėlynėje – uogose 

 Paprastojoje spalgenoje – uogose 

 Dygliuotajame šaltalankyje – uogose 

 Paprastajame šermukšnyje – uogose 

 Juodajame serbente – uogose 

 Paprastojoje žemuogėje - uogose, lapuose 

 Erškėtuogėse 

 Plačialapiame gyslotyje – lapuose 

 Riešutiniame lazdyne - lapuose, žievėje 

 Bičių surinktose žiedadulkėse, duonelėje, 

pienelyje 

 Geltonžiedėje seduloje – žieduose 

 Vaistinėje melisoje – žolėje 

 Paprastajame čiobrelyje – žolėje 

 Jonažolėje – žolėje 

 Pasiflore – žolėje 

 Kopūste 

 Sėjamojoje avižoje - dribsniuose 

 



Adaptogenų vartoti nepatariama ir 
negalima: 

 sergant endokarditu, tromboflebitu, skrandžio ir 

dvylikapirštės žarnos uždegimais, (ypač nepatariama 

vartoti erškėtuogių dėl jose esančio didelio kiekio 

organinių rūgščių, vit. C), 

 po insultų, esant labai padidintam kraujospūdžiui, po 

miokardo infarkto, 

 esant epilepsiniams priepuoliams, įvairios kilmės 

traukuliams, 

 ženšenio preparatų nepatariama vartoti vaikams iki 16 

m., nes skatina lytinių hormonų veiklą. 



Augalinių adaptogenų savybės (AA) 

Augaliniai adaptogenai nenuodingi ir turi palyginti nedaug 
priešparodymų. 
 

Juos galima vartoti derinyje su daugeliu kitų vaistų. 
 

AA gerina nuosavo organizmo insulino, somatotropinių ir 
gonadotropinių hormonų, mediatorių poveikį ir įvairių receptorių 
imlumą. 
 

Gerina ląstelių membranų pralaidumą angliavandeniams, baltymų ir 
riebalų rūgštims, gausina glikogeno kaupimąsi raumenyse, kepenyse, 
širdyje (ir tik išsekus glikogenui oksiduojamos baltymų ir riebalų 
rūgštys). 
 

Gerina gliukozės fosforinimą ir dėl to gerėja riebalų ir baltymų rūgščių 
apykaita.  



Šlamagraižėje Leuzėjoje  

esančios biologiškai veiksmingos medžiagos: 

 

-gerina baltymų sintezę raumenyse, kepenyse, širdyje, inkstuose, 
 

-skatina protinį darbingumą, lėtina širdies ritmą, 
 

-skatina kaulų čiulpų ląstelių medžiagų apykaitą ir periferiniame 
kraujyje pagausėja eritrocitų, hemoglobino, leukocitų, 
 

-skatina kapiliarų augimą ir potencijuoja kraujagysles plečiančius 
vaistus. 
 

Vartojama Šlamagraižės leuzėjos spiritinė tinktūra 1 k.d., iš ryto 5-
20-25 lašai su vandeniu. Trukmė 21-30 dienų. Kartoti po 7-10 dienų 
pertraukos.  



Ženšenyje 

esančios biologiškai veiksmingos medžiagos: 

 

-skatina insulino sintezę ir aktyvumą, 
 

-gerina kepenų darbą, 
 

-gerina regėjimą, 
 

-slopina uždegimines reakcijas, ypač atsiradusias jonizuojančios 
spinduliuotės ir laisvųjų radikalų poveikyje. 
 

Vartojama Ženšenio spiritinė ištrauka po 10-50 lašų 1 k.d., ryte, užgeriant 
vynuogių sultimis. Trukmė 15-20 dienų. Kartoti po 7 -8 dienų pertraukos. 
 

P. Ženšenyje esančios biologiškai veiksmingos medžiagos 
veiksmingiausios rudenį ir žiemą. Vasarą reikėtų vartoti dvigubai mažesnes 
dozes. Didesnių dozių nepatariama vartoti buvusiems onkologiniams 
ligoniams. 



Kininėje Šizandroje  

esančios biologiškai veiksmingos medžiagos: 

 

-gausindamos sinapsėse mediatorius gerina darbingumą, 
nuotaiką, ypač esant depresijai, apatijai, 
 

-gerėja regėjimas esant trumparegystei, glaukomai, 
 

-gausina virškinimo sultis, fermentus. 
 

Vartojama spiritinė ištrauka po 10-25 lašus 1 k.d., ryte. 
Trukmė 25-30 dienų, kartoti po 10- 15 dienų pertraukos. 



Mandžiūrinėje Azalijoje  

esančios biologiškai veiksmingos medžiagos: 
 

-mažina cukraus kiekį kraujyje, 
 

-gausina virškinimo sultis ir fermentus, 
 

Vartojama spiritinė ištrauka po 5-15 lašų 1 k.d., 

ryte. Trukmė 21-25 dienos. Kartoti po 7-10 dienų 

pertraukos. 



Eleuterokoke  

esančios biologiškai veiksmingos medžiagos: 

 

-skatina baltymų sintezę, 
 

-gerina fizinį ir protinį darbingumą, nes skatina riebalinių rūgščių oksidaciją, 
 

-lėtina riebalų sintezę ir atsidėjimą audiniuose, 
 

-gerina medžiagų apykaitą regėjimo organuose ir kepenyse, 
 

-gerina gliukozės transportą per membranų sieneles, 
 

gerina atsparumą virusinėms infekcijoms, 

 

gerina atsparumą onkologinėms ligoms. 
 

Vartojamas Eleuterokoko spiritinis ekstraktas po 10--15 lašų - iki vieno arbatinio 
šaukštelio 1 k.d., iš ryto. Trukmė 21-30 dienų. Kartoti po 7-10 dienų pertraukos. 



Auksinėje šaknyje 

esančios biologiškai veiksmingos medžiagos: 

 

-gerina medžiagų apykaitą raumenyse, ypač sunkaus 
fizinio darbo metu, 
 

-skatina ATF sintezę mitochondrijose ir gerina jų 
medžiagų apykaitą, 
 

-skatina glikogeno kaupimąsi visuose audiniuose. 
 

Vartojama spiritinė ištrauka po 5 lašus iki vieno arbatinio 
šaukštelio 1 k.d., ryte. Trukmė 14-21 diena. Kartoti po 7-
10 dienų pertraukos. 



Lietuvoje gyvenantiems žmonėms ir turintiems tam 
tikrą pašaukimą pritinkančios vaistažolės 
 (pagal Sylvia Browne ir savo patirtį rekomenduoja fitoterapeutas Juozas Ruolia) 

Aktyvatoriui Beržo lapų, trindažolės arbatos, eleuterokokas, medus 

Etikos sergėtojui Bičių pienelis, duonelė, žiedadulkės, ramunėlių, medetkų, kraujažolės 

žiedų, citrininės melisos arbatos 

Analizuotojui Visos vaistažolės su kartumynais 

Pagal tipą: Sangvinikams – puplaiškis 

Cholerikams – puplaiškis  

Flegmatikams – pelynai, širdažolė, eleuterokokas 

Melancholikams – eleuterokokas, auksinė šaknis, jonažolė 

Vėliavnešiams Medus, valerijonas, širdažolė, apynių žiedynai, palemonas 

Statytojams Kartumynų turinčios vaistažolės (pagal tipą), gyslotis, šlamutis, kukurūzų 

mitylės, takažolė 

Katalizatoriui Medus, eleuterokokas, leuzėja, ženšenis, pipirmėtė, melisa, kmynai, krapai, 

apyniai 

Kovotojui Nakčiai: medus, kmynai, krapai, ramunėlių, kraujažolės, pipirmėtės arbata, 

sukatžolė 



Kontrolieriui Bičių duonelė, medus eleuterokokas, jonažolė 

Jausmingajam Bičių pienelis, leuzėja, akišvietė, įvairios vaisių ir daržovių sultys, sukatžolė 

Potyrių ieškotojui Žiedadulkės, gelsvė, juozažolė, mairūnas 

Kenčiančiam Medus, vegetariška mityba, visos aromatizuotos žolės, užnugaryje jų mėgstami 

augalai 

Pasekėjui Medus su bičių duonele 1:1, jonažolė, takažolė, šlamutis, gyslotis, trindažolė, 

pelkinis pūkelis, beržų, topolių lapai, gluosnio žievė, raudonėlis 

Harmonijos 

siekėjui 

1 d. per savaitę pasnykas, medus, raktažolė, jonažolė, pankolis, perluotia, 

kmynai 

Gydytojui Adaptogenai, antioksidantai, jonažolė, kartumynai pagal tipą, gelsvė, juozažolė, 

šalavijas, sukatžolė 

Neklystančiajam Ženšenis, gelsvė, jonažolė, daug bičių produktų, šlamutis, katpėdėlė 

Humanitarui Jonažolė, melisa, beržų lapai, ramunėlės, vengti kiaulienos, retkarčiais 

kartumynų 

Intelektualui Eleuterokokas, ugniažolė, gyslotis, asiūklis, pipirmėtė, dirvuolė, kraujažolė 

Erzinančiam Jonažolė, petražolė, pipirmėtė, palemonas, apyniai, takažolė, asiūklis, nakčiai: 

medus, kmynai, krapai, pankoliai, sukatžolė 



Teisingajam Ženšenis, gelsvė, trindažolė, raktažolė, kmynai, medus, bičių duonelė, 

raudonėlis 

Įstatymų 

paisytojui 

Šlamutis, dirvuolė, našlaitė, takažolė, bitkrėslė, kmynai, pipirmėtė, medus 

lyderiui Adaptogenai, medus, jonažolė, apyniai, kartumynai pagal tipą, sukatžolė 

Nevykėliui  Beržų lapai, takažolė, šlamutis, dirvuolė, kraujažolė, jonažolė 

Manipuliatoriui Medus, jonažolė, ramunėlės, šermukšnių, kraujažolės žiedai, sukatžolė 

Pasyviajam Kartumynai pagal tipą, jonažolė, ženšenis, eleuterokokas, kmynai, raudonėlis 

Kantrybės 

turėtojui 

Medus, jonažolė, pasiflora, peletrūnas, gelsvė, kalendra, sukatžolė 

Pėstininkui Kartumynai pagal tipą, medus, šlamutis, takažolė, gyslotis, asiūklis 

Taikintojui Pasiflora, pipirmėtė, kmynai, medus, bičių duonelė, vėlyvio lapai, beržų lapai 

Artistui Medus ir bičių produktai 

Persekiotojui Jonažolė, gyslotis, peletrūnas, bičių pienelis, kartumynai pagal tipą 



Aiškiaregiui Medus, vegetariška mityba, aromatingos vaistažolės 

Atstumtajam Jonažolė, vėlyvio lapai, ženšenis, leuzėja, kartumynai pagal tipą, nakčiai: 

medus su kartumynais 

Gelbėtojui Aromatingos vaistažolės, takažolė, šlamutis, asiūklis, melynės, gelsvė, 

raudonėlis, čiobrelis 

Atsakomybę 

prisiimančiam 

Kartumynai pagal tipą, šlamutis, raudonėlis, medus, dirvuolė, takažolė 

Dvasingam Vegetariška mityba, aromatingos vaistažolės, medus, kartumynai pagal tipą, 

erškėtuogės, raudonėllis, čiobrelis 

Išlikimo gelbėtojui Medus, ženšenis, eleuterokokas, beržų lapai 

Saikingajam Kartumynai pagal tipą, raudonėlis, peletrūnas, pipirmėtė, takažolė, medus, 

kmynai 

Toleranciją 

praktikuojančiam 

Jonažolė, raudonėlis, takažolė, medus, kmynai 

Aukai Bičių duonelė, pienelis, jonažolė, pasiflora, apyniai, raudonėlis, pipirmėtė, 

sukatžolė 



Kankintojui Jonažolė, apyniai, sukatžolė, medus, pasiflora 

Kariui Medus, kartumynai pagal tipą, sukatžolė, pipirmėtė, takažolė, šlamutis, 

beržų lapai 

Nugalėtojui Medus, jonažolė, sukatžolė, aromatingos vaistažolės, šlamutis, raudonėlis, 

takažolė, vėlyvio lapai, šermukšnių žiedai 



Žmogaus gyvybinės energijos 
bioritmai 

Žinome, kad kiekvieno žmogaus augimas, vystymasis, senėjimas vyksta pagal tam tikrus dėsnius. 

 

Tradicinėje kinų medicinoje (TKM) yra sąvoka "gyvybės energija" (GE). 

 GE norma ir jos būsena ligų atveju 

 GE sąveika su išoriniais veiksniais 

 GE reguliavimas 

 

TKM yra kelios GE rūšys: 

–Kvėpavimo 

–Tėvų 

–Psichoemocinė ir kt. 

 

GE žinojimas yra svarbus faktorius organizuojant ir vykdant gydymą. Lėtinių susirgimų atvejais, 

organizuojant gydymą, labai svarbu žinoti ligonio GE etapą. 

Organizmo ir organų energija GE TKM aprašoma kinų medicinos kalendoriuose ir sudaryta iš keturių 

komponentų: 

–Metų 

–Mėnesio 

–Dienos 

–Valandos (intervalai kas 2 val.). 

 







Antidepresinį poveikį turi tik 

sausas jonažolės žolės ekstraktas 

Liaudies medicinos žiniuoniai 

jonažolę vadina vaistu nuo 99 ligų 

Jonažolės preparatų veikimas 

Jonažolės preparatų poveikis: 

 Priešuždegiminis 

 Sutraukiantis 

 Antiseptinis 

 Audinius regeneruojatis 

 Šlapimo ir tulžies 
išsiskyrimą skatinantis 

 Tonizuojantis 

 Antidepresinis 

Jonažolės preparatais (nuoviru, 
užpilu, aliejumi, tinktūra) 
gydomi: 

 Virškinamojo trakto gleivinių      
uždegimai 

 Skrandžio ar žarnyno opaligė  

 Kepenų, tulžies, šlapimo 
pūslės ir inkstų ligos 

 Hemorojus 

 Nudegimai, sunkiai gyjančios 
žaizdos 

 Gingivitas, stomatitas 

 Depresija 



VII. Vaistažolės, fitoterapiniai, 
homeopatiniai biologiniai vaistai, 

pasižymintys priešuždegiminiu, 
bakteriofaginiu veikimu 



Balzamai REMOVIT, MIRALGIN 

Profilaktinė linija MIRRA PROPHYLACTIC, serija APSAUGANTIEJI BALZAMAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSO duomenimis, kas penktas pasaulio gyventojas skundžiasi sąnarių skausmais 
ar sumažėjusiu judrumu. Tai lemia daugiau nei 200 įvairių patologijų, kurias 
galima suskirstyti į kelias bendras grupes: 

– Artritas – sąnario uždegimas, tame tarpe poliartritas – kelių sąnarių uždegimas; 

– Reumatoidinis artritas – Bechterevo liga ir t.t.; 

– Artrozė (osteoartritas) – sąnarių liga, kurią lydi kremzlinio audinio irimas; 

– Podagra – liga, kurią sąlygoja uratų (netirpių pieno rūgšties druskų) susikaupimas 
sąnariuose. 

•Pasižymi nuskausminamuoju ir švelniu šildomuoju poveikiu; 

•Sumažina uždegiminių reakcijų intensyvumą sąnariuose ir gretimuose audiniuose; 

•Atkuria sąnarių judrumą. 

Sudėtis: Emulsinis kompleksas vynuogių kauliukų ir kokosų aliejų pagrindu, dejonizuotas ir kavitaciniu būdu 
apdorotas vanduo, burnočių aliejus, standartizuoti varnalėšų šaknų ir baltųjų ievų žievės ekstraktai (kurių sudėtyje 
esama atitinkamai 40% inulino ir 10% salicino), barkūnų CO2 koncentratas, D-pantenolis (provitaminas B5), 
chitozanas iš Kamčiatkos krabų kiautų, metilo nikotinatas, acetilo gliukozaminas; koriandrų, mairūnų, rozmarinų, 
eukaliptų ir gvazdikėlių eteriniai aliejai, etidrono rūgšties druskos, katonas. 
 



Bakteriofagai 

 Tai virusai “bakterijų rijikai” arba ligas sukeliančių mikrobų 
gamtiniai ribotuvai. Žmogaus organizme nuolat gyvena 
daugybė mikroorganizmų, o normaliai gyvybinei veiklai palaikyti 
jų kiekis ir santykis turi būti optimalus. Pasitaiko situacijų, ypač 
nusilpus imuninei sistemai, kuomet “mikrobų pusiausvyra” 
sutrinka. Ligas sukeliančios bakterijos ima sparčiai daugintis, 
normalios mikrofloros augimas slopinamas, kyla vietiniai 
patologiniai procesai ir ligos. Tačiau sveikatos sargyboje stovi 
bakteriofagai – taip pat nuolatiniai organizmo gyventojai. 
Bakteriofagų poveikis labai specifinis: kiekviena bakteriofagų 
rūšis naikina tam tikrą ligas sukeliančių bakterijų rūšį. Kitaip nei 
antibiotikai, bakteriofagai nesukelia nei disbakteriozės, nei 
alergijos, nei kitų nepageidautinų reiškinių. 



 

Šaltinis: 

http://www.google.lt/imgres?hl=lt&biw=1680&bih=874&tbm=isch&tbnid=T-

RsXaRr2r9cbM:&imgrefurl=http://wnthinktank.wordpress.com/2012/04/07/biolog

y-1a-lecture-

14/&docid=0YcUZr6nrETWAM&imgurl=https://wnthinktank.files.wordpress.com/

2012/04/structure-of-

bacteriophage.jpg&w=284&h=289&ei=X35eUa3MJOOM4ASBsYHQBg&zoom=

1&iact=hc&vpx=525&vpy=2&dur=1328&hovh=226&hovw=223&tx=122&ty=93&

page=1&tbnh=135&tbnw=133&start=0&ndsp=49&ved=1t:429,r:4,s:0,i:88 



 

Šaltinis: 

http://www.google.lt/imgres?hl=lt&biw=1680&bih=874&tbm=isch&tbnid=SMO5zSxA0wAPTM:&imgrefurl=http://engineering.curiouscatblog.net/2008/04/24/bacteriopha

ges-the-most-common-life-like-form-on-

earth/&docid=tsVwXPNJJUYRlM&imgurl=http://engineering.curiouscatblog.net/images/bacteriophage.jpg&w=600&h=400&ei=X35eUa3MJOOM4ASBsYHQBg&zoom=

1&iact=hc&vpx=993&vpy=471&dur=2344&hovh=183&hovw=275&tx=163&ty=118&page=1&tbnh=147&tbnw=215&start=0&ndsp=49&ved=1t:429,r:37,s:0,i:192 



 

Šaltinis: http://www.google.lt/imgres?hl=lt&biw=1680&bih=874&tbm=isch&tbnid=DnAlSnyLFxVBpM:&imgrefurl=http://www.pvaglobal.com/cholera-outbreak-in-

switzerland/&docid=xsVHeiBRI2iDhM&imgurl=http://www.pvaglobal.com/content2/wp-content/uploads/T4-

bacteriophage.jpg&w=960&h=626&ei=X35eUa3MJOOM4ASBsYHQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=486&vpy=150&dur=375&hovh=181&hovw=278&tx=156&ty=82&pag

e=1&tbnh=145&tbnw=242&start=0&ndsp=49&ved=1t:429,r:14,s:0,i:118 



Šaltinis: 

http://www.google.lt/imgres?hl=lt&biw=1680&bih=874&tbm=isch&tbnid=Ut1MAq3CAWSzeM:&imgrefurl=http://deskarati.com/2011/01/28/ba

cteriophage/&docid=Vu9em5_rKS2_sM&imgurl=http://deskarati.com/wp-

content/uploads/2011/01/bacteriophage.png&w=317&h=320&ei=X35eUa3MJOOM4ASBsYHQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=78&vpy=450&dur

=360&hovh=226&hovw=223&tx=120&ty=105&page=1&tbnh=147&tbnw=141&start=0&ndsp=49&ved=1t:429,r:31,s:0,i:174 



 



 



 



 



Taigi, paciento priešnavikinė 
biologinė sauga vykdoma 5-6 metus 

I. Vaistažolės, fitoterapiniai, homeopatiniai vaistai; bičių produktai ir augalai, 
gerinantys imunitetą, kraujodarą ir elektromagnetinę saugą. 

II. Vaistažolės, fitoterapiniai, homeopatiniai vaistai, bičių produktai, 
pasižymintys detoksikuojančiu, medžiagų apykaitą gerinančiu 
poveikiu. 

III. Vaistažolės, fitoterapiniai, homeopatiniai vaistai; bičių bei kiti produktai, 
pasižymintys antioksidantiniu poveikiu. 

IV. Vaistažolės, fitoterapiniai, homeopatiniai vaistai, slopinantys piktybinių 
navikų aktyvumą. 

V. Vaistažolės, fitoterapiniai, homeopatiniai vaistai, gerinantys suvalgyto 
maisto suvirškinimą bei apykaitos produktų pašalinimą. 

VI. Vaistažolės, fitoterapiniai, homeopatiniai vaistai, bičių produktai, 
gerinantys nervų sistemos darbą. 

VII. Vaistažolės, fitoterapiniai, homeopatiniai biologiniai vaistai, pasižymintys 
priešuždegiminiu, bakteriofaginiu veikimu. 



Poveikio ligoniams, vartojusiems 
vaistažolių preparatus, duomenys 

Eil. 

Nr. 
Subjektyvių ir objektyvių pojūčių grupės 

Ligonių 

sk. 

Žymiai 

pagerėjo 

Žymesnio 

poveikio 

nebuvo Priemonė 

Sk. % Sk. % 

1. Hematologinių rodiklių sumažėjimas 47 36 76 11 24 Bičių produktai, jūros kopūstai, 

karatenoidai, lipidai, vaistažolių mišinys 

Nr.2, ežiuolės preparatai 

2. Psichosomatiniai negalavimai 158 137 87 21 13 Eleuterokokas, Novapasitas, Melissana, 

Herbastress, sp. Nervinae, medus 

3. Inkstų, šlapimo takų negalavimai 16 12 75 4 25 Vaistažolių mišinys Nr.3 

4. Metastazės kepenyse 47 23 48 24 52 Ugniažolės sultys, Lidonium su krakmolo 

kisieliumi, vaistažolių mišiniai 

INONBETILIN (N1/42) 

5. Plaučių neoparabilūs navikai 11 5 45 6 55 Vaistažolių mišinys Nr.5 

6. Virškinimo sistemos darbo nepakankamumas 

tarpchemoterapiniuose laikotarpiuose ir po jų 

203 135 66 68 34 Vaistažolių mišinys Nr.142, vidurių lašai, 

Wobenzym 

7. Nervų sistemos nuovargis, padidėjęs 

dirglumas, nemiga, virškinimo sistemos 

darbo nepakankamumas, netvarkingas 

tuštinimasis 

281 218 77 63 23 Vaitsžolių mišinys Nr.2, eleuterokokas, 

medus, kartumynai (kartusis kietis, trilapis 

puplaiškis), alijošiaus sultys, augalinės 

skaidulos 

Iš viso: 763 566 74 197 26 



Nepamirškime vėžio žymenų (1): 
(iki operacijos ir kito radikalaus gydymo) 

Naviko 

invazija 
Histologinis tipas 

Pagrindinis 

vėžio 

žymuo 

Papildomi 

vėžio 

žymenys 

Diagnozė Stadija Prognozė 
Gydymo 

kontrolė 

Storoji 

žarna 

Adenokarcinoma CEA CA 19-9 ++ ++ +++ ++++ 

Kasa Adenokarcinoma CA 19-9 CEA ++ + + +++ 

Skrandis Adenokarcinoma CA 72-4 CA 19-9 -/+ + -/+ +++ 

Kepenys Hepatoceliulinis arba 

metastazinis vėžys 

AFP CEA +++ + - +++ 

Krūtys Adenokarcinoma CA 15-3 CEA -/+ ++ ++ ++++ 

Kiaušidės Epitelinis navikas CA 125 CA 72-4 + ++ ++ ++++ 

Kiaušidės Mucininis navikas CEA CA 125 -/+ -/+ ++ ++++ 

Kiaušidės Germinacinių ląstelių 

navikas 

β-HCG AFP +++ - - +++ 

Chorionas Choriokarcinoma β-HCG CEA +++ +++ +++ +++ 



Nepamirškime vėžio žymenų (2): 
(iki operacijos ir kito radikalaus gydymo) 

Naviko 

invazija 
Histologinis tipas 

Pagrindinis 

vėžio žymuo 

Papildomi 

vėžio 

žymenys 

Diagnozė Stadija Prognozė 
Gydymo 

kontrolė 

Plaučiai Smulkialąstelinis 

vėžys 

ProGRP NSE CEA - ++ ++++ +++ 

Plaučiai Adenokarcinoma, 

plokščialąstelinis 

vėžys 

SCC CEA - +++ ++++ ++++ 

Gimdos 

kaklelis 

Plokščialąstelinis 

vėžys 

SCC CEA - + - ++ 

Prostata Adenokarcinoma PSA, laisvasis 

PSA 

PAP +++ ++ ++ ++++ 

Šlapimo pūslė Pereinamojo 

epitelio navikai 

- β-HCG, TPA, 

CYFRA 

- - - ++ 

Skydliaukė Diferencijuotas 

vėžys 

TG - ++++ ++ ++ +++ 

Skydliaukė Parafolikulinis C 

ląstelių vėžys 

Kalcitoninas CEA +++ ++ ++ +++ 

LOR sistemos 

navikai 

Plokščialąstelinis 

vėžys 

SCC CEA ++ ++ ++ +++ 
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