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Pratarmė

Žmogus yra tai, ką jis suvalgo, byloja sena išmintis. Viskas, 
ką suvalgome ar išgeriame, tampa mūsų kūnu. Dažniausiai to 
nepastebime, tačiau atidžiau žvelgdami į save ir sąmoningai ste-
bėdami, kaip valgis bei gėrimas veikia savijautą ir sveikatą, ga-
lėtume aiškiai pamatyti mitybos ir sveikatos ryšį. Ne tik fizinės, 
bet ir dvasinės. 

Dar akivaizdesnį ryšį tarp sveikatos ir mitybos rastume ap-
žvelgę ilgesnį istorijos laikotarpį. Šiuo požiūriu labai daug gali 
pasakyti du paskutiniai šiuolaikinės civilizacijos gyvavimo am-
žiai, o ypač praėjusio šimtmečio antroji pusė, iš esmės pakeitusi 
žmonių mitybą. 

Atsirado anksčiau nebūtas, pramoniniu būdu perdirbtas, rafi-
nuotas maistas ir, kaip iš Pandoros skrynios, ėmė rastis ir daugėti 
iki šiol nebūtos, naujos, vadinamosios civilizacijos ligos. Serga-
me vis dažniau ir ilgiau, – ligos tapo lėtinės, ilgai trunkančios, 
nepagydomos. Atsiranda vis naujų ir naujų. Šiek tiek įtakos tam 
turėjo ir kiti laikmečio pasikeitimai, tačiau pagrindinis veiksnys 
buvo ir yra mityba. 

Tinkamai maitinantis galima būtų išspręsti daugybę šiuo-
laikinių problemų ir bėdų. Atrandamas vis tampresnis ryšys ne 
tik tarp mitybos ir fizinės kūno sveikatos, bet ir tarp to, kaip 
veikia mūsų smegenys. Nuolat daugėja vaikų psichikos sutriki-
mų – autizmo, dėmesio trūkumo, hiperaktyvumo – ir vyresnių 
žmonių pažintinių funkcijų silpnėjimo – senatvinės demencijos 
ir Alzheimerio ligos atvejų. 1830 m. buvo žinomos dvi psichikos 
ligos, o šiandien jų priskaičiuojama apie keturis šimtus.

Atradus ryšį tarp mitybos ir to, kokie esame, atrodytų tereikia 
aukštuose valdžios sluoksniuose kažką nuspręsti, pakeisti, – kad 
maistas taptų tinkamesnis, – ir dauguma bėdų išnyks. Tačiau to 
kaip nėra, taip nėra. Kyla klausimas, kas kaltas? Gal veikia kaž-
kokios piktavališkos ar tam tikrų slaptų tikslų siekiančios galios 
arba žmonių grupės, apie kurias kalbama sąmokslo teorijose? 
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Kuo ilgiau mąstau, tuo labiau įsitikinu, kad kalti esame mes 
patys, bet ne kažkokios slaptos jėgos ar sąmokslininkai. Valgis 
buvo ir yra vienas iš pagrindinių, dažnai net svarbiausias žmo-
gaus gyvenimo malonumas. Labai sunku atsisakyti skanaus ir 
patogaus gyvenimo, kurį patiriame dabar, o kas bus ar nebus 
kažkada, tiek to. Labiau linkstame sirgti, kentėti ir pagreitintai 
nukeliauti į kapines, bet ne keisti malonumą teikiančius mitybos 
įpročius. 

Paklausa gimdo pasiūlą. Toks yra dėsnis ar galia, valdanti 
visuomenės gyvenimą. Neįsigilinus į save, į savo jausmus ir 
norus, atrodo, kad tai iš išorės primestos, pasaulį valdančios 
slaptos jėgos, kurias minime kalbėdami apie sąmokslus. Tačiau 
varomoji galia kyla iš mūsų vidaus. Ir ji iš tiesų yra slapta, – iki 
tam tikro laiko mes patys to nesuvokiame. Net ir susivokę, dar 
ne iškart įstengiame keistis. Tokia stipri yra įpratimo galia, o 
ypač mitybos įpročių. 

Sveiko maitinimosi taisyklės nuolat keičiasi. Patarimai, ką 
sveika valgyti, neretai būna tiesiog priešingi. TV laidoje „Klaus-
kite daktaro“ prof. A. Unikauskas, kalbėdamas apie nuolat be-
sikeičiančias maitinimosi taisykles, palygino jas su badmintono 
žaidimu. Patarimai, kaip derėtų sveikai maitintis, laksto tarsi ka-
muoliukas, atmušamas tai į vieną, tai į kitą aikštelės pusę. 

Kodėl mitybos ir sveikos gyvensenos klausimu susiklostė to-
kia paradoksali padėtis? Atrodytų, kad niekam lyg ir rimtai nerū-
pi, ką ir kaip žmonės valgo ar kokiomis ligomis serga. Pasirodo, 
rūpi ir net labai. Tačiau rūpi ne tiek žmogaus gerovė ir sveikata, 
kiek verslas ir pelnas. Maistas ir sveikata – šios dvi tiesiogiai 
susijusios sritys – vartotojų visuomenėje tapo neišsenkančio 
pelno šaltiniu. Nuolat augančioje ekonomikoje, kuria pagrįsta 
vartotojų visuomenės gerovė, viskas turi augti ir daugėti. Au-
gant, didėjant visiems verslams ir pelnui, neišvengiamai didėja 
pagaminamo ir suvalgomo maisto kiekiai, o kartu ir mūsų kūno 
apimtys, daugėja ir naujų ligų, didėja pagaminamų bei nuperka-
mų vaistų kiekiai. Jau seniai nebetikiu reklamomis, skelbiančio-
mis „Mums rūpi jūsų sveikata ir gerovė“. Ar vis dar tebetikite?
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Patarimų mitybos ir sveikos gyvensenos klausimais yra 
daug, jie dalijami į kairę ir į dešinę, tačiau dažniausiai pataria-
ma, ką valgyti ir ką pirkti: tam tikrą maistą, maisto papildus, 
vaistus, procedūras, paslaugas, tyrimus. Norint susivokti tokioje 
reklamų ir pasiūlos gausoje, visų pirma reikia orientuotis, kas ko 
vertas. O tam reikia tikrų, pelnu nesuinteresuotų žinių. Būtina 
suvokti arba bent klausti: kodėl ir kam? Tuo tarpu girdime arba 
skaitome ką vartoti ir kaip. Kas pagelbės susivokti? Skęstančių-
jų gelbėjimas yra jų pačių reikalas, – sako sena ir visada tinkanti 
patarlė.

Bandysime ieškoti atsakymų į klausimus kodėl ir kam. Tačiau 
tam reikės gilesnių žinių. Teks prisiminti kai kuriuos chemijos, – 
o chemija yra mokslas apie gyvybę, – dėsningumus ir formules. 
Prisiminę, vietoj to, kad nesusimąstę kartotume išgirstus teigi-
nius, galėsime pagrįstai kalbėti apie rūgštingumą ir šarmingumą, 
apie pH, apie tai, kokie produktai šarmina ar rūgština ir pan.
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ĮVADAS

Rūgštys ir šarmai, panašiai kaip šilta-šalta, sausa-šlapia, 
aukštai-žemai, tamsa-šviesa, gėris-blogis ar jin-jan, yra viena 
iš daugybės medžiaginio pasaulio priešingų porų. Jos nuolat 
sąveikauja, sukurdamos tarpusavio pusiausvyrą ar kurios nors 
perteklių. Jų tarpusavio santykis yra gyvybiškai svarbus visai 
gyvybei ir žmogaus sveikatai.

 Rūgštingumo-šarmingumo rodiklis pH yra labai svarbus 
daugelyje sričių: žemdirbystėje, augalininkystėje, bakteriologi-
joje, medicinoje, mityboje, fiziologijoje... Jis rodo bene svarbiau-
sią požymį tos aplinkos ar terpės, kurioje auga augalai, vyksta 
fiziologiniai procesai, vystosi ir gyvena mikroorganizmai, – t. 
y. rūgščių-šarmų santykį. Žemdirbiai ir agronomai gerai žino, 
kad skirtingi augalai geriau auga tam tikro rūgštingumo dirvose. 
Geram derliui būtina žinoti dirvos pH.

Žmogaus organizmas – tai ištisas įvairių gyvybinių terpių 
pasaulis. Gyvybiniai procesai, vykstantys organizme, taipogi la-
bai priklauso nuo tos aplinkos ar terpės, kurioje jie vyksta. Tam, 
kad organizmas gerai funkcionuotų ir būtų sveikas, jo terpės turi 
būti tinkamos, kitaip sakant optimalios, t. y. tokios, kokios susi-
klostė ilgos evoliucijos metu. Ką mes apie jas žinome ir kas apie 
tai aiškina?

Imkime pavyzdį iš TV laidos apie sveikatą „Klauskite dak-
taro“, kurioje nereklamuojami jokie vaistai. Vienoje 2018 metų 
laidoje buvo kalbama apie grybelinės kilmės makšties uždegimą 
– pienligę arba kandidozę. Pagal statistiką, ja serga arba sirgo 
75% moterų (vyrai daug rečiau). Laidos vedėjas kartu su gy-
dytoja ginekologe paaiškino, kad tai grybelio candida sukeltas 
nemalonus negalavimas. Šis grybelis yra kiekvieno žmogaus 
normalios mikrofloros dalis. Tačiau kai pakinta aplinka, kurioje 
grybelis gyvena, o šiuo atveju – makšties terpė, jis ima sparčiai 
augti, daugintis ir plėstis, sukeldamas nemalonius pojūčius bei 
simptomus. Jei terpė yra optimali, t. y. tokia, kokia ji susifor-
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mavo evoliucijos eigoje, grybeliui augti sąlygos nėra tinkamos, 
tuomet jis yra, bet nesiplečia. 

Kas atsitiko, kad grybelis pradėjo sparčiai augti? Ginekologė 
atsakė, kad pakito makšties pH ir todėl neliko natūralios apsau-
gos. Kaip pavyzdį ji paminėjo vieną savo pacientę, kuriai taip 
atsitiko kelionėje. Iki tol moteris griežtai laikėsi sveikos mitybos 
taisyklių, bet kelionėje save „paleido“: vieną pyragaitį sekė ki-
tas. Ir štai grįžus pasireiškė pienligės simptomai. Laidos vedėjas 
tuojau pat priminė „greituosius“ angliavandenius ir tai, kad nuo 
mitybos keičiasi pH. Bet daugiau nebuvo jokio paaiškinimo, – 
nei kas tas pH, nei kodėl ir kaip jis keičiasi.

Toliau buvo paraginta nesiimti savigydos, bet kreiptis į gy-
dytoją, kuris atliks tyrimus, nustatys grybelio porūšį ir skirs 
atitinkamą gydymą. Mat vaistai tinka tik konkrečiam grybelio 
porūšiui. Nebuvo paaiškinta, kaip atstatyti pH, t. y. natūralią ap-
saugą, jei ji išnyko. Pasakyta tik tiek, kad liktum priklausomas 
nuo medicinos ir jos teikiamo gydymo. O tai jau yra reklama. 
Tiesa, ne vaistų, bet medicinos ir gydymo, be ko jau nebeapsi-
einame.

Pienligė dažnai kartojasi, – aiškino ginekologė, – virsta lė-
tine. Bet jei po gydymo liga kartojasi, tai akivaizdu, kad vais-
tais grybelis buvo tik nuslopintas, o terpės pH išliko tas pats, t. 
y. palankus grybeliui augti. Medikamentinis gydymas natūralia 
apsauga nesirūpina, jis slopina tik simptomus. Tad grybelis jam 
palankiose sąlygose vėl pradeda augti ir vėl prireikia medicini-
nio gydymo. Kas suinteresuotas tokia padėtimi – ligonis ar me-
dicina? 

Logiška būtų pamatuoti pH ir jį atstatyti iki optimalaus dy-
džio. Nepalankioje terpėje grybelis pats sunyktų. Tačiau tada 
nereikėtų vaistų ir nebūtų lėtinės pienligės. Gydytojai ištikimi 
savo verslui ir dažniausiai renkasi gydyti simptomus, bet ne ša-
linti priežastį. Sunku tikėtis, kad medicininis gydymas šalintų 
priežastis. Sakydamas „medicininis gydymas“ turiu mintyje sis-
temą, bet ne atskirus gydytojus, kurie dažnai būna labai geri. Bet 
ką gali geras gydytojas, kuris privalo paklusti nustatytai gydymo 
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metodikai? Gydo ne gydytojas, o sistema, kurios sraigteliu jis 
yra. Sistemą kuria žmonės ir žmogaus labui, tačiau ilgainiui ji 
pavergia žmones.

Kitas pavyzdys – burnos terpė ir seilių pH. Kodėl taip dažnai 
kariesas pažeidžia dantis? Kodėl ant liežuvio ir dantų kaupiasi 
nemalonų kvapą skleidžiančios apnašos? Patarimų, ką ir kaip 
daryti, yra daugiau negu reikia, tačiau priežasčių paaiškinimo 
nėra. Jei ir aiškinama, tai dažniausiai klaidingai, ir tie aiškini-
mai mažai padeda. Dėl pasikeitusios mitybos ir reklamos siū-
lomų patarimų daugumos šiuolaikinių žmonių burnos terpės, t. 
y. seilių šarmingumas yra padidėjęs, ir todėl burnos terpė tapo 
palanki mikrobams daugintis. Būtent jų veikla burnoje sukelia 
pasekmes, kurias šalinti imasi medikai kartu su įvairius simpto-
mus mažinančių priemonių gamintojais. 

Panašių pavyzdžių daug, tačiau svarbiausioji žmogaus orga-
nizmo terpė, nuo kurios priklauso daugybė gyvybinių procesų ir 
cheminių reakcijų, yra kraujo terpė ir bene pagrindinis jos rodi-
klis – pH. Bet apie jį žinome tik tiek, kad kraujas turi būti šarmi-
nis, ir kad nukrypimai į vieną ar kitą pusę sukelia rimtus sveika-
tos sutrikimus. Kalbama apie rūgščių-šarmų pusiausvyrą, tačiau 
medicininėje literatūroje rašoma, kad kraujo pH turėtų būti nuo 
7,35 iki 7,45, t. y. šiek tiek šarminis. Kodėl šarminis? Pagrįsto 
atsakymo į šį klausimą nėra. Kas ir kada paskleidė žinią, kad 
kraujas turi būti šarminis? Galima tik spėlioti. Matyt, taip atsiti-
ko todėl, kad daugumos šiuolaikinių, o ypač civilizuotų kraštų, 
žmonių kraujas iš tiesų tapo šarmingesnis. Toks jis yra dabar ir 
todėl sergame daugybe įvairiausių ligų, ypač lėtinėmis. O koks 
kraujo pH yra palankesnis sveikatai?

Vokiečių kunigas ir gydytojas Sebastianas Kneipas teigė, kad 
visų ligų, kaip jos besivadintų, priežasčių reikia ieškoti kraujyje. 
Jis rašė: Visur yra amžina nekintanti tvarka. Bet koks kraujota-
kos susilpnėjimas ar sustiprėjimas, bet kokių pašalinių elementų 
jame atsiradimas sukelia pakitimus, o to pasėkoje ir ligas. Iš 
tiesų kraujo, kuris maitina visus organus, sudėties pasikeitimai 
yra daugelio, jei ne visų ligų priežastis. Natūralu, kad visų ligų 
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gydymui, o ypač jų užkardymui (prevencijai), visų pirma reikia 
pasirūpinti tinkama kraujo sudėtimi.

Minėtas kraujo pH dydis (7,35-7,45) yra laikomas norma. Iš 
kur šis norminis skaičius gaunamas? Gamta mums nepaliko nor-
mą rodančių skaičių sąrašo. Norminiai dydžiai, pagal kuriuos ti-
kriname savo sveikatą, tėra daugelio matavimų išvestiniai vidu-
tiniai aritmetiniai vidurkiai. Toks, viso labo, tėra jų „tikrumas“. 
Normos keičiasi, priklausomai nuo bendro žmonių sveikatos 
lygio. Gal ir patys tai pastebėjome? Štai daugėjant sergančiųjų 
II-ojo tipo diabetu, keičiasi (didėja) ir cukraus kiekio kraujyje 
norma, – nes vis daugiau angliavandenių suvalgančių žmonių 
kraujyje pamažu didėja ir cukraus kiekis. Jei dar prieš keletą 
metų cukraus kiekio kraujyje viršutinė riba buvo 5,5 mmol/l, 
tai dabar norma yra 6 mmol/l nevalgius. Netikrinau, bet gyvenę 
Vokietijoje pasakojo, kad ten, norint būti pripažintu diabetiku, 
cukraus kiekis turėtų viršyti 8 mmol/l. O insulino kiekis krau-
jyje, kurio lygis šiuolaikinių Vakarų pasaulio žmonių kraujyje 
padidėjo net iki trijų kartų, dabar iš viso retai tematuojamas, pa-
sitenkinama tik cukraus kiekio nustatymu. Nors insulino lygis 
pradeda kilti gerokai anksčiau, nei padaugėja kraujyje cukraus.

Didžiojoje Tarybinėje enciklopedijoje, straipsnyje „Kraujas“ 
rašoma, kad kraujo pH turi būti 7,26-7,36. Ši ankstesnė norma 
rodo, kad dar visai neseniai kraujas buvo rūgštesnis. Peršasi iš-
vada, kad, ko gero labiausiai dėl pakitusios mitybos, civilizuotų 
žmonių kraujo pH pasislinko į šarmingumo pusę. Tačiau ligų tik 
daugėja. Gal ir dėl to? 

Šią tendenciją, t. y. pH slinktį į šarmingumo pusę, atitinka ir 
plačiai paplitusi nuomonė, kad kraują reikia šarminti. Bet ar iš 
tiesų to reikia? Minėtoje TV laidoje (2018.04.05) apie rūgštingu-
mą ir šarmingumą prof. A. Unikauskas teigė priešingai: pastūmę 
kraujo pH į rūgštingumo pusę, labai pagerinsite savo savijautą, 
o labiausiai sau galime pakenkti, gerdami šarminį vandenį – pH 
8,0. Tačiau šių teiginių jis nepagrindė ir temos plačiau nevystė.

Ne toks retas atvejis, kai vienus teiginius keičia kiti visai jam 
priešingi. Cukraus ir riebalų žalą bei jų naudą Unikauskas drą-
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siai sukeitė vietomis ir pagrįstai parodė angliavandenių, o ypač 
cukraus, žalą bei riebalų naudą. Įdomu, kokį kolegų spaudimą 
jam teko atlaikyti?

 Dideli nesusipratimai ir sumaištis būna aiškinant, kurie 
maisto produktai šarmina, o kurie rūgština. Sveikai mąstan-
čiam, o tuo labiau bent šiek tiek išmanančiam chemiją, plačiai 
pasklidęs teiginys, kad citrina šarmina, yra akivaizdi nesąmo-
nė. Tačiau, visai nesusimąstydami, jį kartoja daugelis. Žmonės 
tiki tuo, ką girdi, ką perskaito, tačiau beveik prarado sugebėjimą 
mąstant atsižvelgti į tikrovę, t. y. į patiriamus pojūčius. Nors at-
sikandus citrinos nuo rūgštumo sutraukia žandus, vis tiek tikima 
ir teigiama, kad citrina šarmina, t. y. kad ji yra šarmas. Argi gali 
rūgštis šarminti? Tai gal tada šarmas rūgština? 

Žmonės vis labiau atitolsta nuo tikrovės, nuo patiriamų pojū-
čių ir gyvena abstrakčiame, nerealiame, atsietame, tik smegeny-
se esančiame pasaulyje. Internete radau žmogaus, nepatikėjusio, 
kad citrina šarmina įrašą: Viename pasipūtėlių forume paklau-
siau: Kaip čia yra – rūgšti, bet šarmina? Atsakė: O ką, jums 
nesuprantama? – Teisinga mityba šarmina, o neteisinga – rūgš-
tina. Tai, kad citrina šarmina, tiki dauguma. Net ir profesoriai 
taip sako. Kyla klausimas: ar jie patys šituo absurdu tiki? 

Tokių, akivaizdžiai nesąmoningų teiginių paplitimą padeda 
suvokti TV laida „Klausimėlis“. Įdomu, kai paklaustasis, visiš-
kai nieko nenutuokdamas apie klausiamą dalyką, ima kalbėti da-
lykus, prasilenkiančius su sveika nuovoka. Nežinau, ar pasitai-
ko tokių, kurie sąžiningai pasako: nežinau. Kaip čia pasirodysi 
visai nieko nežinantis, – reikia kažką sakyti, kad ir nesąmonę. 
Gal savo nežinojimą pripažįstančių yra, bet jų nerodo, nes at-
sakymas nežinau televizininkams neįdomus. Tačiau garbingas 
atsakymas nežinau rodytų, kad žmogus iš tiesų neatitrūkęs nuo 
tikrovės ir logiškai protauja.

Panaši padėtis yra ir su kalcio vartojimu. Kalcio papildai 
okupavo vaistinių lentynas, atsirado kalcio vartotojų ir platin-
tojų vadinamieji „Koralų klubai“. Atrodo, kad be kalcio papildų 
mūsų kaulai subyrėtų. Raginimuose vartoti kalcį gausu paslėpto 
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melo ir su sveika nuovoka prasilenkiančių teiginių. Iš tiesų kal-
cis, kurio druskos netirpios, yra daugelio mūsų bėdų ir negala-
vimų, ypač susijusių su sąnariais, priežastis. Kalcio mes suvar-
tojame katastrofiškai per daug. Iš čia ir druskų nusėdimas. Ne 
natrio, ne kalio druskos, kurios yra tirpios ir lengvai pasišalina, 
bet kalcio druskos nusėda mūsų sąnariuose, kraujagyslėse, audi-
niuose ir net smegenyse, nes jos netirpios. Kalcio „elgesys“ įra-
šytas mūsų kalboje: kalcis → kalkės → kalkėjimas. Išgirskime, 
ką tūkstantmetė tautos išmintis įrašė į mūsų kalbą. 

 Kodėl taip susirūpinta kalciu ir kiek jo mums reikia? Kas 
pelnosi iš bėdų, kurias sukelia per didelis kalcio kiekis? TV lai-
doje „Klauskite daktaro“ (2018.11.08) Unikauskas aiškino, koks 
žalingas yra kalcio perteklius, tačiau išvardijo toli gražu ne visas 
bėdas, kurias tas perteklius sukelia. Nepaminėjo ir to, kiek kal-
cio gauname gerdami vandenį, kuriame itin gausu šio elemento. 
Abejonių kelia ir nurodyta labai didelė kalcio dienos norma – 
1200 mg. Be to, kaip matysime toliau, nuo kalcio priklauso ir 
kraujo pH.

Koks vanduo tinkamiausias mūsų sveikatai ir pagal kokius 
rodiklius jį pasirinkti? Vanduo yra maisto produktas, kurio pa-
gal svorį suvartojame daugiausiai. Šiuo klausimu taip pat rasime 
nuomonių ir patarimų įvairovę. Tačiau ar jie teisingi, ir kokiu 
mastu galima patarimais pasitikėti, jei už jų dažniausiai kyšo 
verslo ausys? Ar žinome osmoso dėsnį? Šis dėsnis nulemia, kokį 
vandenį organizmas geriau įsisavina ir kodėl negalime gerti jū-
ros vandens. Kokią įtaką vandens kokybei ir jo įsisavinimui turi 
jo kietumas bei klampumas? Žinodami vandens mineralizaciją 
ir tai, kaip veikia osmoso dėsnis, patys galėtume lengvai spręsti, 
koks vanduo yra tinkamesnis organizmui.

Kone visose knygose apie sveiką gyvenseną rašoma apie 
kvėpavimo reikšmę, o kai kuriose – tik apie kvėpavimą. Teigia-
ma, kad labiausiai sveikata priklauso nuo tinkamo kvėpavimo. 
Yra šimtai įvairiausių kvėpavimo metodų. Kiekvienas autorius 
tikina, kad jo metodas tinkamiausias. Kurį kvėpavimo būdą pa-
sirinkti ir kuo remiantis? 
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Ar pastebėjote, kad kvėpavimo metodus sieja bendras bruo-
žas? Visus juos galima subendravardiklinti. Radus, kas juos vie-
nija, galima išvysti skirtingų kvėpavimo metodų esmę. Kokia 
ji? Kokią dar labai svarbią funkciją – be organizmo aprūpinimo 
deguonimi – atlieka kvėpavimas?

Tai klausimai vienaip ar kitaip susiję su kraujo pH. Dar dau-
giau: mūsų suvalgomas maistas, išgeriamas vanduo, kvėpavi-
mas, sunaudojamas kalcis ne tik įtakoja kraujo pH, bet ir yra 
susiję tarpusavyje. Pavyzdžiui, kalcis gali labai sumažinti ar net 
visai panaikinti pastangų keisti kraujo pH rezultatus. Minėtus 
tarpusavio ryšius galima pavaizduoti schema:

 
Svarbiausia – reikėtų pagrįstai žinoti, koks kraujo pH yra 

palankesnis sveikatai. Kitaip sakant, į kurią pusę reikia kreipti 
kraujo pH – į šarmingumo ar į rūgštingumo? 

Šiuos ir kitus įžangoje iškeltus klausimus bei su jais susi-
jusius reiškinius smulkiau nagrinėsime tolesniuose knygos sky-
riuose. Neretai išsakysime teiginius, priešingus plačiai paplitu-
sioms nuomonėms. Toks jau tas mūsų prieštarų pasaulis: nėra 
vien tik gerų ar vien tik blogų dalykų. 

Viskas yra sumaišyta. Yra ir taip, ir kitaip. Bet dažniausiai 
nusveria tas, kuris didesnis, – gerumas arba blogumas. Todėl 
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ir sako sena išmintis: nors kartą dienoj pasielk atvirkščiai. Pu-
siausvyros atstatymui.

 Žinoti – tai prisiminti. Šia prasme ši knyga yra ne apie nau-
jus dalykus. Tai tik bandymas prisiminti seniai žinomus, tačiau 
naujausių laikų atradimų ir mandrybių nustelbtus ar net panie-
kintus natūralius sveikatos palaikymo būdus. Tiesa, perpasako-
tus naujai arba naujomis sąvokomis įvardytus.

Sveikai gyventi sunku ar lengva?

Sveikuoliai ir visi bandžiusieji – vardan sveikatos – vienaip 
ar kitaip reguliuoti savo mitybą žino, kaip sunku laikytis suskirs-
tytos mitybos taisyklių, t. y. atskirai valgyti angliavandenius ir 
baltymus, arba būti vegetaru, o tuo labiau – veganu ar žaliaval-
giu. Nelengva laikytis ir tam tikros dietos, – jas ištveriame tik 
keletą savaičių ar mėnesių. Sunku ir bėgioti ilgus kilometrus, 
badauti, sveikatintis šaltomis maudynėmis ar kitokiais būdais 
valyti nuo per gausaus valgio užsiteršusį kūną. Gal todėl svei-
kuoliškas gyvenimo būdas nėra patrauklus? Iš tiesų jam reikia 
daug pastangų, tačiau nepanašu, kad tos pastangos atsiperka. 
Neatrodo, kad sveikuoliai išsikirtų iš kitų ypatinga savo sveikata 
ar ilgesne gyvenimo trukme. Taip, pasitaiko. Tačiau sveikų ir 
ilgai gyvenančių yra ir tarp tų, kurie nieko nėra negirdėję apie 
sveiką gyvenimo būdą. Gal kažką darome ne taip?

Ar tam, kad būtum sveikas, Gamta gali reikalauti iš žmogaus 
ypač sunkiai įvykdomų pastangų? Pasižvalgius po gyvūnijos 
pasaulį, taip neatrodo. Matyt sveikuoliško gyvenimo principai 
ir taisyklės vis dar prasilenkia su fiziologiniais kūno dėsningu-
mais. H. Šeltonas rašė: Ko gero, didžiausia mūsų amžiaus rei-
kmė – tai teisingos žinios apie mūsų organizmo fiziologiją bei 
gyvybę valdančius dėsnius. Ar gali taip būti, kad mes vis dar 
kažko nesuprantame ar darome ne taip?

Didžioji dauguma visų sunkumų atkrenta, maitinantis atsi-
žvelgiant į kraujo pH. Kiekvienas suvalgytas maisto produktas, 
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kiekvienas įkvėptas oro gurkšnis vienaip ar kitaip veikia kraujo 
pH – jį parūgštindamas ar pašarmindamas.

Domėjausi sveika gyvensena. Ne vieną dešimtmetį buvau 
vegetaras. Iš pradžių viskas buvo gerai, bet po dvidešimties 
metų pajutau, kad reikalai klostosi ne taip, kaip norėtųsi ir ko ti-
kėtasi iš vegetarinės mitybos. Sveikatai pablogėjus, tapau žalia-
valgiu. Sveikata ėmė sparčiai gerėti, tačiau ištvėriau tik keturis 
mėnesius. Žaliаvalgiaudamas sužinojau apie Nikolajaus Druzja-
ko knygą „Kaip prailginti greitai bėgantį gyvenimą“ (Николай 
Друзьяк. Как продлить быстротечную жизнь, Санкт-
Петербург, 2012). Perskaičiau ją labai susidomėjęs, kaip kokį 
detektyvą. Iš tiesų, tai atradimų knyga. Daugelį dalykų, susijusių 
su mityba ir sveikata, išvydau visai kitoje šviesoje. 

N. Druzjakas yra ne medikas, bet chemikas, Odesos Regio-
ninės mokslų akademijos akademikas. O chemija yra mokslas 
apie gyvybę ir apie tai, kokios reakcijos vyksta organizmuose. 
Visa tai autorius paaiškina cheminėmis formulėmis. Jis ne vieną 
dešimtmetį ieškojo priežasčių, kodėl kai kuriose žemės rutulio 
vietose ilgaamžių yra santykinai daugiau, negu kitose vietovėse, 
nors ilgai gyvenančių yra visur. Ieškojimams trukdė įsigalėju-
sios stereotipinės pažiūros ir mąstymas, tačiau noras surasti at-
sakymą įveikė visas kliūtis.

Pasirodė, kad minėtų vietovių ilgaamžiai nesistengia sveikai 
ir ilgai gyventi: jie nei bėgioja ristele, nei badauja, nei šlapimą 
geria, jie nėra vegetarai ir šaltame vandenyje taip pat nesimau-
do. Ilgaamžiais jie tapo tik todėl, kad gyveno toje žemėje ir gėrė 
natūralų tos vietos gamtinį vandenį. Viso labo. Skirtingų vieto-
vių, kuriose ilgaamžių gyvena santykinai daugiau, vanduo turi 
vieną bendrą bruožą – jis yra minkštas. Kalcio jame yra tik nuo 
aštuonių iki dvidešimties miligramų litre (8-20 mg/l). Ar žinote, 
kokio kietumo vandenį geriame Lietuvoje ir kiek jame yra kal-
cio? Pasidomėkite.

Šis atradimas padėjo Druzjakui atsakyti ne tik į klausimą, 
koks turėtų būti optimalus kraujo pH, bet ir į daugelį kitų, susi-
jusių su kvėpavimu, mityba, ligomis bei sveika gyvensena. 
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Ankstesnis mano suvokimas apie mitybą ir sveiką gyvense-
ną buvo pavienių, neretai nesusijusių ar net prieštaringų teiginių 
ir patarimų rinkinys. Po Druzjako knygos studijų, kurių metu 
reikėjo prisiminti ir net naujai gilintis į chemijos žinias, mano 
pažiūros į mitybą ir sveiką gyvenseną susiklostė į vientisą, vie-
nas iš kito išplaukiančių ir tarpusavyje susijusių priežasčių-pa-
sekmių bei teiginių visumą. Svarbiausias atradimas, kurį patvir-
tino asmeninė patirtis, yra tas, kad sveikai gyventi ir maitintis 
yra lengva. 

Visuotinai paplitusi nuomonė, kad sveikai maitintis ir būti 
sveiku yra sunku, nes tam reikia daug pastangų, valios ir pa-
siryžimo. Tai ne kartą girdėjau paskaitose ir iš sveikos gyven-
senos entuziasto D. Kepenio. Aš irgi sakydavau, kad sveikai 
gyventi yra sunku. Todėl tiek nedaug pasiryžta maitintis ir gy-
venti sveikai. 

Dabar drąsiai sakau: sveikai maitintis turi būti ir yra lengva, 
nes tai mityba visam gyvenimui, o ne vienokia ar kitokia dieta, 
kurios sunku laikytis. Dabar valgau gerokai mažiau, gal net dvi-
gubai mažiau, išnyko nuolatinis noras užkąsti ir potraukis saldu-
mynams, o tarpai tarp valgių natūraliai pailgėjo. Ir visa tai dėka 
rūgštinančios mitybos.

Jogai retina (! – atkreipiu į tai dėmesį) įkvėpimus, mažai val-
go, bet yra sveiki ir ilgai gyvena. Pasak jogų, jie geriau, negu 
mes, maitinasi ore esančia prana. Keista, – įkvepia mažiau, val-
go mažiau, o yra sveikesni ir gyvena ilgiau. Kas toji prana? Kur 
čia šuo pakastas? Ar tai, ką jogai vadina prana, nėra vandenilio 
jonai H+, kurie yra gryni protonai – paties elementariausio ir len-
gviausio elemento protonai? Jie ir bus pagrindinis šios knygos 
„herojus“.

Norime gyventi sveikiau ir ilgiau, tačiau norinčiųjų valgy-
ti mažiau nedaug terasime. Ar galima maitintis taip, kad noras 
valgyti savaime sumažėtų? Jogų gyvenimo praktika rodo, kad 
galima. Nemanau, kad mažai valgydami jogai kentėtų alkį. Būtų 
absurdas – ilgai gyventi ir kentėti nuolatinį alkį.

Aukščiau minėtoje TV laidoje užsiminta, kad dažniausiai 
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žiūrovų užduodamas klausimas yra apie alkį ir dažną norą valgy-
ti. Patariama, kaip mažinti alkio jausmą, tačiau apie svarbiausią, 
tikrai veiksmingą ir lengvai įvykdomą priemonę, nekalbama. 

Šią priemonę aprašo Druzjakas. Jo knygą galima rasti inter-
nete ir nemokamai atsisiųsti. Tai stora knyga, 670 puslapių. Kas 
pajėgiate, skaitykite patys. Tai nebus lengva, nes tekstas nuose-
kliai logiškas, argumentuotas ir pagrįstas cheminėmis formulė-
mis. Tačiau jei įveiksite, pastangos tikrai atsipirks. Tiems, kas 
originalo neskaitys, teks pasitenkinti glaustu pagrindinių knygos 
teiginių atpasakojimu. Be abejo, pasinaudosiu ir kitų autorių pa-
tirtimi bei atradimais, kurie patvirtina arba papildo pagrindinius 
N. Druzjako teiginius bei suformuluotus dėsningumus. Pasida-
linsiu ir savo įžvalgomis.

Knyga skirta mėgstantiems suprasti esmę ir ją pritaikyti 
savo gyvenime, nepasitikintiems vien tuo, ką perskaitė ar iš-
girdo. Supratus, kas vyksta žmogaus kūne ir kodėl taip yra, 
galima pasirinkti ir prisitaikyti labiausiai sau tinkamą mitybą 
arba sveikatinimosi būdus. Mėgstančius gyventi pagal kitų pa-
tarimus ši knyga, ko gero, nuvils, nes konkrečių nurodymų, 
o tuo labiau receptų, joje mažai. Tačiau, jei suvoksime esmę, 
patys atrasime sau tinkamiausius metodus. Tai, kas tinka vie-
nam, kitam gali labai tikti, bet gali beveik neveikti ar net visai 
netikti. Kaip ir vaistai.
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1. AR TINKAMAI KVĖPUOJAME?

1.1. Pagrindinis mitybos sandas

Nuo ko labiausiai priklauso žmogaus gyvybė? Pamąstykime. 
Be maisto žmogus gali išgyventi mėnesį, be vandens – savaitę 
ar kiek ilgiau, o be oro galėtų gyventi tik kelias minutes. Gyve-
nimas prasideda įkvėpimu ir baigiasi iškvėpimu. Gyvenimas yra 
ilga įkvėpimų ir iškvėpimų grandinė. Per parą žmogus suvalgo 
apie 1,5 kg maisto, išgeria 2 litrus vandens ir įkvepia 15 kg oro. 
Akivaizdu, bet sunkiai įtikėtina, kad svarbiausias gyvybės palai-
kytojas yra oras, tiksliau, deguonis. Gal per mažai suvartojame 
deguonies, o fizinio maisto per daug? Turint omenyje, kad jogai, 
kaip jie patys sako, minta ore esančia prana, reikėtų tuo patikėti. 
Ar tikrai taip? 

Žinojimas mažai tepadeda, jei juo nepasinaudojame prak-
tiškai. Kaip padidinti sunaudojamo deguonies kiekį? Matyt, šią 
paslaptį žino jogai, nes jų pagrindinis užsiėmimas yra kvėpa-
vimo valdymas – vadinamoji pranajama. Yra daugybė įvairių 
pranajamos pratimų, kuriuos naudoja skirtingos jogų mokyklos. 
Tačiau atidžiai patyrinėjus paaiškėja, kad visi jogų naudojami 
kvėpavimo valdymo pratimai turi bendrą bruožą – jie retina 
kvėpavimą. Iš to sektų, kad jogai, atlikdami kvėpavimą reti-
nančius pratimus, deguonies gauna mažiau. Tokia būtų teorinė 
išvada. Tačiau praktika kitokia: jogai retina kvėpavimą, mažai 
suvalgo, o yra sveiki ir gyvena ilgai. Linijinis mąstymas ir įpras-
tinė logika paradoksalių reiškinių nepaaiškina ir kartais veda į 
akligatvį. Gamtoje linijinių procesų nėra. Vydūnas logiką vadino 
melo tarnaite. 

Jogai šį paradoksą aiškina pasinaudodami jau minėta pranos 
sąvoka, kuri ir išveda iš linijinio mąstymo akligatvio. Dėka pra-
najamos pratimų, geriau įsisavinama ore esanti gyvybinė ener-
gija, vadinamoji prana. 

Dažnai pasitaiko, kad kažką atlikdami ir gaudami gerus re-
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zultatus, ilgą laiką nesugebame to reiškinio tinkamai paaiškinti. 
Be abejo, paaiškinimą mes sugalvojame, bet ne visada jis būna 
tinkamas ar teisingas. Tačiau anksčiau ar vėliau surandamas ir 
tinkamesnis paaiškinimas.

1.2. Kvėpavimo paradoksai

Prancūzų mokslininkas A. Lavuazjė (Lavoisier) XVIII a. 
bandymais parodė, kad oras yra nevienalytis, kad tai – skirtin-
gų dujų mišinys, o kvėpavimas panašus į degimą – kvėpuojant 
naudojamas deguonis ir išskiriamas anglies dvideginis. Tai jis 
nustatė bandymu, kurio metu po vienu stikliniu gaubtu pavožė 
pelę, o po kitu – degančią žvakę. Po kurio laiko nebaigusi degti 
žvakė užgeso, o pelė nugaišo. Nuo Lavuazjė laikų buvome ir 
dažniausiai tebesame įsitikinę, kad anglies dvideginis yra šalu-
tinė medžiaga, kurią reikia pašalinti. Šitoks supratimas Vakarų 
kultūroje padėjo įsigalėti nuomonei, kad giliai ir tankiai kvėpuo-
ti yra sveika ir naudinga. Tačiau ar tokią loginę išvadą patvirtina 
gyvenimo patirtis? Galime patys patikrinti: bent minutę ar pusę 
pakvėpuokime dažnai ir giliai. Pabandykime, ir tikėti nebereiks. 
Bandymas parodys, kad giliai kvėpuojant svaigsta galva ir py-
kina. O galvos svaigimas ir pykinimas yra deguonies trūkumo 
požymiai. Tikras paradoksas. Kvėpuodami įkvepiame gyvybiš-
kai būtiną deguonį, tačiau kuo tankiau ir giliau kvėpuojame, tuo 
labiau jo trūksta. Raginimą giliai ir dažnai kvėpuoti galima pa-
lyginti su raginimu kuo daugiau valgyti.

 Nors praktiniai rezultatai yra priešingi paplitusiai teorijai, 
tačiau įsigalėję teiginiai, kuriuos skelbia mokslo autoritetai, ne-
leidžia mums keisti nuomonės. Akivaizdu, bet neįtikėtina – tai 
dažnas reiškinys nepajudinamais įsitikinimais (stereotipais) gy-
venančioje visuomenėje. Visa laimė, kad visais laikais yra žmo-
nių, išdrįstančių skelbti kitokius ar net visai priešingus teiginius.

1871 m. kubietis gydytojas De Koste atrado hiperventilia-
cijos (gilaus kvėpavimo) sindromą. Šį atradimą po 40-ies metų 
išvystė ir eksperimentais įrodė olandų gydytojas Hendersonas. 
Jis arkliui ant snukio uždėdavo kaukę ir dumplėmis prievarta 
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vertė jį kvėpuoti. Po 50-60 minučių arklys krisdavo negyvas nuo 
gilaus ir dažno kvėpavimo. 

XX a. pradžioje du anglų fiziologai parodė, kad kvėpavimo 
centrą valdo ne deguonis, bet anglies dvideginis. Nors deguonis 
yra svarbiausia medžiaga gyvybės palaikymui, tačiau jis nieko 
nereguliuoja. Anglies dvideginis, kaip katalizatorius, valdo de-
guonies įsisavinimą, kraujagyslių ir bronchų tonusą, medžiagų 
apykaitą, hormonų išsiskyrimą, elektrolitinę kraujo sudėtį, krau-
jo pH bei visų fermentų aktyvumą.

Ko tik nerasime prirašyta apie kvėpavimo reikšmę žmogaus 
sveikatai, – pačių keisčiausių ir vienas kitam prieštaraujančių 
teiginių. Filme „Kvėpavimo paslaptys“ teigiama, kad deguonis 
gali būti mirtinas sveikatos priešas, kad jis yra vienas iš pačių 
stipriausių nuodų. Deguonis yra tarsi dviveidis senovės romėnų 
dievas Janas. Tokie keistai prieštaringi teiginiai apie kvėpavimą 
atsirado nesuvokiant anglies dvideginio vaidmens kvėpuojant. 
Į anglies dvideginį dažniausiai žiūrima tik kaip į šalutinį pro-
duktą, kurį reikia kuo skubiau pašalinti. Kaip matysime, nuo to, 
kiek CO2 yra kraujyje, priklauso tai, kiek įkvėpto deguonies gali 
įsisavinti kūnas. Kitaip sakant, anglies dvideginio trūkumas 
reiškia ir deguonies trūkumą. 

Kai suvoksime CO2 reikšmę kvėpavimui ir tai, kad jo neįkve-
piame kartu su deguonimi, bet jis pasigamina mūsų kūne, taps 
aiški skirtingų kvėpavimo metodų esmė, pagrindinis jų bruožas: 
tai kvėpavimo lėtinimas ir iškvėpimų ilginimas. 

JAV pediatras Robertas S. Mendelsonas, knygos „Aš medici-
nos eretikas“ autorius, rašo: Turiu prisipažinti, kad nebuvau pa-
kankamai kritiškas deguonies terapijai, taikomai neišnešiotiems 
kūdikiams. Nors nerimauti buvo dėl ko: pagal paskutinį techni-
kos žodį įrengtuose neišnešiotų naujagimių skyriuose regėjimo 
visiškai arba dalinai netekdavo beveik 90% mažo svorio nau-
jagimių. Tuo tarpu už kelių mylių nuo mūsų esančioje mažiau 
„pažengusioje“ ligoninėje ši liga – neišnešiotų naujagimių re-
tinopatija – buvo diagnozuojama mažiau kaip 10% neišnešiotų 
kūdikių. Paprašiau savo mokytojų paaiškinti tokį reiškinį. Ir aš 
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jais patikėjau, – kad mažiau aprūpintoje ligoninėje nesugebėta 
teisingai nustatyti diagnozės. Po metų ar dviejų buvo įrodyta, 
kad retinopatijos priežastis buvo didelė koncentracija deguo-
nies, kuris tiekiamas į inkubatorius. Materialiai geriau aprūpin-
ta ligoninė vaikams regėjimą sutrikdydavo dažniau todėl, kad 
joje buvo geriausia įranga – patys brangiausi plastikiniai inku-
batoriai, kuriuose visas tiekiamas deguonis atitekdavo kūdikiui. 
Ne tokiose turtingose ligoninėse buvo naudojami seni modeliai 
– vonelės su nesandariais dangčiais. Šie inkubatoriai buvo pra-
laidūs ir todėl tiekiamo deguonies neužtekdavo naujagimių re-
gėjimui sužaloti. 

Kai kvėpuojame lėtai ir negiliai, anglies dioksido kraujyje 
būna pakankamai, ir tuo pačiu hemoglobinas ląstelėms atiduo-
da daugiau deguonies. Dabar galima suprasti, kodėl retindami 
kvėpavimą jogai ne tik ilgiau gyvena, bet ir suvartoja mažiau 
maisto. Lėtindami kvėpavimą jie sulaiko kraujyje CO2 ir tokiu 
būdu jų ląstelės gauna daugiau deguonies. Kai ląstelėms pakan-
ka deguonies, tai pakanka ir nedidelio maisto kiekio, kadangi jis 
yra pilnai sudeginamas (oksiduojamas) ir sunaudojamas kūno 
reikmėms. Žmogų maitina ne tai, ką jis suvalgo, bet tai, ką jis 
įsisavina. Maitina ne tas deguonis, kurį įkvepiame, bet tas, kurį 
įsisaviname.

Ar pastebėjote, kad knygose apie sveiką gyvenseną dažniau-
siai kalbama ir apie kvėpavimą, o kai kuriuose tekstuose rašoma 
tik apie kvėpavimą. Ne tik skirtingų jogos mokyklų, bet ir šiuo-
laikinių autorių sukurti sveikatą gerinantys kvėpavimo metodai 
turi tą patį panašumą – visi jie lėtina kvėpavimą. Tačiau kie-
kvienas kvėpavimo metodo kūrėjas ir kiekvienas rašantis apie 
vienokį arba kitokį jogų kvėpavimo būdą, tarsi sektantai, giria ir 
siūlo tik savąjį metodą, kaip patį geriausią. Matyt jie nepastebi 
ar nenori pastebėti to, kas vienija visus kvėpavimo būdus. Ne-
siūlau jokio metodo. Kalbu tik apie esmę, kurią žinodami patys 
galėsime pasirinkti sau tinkamiausią būdą arba, pritaikydami jį 
sau, keisti ar net susikurti geriausiai sau tinkančią asmeninę kvė-
pavimo metodiką.
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1.3. Kiek reikia kalcio?

Įvairiose Žemės rutulio vietose yra išsibarstę ilgaamžių „sa-
los“. Tai nedidelės teritorijos, dažniausiai aukštikalnėse. Bu-
vusioje Sovietų Sąjungoje daugiausia ilgaamžių gyvena Kalnų 
Karabache, Dagestane, Abchazijoje ir Jakutijoje. Kitos plačiai 
žinomos ilgaamžių „salos“ yra Chunzos slėnis Pakistane, Vilka-
bambos slėnis Anduose, Okinavos sala Japonijoje.

Nesileisdamas į ilgus ilgaamžiškumo recepto ieškojimo ap-
rašymus, paminėsiu tik du eksperimentus, kurie N. Druzjako 
ieškojimus nukreipė teisinga linkme. Abu tyrimai susiję su van-
deniu ir jo mineralizacija.

Keturiolika metų tyrinėjau gamtinius vandenis ilgaamžių 
gyvenamose vietovėse, – rašo Druzjakas, – ir ilgai negalėjau 
padaryti išvadų, – tokia įvairi buvo vandenų sudėtis. Be to, žino-
jau valstybės nustatytas privalomas normas vandeniui ir jomis 
besąlygiškai tikėjau, todėl nežinojau, ko ieškau vandenyje, kurį 
geria ilgaamžiai. Vienas Maskvos universitete atliktas bandy-
mas nurodė gaires. Bandymo metu jaunoms pelėms davė gerti 
įvairios mineralizacijos vandenį: nuo 50 iki 500 mg/l. Pasirodė, 
kad geriausiai augo pelės, gėrusios vandenį, kuriame mineralų 
buvo 100 mg/l. 

Ar mes domimės, kiek ir kokių mineralų yra vandenyje, kurį 
geriame?

Kitas tyrinėjimus teisinga linkme nukreipęs eksperimentas 
buvo toks: 

Viena mokslinė ekspedicija Tadžikijoje tyrinėjo gyventojų 
kraujo sudėtį, priklausomai nuo aukščio, kuriame žmonės gyve-
no. Tyrimus pradėjo nuo upės žiočių ir kilo į viršų iki upės ištakų 
2000 m aukštyje. Pasirodė, kad kylant aukštyn į kalnus kraujo 
sudėtis keitėsi. Ji kažkaip priklausė nuo aukščio. Tačiau koks šio 
ryšio mechanizmas, tyrėjai nepaaiškino.

 Kai Druzjakas šios ekspedicijos dalyviams parodė tos upės, 
iš kurios gėrė gyventojai, vandens tyrimo duomenis, moks-
lininkai nustebo. Matėsi aiškus ryšys tarp vandens cheminės 
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sudėties ir tą vandenį gėrusių gyventojų mineralinės kraujo su-
dėties. Pasirodo, kad nuo geriamo vandens kokybės priklauso 
ir kraujo sudėtis. 

Galutinė tyrimų išvada buvo tokia: Visur, kur gyvena daug il-
gaamžių, tų vietovių gamtinis vanduo turi vieną bendrą bruožą: 
jis yra minkštas. Kalcio jonų jame labai mažai – nuo 8 iki 20 
mg/l. Nors ilgai gyvenančių yra visur, tačiau ten, kur vandenyje 
kalcio jonų daugiau nei 20 mg/l, ten ilgaamžių ryškiai sumažėja. 
Jų sumažėja ir ten, kur kalcio mažiau nei 5 mg/l.

Kalbame apie kalcį, be kurio, pasak reklamų, tuojau pat 
subyrės kaulai ir neįmanoma būti sveikam! O kiek kalcio yra 
vandenyje, kurį geriame mes, gyvenantys Lietuvoje? Žinome, 
kad vanduo Lietuvoje yra geros kokybės, jis išgaunamas iš gi-
luminių gręžinių ir atitinka sanitarines normas. O daugiau? Čia 
pasakysiu tik tiek, kad Lietuvoje iš vandentiekio čiaupų bėga 
vanduo, kuriame kalcio jonų yra nuo100 iki 300 ir daugiau mg/l. 
Tai labai kietas vanduo. Paguoda tik tokia, kad kietas vanduo yra 
skanus (mūsų skoniui), – kuo kietesnis, tuo skanesnis, nes van-
dens skonis priklauso nuo jame esančių ir jį kietinančių druskų. 
Distiliuotas arba lietaus vanduo be skonio, nes jame nėra ištir-
pusių druskų. 

 Galimybę susigaudyti, kokio kietumo vandenį geriame, 
apsunkina nevienodi vandens kietumo vienetai. Anksčiau kie-
tumas būdavo nustatomas matuojant kalcio ir magnio kiekį mi-
ligramais litre (mg/l). Vandenį kietina kalcio, magnio ir kai kurie 
kiti sunkiųjų metalų jonai. Tačiau tas kietumas iš esmės priklau-
so nuo vandenyje ištirpusių kalcio jonų, – jų visada yra gerokai 
daugiau, negu vandenyje ištirpusių magnio jonų. Todėl vandens 
kietumą įprasta matuoti pagal kalcio jonų kiekį. Miligramai 
viename litre yra akivaizdus ir lengvai palyginamas matavimo 
vienetas. Dabar vandens kietumas dažnai matuojamas milimo-
liais litre (mmol/l) arba ekvivalentiniais miligramais (mg-ekv/l). 
Šioje knygoje vandens kietumui apibūdinti naudosimės miligra-
mais litre (mg/l).

Stebina tai, kad vandenviečių vandens kokybės ataskaitose 
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nėra vandens kietumo normos. Bet kokio kietumo vanduo pri-
pažįstamas tinkamu vartoti. Plačiau geriamą vandenį aptarsime 
penktame skyriuje.

Dabar sugrįžtame prie įžangoje kelto klausimo: ar normos, 
pagal kurias tikriname savo sveikatą, iš tiesų mums tinka? Kiek 
reikia kalcio? Atsakymą duoda medikai: 1200 mg per parą vai-
kams ir 800 mg – suaugusiems. Viename litre pieno yra 1200 
mg kalcio. Tačiau kalcį gauname gerdami vandenį ir su kitais 
maisto produktais. Italijoje, Argentinoje kalcio norma yra 650 
mg suaugusiems. Japonijoje, Indijoje, Čilėje, PAR ir Turkijoje 
– 300-350 mg. Ir ten beveik nėra pieno bei jo produktų. Kaip 
matote, normos įvairiose šalyse ryškiai skiriasi. Tai kuri iš jų yra 
tikresnė ar tikroji? Norminiai skaičiai, pagal kuriuos tikriname 
savo sveikatą, tėra daugelio matavimų išvestinai vidutiniai ari-
tmetiniai vidurkiai. Toks, viso labo, tėra jų „tikrumas“. 

Pasidomėję, kokį vandenį geria gyventojai šalių, kur kalcio 
normos mažos, sužinosime, kad jie vartoja minkštą vandenį, 
kuriame labai mažai kalcio. Pavyzdžiui, japonai geria vandenį, 
kuriame kalcio yra tik 3-4 mg/l. 

Konkrečios vietovės vanduo priklauso nuo toje šalyje vy-
raujančių uolienų. Japonijos salos yra vulkaninės kilmės, jose 
vyrauja magminės uolienos, kuriose kalcio labai mažai. O mes 
gyvename ant nuosėdinių uolienų, kuriose kalcio yra daug. Dėl 
to Lietuvoje gyvenančių žmonių kalcio kiekis kraujyje yra di-
desnis, negu japonų. Todėl ir kalcio suvartojimo norma Japoni-
joje yra 2,4 karto mažesnė, negu Lietuvoje. Bet kaulai japonams 
nelūžta.

Reklamų įtakoje labai sunku sutikti su tuo, kad kalcis gali at-
likti neigiamą vaidmenį. Kalcio vartojimas siejamas tik su svei-
kata, – atseit, kuo daugiau kalcio, tuo sveikesnis. Kaip gimsta 
įsitikinimai, mitai? 1986 m. laikraštyje „Medicinskaja gazeta“ 
straipsnelyje „Ilgaamžių paslaptys“ (Медицинская газета, 
1986.05.23) buvo rašyta, kad Okinavos saloje Japonijoje daug 
ilgaamžių yra todėl, kad gamtiniame salos vandenyje yra šešis 
kartus daugiau kalcio, negu vidutiniškai Japonijoje. Netrukus 
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ši žinutė pasirodė daugelyje laikraščių ir žurnalų, tačiau kitaip, 
jau tendencingai pavadinta – „Kur kalcis, ten ir ilgaamžiai“. Tai 
jau žurnalistų indėlis, kuriant reklaminius mitus. Jei Japonijos 
vandenį lygintume su Lietuvos, tai mūsų geriamame vandenyje 
yra apie 100 kartų daugiau kalcio, negu Japonijos vandenyje. 
Remiantis ta pačia logika, ilgaamžių Lietuvoje turėtų būti dar 
daugiau, negu Okinavoje. Kur čia slypi apgaulė?

 Aptariamame reklaminiame mite kalbama tik apie santyki-
nius skaičius, visiškai neminint absoliučių. Tiesa ta, kad vande-
nyje, kurį geria japonai, kaip minėta, yra labai mažai kalcio – tik 
apie 3-4 mg. Tačiau Okinavos sala yra koralinė ir ten kalcio yra 
daugiau – iki 20 mg. Netrukus atsirado daug firmų, kurios ėmė 
siūlyti „gerinti“ vandens kokybę koraliniu kalciu. Kai paskaito-
se pradėjau kalbėti apie kraujo rūgštinimą ir galimą kalcio žalą, 
aršiausiai prieštarauti puolė koralinio kalcio platintojai. Žino-
mas posakis: yra slaptas melas, įžūlus melas ir statistika. Aš tikiu 
tik ta statistika, kurią pats sukūriau, – sakė Čerčilis.

Lietuvoje ir aplinkinėse šalyse, kuriose geriamas vanduo tai-
pogi kietas, kalcio norma kraujyje yra 8,4-10,4 mg/dl arba 2,10-
2,60 mmol/l. Kiti šaltiniai pateikia šiek tiek kitokius skaičius: 
8,0-11,2 mg/dl arba 2,0-2,8 mmol/l. Dar kiti: 8,5-12 mg/dl arba 
2,12-3,0 mmol/l. Normas surašiau dviejose vienetų sistemose – 
miligramais decilitre (mg/dl), kas yra vaizdžiau ir lengviau paly-
ginti, bei dabar dažniau vartojamais vienetais – milimoliais litre 
(mmol/l). 

Ilgaamžių rajonuose gyvenančių, t. y. minkštą vandenį ge-
riančių, žmonių kalcio kiekis kraujyje yra 5-6 mg/dl arba 1,25-
1,5 mmol/l, t. y. nuo 1,6 iki 2,0 kartų mažesnis. Jiems ne tik 
nelūžta kaulai, bet jie sveikesni ir ilgiau gyvena. Kuo mažiau 
kalcio, tuo žmogus ramesnis. Ir atvirkščiai.

Ar iš tiesų taip? Aš tuo įsitikinau praktiškai. Jau treji metai 
geriu vandenį visai be kalcio, nevalgau pieno ir jo gaminių bei 
vengiu kitų produktų, turinčių daug kalcio. Išnyko buvę, nuolat 
pasikartojantys stuburo skausmai, pagerėjo sąnarių lankstumas, 
buvusi šiurkšti, sutrūkinėjusi rankų oda, kurią nuolat reikėdavo 
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minkštinti kremais, tapo švelni, nebereikia jokių kremų. Po trejų 
metų pasitikrinau kalcio kiekį kraujyje: rezultatas – 2,33 mmol/l 
arba 9,32 mg/dl. Taigi po trejų metų beveik visiško kalcio ne-
vartojimo jo kiekis kraujyje tebėra rekomenduojamos normos 
viduryje. Ir dar, ko gero, ilgokai nesikeis, nes audiniuose ir sąna-
riuose nusėdęs kalcis, sumažėjus jo suvartojimui, pamažu grįžta 
į apytaką ir yra naudojamas organizmo reikmėms. 

Lyginant su duomenimis tų vietovių, kur žmonės geria 
minkštą vandenį, kalcio mūsų kraujyje yra per daug. Jei jo lygis 
nukris, tai bus tik į sveikatą. Kalcio pakaks, nes valgome vaisius 
ir daržoves, kurie taipogi „geria“ kietą vandenį ir savyje sukau-
pia daugiau kalcio, nei tose vietovėse, kur vanduo minkštas. Ly-
ginu save su panašaus amžiaus žmonėmis ir matau, kaip jie sun-
kiai „susilanksto“, sėsdami į automobilį, ar vargiai lipa laiptais. 
Paskaudėdavo ir man kelio sąnarius – dabar nebe. Pabandykite. 
Tik taip įsitikinsite.

Žmona kasmet matuodavosi kaulų tankį. Iš pradžių nusta-
tė osteopeniją, vėliau – osteoporozę. Nuolat gerdavo prirašytus 
kalcio papildus ir vitaminą D, kentėjo nuolatinius stuburo skaus-
mus. Skausmui malšinti buvo paskirti stiprūs vaistai. Išbandyta 
dešimtys įvairių tepalų nuo stuburo skausmų. Beveik kiekvieną 
dieną tekdavo trinti nugarą vienokiais ar kitokiais tepalais, ku-
rie, jei ir padėdavo, tai tik laikinai. Šalia to dar viena diagnozė: 
kraujagyslinė demencija, kurios pasekmės – atminties susilpnė-
jimas, galvos svaigimas ir dažni kritimai.

Kai tik perskaičiau Druzjako knygą, iškart atsisakėme kalcio 
papildų, kuriuos, pasak gydytojų, žmona buvo pasmerkta vartoti 
visą likusį gyvenimą. Dabar ji geria vandenį be kalcio, negeria 
pieno, nevalgo sūrio. Ir ką gi – kaulai nelūžo, retesni tapo galvos 
svaigimai ir griuvinėjimai, o svarbiausia – ėmė mažėti stubu-
ro skausmai, kol beveik visai išnyko. Nebereikia leisti stiprių 
nuskausminančių vaistų, nebereikia trinti nugaros, – išmečiau 
dešimtis tepalų pakuočių. Jei dar labai retai pasitaiko skausmai, 
nugarą suvilgau actu (beje, virdulyje liekančias kalcio nuosėdas 
taipogi juo tirpdome). Sumažėjo ir demencijos simptomai, nes 
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netirpios kalcio druskos nusėda ir smegenyse. 
Kalcio trūkumo baimė yra sukelta dirbtinai. Tituluotas me-

dikas, reklamuojantis kalcio papildus, savo paskaitoje sakė: Žiū-
rėkite, kaip labai trūksta kalcio, jau vaikams lūžta kaulai. Čia 
esantys pediatrai gali patvirtinti. Iš tiesų, dabar jau ir vaikams 
lūžta kaulai. Tačiau tai ne įrodymas, kad trūksta kalcio, bet prie-
šingai. Tokiu „įrodymu“ gali patikėti tik visai nemąstantis arba 
nieko apie kaulus ir jų formavimąsi nežinantis. Paprasti žmonės 
apie kaulus daugiau išmanė. Dar vaikystėje girdėjau, kad vaikų 
kaulai rečiau lūžta, nes jie dar nesukietėjo. Greičiau lūžta pagy-
venusiųjų kaulai. Kaulų formavimasis prasideda nuo kremzlių. 
Vaikui augant, kalcis pamažu kremzles paverčia kaulais. Kuo 
daugiau kalcio, tuo kaulas kietesnis ir tuo pačiu trapesnis. Kaip 
matysime vėliau, tvirtumą kaulams suteikia ne kalcis, o rišan-
čioji organinė medžiaga – kolagenas. Jei vaikams lūžta kaulai, 
tai reiškia, kad jų kauluose kalcio jau yra per daug.

Mūsų seneliams ir protėviams, gyvenusiems be kalcio pa-
pildų, kaulai ne tik dažniau nelūžo, bet jie rečiau sirgo sąnarių 
ir stuburo ligomis. Iš tiesų, jokio pavojaus dėl kalcio trūkumo 
nėra. Jei nesergame kokia nors specifine liga, pasireiškiančia 
padidintu kalcio šalinimu iš kūno, tai mūsų organizme visada 
bus reikalingas kalcio kiekis. Kalcio lygis galėtų būti 2-3 kartus 
žemesnis už šiuo metu įprastą. Toks kalcio lygis būtų gerokai 
palankesnis sveikatai.

1.4. Kalcis vandenyje

Daugelio mūsų planetos upių vanduo yra hidrokarbonatinis. 
Ilgaamžių gyvenamuose rajonuose – taip pat. Hidrokarbonati-
niai (carbon – anglis) vandenys yra tokie, kuriuose yra ištirpę 
daug rūgščių anglies rūgšties druskų. Hidrokarbonatiniai jie yra 
todėl, kad ore esantis anglies dioksidas CO2 nuolat tirpsta van-
denyje, sudarydamas anglies rūgštį H2CO3. Tai silpna rūgštis. 

Anglies rūgštis, susitikusi su netirpiomis kalkėmis CaCO3, 
kurių yra visose nuosėdinėse uolienose, sudaro lengvai vande-
nyje tirpstantį kalcio hidrokarbonatą:
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CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 → Ca 2+ + 2HCO3
-

HCO3
-
  – tai tirpus hidrokarbonatas (vandenilio anglis).

Geriamajame vandenyje visada yra kalcio, tik skirtingas jo 
kiekis, kuris priklauso nuo vietovės, kurioje yra vandens telki-
nys. Nuo kalcio kiekio, esančio gamtiniame vandenyje, tiesio-
giai priklauso ir kalcio kiekis toje vietovėje augančiose daržovė-
se, vaisiuose ir ypač pieno produktuose.

Ištirpęs kalcio hidrokabonatas Ca(HCO3)2  vandeniui sutei-
kia malonų gaivinantį skonį. Kuo jo daugiau, tuo vanduo ska-
nesnis. Tačiau kuo kalcio daugiau, tuo blogesnė vandenį gerian-
čių žmonių sveikata.

Vandenį virinant, kalcio hidrokarbonatas virsta į netirpų kal-
cio karbonatą CaCO3, kurio dalis nusėda virduliuose. Verdant 
sumažėja kalcio jonų kiekis, bet ne daugiau kaip 30%. Virinto 
vandens skonis pablogėja, nes jame nebėra kalcio hidrokarbo-
nato. Dėl to neskanus yra ir distiliuotas vanduo, kuriame nėra 
kalcio hidrokarbonato ir kitų mineralų. 

Pasirodo, mūsų sveikata priklauso ir nuo cheminės sudėties 
uolienų, kuriose randasi gamtinis vanduo. Ten, kur vulkanai ir 
kalnai, ten geras gamtinis vanduo, nes vyrauja magminės uolie-
nos, kuriose kalcio yra labai mažai. Vandenyje, kuris randamas 
nuosėdinėse uolienose, kalcio yra daug ir net labai daug. Būtent 
šios uolienos vyrauja Lietuvoje.

Kaip kalcio kiekis kraujyje susijęs su kraujo pH ir anglies 
dvideginiu CO2 , matysime vėliau.

1.5. K. Buteikos kvėpavimo metodas

Dažnai nematome to, ko matyti neleidžia mūsų įsitikinimai. 
Kaip sunkiai priimame naujas, nors ir akivaizdžiai teisingas pa-
žiūras, rodo ir ilgai trukęs ukrainiečių gydytojo K. Buteikos (К. 
П. Бутейко) kvėpavimo metodo pripažinimas. Net ir pripažintas 
jis liko mažai žinomas. 1953 metais, dar būdamas studentu ir 
atlikdamas gydytojo praktiką, Buteika pastebėjo, kad paraginus 
astmatiką giliau kvėpuoti, astmos priepuolis pasunkėja, o nu-
stojus giliai kvėpuoti, sumažėja ar net visai praeina. Šio fakto 
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pagrindu Buteika sukūrė kvėpavimo metodą – valingas gilaus 
kvėpavimo likvidavimas, – kurį pagrįstai galima vadinti pranaja-
mos pratimu. Jau minėjome, kad jogai retina kvėpavimą – svar-
bus yra kvėpavimų skaičius per minutę.

Keli skaičiai pamąstymui. Šuo per minutę įkvepia apie 40 
kartų, žmogus – 17 kartų, vėžlys – 1-3 kartus. Šuo gyvena 20 
metų, žmogus – 80 metų, o vėžlys – apie 300 metų. Kūnas pana-
šus į laužą: kuo lėčiau, tuo ilgiau dega.

Atrodytų kuo čia dėta joga? Giliau pažvelgę pastebėsime, 
kad Buteikos metodas, kaip ir visi pranajamos pratimai, retina 
kvėpavimą, nors pavadinime tai neatsispindi. Kaip parodė prak-
tika, šis metodas gydo apie 150 įvairų ligų. Nepaisant to, kad 
išgijimai, naudojant Buteikos siūlomą kvėpavimą, buvo patvir-
tinti oficialių komisijų, prireikė 30-ies metų atkaklių pastangų, 
kol 1985 m. tuometinė Sovietų Sąjungos Sveikatos ministeri-
ja oficialiai pripažino Buteikos metodiką. Šiuo metu Maskvoje 
veikia Buteikos vardo klinika, kurioje visos ligos gydomos be 
vaistų, vien tik kvėpavimo reguliavimu. Panašiai ir jogai visas 
ligas gydo pranajamos pratimais. Galbūt tai, kad Buteikos meto-
du visos ligos gydomos be vaistų, ir buvo pagrindinė priežastis, 
dėl ko šis metodas buvo pripažintas taip sunkiai, o ir pripažinus 
taip mažai žinomas ir naudojamas. Nes ką tada veiktų farmaci-
jos pramonė? Galbūt pagrindinė vis daugėjančių vaistų ir ligų 
priežastis yra vartotojiška visuomenė, pagrįsta nepaliaujamu 
ekonomikos augimu?

Jogai teigia, kad specialiais kvėpavimo pratimais jie pageri-
na pranos įsisavinimą. K. Buteika sako, kad organizmui labiau 
reikalingas anglies dvideginis, o ne deguonis. Pasak jo, ore pa-
kaktų ir mažiau deguonies. Todėl, anot Buteikos, kvėpuojant rei-
kia rūpintis ne deguonimi, bet anglies dvideginiu. Paradoksalu: 
rūpintis tuo, ką, mūsų supratimu, reikia pašalinti. Kodėl? Prisi-
minę oro sudėtį, suprasime. Ore deguonies yra daug – beveik 
21%, o anglies dvideginio labai mažai – tik 0,03-0,04%. Anglies 
dvideginis, kuris, pasak Buteikos, yra labai reikalingas, susidaro 
mūsų kūne oksidacijos metu. Iškvėpdami mes jį išleidžiame, o 
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įkvėpdami naują oro porciją, jo beveik neįkvepiame, – esame 
priklausomi nuo to anglies dvideginio, kuris pasigamina mūsų 
kūne. Todėl gilus ir dažnas kvėpavimas, – vadinamoji hiperven-
tiliacija, kuri iš kraujo išplauna anglies dvideginį, – yra žalingas.

Kam reikalingas anglies dvideginis? Buteika jam skiria itin 
svarbų vaidmenį. Gal jis perdeda, o gal ir ne. Tai sužinosime 
vėliau, nes tiesa gilėja, kaip ir kasamas šulinys. Dabar jau aiš-
kiai žinome, kad organizmui reikalingas ir deguonis, ir anglies 
dvideginis. Kodėl reikalingas deguonis, visiems aišku: deguonis 
degina suvalgytą maistą. O kam reikalingas CO2? 

Anglies dvideginis yra oksidacijos reakcijų katalizatorius. 
Kitaip sakant, trūkstant anglies dvideginio, oksidacijos reakcijos 
vyksta lėtai: nors maisto suvalgome daug, tačiau jis ne tik tinka-
mai nesunaudojamas, bet dar ir užteršia mūsų kūną. Jei kataliza-
toriaus CO2 pakanka, suvalgytas maistas tinkamai sudeginamas 
ir todėl maisto reikia žymiai mažiau. Aišku, tai galioja tik tada, 
jei kraujyje yra pakankamai CO2.

1.6. Buteikos ir kitų teiginiai apie kvėpavimą

Gilus ir dažnas kvėpavimas – vadinamoji hiperventiliacija 
– išplauna iš kraujo anglies dvideginį. Deguonies įsisavinimas 
priklauso nuo anglies dvideginio kiekio kraujyje. Kraujyje turi 
būti 6,5% CO2. Šiuo rodikliu sveikas žmogus skiriasi nuo ligo-
to. Vaistais CO2 kiekio neįmanoma sureguliuoti. Reikalingą CO2 
kiekį  kraujyje galima palaikyti tik kvėpavimo pratimais, tinka-
mu kvėpavimu. 

Buteikos metodo esmė: kvėpuoti tyliai, nepastebimai, negiliai.
Nosies užsikimšimas, sloga (rinitas) yra organizmo pastan-

gos sumažinti kvėpavimą. Jei savo pastangomis sumažinsime 
pernelyg dažną kvėpavimą, tada nosis atsivers, atsikimš. Sloga, 
kaip ir astma, – tai apsauginė reakcija, sauganti nuo per didelio 
CO2 praradimo. 

 Nepasitaikė tokio atvejo, kad metodas negelbėtų, – teigia 
Buteika. Anglijos princas Čarlzas buvo alergiškas arkliams. Jam 
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Anglijos gydytojai padėti negalėjo. Pakvietė Buteiką, kuris iš-
mokė princą negiliai kvėpuoti, ir alergija dingo. Dabar Buteikos 
metodas Anglijoje yra oficialiai pripažintas ir jo galima mokyti 
mokyklose.

Kuo ryškesni ligos simptomai, tuo rezultatai, naudojant Bu-
teikos metodą, akivaizdesni.

Sumažinus kvėpavimą, vaikai labiau sutelkia dėmesį. Nes 
kai CO2 mažai, nervinės ląstelės tampa dirglios. 

Deguonies ore yra daug, dažniausiai pakanka jo ir kraujyje. 
Nors medikai dažnai mini deguonies trūkumą – hipoksiją (hipo 
+ lot. oxygenium – deguonis; priešdėlis hipo reiškia ko nors su-
mažėjimą), tačiau reikėtų kalbėti apie hipokapniją (hipo + gr. 
kapnos – dūmai), t. y. apie CO2 sumažėjimą kraujyje. 

Maskvoje veikiančios Buteikos vardo klinikos, – kurioje 
vaistais negydoma, tik mokoma kvėpuoti, – vadovas A. E. No-
vožilovas sako: Iš šalies žiūrint, kvėpavimo neturėtų nei girdėtis, 
nei matytis. Sergančio žmogaus kvėpavimas yra gerai matomas 
ir girdimas. Kuo sunkiau žmogus serga, tuo labiau pastebimas 
jo kvėpavimas. 

Kuo retesnis kvėpavimas, tuo lėtesnis žmogaus pulsas. 
Pagal Buteikos metodą yra sukurti kvėpavimą retinantys 

prietaisai. Vienas iš jų – tai treniruoklis, fizkultūrinis imitatorius 
„Samozdrav“. Šio treniruoklio kūrėjai grafiškai parodo deguo-
nies tiekimo į ląsteles priklausomybę nuo kraujyje esančio an-
glies dvideginio (kapnos). Kuomet kraujyje CO2 yra tik 3,6%, 
kraujas tiekia tik 50% reikalingo deguonies, o kai CO2 yra 6,0%, 
kūnas gauna reikalingą 100% deguonies.
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Idėja labai paprasta: tereikia mažinti įkvepiamo oro kiekį ir 
nieko daugiau. Tačiau šią idėją įgyvendinti sudėtinga. Ji žinoma 
nuo seniausių laikų. Dar IV a. prieš Kristų kinų išminčius sakė: 
Nemirtingumas nekvėpavime, – turėdamas mintyje, kad gilus 
ir dažnas kvėpavimas neaprūpina deguonimi, nėra naudingas. 
Apie samurajus sakoma, kad jie kvėpuoja taip tyliai, kad pūkas 
po jų nosimi nejuda.

Pasak I. Neumyvakino, pagrindinė susirgimų priežastis – 
CO2 trūkumas. Jo patarimas: užėjus dusuliui, širdies priepuoliui, 
pykinimui ar galvos skausmui, tereikia, sandariai prie lūpų pri-
glaudus celofaninį maišelį, kvėpuoti į jį: išpūsti orą į maišelį 
ir vėl daug kartų įkvėpti tą patį orą. Taip kvėpuoti nuo pusės 
minutės iki dviejų minučių. Šis paprastas būdas beveik tuoj pat 
pašalina galvos ir kitus skausmus, širdies priepuolius. Kvėpa-
vimo valdymo centras greičiau reaguoja į CO2 trūkumą, negu į 
deguonies trūkumą.

JAV filme „Kalbantys vėjui“ parodytas Antrojo pasaulinio 
karo kareivis, kurį ištiko širdies priepuolis. Vyras išsitraukė iš 
kuprinės maišelį, sandariai pridėjo jį prie lūpų ir kvėpavo į jį. 
Priepuolis praėjo. Maišelis buvo popierinis, nes celofaninių tuo 
metu dar nebuvo. Taigi čia prisimename seniai žinomus dalykus.
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Pravartu prisiminti: Po ilgesnio kvėpavimo sulaikymo reikia 
iškvėpti tai, kas yra plaučiuose. Tada po nekvėpavimo nereikės 
šnopuoti kaip garvežiui, o iš karto galima bus daryti eilinį kvė-
pavimo sulaikymą. Ar pastebėjote, kad nardytojai, būdami po 
vandeniu, išleidžia orą. Atrodo turėtų būti priešingai, – norint 
ilgiau išbūti po vandeniu, orą reikėtų laikyti, – bet jie išleidžia. 
Vadinasi, per didelis CO2 kiekis taip pat negerai, ir jį reikia iš-
kvėpti. Štai todėl, ilgiau nekvėpavus, prieš naują įkvėpimą reikia 
iškvėpti CO2, kuris gaminosi iš kraujyje esančio deguonies, nors 
žmogus ir nekvėpavo.

Buteikos anekdotas: Išmintingas plikis ateina pas gydytoją: 
– Ar turite priemonių nuo nuplikimo? – O taip, žinoma, visą tūks-
tantį. – Ačiū, supratau, kad neturite nei vienos. Jei būtų bent vie-
na priemonė nuplikimui išgydyti, kam būtų reikalingos likusios? 

1.7. Pranajama ir Buteikos metodas

Jogai nuo senovės visas ligas gydo kvėpavimu. Nelyginsi-
me įvairių kvėpavimų metodų, – tai galite atlikti patys. Tik dar 
kartą prisiminkime, kad visus sveikatinančio kvėpavimo būdus 
vienija vienas bruožas – kvėpavimo retinimas arba iškvėpimo 
ilginimas. Tai ir yra tas įžangoje minėtas bendras vardiklis, ap-
jungiantis visus kvėpavimo metodus.

Vienas Buteikos metodo panašumų su pranajama yra tas, kad 
jis retina kvėpavimą. O antras – kad jis be vaistų gydo beveik 
visas ligas. Trečias šių metodų panašumas yra susijęs su valgiu. 
Tai mums labiausiai rūpi. K. Buteikos kvėpavimo metodiką įsi-
savinę žmonės suvalgo gerokai mažiau. Anot paties Buteikos, 
– dvigubai mažiau. Jogai, kaip žinome, taip pat valgo mažai. 
Tai žinoma iš patirties, tačiau aiškinimai, kodėl retai kvėpuojant 
suvalgoma mažiau, gali būti skirtingi, priklausomai nuo to, kuo 
mes tikime, ir nuo to, ką žinome apie kvėpavimą bei deguonies 
įsisavinimą.

Jogai teigia, kad specialiais kvėpavimo pratimais jie page-
rina pranos įsisavinimą. K. Buteika sako, kad organizmui rei-
kalingesnis anglies dvideginis, o ne deguonis, kad ore pakaktų 
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ir mažiau deguonies. Kvėpuojant reikia rūpintis ne deguonimi, 
bet anglies dvideginiu – priklausome nuo to anglies dvideginio, 
kuris pasigamina mūsų kūne. 

K. Buteika, vaizduodamas žmogaus sveikatos priklausomy-
bę nuo kvėpavimo, deguonies net neįtraukė, – pagrindinis rodi-
klis jam yra anglies dvideginis – CO2 (žr. jo sudarytą lentelę):

Lentelėje CO2 kiekis kraujyje yra parodytas ir procentais, ir 
milimetrais gyvsidabrio stulpelio (mm gyv. st.). Matyti, kad kuo 
daugiau žmogaus kraujyje yra ištirpusio CO2, tuo ilgiau žmogus 
gali išbūti nekvėpavęs ir tuo retesnis yra jo pulsas. Paskutiniame 
lentelės stulpelyje surašyti pulso dažniai per minutę. Tai kaip 
tik ir patvirtina teiginį, kad Buteikos metodą galima prilyginti 
jogų pranajamos pratimams. Kaip žinome, jogai ilgai gali išbūti 
nekvėpavę, o tai reiškia, kad jų kraujyje yra daug ištirpusio CO2. 
Jogai tikriausiai turi ir daugiau paslapčių, tačiau ši yra nesunkiai 
įžvelgiama.

Pagal pateiktą lentelę galime nusistatyti CO2 kiekį savo krau-
jyje ir tuo pačiu įvertinti savo sveikatą. Tereikia įkvėpti oro ir, 
lengvai iškvėpus, sulaikyti kvėpavimą tiek, kiek galime išbūti 
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nekvėpavę be didelių pastangų, – taip, kad po kvėpavimo sulai-
kymo nepradėtume šnopuoti kaip garvežys, bet galėtume tęsti 
normalų kvėpavimą. Pauzę matuojame sekundėmis. Tai kontro-
linė pauzė, kuri yra trumpesnė už maksimalią. Maksimali pauzė 
nustatoma sulaikant kvėpavimą tiek, kiek tik pajėgiame ištverti 
nekvėpavę. Žinodami savo kontrolinės ar maksimalios pauzės 
trukmę sekundėmis, lentelėje galime rasti kraujyje ištirpusio CO2 
kiekį procentais ir tuo pačiu apytikrę bendrą sveikatos būklę.

Ištikus pavojui arba supykus, žmogus pradeda dažniau ir 
giliau kvėpuoti. Streso metu, kai reikia gintis arba bėgti, gilus 
kvėpavimas padeda išvengti ar įveikti pavojų, nes padidintas 
kvėpavimas sumažina CO2 kiekį, tuo pačiu padidina kraujo pH, 
o tai leidžia greičiau reaguoti į pavojų. Šarminėje aplinkoje rau-
menys greičiau susitraukinėja, padidėja jų jėga, o nervai tampa 
jautresni. Dėl to galima teigti, kad hiperaktyvių vaikų kraujas 
yra šarmingesnis.

Sumažėjus CO2 kiekiui kraujyje, atsiranda gilaus kvėpavimo 
sukelta alkalozė (kraujo pH pasistūmimas į šarminę pusę). Jos 
pasekmės: 1. padidėja nervų jautrumas; 2. sustiprėja raumenų 
susitraukimai (traukuliai gali būti alkalozės pasekmė); 3. suma-
žėja organizmo aprūpinimas deguonimi (pereinama prie bede-
guoninio kvėpavimo, rūgimo, fermentacijos); 4. smegenys gau-
na mažiau deguonies.

Pasirodo, gilus kvėpavimas būna naudingas, – kai pavojaus 
metu tenka staigiai reaguoti arba greitai bėgti. Tačiau jis tinka 
tik trumpam ir tik tada, kai iškilus pavojui žmogus kaunasi arba 
sprunka. Tačiau jei žmogus būna fiziškai nejudrus, tuomet gilus 
ir dažnas kvėpavimas, dėl deguonies trūkumo smegenyse, nere-
tai baigiasi apalpimu.

1. 8. Kvėpavimas miegant

Yra daug įvairių problemų, susijusių su miegu. Nagrinėda-
mas kvėpavimą K. Buteika pastebėjo tamprų kvėpavimo ryšį su 
miegu. Buteikai pavyko nustatyti keletą svarbių dėsningumų. 
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Jis pirmasis pastebėjo, kad gilus kvėpavimas miego metu yra 
žalingas ir gali labai pakenkti organizmui. Tinkamai miegama, 
kuomet miegantysis nepradeda giliai kvėpuoti.

Miegant kvėpavimas savaime gilėja ir tai atsiliepia žmogaus 
savijautai pabudus: juntamas silpnumas, galvos skausmas, kosu-
lys, skrepliavimas, užkimšta nosis, bloga nuotaika. Jei ryte – pa-
gal aukščiau minėtą Buteikos metodiką (sulaikant kvėpavimą) 
– pamatuosime kontrolinę pauzę, ji bus mažesnė negu vakare, o 
tai reiškia, kad miegant sumažėjo CO2 kiekis kraujyje. Miegoda-
mi giliau kvėpavome ir išventiliavome anglies dvideginį. 

Kaip kvėpuoja miegantis žmogus? Užmigęs žmogus atsipa-
laiduoja, jo alsavimas tampa tolygus ir pamažu tankėja bei gilė-
ja, o ypač, jei miegama ant nugaros. Paskaitos metu paklausiau: 
kam būna taip, kad einant miegoti nosis yra švari, neužkimšta, o 
ryte prabudus ji užgulta, bet vėliau prasivalo? Maždaug trečdalis 
pakėlė rankas. Yra ir tokių, kurie, norėdami nuo to apsisaugoti, 
prieš miegą purškiasi į nosį vaistų. Kai miegodami pradedame 
giliau bei dažniau kvėpuoti ir taip iš kraujo išventiliuojame an-
glies dvideginį, organizmas, saugodamasis nuo jo praradimo, 
apsunkina kvėpavimą, iš dalies užkimšdamas nosį. 

Miegoti ir kvėpuoti mokykimės iš instinktų dar nepraradusių 
vaikų. Vaikai patys intuityviai verčiasi ant pilvo, kiša galvą po 
antklode arba rankas atmeta virš galvos. Taip jie gelbstisi nuo gi-
laus kvėpavimo, bet tėvai dažniausiai nepritaria tokiam elgesiui. 

Kūno padėtį miegant galima vertinti pagal skirtingus kri-
terijus. Mes vertinsime kvėpavimo intensyvumo požiūriu. Iš 
to, kas jau pasakyta, galima padaryti tam tikras išvadas. Mie-
goti ant nugaros gal ir patogiausia, tačiau miegant tokia poza, 
labiausiai gilėja kvėpavimas. Be to, lengvai atsiveria burna ir 
žmogus ima kvėpuoti per ją. Ant nugaros gulintis, atvira burna 
giliai kvėpuojantis žmogus dažnai pradeda knarkti arba jam 
užsikemša nosis. Knarkia daug kas, nepriklausomai nuo am-
žiaus ir lyties. Bet dažniausiai knarkti pradedama sulaukus 
brandaus amžiaus. Nustatyta, kad bėgant metams knarkti ima 
maždaug 60-70% žmonių.
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 Knarkimas – tai dar vienas organizmo būdas lėtinti kvėpa-
vimą, šiuo atveju – siaurinant gerklės spindį, nes knarkiantis 
žmogus kvėpuoja per burną. Kai kraujyje sumažėja CO2, minkš-
tasis gomurys atsipalaiduoja ir pakimba, susiaurindamas gerklės 
angą. Tekant oro srautui, gomurys plazda kaip burė ir sukelia 
knarkimo garsą. 

Knarkiantis žmogus periodiškai nustoja kvėpuoti, o tai yra 
vadinamosios obstrukcinės miego apnėjos požymis. Apnėja (gr. 
apnoia – nekvėpavimas) laikoma rimta liga, nuo kurios, kaip 
aiškina medikai, infarkto ir insulto rizika padidėja kelis kartus. 
Taip yra todėl, kad knarkimas būdingas vyresniems žmonėms, 
o vyresniame amžiuje dėl įvairių priežasčių didėja kvėpavimo 
intensyvumas (jaunystėje fiziologinė įkvepiamo oro norma yra 
2-4 litrai per minutę ramybės būsenoje, o sulaukus 50-60 metų 
daugelio žmonių įkvepiamo oro kiekis padidėja iki 8-12 litrų per 
minutę). To pasėkoje kraujyje mažėja anglies dvideginio, – CO2 
sumažėja nuo 6-6,5% iki 3,5-4,0% , – ir atitinkamai kraujo pH 
pasistumia į šarmingumo pusę. Šarminis kraujas yra tirštesnis, 
todėl jame lengviau susiformuoja krešuliai (žr. sk. 9.1).

Minkštasis gomurys gali uždengti kvėpavimo takus, ir tokiu 
atveju žmogus nustoja kvėpuoti nuo 10-15 sekundžių iki 3-4 mi-
nučių. Tokių kvėpavimo „pauzių“ per valandą gali būti 10-15. 
Vėl kvėpuoti pradedama po to, kai žmogus miegodamas nesą-
moningai pasuka galvą arba pakeičia kūno padėtį, ir kvėpavimo 
takai atsilaisvina. Šiuos veiksmus valdo smegenys, siųsdamos 
reikiamus impulsus. 

Kyla klausimas, kodėl smegenys nesiunčia impulso kvėpuoti 
teisingai, t. y. negiliai, jei to reikia kūnui? Kvėpavimas yra iš-
skirtinė žmogaus organizmo funkcija, kurią žmogus gali valdyti 
sąmoningai. Visos kitos kūno veiklos – virškinimas, kraujotaka, 
širdies plakimas ir t. t. – mums nepavaldžios. Manau, čia ir yra 
priežastis, kodėl smegenys įsikiša tik tada, kai kūnui gresia pa-
vojus. Tau suteikta galimybė valdyti kvėpavimą, tai ir valdyk. 
Jogai taip ir daro. Ar ne todėl kvėpavime tiek daug paradoksalių 
slėpinių? Atidžiau stebėdami savo bei kitų žmonių kvėpavimą – 
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ir dienos metu, ir miegant – tapsime sąmoningesni ir galėsime 
geriau pasirūpinti sveikata.

Dažniausiai manoma, kad nustojus kvėpuoti pradeda trūkti 
deguonies, tačiau iš tiesų trūksta anglies dvideginio, kurio krau-
jyje sumažėjo intensyviai kvėpuojant. Knarkimas, kvėpavimo 
nutrūkimai yra tas pats apsauginis organizmo refleksas, kaip ir 
jau minėtas nosies užsikimšimas. Reiktų vienaip ar kitaip pasi-
rūpinti, kad knarkiantysis nemiegotų ant nugaros ir burna nebūtų 
pravira. Paprasčiausias būdas – prie pižamos nugaros pritvirtinti 
teniso kamuoliuką. Tačiau knygos apie knarkimą autoriai siūlo 
purškalus, kabes, kaklo įtvarus, nosies plėstuvą, specialią pagal-
vę, miegamojo drėkintuvą, liežuvio ir žandikaulių mankštą.

I. Neumyvakinas, 30 metų vadovavęs komandai gydytojų, 
kurie rūpinosi kosmonautų sveikata, o ypač jų kvėpavimu, rašo, 
kad gamtos į organizmą įdiegtas fiziologinio įkvėpimo-iškvėpi-
mo santykis yra 1:2; 1:3; 1:4 ir daugiau. Paprastai sakant, kvė-
pavimas turėtų būti toks, kaip kvėpuojame kalbėdami: trumpas 
įkvėpimas ir ilgas iškvėpimas. Dainuojant įkvėpimo-iškvėpimo 
santykis dar didesnis, – todėl dainavimas – tai geriausias būdas 
palaikyti normalų fiziologinį deguonies ir anglies dvideginio 
santykį. Neumyvakinas pasakoja, kad būtent tokio kvėpavimo 
dėka kosmonautas N. Rukavišnikovas išsaugojo savo ir bulgarų 
kosmonauto Ivanovo gyvybę. 

Įdomu, kad tie, kurie kvėpavimo sustojimą miegant laiko 
rimta liga, tebesivadovauja XVIII a. Lavuazje atradimu (žr. sk. 
1.2). Jiems kvėpavimo sustojimas yra katastrofa, kurią būtinai 
reikia pašalinti. O štai Neumyvakinas stengiasi, kad jo kvėpa-
vimas naktį periodiškai kelioms minutėms nutrūktų, – kalbant 
oficialios medicinos sąvokomis, jis stengiasi susirgti apnėja. 

Knygoje „Sveikatos endoekologija“ (И. П. Неумывакин, 
Л.С. Неумывакина. Ендоекология здоровья, Москва-Санкт-
Петербург, 2008) autoriai rašo: Po negilaus iškvėpimo (kam pa-
togiau – įkvėpimo) sulaikykite kvėpavimą tiek, kiek galite. Per 
1-2 mėnesius jūs turite pajėgti sulaikyti kvėpavimą 30, 40, dar 
geriau 60 sekundžių. Tokių kvėpavimo sulaikymų per parą atli-
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kite tiek, kad susidarytų ne mažiau 30 minučių, o dar geriau – 
viena valanda. Reikia atsiminti taisyklę (žr. sk. 1.6): po kvėpavi-
mo sulaikymo, prieš įkvėpdami dar iškvėpkite. Ši taisyklė padės 
išvengti stipraus kvėpavimo ir iškart galėsite vėl įkvėpti eiliniam 
kvėpavimo sulaikymui.

Taip kvėpuoti, – rašo Neumyvakinas, – išmokau automatiš-
kai ir net miegodamas nevalingai sulaikydavau kvėpavimą 3-4 
minutėms. Tai tapo šeimyninio nesusipratimo priežastimi. Kartą 
vidury nakties žadina mane žmona ir klausia: „Ar tu gyvas?“. 
„Kas atsitiko?“, – paklausiau ir pamačiau jos rankose laikrodį. 
„Na, ir kas?“ – atsakiau. „Kaip tai kas, aš pamaniau, kad tu nu-
mirei!“ /.../ Galbūt po to ji stebi, kaip aš miegu, bet nebežadina. 

Tai kas gi teisus – Neumyvakinas ar oficialioji medicina? 
Pirmiausiai pastebėkime, kad čia kalbama apie tai, ką atrado 
ir Buteika: apie tinkamą deguonies ir anglies dvideginio san-
tykį, kuriam sutrikus organizmas negali normaliai veikti. Kie-
kvienas pats galime nuspręsti, kas teisus, jei atidžiai stebėsime, 
kaip skirtingai kvėpuoja žmogus dienos metu ir miegodamas. 
Nesunku pastebėti, kad būdraujant mūsų kvėpavimas nėra to-
lygus. Nuolat pasitaiko kvėpavimo netolygumų ir nutrūkimų: 
kalbant, kažką dirbant, pasilenkiant, dainuojant, nustembant, 
trumpam sutelkus dėmesį, juokiantis, verkiant ir t. t. Jei nu-
brėžtumėte dienos kvėpavimo kreivę, ji būtų labai netolygi, – 
joje būtų daug ilgų iškvėpimų ir kvėpavimo sulaikymo pauzių. 
Paauglystėje bendravau su bendraamžiu, kuris dažnai kramty-
davo nagus. Net ir toks keistas įprotis mažina kvėpavimo in-
tensyvumą bei ramina nervus. 

O štai miegant, kai niekas netrikdo, kvėpavimas tampa toly-
gus: įkvėpimas lygus iškvėpimui. Įsiklausykite, kaip kvėpuoja 
miegantysis: jis tai daro tolygiau ir dažniau. Intensyviau kvė-
puojant kraujyje sumažėja CO2 ir jo ima trūkti. Be to, naktį žmo-
gus yra nejudrus, ir todėl jo kūne CO2 pasigamina mažiau, negu 
dieną, kuomet žmogus fiziškai aktyvus. O kai trūksta CO2, trūks-
ta ir deguonies. Paradoksas: kad gautų pakankamai deguonies, 
miegantysis turi sulėtinti kvėpavimą ar net visai jį sustabdyti. 
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Tai ir padaro kvėpavimo centras smegenyse – apsaugo miegan-
tįjį nuo deguonies trūkumo. Paradoksalu, tačiau ir apnėja, kuri 
gelbsti nuo deguonies bado miegant, ir astmos priepuolis (jo 
metu žmogus nebegali iškvėpti!), kuris didina anglies dvideginio 
kiekį kraujyje dienos metu, yra pagalba organizmui. 

Slaugės yra pastebėjusios, kad mirštantieji 3-5 dienas prieš 
mirtį pradeda intensyviai kvėpuoti. Sakoma – neprisikvėpavo 
per gyvenimą.

Pastebėjau, kad jei prabundu ant nugaros, nosis būna užgul-
ta. Kai pasiverčiu ant šono ir stengiuosi kvėpuoti lėčiau, nosis 
atsikemša. Jei prabudote užkimšta viena šnerve, tai kitą užspaus-
kite pirštu ir, truputį pakentėjus, užgultoji atsidarys. Paeksperi-
mentuokite ir pamatysite, kad nosies užgultumas priklauso nuo 
kvėpavimo intensyvumo. Jei sąmoningai nevaldome kvėpavimo 
miego metu, jį įvairiais būdais reguliuoja kūnas: nosies užgul-
tumu, gerklės susiaurinimu (knarkimas) arba užkimšimu minkš-
tuoju gomuriu (apnėja). Taip būna, kai kvėpavimo nevaldome 
sąmoningai. Tačiau dažniausiai kūno pastangos neteisingai su-
prantamos. 

Kvėpavimo intensyvumo požiūriu, geriausia miegoti gu-
lint ant pilvo. Miegant tokia poza silpnėja kvėpavimas, nes 
ribojami diafragmos judesiai. Ant pilvo miegantis žmogus 
kvėpuoja negiliai, ir aukščiau minėti nemalonūs reiškiniai 
išnyksta. Toliau parodysime, kad, ištikus astmos priepuoliui, 
žmogų reikia versti gulėti ant pilvo, – šitaip sulėtėja kvėpavi-
mas ir priepuolis praeina. 

 Tačiau miegant ant pilvo labai nepatogu galvai. Tie, kurie 
nuo vaikystės įpratę miegoti ant pilvo, nepatogumų dėl galvos 
padėties nejaučia. Suaugusiam pradėti miegoti ant pilvo gana 
sudėtinga. Galbūt reikia specialios pagalvės su skyle kvėpavi-
mui? Miegojimo padėtis ant šono yra tarpinė.

K. Buteikos patarimai kvėpavimui lėtinti miegant: 
Sunkiems ligoniams, kol kvėpavimas taps retesnis, reikia 

mažiau miegoti. Bandyti miegoti sėdint, pusiau sėdint, lėtinti 
kvėpavimą, ypač astmatikams. Jei miegant prasiveria burna, ją 
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užklijuoti pleistru. Galima rasti ir malonesnį būdą: pavyzdžiui, 
po smakru pakišti medžiaginį volelį.

Prieš miegą atlikus kvėpavimo lėtinimo pratimus, miegas 
bus kokybiškesnis. Gilus kvėpavimas dieną skatina dar gilesnį 
kvėpavimą miegant.

Keltis reikia su saule. Tarp 4-6 valandos ryto ryškiai pagilė-
ja kvėpavimas, – tai mirties valandos. Truputį mažiau miegoti 
sveika, tačiau protingose ribose, nes didesnis miego trūkumas, 
sveikatą vėl pablogins.

Ilgesnis miegas dienos metu kenksmingas, nes gilina kvėpa-
vimą. Pakanka pamiegoti 5-10 minučių. Naudingas miegas su 
prabudimais, nes prabudus nutrūksta gilus kvėpavimas. Kvėpa-
vimas pagilėja jau po pusvalandžio nuo užmigimo. Miegoti rei-
kia vėsioje patalpoje, nes jei per karšta, kūnas šaldomas giliau 
kvėpuojant.

 Gerai miegoti sėdint – kvėpavimas negilėja. Iš istorijos ži-
nome, kad miegas sėdint ar pusiau sėdint buvo gana dažnas. Išli-
ko ir aiškinimas, kad taip miegant galima „apgauti mirtį“. Kitaip 
sakant, miegas pusiau sėdomis palankesnis sveikatai. Matyt toks 
aiškinimas ne iš piršto laužtas, bet yra ilgametės patirties išvada. 
Žmonės pastebi tam tikrus dėsningumus, bet aiškina juos pagal 
tuometinį supratimą. 

K. Buteikos pamokymai:
Atsipalaidavimas, dėmesio sutelkimas retina kvėpavimą.
Visa tai, kas žadina mūsų norus ir aistras, o ypač godumą, – 

stiprina kvėpavimą.
Tiesa paprasta, tačiau sunkiai suvokiama.
Mažiau valgyti, silpniau kvėpuoti, trumpiau miegoti ir dau-

giau dirbti – tai protingas, laimę nešantis asketizmas.

1.9. Astma – ne liga 

Liaudies išmintis sako: jei dūsti – ilgai gyvensi. Tai rusų pa-
tarlė: (zadychaešsia – budešj dolgo žitj. XIX a. medicinos žo-
dyne bronchinė astma apibrėžiama, kaip lengvas negalavimas, 
leidžiantis pragyventi ilgą ir neskausmingą gyvenimą. Tų laikų 
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statistika rodo, kad asmatikai gyvendavo 80-90 metų. Astmos 
negydydavo. Tačiau niekas negalėjo paaiškinti, kaip astma ap-
saugodavo nuo kitų ligų arba kodėl asmatikai gyvendavo ilgiau 
už kitus. 

Iki 1930 m. astma pasitaikydavo retai ir ji nebuvo gydoma. 
XX a. antroje pusėje viskas pasikeitė. Labai padaugėjo sergan-
čių, ypač dažnai astma serga vaikai. Pradėjus ją gydyti, astma 
tapo liga, kurios priepuolio metu galima ir numirti. Naujosios 
Zelandijos, kur labai daug astmatikų, gydytojas Džimas Bartlis 
(Jim Bartley) rašo, kad kai tik kažkuri šalis pradeda gyventi va-
karietiškai, staigiai išplinta astma. Kodėl?

Šiandien, dėka Buteikos tyrinėjimų žinome, kad bronchų 
spazmai (pagrindinis astmos požymis) veikia kaip apsauga, kuri 
palaiko fiziologinius rodiklius ir svarbias organizmo funkcijas 
normos ribose. Taipogi žinome, kad astmos arba bronchų spaz-
mų nebūtų, jei CO2 lygis plaučiuose nenukristų žemiau norma-
laus. Svarbu pabrėžti, kad astmos priepuolio metu astmatikas 
negali iškvėpti, bet ne įkvėpti, nors atrodo, kad jis dūsta. Neleis-
damas iškvėpti organizmas saugo jam reikalingą CO2 kiekį. 

Trisdešimtaisiais XX a. metais anglų fiziologai Džonas Pri-
stlis ir Džonas Holdenas  parodė, kad kvėpavimo centrą regu-
liuoja CO2, bet ne deguonis. CO2 kiekio pasikeitimas 0,17-0,2% 
jau sukelia atsakomąją reakciją. O deguonies kiekio pasikeitimas 
2-4% nekeičia sveiko organizmo kvėpavimo sistemos. Vadinasi, 
į CO2 kiekio pasikeitimą organizmas reaguoja 10 kartų  jautriau, 
negu į deguonies pasikeitimą. Tačiau deguonies trūkumą jau-
čiame, o anglies dvideginio trūkumo nejaučiame.

 Dabar galima paaiškinti, kodėl negydomi astmatikai gyven-
davo ilgai ar net ilgiau. Jų organizmas yra jautresnis ir kvėpavi-
mo pasikeitimu reaguoja į anglies dvideginio trūkumą, į kuri 
mes nereaguojame. Nors daugumos žmonių kvėpavimas nepasi-
keičia, tačiau kūnas reaguoja mums nematomais ir nejaučiamais 
būdais, kurie įvairiai įtakoja ar kenkia sveikatai. Astmos prie-
puolis yra organizmo pastangos kvėpavimo pakeitimu atstatyti 
normalų CO2 kiekį. Vadinasi, priepuolis yra naudingas. Naudin-
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gas ta prasme, kad negalėdamas iškvėpti astmatikas greitai at-
stato reikiamą CO2 kiekį, ir jo organizmas nuo to nenukenčia. 
Tuo tarpu tas, kurio kūnas regimai nereaguoja į CO2 trūkumą, 
būna priverstas kompensuoti CO2 trūkumą nepastebimais, bet 
matyt sveikatai nepalankiais būdais. Štai kodėl astmatikai, kol 
nesigydydavo nuo astmos, gyvendavo ilgai.

 Kai astmatikas priepuolio metu išmoksta sulėtinti kvėpavi-
mą ir tuo pačiu atstatyti CO2 kiekį, priepuolis praeina. O jei jis 
išmoksta kvėpuoti negiliai, priepuoliai tampa nereikalingi ir ne-
besikartoja. Taip pasveiko ir pasveiksta daug asmatikų, – tiesiog 
jie išmoksta teisingiau kvėpuoti.

Sakome, kad astmatikas pasveiko. Iš tiesų, jis nepasveiko, 
nes nesirgo. Jis tik blogai kvėpavo. Išmoko tinkamai kvėpuoti, 
– ir dingo priepuoliai, kurie jį saugojo (o ne kankino, kaip mes 
manėme). Panašiai yra su vėmimu, kosuliu ar temperatūra. Mes 
tai dažniausiai vis dar laikome liga ar ligos požymiais. Tačiau tai 
tik organizmo gynyba ar savisauga. Netrukdykime savo kūnui, 
bet, suprasdami kodėl taip vyksta, padėkime jam.

Pagalba ištikus astmos priepuoliui yra labai paprasta. Kol at-
sistatys reikalingas CO2 kiekis, reikia kurį laiką nekvėpuoti arba 
susilpninti, suretinti kvėpavimą. Kaip tai padaryti, nėra svarbu. 
Paprasčiausias būdas – paguldyti žmogų ant pilvo. Jau žinome, 
kad gulint ant pilvo kvėpavimas sulėtėja. O jei galvą pridengsi-
me paklode, priepuolis praeis dar greičiau. Neprireiks pašalinį 
poveikį turinčių medikamentų.

Jei žinai, kas vyksta, tai žinai kaip elgtis. O jei, kaip ir dau-
guma, manai, kad astmatikas priepuolio metu iš tikrųjų dūsta, tai 
patarimas pridengti jo galvą paklode atrodys visai netinkamas. 

1.10. Verigo-Boro efektas

Apie kvėpavimo metodus yra prirašyta daugybė knygų, ta-
čiau vargu ar jose rasime apie deguonies ir anglies dvideginio 
apykaitos fiziologiją plaučiuose bei audiniuose. Du tyrinėtojai 
– rusų fiziologas B. Verigo (Б.Ф. Вериго) 1898 m. ir danų fizi-
ologas Ch. Boras (Bohr) 1904 m. – nepriklausomai vienas nuo 
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kito suformulavo vadinamąjį Verigo-Boro efektą, kuris kartais 
vadinamas Boro efektu. Deguonį į ląsteles išnešioja hemoglobi-
nas (Hb). Hemoglobinas, susijungęs su deguonimi, vadinamas 
oksihemoglobinu (HbO2). Šią grandinę galima pavaizduoti taip:

Hb + O2 ↔ HbO2
Kuo didesnis dalinis deguonies slėgis, tuo gausiau kraujas 

prisipildo deguonies. Tačiau deguonies sukibimo su hemoglobi-
nu stiprumas priklauso nuo to, kiek kraujyje yra ištirpę anglies 
dvideginio (primenu, kad CO2 yra rūgštis). Kitaip sakant, nuo 
kraujo rūgštingumo. Kuo didesnis yra kraujo rūgštingumas, 
tuo lengviau hemoglobinas atiduoda deguonį ląstelėms. Ir 
atvirkščiai – kuo mažesnis kraujo rūgštingumas, tuo sunkiau 
hemoglobinas atiduoda deguonį ląstelėms. Toks yra Verigo-
Boro efektas, kuris atsispindi grafike: 

Paveikslėlyje pavaizduotos dvi kreivės, vaizduojančios, kaip 
kraujas atiduoda deguonį ląstelėms, esant normaliam oro slė-
giui, tačiau kraujo pH yra skirtingas: I-u atveju pH yra 7,5, o 
II-u atveju pH yra 7,2 (žr. sk. 3.4). 

Pirmiausia, į ką reikia atkreipti dėmesį analizuojant šį gra-
fiką, tai į aplinkybę, kad esant skirtingoms pH reikšmėms, 
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kraujas pilnai prisipildo deguonimi, esant gerokai mažesniam 
daliniam deguonies slėgiui, lyginant jį su slėgiu jūros lygyje. 
Jūros lygyje oro slėgis yra 760 mm Hg, o dalinis deguonies slė-
gis – 160 mm Hg; 2000 m aukštyje oro slėgis – 600 mm Hg, o 
dalinis deguonies slėgis – 125 mm Hg;  4000 m aukštyje atitin-
kamai 463 mm Hg ir 97 mm Hg. Iš grafiko matome, kad krau-
jas jau yra pilnai prisipildęs deguonies, nors dalinis deguonies 
slėgis tėra 100 mm Hg. Tai reiškia, kad mūsų kraujas visada 
yra pilnai prisipildęs deguonies, jei tik negyvename aukštai 
kalnuose – virš 4000 metrų. 

Tačiau ypatingai svarbus yra deguonies atidavimas ląste-
lėms. Labai dažnai kraujas grįžta į plaučius, neatidavęs ląstelėms 
net pusės jame esančio deguonies. Čia gali padėti Verigo-Boro 
efektas, nusakantis deguonies atidavimo ląstelėms priklausomy-
bę nuo kraujo pH.

Pirmoji kreivė vaizduoja, kaip hemoglobinas kraujo, kurio 
pH yra 7,5, atiduoda jame esantį deguonį. Antroji vaizduoja „el-
gesį“ kraujo, kurio pH yra 7,2. Vertikalioje ašyje pavaizduotas 
kraujo prisipildymas deguonimi procentais, priklausomai nuo 
dalinio deguonies slėgio, o horizontalioje ašyje – dalinis deguo-
nies slėgis mm Hg.

 Pavyzdžiui, imkime atvejį, kai deguonies slėgis kraujyje yra 
40 mm gyvsidabrio stulpelio. Kada kraujo pH yra 7,2, kraujas 
gali atiduoti iki 60% jame esančio deguonies, o kai kraujo pH 
yra 7,5 – tik 30%. Suprantama, kad organizmui geriau, kai krau-
jo pH yra 7,2, – t. y. kai kraujas rūgštesnis, hemoglobinas len-
gviau atiduoda deguonį ląstelėms.

Siekdami geriau suvokti šį labai svarbų, bet retai minimą 
dėsningumą, dar kartą jį aptarsime, pasiremdami kitu šaltiniu 
iš interneto. Hemoglobinas iš plaučių į ląsteles atneša deguonį. 
Ląstelių mitochondrijos oksiduoja (degina) organines medžia-
gas (maistą) ir išskiria anglies dvideginį bei kitus junginius. Ka-
dangi CO2 , jungdamasis su H2О sudaro anglies rūgštį H2CO3, 
kuri skyla į vandenilio ir bikarbonato jonus H2CO3 ⇄ H+ + 
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HCO3
- , – padidėja vandenilio jonų H+ koncentracija, t. y. ma-

žėja pH ir kraujas tampa rūgštesnis.
Hemoglobino sukibimą su deguonimi stipriai veikia kraujo 

pH ir CO2 kiekis. Jei prie hemoglobino prisijungia CO2 ir H
+, 

tada hemoglobino ryšys su deguonimi silpnėja. Iš tiesų perife-
rinėse ląstelėse, kur pH yra žemesnis, o CO2 daugiau, hemoglo-
bino ryšys su deguonimi mažėja. Ir priešingai, plaučiuose, kur 
CO2 yra šalinamas, kraujo pH padidėja, o hemoglobinas stipriau 
suriša deguonį. Hemoglobino sugebėjimas surišti ir išlaisvinti 
deguonį priklauso nuo kraujo pH ir CO2 koncentracijos. Tai 
vadinama Verigo-Boro efektu. 

Reakcija Hb + O2 ⇄ HbO2 išreiškia deguonies ryšį su hemo-
globinu, tačiau ji neduoda pilno vaizdo, nes joje nėra vandenilio 
jonų H+ ir anglies dvideginio CO2. Kad paaiškintume H+ jonų 
kiekio įtaką deguonies su hemoglobinu sukibimui, šią reakciją 
reikia taip užrašyti: 

HHb+ + O2 ⇄ HbO2 + H+, kur HHb+ – hemoglobinas su pri-
sijungusiu vandenilio jonu H+.

Iš šios lygties seka, kad hemoglobino prisisotinimo deguoni-
mi kreivė priklauso nuo vandenilio jonų H+ kiekio. Hemoglobi-
nas sujungia ir deguonį O2, ir vandenilio jonus H+, tačiau tarp šių 
dviejų procesų yra atvirkščia priklausomybė. Jei dalinis (parci-
alinis) deguonies slėgis yra didelis, kaip ir būna plaučiuose, tai 
hemoglobinas sukimba su deguonimi ir išlaisvina H+ jonus. O 
kai deguonies dalinis slėgis yra mažas (kaip būna audiniuose), 
su hemoglobinu susijungia H+ jonai, o deguonis atsilaisvina. 

Kuo daugiau vandenilio jonų H+, ir tuo pačiu – kuo rūgš-
tesnis kraujas, tuo lengviau hemoglobinas atiduoda deguonį ir 
atvirkščiai.

Hemoglobino sugebėjimas surišti ir atlaisvinti deguonį pri-
klauso nuo kraujyje esančio anglies dioksido dalinio (parciali-
nio) slėgio. Kuo didesnis CO2 slėgis, tuo daugiau yra anglies 
dvideginio kraujyje, tuo daugiau kraujyje yra vandenilio jonų 
H+, tuo kraujas yra rūgštesnis ir tuo daugiau deguonies gauna 
ląstelės, – tokia ilga seka, aiškinanti CO2 vaidmenį kvėpavime. 
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Žinodami šią seką, galime pasirinkti kurią nors sekos grandį – 
CO2 ar H+, – kurią mums patogiau ar lengviau reguliuoti.

Labai svarbu žinoti ir atsiminti Verigo-Boro dėsnį, kuris 
trumpai skamba taip: rūgštesnis kraujas geriau aprūpina or-
ganizmą deguonimi. Giliai ir tankiai kvėpuojant, anglies dvi-
deginis išplaunamas iš kraujo ir kraujas pašarmėja. Todėl, net 
ir trumpai, bet giliai ir tankiai pakvėpavus, ima svaigti galva. 
Galvos svaigimas yra pirmas deguonies stygiaus arba hipoksijos 
požymis.

1.11. Kvėpavimo retinimas ir vandenilio jonai

Dar 1911 m. rusų mokslininkas P. Albickis (П. М. 
Альбицкий) rašė, kad medžiagų apykaitos metu susidarantį an-
glies dvideginį kūnas pašalina, tačiau kažkurią jo dalį pasilieka, 
kaip vieną reikalingiausių organizmo vidinės terpės dalių. Evo-
liucijos eigoje susiformavo plaučiai, kurių alveolėse būna apie 
6% anglies dvideginio. Po maždaug 50-ies metų šį Albickio at-
radimą pakartojo K. Buteika ir pasiūlė, kaip sulaikyti ir padidinti 
anglies dvideginio kiekį organizme.

Pastebėjęs, kad gilus kvėpavimas išplauna iš kraujo anglies 
dvideginį, K. Buteika sukūrė minėtą kvėpavimo būdą, kuris 
kraujyje sulaiko anglies dvideginį. Stebėdamas daugybę pasvei-
kusių ligonių, kurie šitaip kvėpavo, jis padarė išvadą, kad me-
todas įtakoja kažkokias labai svarbias kūno funkcijas. Buteika 
pastebėjo, kad daugelis ligų, tarp jų ir bronchinė astma, priklau-
so nuo kraujo rūgštingumo-šarmingumo pusiausvyros pažeidi-
mo, o negiliai kvėpuojant kraujo pH galima pastumti į rūgštumo 
pusę. Tačiau kokiu būdu anglies dvideginis įtakoja kraujo reak-
ciją ir koks turėtų būti optimalus kraujo pH, Buteika nenurodė.

Vadinasi, organizmui svarbus ne tiek anglies dvideginis, 
kiek jo įtaka kraujo pH. O nuo kraujo pH, kaip jau žinome iš 
Verigo-Boro dėsnio, priklauso deguonies atidavimas ląstelėms. 
Tai labai svarbi išvada, leidžianti suprasti, kad kraujo pH galima 
keisti, ne tik keičiant kvėpavimą ir didinant CO2 kiekį, bet ir 
kitais būdais. Labai svarbu suvokti, kad tą patį rezultatą galima 
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gauti skirtingais metodais. Tada patys galėsime pasirinkti sau 
tinkamiausią būdą.

Buteika nesusiejo anglies dvideginio su kraujo pH. Tuo tarpu 
Druzjakas, būdamas chemikas, matė aiškią kraujo pH priklau-
somybę nuo anglies dvideginio. Ir ne tik tai. Jis įžvelgė, kad 
kraujo pH keitimui galima naudoti ne tik kvėpavimą, bet ir 
kitus metodus.

Dabar jau galime atsakyti į klausimą, – kokias pasekmes su-
kelia kvėpavimo retinimas arba iškvėpimo ilginimas? Kraujyje 
padaugėja anglies dvideginio – CO2, kuris yra viena iš anglies 
rūgšties formų, vadinamoji laisvoji anglies rūgštis. Anglies dvi-
deginis jungiasi su kraujyje esančiu vandeniu ir gaunama an-
glies rūgštis, kuri skyla į vandenilio jonus H+ ir hidrokarbonato 
jonus HCO3

-:
CO2 + H2O = H2CO3 = H+ + HCO3

- 

Kvėpavimas retinamas tam, kad kraujyje būtų didesnis kie-
kis anglies dvideginio, kurio, kaip jau minėta, įkvepiamame ore 
yra labai mažai – tik 0,03-0,04%. Žinoma, kad į plaučius atite-
kančiame veniniame kraujyje CO2 yra 550 cm3/l, o ištekančia-
me – CO2 yra 500 cm3/l. Kaip matome, veninis kraujas atiduoda 
tik mažą dalį CO2 iškvėpimui, o didžiąją dalį pasilaiko kraujo 
rūgštinimui. Iš to akivaizdžiai seka, kad anglies dvideginis yra 
natūralus, gamtos duotas kraujo rūgštintojas. 

Tačiau tikrasis rūgštintojas yra vandenilio jonai H+, ku-
riuos, kaip matėme iš formulės, tiekia anglies dvideginis CO2, 
kuris yra laisvoji anglies rūgšties forma. Darome labai svarbią 
išvadą (jos pagrįstumas paaiškės sk. 3): kraują parūgštinti ga-
lima ne tik kvėpavimo retinimu, t. y. anglies rūgštimi, bet ir 
kitomis rūgštimis, kurios visos taipogi yra vandenilio jonų H+ 
tiekėjos. 

Dabar reikės išsiaiškinti, kam reikalingas kraujo rūgštini-
mas. Kodėl kraują reikia rūgštinti? Kokie veiksniai, – tame tarpe 
ir minėtas kalcio kiekis kraujyje, – įtakoja kraujo rūgštingumą? 
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2. KVĖPAVIMAS IR ANGLIES RŪGŠTIS

2.1. Anglies rūgšties formos ir tirpalo pH

Mūsų sveikata yra nuolat susieta su kraujo reakcija. Pavyz-
džiui, kai blogai jaučiamės arba skauda galvą, – to priežastis 
yra kraujo reakcijos pasislinkimas į šarminę pusę. Tokiu atveju 
K. Buteika pataria kvėpuoti lėtai ir negiliai, o I. Neumyvakinas 
– kvėpuoti į celofaninį maišelį tam, kad padidėjęs CO2 kiekis 
kraujyje parūgštintų kraują.

Turėdami mintyje tai, kad svarbiausią vaidmenį kraujo rūgš-
tinime atlieka anglies dioksidas, o tiksliau anglies rūgštis, smul-
kiau aptarsime anglies rūgšties (angliarūgštės) savybes.

Anglies rūgštis H2CO3 turi tris formas. Pirmoji – tai laisva 
anglies rūgštis, nesurišta – CO2. Antra susidaro anglies rūgščiai 
skylant (disocijuojant) pirmuoju laipsniu: 

H2CO3 ↔ H+ + HCO3
-

Antroji anglies rūgšties forma HCO3
-  vadinama hidrokarbo-

natu (vandenilio anglis). Ši anglies rūgšties forma taip pat su-
sidaro skylant hidrokarbonatinėms druskoms, kurios išsiskiria, 
anglies rūgščiai tirpinant karbonatines uolienas: 

CaCO3 + CO2 + H2O = Ca2+ + 2HCO3
-

Hidrokarbonatai – labiausiai paplitusi anglies rūgšties for-
ma gamtiniuose vandenyse, kai pH yra vidutinio dydžio (nuo 
6,5 iki 10,0). Hidrokarbonatai HCO3

- lemia vandens šarmingu-
mą. Tai svarbu atsiminti. 

Anglies rūgštis dar gali slypėti karbonatiniuose jonuose – 
CO3

2-. Tai trečioji anglies rūgšties forma. Karbonatiniai jonai 
susidaro kai skyla antroji anglies rūgšties forma – HCO3

-, tai 
antroji anglies rūgšties skilimo pakopa:

HCO3
- ↔ H+ + CO3

2-

Karbonatiniai jonai CO3
2-   būna tik šarminėje terpėje, kai 

pH viršija 8,4 (pH >8,4). Vienu metu visos trys anglies rūgšties 
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formos negali būti. Labiausiai tikėtinos ir pastovios sistemos 
yra šios:

CO2 + HCO3
-  ir HCO3

- + CO3
2-

Kuri iš jų bus vyraujanti, priklauso nuo vandenilio jonų kie-
kio tirpale. Tačiau jų kiekiui didelę įtaką gali turėti kalcio jonų 
kiekis tirpale. 

Pagrindinę gamtinių vandenų karbonatinę sistemą sudaro 
laisva anglies rūgštis CO2 ir hidrokarbonatiniai jonai HCO3. Nuo 
šitų anglies rūgšties formų santykio priklauso gamtinio vandens 
pH. Pavyzdžiui, kai pH yra žemas – mažesnis už 4,2 – vande-
nyje yra tik laisva anglies rūgštis, t. y. CO2. Paveikslėlyje, vaiz-
duojančiame, kaip kinta anglies rūgšties formų pasiskirstymas 
vandenyje, priklausomai nuo vandens pH, matome, kad kai pH 
yra mažesnis už 4,2, HCO3

-  nebelieka, o CO2 yra 100%.

Paveikslėlio vertikalioje ašyje surašytas skirtingų anglies 
rūgšties formų – CO2 , HCO3

-
  ir CO3

2-  – pasiskirstymas procen-
tais, priklausomai nuo tirpalo pH, o horizontalioje ašyje – van-
dens pH reikšmės.

Kai pH reikšmė auga nuo 4,2 iki 8,35, laisvos anglies rūgš-
ties CO2 tirpale mažėja ir tuo pačiu metu didėja hidrokarbonatų 
kiekis. Kai pH = 8,35, CO2 išnyksta ir lieka tik HCO3

-. Kai pH 
viršija 8,35, vandenyje beveik nebėra laisvos anglies rūgšties ir 
lieka tik hidrokarbonatai HCO3

-  bei karbonatiniai CO3
2- jonai.
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Karbonatinių jonų CO3
2- formoje anglies rūgštis vadinama 

surišta, o CO2, priešingai, yra laisva. Hidrokarbonatinius jonus 
sudaro surištos ir laisvos anglies rūgšties formos, nes hidrokar-
bonatai skyla į surištą ir laisvą anglies rūgštį: 

2HCO3
- → CO2 + CO3

2- + H2O
Jei vandenyje vienu metu yra laisva anglies rūgšties forma 

ir hidrokarbonatai, tai pusiausvyros būsenoje tam tikrą hidro-
karbonatų jonų kiekį atitinka tam tikras laisvos anglies rūgšties 
(CO2), kuri vadinama pusiausvyrine anglies rūgštimi, kiekis.

Jei laisvos anglies rūgšties tirpale bus mažiau pusiausvyrinio 
būvio su hidrokarbonatais:

Ca2+ + 2HCO3
- > CO2 + CaCO3 + H2O (1),

tai, pagal Šatelje principą, pusiausvyra krypsta į dešinę, hidro-
karbonatiniai jonai skyla sudarydami laisvą anglies rūgštį (CO2) 
ir karbonatinius jonus (CO3

2-). Tačiau karbonatinių jonų perte-
klius lengvai reaguoja su tirpale esančiais kalcio jonais (Ca2+) ir 
sudaro sunkiai tirpstantį kalcio karbonatą (CaCO3).

O jeigu laisvos anglies rūgšties tirpale bus daugiau, negu rei-
kia pusiausvyros būsenai palaikyti: 

 Ca2+ + 2HCO3
- < CO2 + CaCO3 + H2O (2),

tai dalis anglies rūgšties reaguos su kalcio karbonatu (CaCO3) ir 
pavers jį į tirpų kalcio hidrokarbonatą Ca(HCO3)2:

CO2 + CaCO3 + H2O = Ca(HCO3)2.
Tokia reakcija nuolat vyksta gamtiniuose vandenyse, kurie 

teka per uolienas, turinčias daug kalkių.
Kraujyje, kurio sudėtyje yra daugiau nei 90% vandens, an-

glies rūgštis elgiasi lygiai taip pat, kaip ir bet kuriame kitame 
tirpale. Todėl visa tai, kas pasakyta apie įvairių anglies rūgščių 
formų santykį, tinka ir kraujui. Toliau nagrinėsime, kaip elgiasi 
kalcis, esant skirtingam įvairių anglies rūgšties formų santykiui.

2.2. Anglies rūgštis, kalcis ir druskų nusėdimas

Anglies rūgštis, susidaranti kraujyje tirpstant anglies dvi-
deginiui, yra labai silpna rūgštis, tačiau ji šiek tiek parūgština 
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kraują. Evoliucijos eigoje žmogus palaipsniui prisitaikė prie 
tam tikros kraujo reakcijos, kurią galima laikyti palankiausia 
(optimalia). Esant tinkamai kraujo reakcijai, gerai veikia visos 
organizmo sistemos ir normaliai vyksta medžiagų apykaita. Ta-
čiau jei kraujo reakcija kažkodėl pasikeis ir organizmas negalės 
savarankiškai grįžti prie palankiausios reakcijos, tada medžiagų 
apykaita sutriks ir vystysis įvairios ligos. 

Kūno ir visų jo ląstelių veikloje pagrindinį vaidmenį atlieka 
vandenilio jonų H+ kiekis kraujyje. Jis nulemia kraujo reakciją. 
Tačiau tai, kokiu būdu bus pasiektas būtinas vandenilio jonų 
kiekis kraujyje, neturi didesnės reikšmės. Ir anglies dioksidas, 
tiksliau anglies rūgštis, susidaranti iš anglies dvideginio jam 
tirpstant kraujyje, gali būti lygiaverčiai naudojama su kitomis 
rūgštimis, kurios padidintų vandenilio jonų kiekį (koncentraci-
ją). 

Rūgštimi vadiname bet kokią medžiagą, galinčią tirpalui ati-
duoti vandenilio jonus – H+. Kuo daugiau šitų jonų, tuo rūgštes-
nis yra tirpalas.

Taip pat paprastai, kaip ir rūgštį, galima apibrėžti ir šarmus. 
Tai medžiagos, galinčios surišti tirpale esančius vandenilio jo-
nus H+, ko pasėkoje padidėja hidroksido OH- jonų kiekis. Hi-
droksido jonai tirpalams suteikia slidumą ir kartų skonį. Apie 
rūgštis ir šarmus plačiau pasakosime sk. 3.

Jei kraujyje pagrindinę kraujo karbonatinę sistemą sudaro 
laisva anglies rūgštis ir hidrokarbonato jonai, tai tokiu atveju 
minėta nelygybė (1):

Ca2+ + 2HCO3
- > CO2 + CaCO3 + H2O (1)

rodys, kad kraujyje yra mažai laisvos anglies rūgšties, tačiau 
daug kalcio ir hidrokarbonato jonų. Tokios sistemos pusiausvy-
ra pasislinks į dešinę, ardys hidrokarbonato jonus ir to pasėkoje 
susidarys laisva anglies rūgštis ir karbonatiniai jonai (CO3

2-): 
2HCO3

- → CO2 + CO3
2- + H2O.

Karbonatiniai jonai reaguos su kalcio jonais, kurių kraujyje 
yra perteklius, ir sudarys netirpų kalcio karbonatą CaCO3:

CO3
2- + Ca2+ = 2CaCO3,
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kuris nusės sąnariuose, audiniuose, odoje, arterijose. O mes 
nesuprasime, iš kur mūsų kūne nusėda druskos.

Jei mūsų kraujas yra šarminis, – kaip teigia šiuolaikinė me-
dicina, – ir jame yra kalcio perteklius, tai visi patarimai papildyti 
organizmą kalciu didins druskų nusėdimą mūsų kūne. 

Medikai gerai žino, kad kalcio druskų nusėdimas kraujagys-
lėse daro jas trapiomis. Kalcio druskų kaupimasis organizme 
vyksta dėl sutrikusios pusiausvyros tarp laisvos anglies rūgšties 
ir hidrokarbonato jonų pagal nelygybę (1), o pusiausvyra sutrin-
ka dėl padidinto kalcio jonų kiekio kraujyje. 

J. Andrejevas savo knygoje „Trys sveikatos banginiai“ (Ю.А. 
Андреев. Три кита здоровья, 1991) aprašo ligų priežastis. Au-
torius yra ekstrasensas ir mato, kas vyksta kūno viduje. Pagrin-
dine visų ligų priežastimi jis laiko kūno užterštumą: Į kurį be-
žiūrėtum, net į visai jauną žmogų, visų sąnariuose matai druskų 
nusėdimą. Kur pažvelgsi, ten – sklerozės paveiktos kraujagyslės. 
Iš šimto žmonių 98-ių kepenys užsikimšę nuo visokio šlamšto ir 
akmenys tulžies pūslėje. Beveik kas antro inkstai šaukiasi pagal-
bos. O to pasekmės individualios – kuris organas silpnesnis, tuo 
žmogus ir sirgs: vienas skleroze, kitas vėžiu, trečias diabetu ar 
kankinsis nuo alergijos ir t. t. Pakartoju: pagrindinė žmonijos 
liga – tai bendras žmogaus organizmo užterštumas.

Visa tai priklauso nuo per didelio kalcio kiekio kraujyje. Di-
delis kalcio kiekis šarmina kraują, o kai kraujo reakcija šarminė, 
tirpios kalcio druskos Ca(HCO3)2 virsta netirpiomis CaCO3 ir 
lengvai nusėda įvairiose kūno vietose. 

Jeigu laisvos anglies rūgšties CO2 bus daugiau, negu reikia 
pusiausvyrai palaikyti:

Ca2+ + 2HCO3
- < CO2 + CaCO3 + H2O (2),

tada dalis jos reaguos su kalcio karbonatu ir perves jį į tirpų 
kalcio hidrokarbonatą:

CO2 + CaCO3 + H2O = Ca(HCO3)2.
Tokiu atveju, kūne susikaupę druskų nuosėdos pradės tirpti ir 

palaipsniui pasišalins iš kūno, o mūsų sąnariai taps vis laisvesni.
 Taigi, grynai teoriškai išsiaiškinome ir kalcio druskų nusėdi-
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mo priežastį, ir galimus būdus jo išvengti. Atradome, ką duoda 
padidintas kalcio kiekis mūsų kraujyje. O į kraują kalcis paten-
ka su geriamu vandeniu ir maisto produktais. Dabar matome ryšį 
tarp ilgaamžiškumo ir mažo kalcio kiekio vandenyje, kurį geria 
ilgaamžių rajonuose gyvenantys žmonės.

2.3. Tinkamiausia kraujo reakcija

Tęsiame optimalios kraujo reakcijos paieškas. Jau matė-
me, kad esant nepakankamam CO2 kiekiui, kūne nusėda kalcio 
druskos. Ir priešingai – kai CO2 yra daugiau, jau nusėdę kalcio 
druskos pradeda tirpti. Matyt, organizmui geresnis yra antrasis 
atvejis, kai kraujyje yra daug laisvos anglies rūgšties CO2, o tai 
reiškia, – kai kraujas yra rūgštesnis.

Norint atrasti, kokia kraujo reakcija yra tinkamiausia, reikia 
patyrinėti atvejį, kai kraujyje atsiranda pusiausvyra tarp anglies 
dvideginio CO2 ir hidrokarbonatų HCO3

- :
Ca2+ + 2HCO3

- = CO2 + CaCO3 + H2O (3)
Iš šios lygybės matome, kad tokiu atveju santykis tarp CO2 

ir HCO3 bus 1:2. Žvelgdami į skyriuje 2.1 esantį paveikslėlį ma-
tome, kad kai kraujo pH = 8,0, tas santykis yra 1:20, o kai kraujo 
pH yra lygus 7,4, – kokį nurodo medicininės normos, – tas san-
tykis 1:6. 

Paveikslėlyje matome, kad pusiausvyros santykis (1:2) tarp 
CO2 ir HCO3 reikalauja, kad kraujo pH būtų 6,9. Tokį kraujo pH 
dydį reikia laikyti tinkamiausiu.

Tai prieštarauja tam, ką žinome apie kraujo reakciją. Bet, 
kaip minėjau, medicininėje literatūroje vargiai rasime pagrįstą 
atsakymą, kodėl kraujo pH turi būti 7,4. Kuomet pH yra 7,4, mes 
nuolat sergame įvairiomis lėtinėmis ligomis, kurių vis daugėja. 
O medicina skelbia, kad sirgsime dar dažniau ir daugiau. 

 
2.4. Kam reikalingi vandenilio jonai?

1909 m. danų chemikas Siorensonas pirmasis atrado, kad 
vandenilio jonai H+ labai svarbūs biologinėse reakcijose. Tai 
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dalinai jau paaiškinome skyriuje 1.10: mažėjant kraujyje van-
denilio jonų (didėjant pH), padidėja deguonies sukibimas su 
hemoglobinu, dėl ko kūnas patiria deguonies trūkumą – hipok-
siją. Tačiau organizmui vandenilio jonų reikia ne tik dėl to.

PH yra vandenilio jonų kiekio (koncentracijos) charakteristi-
ka (plačiau apie tai – sk. 3). Vandenilio jonai yra gryni protonai 
H+. Anglies rūgštis yra pačios gamtos pasirinkta kraujo rūgšti-
nimo priemonė. Ši rūgštis, kaip jau sakyta, skyla į vandenilio ir 
hidrokarbonato jonus: 

H2CO3 ↔ H+ + HCO3
-

Kūną sudaro daugybė ląstelių. Ląstelė – tai ne tik elementa-
rus gyvybės vienetas, bet labai sudėtinga gamykla. Tai atskiras 
mikropasaulis, turintis aiškias ribas, padalinius, kuriuose vyksta 
nuolatinės reakcijos ir nuolat srūva energija. Ląstelė turi išorinę 
membraną, kurios pagrindinė paskirtis – reguliuoti įvairių me-
džiagų apykaitą tarp ląstelės ir išorinės aplinkos. 

Viduje ląstelė membranomis padalinta į atskiras sekcijas. 
Kiekvienoje sekcijoje palaikoma ne tik rūgšti aplinka, bet ir 
skirtingi pH dydžiai, kartais net žemesni nei 4 pH.  Kad ląs-
telių sekcijose atsirastų tiek daug vandenilio jonų, kiekvienoje 
membranoje yra mechanizmas, kuris vandenilio jonus iš ląstelių 
aplinkos aktyviai perneša į tas sekcijas. Tai vadinamosios pro-
toninės pompos. Be abejo tam, kad protoninės pompos galėtų 
pumpuoti vandenilio jonus, reikia, kad jų būtų. Kitaip sakant, 
reikia parūgštintos tarpląstelinės aplinkos. O tokią aplinką gali 
sukurti tik parūgštintas kraujas. Netiesioginiu būdu gavome iš-
vadą, kad kraujyje turi būti pakankamas vandenilio jonų H+ 
kiekis.

Vandenilio jonų kiekis nėra akivaizdus rodiklis, ar šių jonų 
kraujyje yra pakankamai. Vaizdesnis yra vandenilio jonų ir hi-
droksido grupės H+/OH- santykis, esant skirtingoms pH reikš-
mėms. OH- yra šarminanti grupė.

Panagrinėsime keturis atvejus, esant skirtingiems kraujo 
pH dydžiams – 6,0; 6,9; 7,4; ir 8,0. Kiekvienu atveju santykis 
H+/OH- skirsis. Jei kraujo pH yra 7,4 (kurį laikome normaliu), 
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tai H+/OH- santykis bus 1/6. Esant tokiam kraujui, mes dažnai 
sergame. Jei pH padidinsime iki 8,0, tai tas pats santykis bus 
1/100. Kaip matome, ir tokiame šarminiame kraujyje vandeni-
lio atomų yra, bet jie išbarstyti tarsi tankiame miške. Taigi pro-
toninėms pompoms bus labai sunku juos surasti ir perpumpuoti 
į ląsteles. Dėl to nuolatos sirgsime.

O dabar sumažinkime kraujo pH iki 6,9 – iki atrastos opti-
malios kraujo reakcijos. Šiuo atveju šis santykis bus 5/3, o prie 
pH 7,4 jis buvo 5/30 (1/6 x 5 = 5/30). Absoliutus vandenilio jonų 
skaičius, pereinant nuo pH = 7,4 prie pH = 6,9, padidėja tris 
kartus. Tokiose sąlygose, kai kraujo pH = 6,9, kūnas ima sveikti.

Kaip matome, net ir visai nedaug pasikeitus kraujo reakcijai 
į vieną ar į kitą pusę nuo įprastos mūsų kraujo reakcijos pH = 
7,4, žymiai keičiasi vandenilio jonų ir hidroksido jonų kiekis, 
kas tuojau pat atsiliepia sveikatai. 

Jei toliau rūgštinsime kraują, tai jo reakcija gali pažemėti iki 
pH = 6,0. Pasak medikų, tai jau padidintas rūgštingumas – aci-
dozė. Tokiame kraujyje aukščiau minėtas santykis bus 100/1. Jei 
prie pH = 8,0 žmogus yra rimtas ligonis, tai prie 6,0 prasideda 
intensyvus organizmo sveikimas. Tokios sąlygos būna ilgai ir 
lėtai bėgant, kai kraują parūgština pieno rūgštis (žr.sk. 4.7).

Šis trumpas mūsų organizmo būklių palyginimas, – esant ke-
turioms skirtingoms, tačiau realioms kraujo reakcijoms, – rodo 
didelę vandenilio jonų įtaką mūsų sveikatai:
 6,0      6,9    7,4     8,0  – kraujo pH;
100/1   5/3   1/6    1/100 – vandenilio ir hidroksido jonų santykis.

Kodėl taip netolygiai keičiasi H+/OH- santykis, didėjant ar 
mažėjant pH? Druzjakas to nepaaiškina. Jam, kaip chemikui, 
aišku, o skaitytojui lieka patikėti arba pačiam tikrinti. Matyt taip 
yra todėl, kad pH skalės pagrindas yra dešimtainiai logaritmai 
(plačiau žr. sk. 3). Prof. V. Ždanovas (В. Г. Жданов) prašė che-
mikų patikrinti Druzjako skaičiavimus, – klaidų nerasta.

Vandenilio jonai yra dar ir antioksidantai. Apie antioksidan-
tus, kurie naikina kenksmingus superoksidus, tikriausiai visi gir-
dėjome. Superoksidas yra laisvas deguonies radikalas, turintis 
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neigiamą krūvį O2-. Jis patenka su įkvepiamu oru, bet gali susi-
daryti ir organizme. Juos naikina vandenilio jonai: 

O2
- + O2

- + 2H+ = H2O2 + O2 . 

2.5. ATP universalus ląstelių kuras

Apžvelkime ląstelės energetiką. Ląstelė yra atskiras, nuolat 
chemiškai aktyvus mikropasaulis, kuriame pastoviai teka ener-
gija. Pernešant energiją dalyvauja ATF, kuris dabar yra pervar-
dintas į ATP (adenozintrifosfatas). 

Reakcija, apie kurią kalbėsime, vadinama fosforiliravimu. 
Jos metu prie adenozindifosfato (ADP) prijungiama dar viena 
fosfatinė grupė. ADP nuo ATP skiriasi tuo, kad jame yra dvi fos-
fatinės grupės, o ATP – trys.

Prijungiant prie ADP dar vieną fosfatinę grupę, sunaudoja-
ma energija, kuri pasilieka adenozintrifosfate (ATP). Energija 
kaupiama ATP fosforoliravimo ir oksidacijos reakcijų apjungi-
mo dėka. Nustatyta, kad oksidacijos ir fosforiliravimo reakcijų 
rišamoji grandis yra membraninis potencialas (tai skirtumas tam 
tikrų dydžių, šiuo atveju pH, skirtingose membranos pusėse). 
Tačiau šis potencialas (skirtumas) gali būti, tik esant pakanka-
mam vandenilio jonų kiekiui tarpląsteliniame skystyje, kitaip 
sakant, kai kraujas yra rūgštus.

Kaip tai pasireiškia gyvenime? Nieko nestebina, kad karšto-
mis dienomis žmogus prakaituoja. Tai aiškiname labai papras-
tai: organizmas atsikrato šilumos pertekliaus, kad būtų išlaikyta 
pastovi kūno temperatūra. Tačiau kodėl kūnas perkaista ir tais 
atvejais, kai aplinkos temperatūra neviršija 370 C, o mes nieko 
nedirbame, tik ilsimės? Matyt todėl, kad mūsų organizme nuo-
lat vyksta oksidacija – riebalų, baltymų ar angliavandenių degi-
nimas (deginti – deguonis), ir kažkuri išsiskiriančios energijos 
dalis eikvojama ATP susidarymui, o kažkuri – kūno šildymui. 
Tačiau tai nereikalingas šildymas, kuris veda į perkaitimą. Tokiu 
atveju tenka naudoti visas įmanomas priemones kūnui vėsinti.

Kyla klausimas, kodėl organizmas taip neracionaliai vartoja 
savo energiją? Atsakymą radau karštą vasaros dieną, važiuo-
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damas traukiniu, – pasakoja N. Druzjakas. – Visi keleiviai leipo 
nuo karščio, prakaitas tekėjo upeliais, o aš jaučiausi visai nor-
maliai. Ir tik tada ne teoriškai, bet tikrame gyvenime supratau, 
kas tai yra fosforoliravimo ir oksidacijos reakcijų apjungimas. 
Mano kraujas yra rūgštus, ir todėl visa energija, oksiduojant 
tą pačią gliukozę, naudojama tik ATP kūrimui, o kūno šildymui 
tenka tik nedidelė energijos dalis. Todėl mano organizmas ne-
perkaista. O organizmuose žmonių, kurių kraujas yra šarminis, 
oksidacijos ir fosforiliravimo reakcijos atsiskiria, ir didelė dalis 
energijos naudojama ne ATP kūrimui, bet kūno šildymui, net jei 
tai yra perteklinė šiluma. Taip buvo padarytas mažas atradimas. 
Tačiau atradinėti čia nėra ko. Nuo seno žinoma, kad karštą die-
ną reikia gerti kažką rūgštaus.

Didesnis prakaitavimas gali būti netiesioginis kraujo šarmin-
gumo rodiklis: kuo labiau prakaituoji, tuo didesnis šarmingumas. 

Trečios kraujo grupės (B) žmonių kraujas yra rūgščiausias 
(tai būdinga Kinijos ir Japonijos gyventojams). Šiek tiek mažiau 
rūgštus yra pirmos (0) kraujo grupės kraujas. Toliau seka ketvir-
ta grupė (AB) ir mažiausiai rūgštus yra antros (A) kraujo grupės 
žmonių kraujas. Europoje, išskyrus pietines šalis, daugiausia yra 
būtent šios – antros kraujo grupės žmonių. 

Tačiau ne kraujo grupė nustato kraujo pH. Kraujo grupės yra 
tik tam tikro kraujo rūgštingumo-šarmingumo pasekmė. Kraujo 
pH reguliuoja pagumburis (hipotalamas), o jo veiklą tam tikru 
laipsniu įtakoja aplinka.

 2.6. Padidinto kraujo šarmingumo priežastis

Priėjome išvadą, kad kraujo pH = 7,4 nėra optimalus. Tai 
gerokai šarminis kraujas, ir todėl jis nėra tinkamas mūsų orga-
nizmui. Kokia yra padidinto kraujo šarmingumo priežastis? Iš 
pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad taip yra dėl nepakankamo 
anglies dvideginio kiekio kraujyje. Būtent tokią išvadą padarė 
K. Buteika ir pasiūlė metodą, kaip sulaikyti kraujyje papildomą 
anglies dvideginio kiekį. Tačiau kraujo parūgštinimas yra gero-
kai sudėtingesnis. Optimaliam kraujo parūgštinimui esamo an-
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glies dvideginio kiekio galėtų užtekti, jei tam nekliudytų labai 
didelė kraujo buferinės sistemos talpa.

Ką tik įsitikinome, kad lygsvarai tarp anglies dvideginio ir 
hidrokarbonatų palaikyti, kai kraujo pH = 6,9, reikia, kad CO2 
ir HCO3

- santykis būtų 1:2, bet ne 1:6, koks jis būna, kai kraujo 
pH = 7,4. Todėl nesunku suprasti, kad esant tokiam pačiam an-
glies dvideginio kiekiui kraujyje, kraujo rūgštingumą galima 
padidinti, mažinant hidrokarbonatų jonų (HCO3

-) kiekį krau-
jyje. Tačiau kaip tai padaryti? Tam būtina susipažinti su kraujo 
buferine sistema.

2.7. Kraujo buferinė sistema 

Buferinėmis vadinamos sistemos arba tirpalai, kurių pH ne-
sikeičia, pridėjus nedidelį kiekį rūgščių arba šarmų. Kraujyje su-
sidaro karbonatinė buferinė sistema, susidedanti iš anglies rūgš-
ties H2CO3 ir kalcio hidrokarbonato Ca(HCO3)2. Anglies rūgštis 
ir kalcio hidrokarbonatas skyla, disocijuoja taip:

H2CO3 ↔ H+ + HCO3
-  

Ca(HCO3)2 ↔ Ca2+ + 2HCO3
-

Kalcio hidrokarbonatas yra stiprus elektrolitas, ir todėl silpno 
elektrolito – anglies rūgšties – skilimą nuslopins didelis kiekis 
HCO3

- jonų, kurie susidaro skylant kalcio hidrokarbonatui. To-
dėl kraujyje esanti anglies rūgštis neskils ir nerūgštins kraujo. 
Be to, kalcio hidrokarbonatas skildamas duoda šarminę reakciją. 

Buferinio tirpalo pH dydis priklauso ne nuo anglies rūgšties 
ir jos druskos koncentracijos, o nuo jų santykio. Todėl, norint 
padidinti kraujo rūgštingumą, būtina pakeisti buferinės sistemos 
sudedamųjų dalių H2CO3 ir Ca(HCO3)2 santykį arba – padidinti 
anglies rūgšties kiekį kraujyje, kas ir daroma sulaikant kvėpavi-
mą. Arba imtis priemonių sumažinti antrojo buferinės sistemos 
komponento kiekį, kitaip sakant, mažinti kalcio hidrokarbona-
to kiekį kraujyje, o tai reikia suprasti kaip kalcio sumažinimą 
kraujyje. Kalcio mažinimas veiksmingiau rūgština kraują ir tai 
lengviau išpildyti, negu reguliuojant kvėpavimą.
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Vėl matome ryšį tarp mažo kalcio kiekio gamtiniame van-
denyje tuose rajonuose, kur gyvena ilgaamžiai, ir mažo kalcio 
kiekio jų kraujyje. Jei kalcio yra mažai, buferinės sistemos tal-
pa nedidelė. O tai leidžia kraujyje esančiam anglies dvideginiui 
CO2 parūgštinti kraują iki optimalaus lygio. Kai kraujo pH yra 
tinkamas, visas organizmas gerai aprūpinamas deguonimi.

2.8. Kraujo rūgštinimas 

Turbūt jau tapo aišku, kad kraujyje esančio anglies dvidegi-
nio, esant tam tikroms sąlygoms, gali pakakti optimaliai krau-
jo reakcijai palaikyti. Tačiau ne visada būna tokios sąlygos, ir 
todėl kraujyje esančio anglies dvideginio nepakanka palaikyti 
reikiamos reakcijos kraują. Tokiu atveju K. Buteika siūlo anglies 
dvideginio koncentraciją kraujyje padidinti negiliu kvėpavimu 
ir taip kraujo reakciją pastumti į rūgštinę pusę. Kaip jau matėme, 
galimas ir kitas kelias – mažinti kalcio jonų kiekį kraujyje.

Mažindami kalcio jonų kiekį, tuo pačiu mažiname kiekį tų 
hidrokarbonato HCO3

- jonų, kuriuos duoda kalcio hidrokarbo-
nato Ca(HCO3)2 skilimas. Į jų vietą ateina hidrokarbonato jonai, 
kurie atsiranda skylant anglies rūgščiai H2CO3. Tačiau skylant 
anglies rūgščiai, padidėja ir vandenilio jonų H+ kiekis kraujyje. 
To mums ir reikia – kraujas parūgštėja.

Optimalus kraujo pH visų pirma byloja apie organizmui tin-
kamiausią santykį tarp vandenilio jonų H+ ir hidroksido jonų 
OH-. Todėl nesvarbu, kokia rūgštimi padidinsime vandenilio 
jonų kiekį kraujyje – ar anglies, ar acto, ar citrinos, ar kuria 
nors kita organine rūgštimi. Tai labai svarbu atsiminti, nes daž-
niausiai esame įsitikinę, kad tinka kokia nors viena rūgštis, pa-
vyzdžiui, tik acto, citrinos, gintaro ar askorbo. Taip manydami, 
netenkame galimybės pasirinkti tą rūgštį, kuri asmeniškai ge-
riausiai tinka arba kurią tuo metu turime. Iš esmės, nėra svarbu, 
kokia rūgštimi rūgštinamės – tinka visos žemiau surašytos or-
ganinės rūgštys, nes visos jos yra vandenilio jonų H+ tiekėjos. 
Rūgštys išdėstytos jų stiprėjimo tvarka: silpniausia yra gintaro 
rūgštis, o stipriausia – rūgštynių:
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gintaro rūgštis,
acto rūgštis,
askorbo rūgštis (vitaminas C),
pieno rūgštis,
skruzdžių rūgštis,
obuolių rūgštis,
citrinų rūgštis,
vyno rūgštis,
rūgštynių rūgštis.
Yra ir daugiau organinių rūgščių. Čia surašytos tik dažniau-

siai vartojamos ir lengviau gaunamos rūgštys. Galima naudoti 
bet kokias organines rūgštis.

Anglies rūgštis, kurią pati Gamta paskyrė rūgštinti kraują, ne 
visada jį parūgština pakankamai. Tokiu atveju reikia žymiai su-
mažinti kalcio suvartojimą arba papildomai rūgštinti kraują kito-
mis rūgštimis. Papildomai rūgštintis galima ir anglies rūgštimi, 
tačiau tai įmanoma daryti, tik sulaikant kvėpavimą, pavyzdžiui, 
naudojant Buteikos metodą arba praktikuojant pranajamą.

Kraują rūgštinti, kaip minėta, galima bet kokia rūgštimi, ta-
čiau rūgštynių rūgštį vertėtų naudoti atsargiai, kadangi ji, jung-
damasi su kalciu, sudaro vandenyje visiškai netirpius kalcio 
oksalatus.

Papildomas kraujo rūgštinimas rūgštimi yra pagalbinė prie-
monė. Pagrindinis dėmesys turėtų būti nukreiptas į kalcio kie-
kio kraujyje mažinimą ir kraują šarminančių produktų varto-
jimo mažinimą. Šarminančius produktus aptarsime sekančiame 
skyriuje.
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3. APIE ŠARMUS IR RŪGŠTIS

3.1. Rūgštys ir šarmai 

Rūgštys ir šarmai – panašiai, kaip šilta-šalta, sausa-šlapia, 
aukštai-žemai, tamsa-šviesa ar jin-jan – yra viena iš daugybės 
medžiaginio pasaulio priešingų porų. Jos nuolat sąveikauja tar-
pusavyje, sukurdamos pusiausvyrą arba rūgščių ar šarmų perte-
klių. Jų tarpusavio santykis yra gyvybiškai svarbus visai gyvy-
bei ir žmogaus sveikatai. 

Šarmai yra sudėtinės medžiagos, sudarytos iš šarminių (bazi-
nių) metalų ir hidroksido OH- . Bendroji šarmų (bazių) formulė 
yra BOH – čia B yra šarminis metalas. 

NaOH – natrio šarmas, KOH – kalio šarmas, LiOH – ličio 
šarmas, Ca(OH)2 – kalcio šarmas. 

Rūgštys yra sudėtinės medžiagos, sudarytos iš vandenilio ir 
rūgšties liekanos. Bendroji rūgšties formulė yra HA – čia A yra 
rūgšties liekana.

HCl – druskos rūgštis, H2SO4 – sieros rūgštis, HNO3 – azoto 
rūgštis, H2CO3 – anglies rūgštis.

Rūgštys ir šarmai yra elektrolitai. Rūgštys skyla (disocijuo-
ja), sudarydamos vandenilio jonus H+, o šarmai skyla, sudary-
dami hidroksidą – OH-. Kitaip sakant, rūgštys yra vandenilio 
jonų H+ tiekėjos, o šarmai yra hidroksido OH- tiekėjai arba 
vandenilio jonų priėmėjai. 

Šarminių savybių turi tokie tirpalai, kuriuose OH- jonų yra 
daugiau, negu H+ jonų. Rūgštinių savybių turi tokie tirpalai, ku-
riuose H+ jonų yra daugiau negu OH- jonų. 

3.2. Neutralizacijos reakcija

Kadangi rūgštys ir šarmai yra prieštaros, tai reaguodami tar-
pusavyje jie naikina, neutralizuoja vienas kitą. Mainų reakcija, 
vykstanti reaguojant rūgščiai su šarmu, kurios metu susidaro 
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druska ir vanduo, vadinama neutralizacijos reakcija. Tai yra pa-
grindinis druskų gavimo būdas. Pavyzdžiui, sieros rūgšties reak-
cija su natrio šarmu, kurios metu susidaro natrio sulfato druska 
ir vanduo: 

H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O
Vaikystėje gamindavome limonadą, atlikdami neutralizaci-

jos reakciją. Į stiklinę su vandeniu įdėdavome sodos NaHCO3 ir 
įpildavome acto rūgšties C2H4O2. Rūgščiai reaguojant su šarmu, 
susidaro natrio acetato druska ir išsiskiria vanduo bei anglies 
dioksidas CO2, kuris burbuliukais kyla į viršų:

C2H4O2 + NaHCO3 = C2H3O2Na + H2O + CO2
 Neutralizacijos reakcija vyksta ir tada, kai į kepinius įde-

dama sodos ir citrinos arba acto rūgšties. Išsiskiriantis anglies 
dioksidas išpurena kepinį.

Kai dėl rėmens graužimo geriame sodą, taipogi vykdome 
neutralizacijos reakciją, tik šiuo atveju soda reaguoja su skran-
dyje esančia druskos rūgštimi HCl. Susidaro valgomoji druska 
NaCl, vanduo bei anglies dioksidas:

HCl + NaHCO3 = NaCl + H2O + CO2
Tokiu būdu galima apytiksliai patikrinti skrandžio rūgštin-

gumą. Jei, išgėrę sodos, po keliolikos sekundžių neraugėjame ar 
visai neatsirūgstame, reiškia neutralizacijos reakcija vyksta lė-
tai, anglies dvideginio išsiskiria mažai. Tai rodo, kad skrandžio 
rūgštingumas mažas ir negalima jo dar labiau mažinti, geriant 
sodą. Ir apskritai, jei griaužia rėmenį, skrandžio rūgštingumas 
yra per mažas, sodos ar Raniberlo gerti negalima. Priešingai, 
reikia gerti rūgšties. Gerdami sodą, laikinai sumažiname simp-
tomą, bet problema išlieka ir didėja. Plačiau apie tai – sk. 14.3.

3.3. Rūgštingumas ir šarmingumas

Kalbant apie produktų rūgštingumą ar jų šarmingumą, 
dažnai painiojamos dvi sąvokos. Taip yra todėl, kad produkto 
rūgštingumas arba šarmingumas chemijoje būna dviejų rūšių, 
kurios skiriasi ir savo poveikiu, ir nustatymo metodu, ir mata-
vimo vienetais. 
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Yra potencialusis rūgštingumas, kuris nustatomas sudegi-
nus produktą ir titruojant (neutralizuojant) jo pelenus šarmu. 
Jis matuojamas mililitrais arba gramais šarmo ar rūgšties, ku-
rio prireikia neutralizuoti 100-ui gramų sudeginto produkto. Šis 
rūgštingumas nustatomas laboratorijose, tikrinant, ar į mais-
tą nebuvo pridėta neleistinų medžiagų. Tikrinant potencialųjį 
rūgštingumą arba šarmingumą, nustatomas produkte esantis 
bendrasis rūgščių ar šarminių junginių kiekis. Rūgštinius jungi-
nius sudaro siera, fosforas, silicis ir chloras, o šarminius – kalis, 
natris, kalcis ir magnis. 

Kalbant apie sveiką mitybą, potencialusis rūgštingumas nėra 
svarbus, nes valgome ne sudeginto produkto pelenus, bet gyvą 
produktą. Mityboje svarbus tikrasis arba aktualusis rūgštingu-
mas, kuris matuojamas indikatoriais (lakmuso popierėliu) arba 
elektroniniu matuokliu. Jis matuojamas pH vienetais ir rodo ti-
krąjį atsiskyrusių (disocijuotų) vandenilio jonų H+ kiekį. Geriau 
matuoti elektroniniu matuokliu, kurio tikslumas yra iki dviejų 
skaičių po kablelio. PH reiškia vandenilio galia (lot. pondus 
Hydrogenii – vandenilio svoris arba potentia Hydrogenii – van-
denilio galia). 

3.4. PH skalė

Tikrasis rūgštingumas-šarmingumas matuojamas logaritmi-
ne skale, pH vienetais nuo 0 iki 14. Didžiausias rūgštingumas 
yra, kai pH lygus nuliui. Rūgštingumas palaipsniui mažėja, didė-
jant skaičiams nuo nulio iki septynių. Kai pH lygus septyniems, 
– tirpalas yra neutralus, jame vandenilio jonų H+ ir hidroksido 
OH- yra po lygiai. Kylant skale aukštyn, nuo septynių iki ke-
turiolikos, tirpalo šarmingumas palaipsniui auga ir didžiausias 
būna, kai pH lygus 14. Jei, kalbant apie rūgštingumą-šarmingu-
mą, nenurodomi matavimo vienetai, tai nežinia, apie kokį rūgš-
tingumą kalbama – potencialųjį ar tikrąjį. Tokiais teiginiais ar 
lentelėmis negalima pasitikėti. 

Reikia atsiminti, kad pH skalė yra logaritminė, ji sudaryta 
dešimtainių logaritmų pagrindu. Todėl, kai pH padidėja ar su-
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mažėja vienu vienetu, pavyzdžiui, nuo septynių iki šešių, tai 
rūgštingumas padidėja ne du kartus, bet dešimt kartų. Jei per 
du vienetus, tai rūgštingumas padidėja 100 kartų ir t. t. (žr. 
paveikslėlius).
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3.5. Rūgštūs (rūgštiniai) ir 
„šarmūs“ (šarminiai) produktai

Rūgščių produktų pavadinimas kilęs nuo skonį reiškiančio 
žodžio rūgštus. Tačiau nėra sąvokos „šarmūs produktai“, nes 
nėra skonį reiškiančio žodžio „šarmus“. Yra šeši skoniai: sal-
dus, rūgštus, sūrus, aštrus, kartus ir aitrus (gaižus). Šarmaus 
skonio, kuris pratęstų šešių skonių eilutę, nėra. Aišku, šarminis 
skonis yra, tačiau tokio skonio produktai nevalgomi. Šarminis 
skonis yra, pavyzdžiui, muilo arba sodos. Nėra kalboje sąvokos 
„šarmus skonis“. 

 Rūgštūs produktai yra tie, kurie savo sudėtyje turi rūgščių, 
t. y. tie, kurie gali tiekti vandenilio jonus H+, ir todėl jie visada 
rūgština. Visi rūgštiniai arba tiesiog rūgštūs maisto produktai yra 
rūgštaus skonio. 

Rūgštys yra vieni iš labiausiai paplitusių gamtinių junginių. 
Pavyzdžiui, obuolių, serbentų, citrinų sultyse yra obuolių, citri-
nų rūgščių. Rūgstant vynui arba sultims, susidaro acto rūgštis. 
Skruzdės ir dilgėlės sukelia perštėjimą, nes odą nudegina skruz-
džių rūgštis. Rūgstant pienui, kopūstams, agurkams susidaro 
pieno rūgštis. Visos šios rūgštys yra organinės kilmės ir vadina-
mos karboksirūgštimis (carbon – anglis). 

Karboksirūgštys – tai junginiai, kurių molekulėse yra vie-
na ar kelios karboksigrupės – COOH. Pavyzdžiui, acto arba 
etano rūgštis: C2H4O2. Dažnai, norint tiksliau atvaizduoti mo-
lekulės struktūrą, ji rašoma taip: CH3-COOH, CH3COOH arba 
CH3CO2H.

CH3COOH → CH3COO- + H+ – taip skyla arba disocijuoja 
acto rūgštis.

HCl = Cl- + H+ – taip skyla druskos rūgštis.
Visos rūgštys skildamos (disocijuodamos) tiekia vandenilio 

jonus H+ ir todėl jos visada, daugiau ar mažiau, priklausomai 
nuo rūgšties stiprumo, rūgština.

Rūgštys ir šarmai yra elektrolitai. Elektrolitas (elektro + gr. 
lytos ‘ištirpęs‘) – tai cheminis junginys (rūgštis, šarmas, druska), 
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kuris, ištirpintas poliniame tirpiklyje (pavyzdžiui, vandenyje) 
arba išlydytas, skyla, disocijuoja (jonizuojasi) į jonus ir pralei-
džia elektros srovę. 

Šarminiai produktai yra tie, kurie savo sudėtyje turi šarmų, t. 
y. gali tiekti hidroksidą OH-. Šarminių valgomų produktų nėra, 
išskyrus sodą. Šarmai turi būdingą muilo skonį. Kai į kepinį įde-
dame per daug sodos ir ji ne visa sureaguoja su rūgštimi (žr. sk. 
3.2), kepinyje jaučiamas nemalonus muilo prieskonis. Šarminiai 
produktai yra muilai, šarmai, valikliai. 

3.6. Produktų rūgštingumas ar šarmingumas

Būkime atidūs, nagrinėdami pH skales su pavaizduotais pro-
duktais. Jei paveikslėlis iliustruoja reklaminį straipsnį, dažniau-
siai jis bus su apgaule. Internete pH skalę iliustruojančiuose pa-
veikslėliuose, – kurie yra skirti chemijos pamokoms ir kuriuose 
pavaizduoti rūgštūs bei šarminiai produktai, – citrina, obuolys ir 
kitas maistas yra rūgščioje pusėje, o šarminėje pusėje apskritai 
nėra (ir negali būti) jokio maisto, bet tik muilai, valikliai ir šar-
mai. Tačiau pH skalėse, kurios iliustruoja rašinius apie sveikatą 
arba reklamuoja šarminį vandenį, citrina ir kiti maisto produktai 
vaizduojami šarminėje pusėje. Tenka būti atidžiam ir reklamo-
mis nepasitikėti.

Štai chemijos pamokoms sudarytas paveikslėlis:
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Iš tiesų, šarminėje pusėje negali būti jokio maisto, nebent jį 
vertintume pagal potencialųjį rūgštingumą-šarmingumą, kuris, 
kaip minėjome, mityboje nėra svarbus, nes tai – tik sudeginto 
produkto pelenų šarmingumas arba rūgštingumas.

Literatūroje ir internete galima rasti rūgštinančių bei šarmi-
nančių produktų lenteles. Jeigu jose nėra nurodyti pH vienetai, 
tokiomis lentelėmis negalima pasitikėti. Dažniausiai jos yra su-
darytos pagal potencialųjį rūgštingumą-šarmingumą, kuris mi-
tyboje neturi jokios reikšmės. 

O štai biologijos dr. B. Pleškovo knygoje „Žemės ūkio kultūrų 
biochemija“ (Б. П. Плешков. Биоxимия сельскоxозяйственныx 
растений, 1980) pateiktas tikrasis rūgštingumas, matuojamas 
pH vienetais:

 kopūstai baltagūžiai – 6,2 pH,
 kopūstai raudongūžiai – 6,5 pH,
 svogūnai – 5,9 pH,
 agurkai – 6,5 pH, 
 špinatai – 6,9 pH, 
 svogūnų laiškai – 6,0 pH,
 rabarbarai – 3,8 pH,
 obuoliai – 2,5-4,2 pH, 
 kriaušės – 4,0-5,0 pH,
 persikai – 3,8-4,5 pH,
 vyšnios – 3,2-3,8 pH,
 slyvos – 3,3-4,0 pH,
 avietės – 3,1-3,3 pH,
 serbentai – 3,0-3,3 pH. 
Vaisių ir daržovių rūgštingumas priklauso nuo juose esan-

čių organinių rūgščių. Daržovėse rūgščių kiekis yra vidutiniškai 
0,3-0,6%, o kartais iki 1% nuo žalios masės. Pomidorų vaisiuose 
vyrauja citrinų ir obuolių rūgštys – atitinkamai 0,4 g ir 0,5 g 100 
ml sunokusių vaisių sulčių. O pernokusiuose pomidoruose gau-
su gintaro rūgšties.

Kopūstuose organinių rūgščių yra 0,05-0,2%. Vyrauja citri-
nų rūgštis, dar yra rūgštynių, obuolių ir acto rūgščių. Svogūnų 
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laiškuose yra 0,15-0,3% organinių rūgščių, daugiausia obuolių 
ir gintaro. O rabarbaruose rūgštynių rūgšties yra 0,5%. Kitose 
daržovėse dažniausiai būna citrinų ir obuolių rūgštys. 

Vaisiuose ir uogose daugiausia yra obuolių, citrinų ir vyno 
rūgšties. Nedaug gali būti ir gintaro rūgšties, salicilo, askorbo, 
benzoinės, chininės ir dar kai kurių kitų rūgščių. 

Obuoliuose daugiausiai yra obuolių rūgšties – 0,3-0,4%. Šer-
mukšniuose, raugerškiuose yra tik obuolių rūgštis – 1,5-3,0% ir 
6% atitinkamai. 

Citrinų rūgštis vyrauja uogose (avietėse, serbentuose, že-
muogėse) ir citrusiniuose vaisiuose. Citrinose yra iki 6-8% citri-
nos rūgšties, apelsinuose iki 1,5%, o mandarinuose –1%.

3.7. Rūgštinantis ir šarminantis maistas
 

Dar vienas nesusipratimas, kalbant apie rūgštingumą ir šar-
mingumą, yra tas, kad painiojami rūgštūs arba rūgštiniai pro-
duktai su rūgštinančiais. Tai skirtingos sąvokos. Visi rūgštaus 
skonio maisto produktai, kurių pH yra mažesnis nei 7,0, viena-
reikšmiškai yra rūgštinantys, nes jie atiduoda vandenilio jonus 
H+. O maisto produktai, kurie pagal skonį nėra rūgštūs, – pa-
vyzdžiui, cukrus, mėsa, miltai, krakmolas, kruopos, riebalai, – 
priklausomai nuo to, kokiose cheminėse reakcijoje dalyvauja, 
– virškinimo metu gali tapti arba rūgštinantys, arba šarminantys, 
t. y. parūgštinti arba pašarminti organizmą. 

Rūgščių maisto produktų, kurie kūnui tiekia vandenilio jo-
nus, yra daug. Galima vardyti ir vardyti. Visų pirma, tai citri-
nos, svarainiai, spanguolės, serbentai, obuoliai, vyšnios, avietės, 
rūgštynės, visi žali valgomi žalumynai, rauginti agurkai, raugin-
ti kopūstai ir t. t. Visi jie daugiau ar mažiau, priklausomai nuo 
juose esančių rūgščių kiekio ir jų stiprumo, organizmui tiekia 
vandenilio jonus, t. y. rūgština. Bet vargu ar rasime maisto pro-
duktą, kurio sudėtyje būtų įrašyta, kad jame yra kalio šarmo, 
natrio šarmo ar kitokio šarmo. Gal jūs žinote?

Dažniausiai valgomi maisto produktai – cukrus, miltai, kruo-
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pos, duona, grūdai, krakmolas, baltymai, riebalai – neturi akty-
vaus rūgštingumo arba šarmingumo, jie yra nei rūgštiniai, nei 
šarminiai. Tačiau virškinimo metu jie gali arba rūgštinti arba 
šarminti, priklausomai nuo to, kiek virškinant buvo sunaudota 
kūne esančių vandenilio jonų H+.

Visų pirma, reikia žinoti, kad kraują šarmina tas maistas, 
kuris virškinimo metu iš organizmo atima vandenilio jonus H+. 
Ir atvirkščiai – rūgština tas, kuris suteikia vandenilio jonų. Pa-
žiūrėkime, kaip virškinami angliavandeniai, apie kuriuos, neat-
sakant į klausimą kodėl, paplitusi neteisinga nuomonė, kad jie 
atseit rūgština.

Angliavandeniai yra monosacharidai, disacharidai ir polisa-
charidai. Tiesiai į kraują patenka tik monosacharidai, t. y. gliuko-
zė ir fruktozė. Todėl jos nei rūgština, nei šarmina. Tačiau cukrus 
yra disacharidas, krakmolas polisacharidas ir todėl virškinimo 
metu jie verčiami (hidrolizuojami) į gliukozę. O hidrolizės reak-
cijai reikalingi vandenilio jonai, kurie imami iš kraujo. Kraujas 
netenka dalies vandenilio jonų ir todėl jo rūgštingumas suma-
žėja, kitaip sakant, kraujas pašarmėja. Štai krakmolo pavertimo 
gliukoze arba hidrolizės reakcija:

[C12H10O5]n + [H]n = [C6H12O6]n
krakmolas             gliukozė
Kaip matome, gliukozėje vandenilio jonų H+ yra daugiau, 

negu krakmole, ir jie virškinant buvo paimti iš kraujo. Krakmolą 
versdamas į gliukozę, kuri jau gali patekti į kraują, organizmas 
neteko dalies vandenilio jonų ir pašarmėjo. Sudėtiniai anglia-
vandeniai šarmina mūsų kraują, o paprastieji – gliukozė ir fruk-
tozė, kurios į kraują patenka tiesiogiai – ne. 

Atskirai reikia aptarti medų ir vaisius. Bitės iš žiedų surenka 
sacharozę, tačiau nešdamos ją į avilį, sacharozę apdoroja pie-
no rūgštimi ir paverčia ją gliukoze bei fruktoze. Medų (tikrą) 
sudaro gliukozė ir fruktozė, kurios tiesiogiai patenka į kraują. 
Meduje dar yra apie 0,5% pieno rūgšties, todėl medus ne tik 
nešarmina, bet dar ir truputį parūgština kraują. Vaisiuose taipogi 
yra monosacharidų, kurie nešarmina kraujo. Bet reikia atsiminti, 
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kad šiuolaikiniai vaisiai yra labai saldūs, juose daug angliavan-
denių, kurių perteklius verčiamas į riebalus. Linkusiems į nutu-
kimą patartina riboti ir saldžius vaisius. Dar labiau reikia vengti 
džiovintų vaisių, kuriuose nebelieka natūraliai vaisiuose esančių 
organinių rūgščių. Todėl džiovinti vaisiai visada saldesni. Sten-
kimės valgyti rūgštesnius vaisius, o jei jų nėra, juos parūgštinti, 
pavyzdžiui, citrinos rūgštimi arba valgyti raugintus.

Virškinant gyvulinės arba augalinės kilmės baltymus, susi-
daro amoniakas NH3, kuris yra nuodingas ir jį reikia pašalinti. 
Šlapime jaučiamas amoniako kvapas, ypač pavalgius daugiau 
mėsos. Amoniakas per inkstus sunkiai pasišalina. Lengvesniam 
pašalinimui prie amoniako prijungiamas vandenilio jonas H+. 
Gaunasi amonio jonas NH4

+: 
NH3 + H+ = NH4

+
 

Amoniakas virsta amonio jonu, kuris lengvai pasišalina per 
inkstus, tačiau kūnas praranda vandenilio jonus ir kraujas pašar-
mėja. Baltymai šarmina organizmą tada, kai jie naudojami ne 
kūno statybai, bet energinėms reikmėms, kaip ir angliavande-
niai. Valgydami didesniais kiekiais baltymus, – daugiau, negu 
reikia kūno statybai, – netenkame vandenilio jonų ir kraujas 
tampa mažiau rūgštus, t. y. pašarmėja. Baltymai, kurie buvo su-
naudoti kūno statybai, nei rūgština, nei šarmina.

Riebalai yra riebalinės rūgštys. Jas deginant, susidaro vadi-
namieji ketonai, kurie rūgština kūną (žr. sk. 7.24).

Taigi yra dvi poros skirtingų sąvokų. Viena pora: tikrasis 
rūgštingumas ir potencialusis rūgštingumas. Mityboje svarbus 
tik tikrasis rūgštingumas, kuris matuojamas pH vienetais. Kita 
pora: rūgštūs (rūgštiniai) ir rūgštinantys-šarminantys maisto 
produktai. Rūgštūs vienareikšmiškai rūgština, o skonio atžvilgiu 
neutralių produktų (cukraus, miltų, krakmolo, kruopų, mėsos, 
baltymų, riebalų) poveikis priklauso nuo to, kas vyksta virškini-
mo metu. Šios sąvokos dažniausiai yra painiojamos, nesupran-
tant jų prasmės, ir tada kalbėjimas apie rūgštingumą-šarmingu-
mą arba apie rūgštinimą-šarminimą netenka prasmės.
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3.8. Kas apie rūgštis ir šarmus kalboje sudėta

Kalboje glūdi tūkstantmečiais kaupta žmonijos išmintis. Nei 
lietuvių kalboje, nei kitose kalbose nėra žodžio šarminiam sko-
niui pavadinti. Didžiajame Lietuvių kalbos žodyne (LKŽ), kai 
kalbama apie chemiją arba šarmo naudojimą buityje, pateikiami 
poriniai žodžiai:

rūgštis – šarmas,
rūgštinti – šarminti,
rūgštinimas – šarminimas,
rūgštinantys – šarminantys.
O kuomet kalbama apie skonį ir valgius, rūgštų skonį reiš-

kiantys žodžiai jau nebeturi poros:
rūgštus – ?
rūgštu – ?
rūgščiai, rūgštai – ?
rūgštumėlis – ?
rūgštalas – ?
rūgštainis – ?
rūgštauti – ?
rūgštelėti – ?
rūgštybė – ?
rūgštymas – ?
rugštuolis – ?
rūgštokas – ?
rūgštumas – ?
Toliau seka iš LKŽ paimti priežodžiai, patarlės, mįslės, svei-

kinimai, dėkojimai, dainų žodžiai:
Sako, jei žmogus valgo rūgščiai, tai būna stiprus. 
Rūgštu, gali devynias gimines sutraukti.
Rūgšti vynuogė. Rūgštus kaip šermukšnio uoga.
Vyno rūgštis, akmens širdis. Kas? Vyšnia.
Viršuj medžio rūgštis rūgsta. Kas? Obuolys.
Kas namai – tai dūmai, kas gaspadinė – tai rūgštis. – Dar 

prieš Antrąjį pasaulinį karą šeimininkės turėdavo savo rūgštį. 
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Marčios rūgštį veža. – Taip sakydavo apie kraitvežius, kurie 
kartu su kraičiu veždavo ir marčios iškeptą duonos kepalą.

Prašau kaštavot mūsų rūgšties. – Taip sakydavo siūlydami 
paragauti duonos.

Dėkui už rūgštį. – Taip dėkodavo už duotą paragauti duoną.
Kad kokio rūgštimo užvalgius, nuslinktų tas blogumas.
Rūgštimas – širdies gaivinimas.
Rūgštai negaliu ir nenoriu.
Rūgštai suvalgai – širdis atsigauna.
Rūgštai negardu. 
Grybus taip pat valgę slėgtus ir džiovintus, o už vis rūgštai 

virtus (S. Daukantas).
Kiekviena šeimininkė seniau turėjo savo rūgštį. Ją dažniau-

siai gamindavo užraugdami ruginius miltus arba kokias nors 
daržoves, dažniausiai burokėlius. 

S. Daukantas rūgšties vartojimą taip aprašo: Į vandenį, su 
miltais suvirintą, įpila pradarui rūgštaus pieno, tuo kartu vadi-
nos skoba putra, kuri supilta kubile rūgo; pavalgius kitų valgių, 
kožnas jos po samtį srėbė dėl pasistiprinimo. 

O štai ką randame apie šarmą.
Aš našlelį šarmeliu girdinau. Tai liaudies daina, kurioje dai-

nuojama apie jauną merginą, ištekintą už našlio. 
Aš jį (našlelį) tris dienas dūmuose laikysiu, ketvirtoj dienelėj 

šarmeliu girdysiu. Liaudies daina.
Tirpūs vandenyje šarmai turi būdingą sodos ar muilo skonį. 
Šarmuotas vanduo, per naktį troboj pabuvęs, smirda.
Lietuvių kalbos žodyne yra 148 žodžiai su šaknimi rūgšt- 

(XI tomas) ir tik 24 žodžiai su šaknimi šarm- (XIV tomas). Ir 
svarbiausia – nėra nei vieno žodžio su šaknimi šarm- skoniui 
arba valgiui išreikšti. Ar matėte, kad vaistinėse būtų parduoda-
mas šarmas? O štai rūgščių vaistinėse yra įvairiausių. Dauguma 
vitaminų taipogi yra rūgštys. Ar esate matę parduotuvių maisto 
lentynose arba ant pietų stalo padėto šarmo? O štai įvairios rūgš-
tys ir rūgštūs produktai parduodami kaip maistas ir patiekiami 
pietums.
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Kurį laiką negalėjau paaiškinti vieno, iš gydytojų girdėto 
paradoksalaus argumento: Kodėl reanimacijoje, kai ligonis gai-
vinamas, jo kraujas šarminamas, leidžiant sodos tirpalą? O gi 
paaiškinimas labai paprastas, jį vėlgi radau LKŽ: Tirpalui tru-
putį parūgštėjus, lėtėja širdies ritmas, o pašarmėjus – greitėja 
(Vladas Lašas, gyd. fiziologas, miręs 1966 m.). Štai kodėl, gai-
vinant žmogų, kraujas yra šarminamas. Šarminant kraują grei-
tėja ne tik širdies ritmas, bet sustiprėja ir kvėpavimas, nes ima 
trūkti deguonies (žr. Buteikos lentelę sk. 1.7). Kai širdies veikla 
labai sulėtėja ar net sustoja, suprantama, kad ją reikia greitinti. 
Tačiau normaliame stovyje dažniausiai būna atvirkščiai. Valgant 
rūgščiai, širdies veikla lėtėja.

Apie rūgščių valgių gaminimą, rauginimą, marinavimą, fer-
mentavimą (fermentum – lot. raugas) ir jų receptus yra prirašyta 
daug. O štai apie šarminių valgių receptus neišgirsite. Šarminiam 
skoniui ar valgiui nusakyti, kaip matėme, net žodžių nėra. Vers-
lininkai siūlo įrenginius šarminiam vandeniui gaminti, bet ir jie 
vengia vartoti žodį „šarminis“, jį pakeisdami pavadinimais „joni-
zuotas vanduo“, „gyvybės vanduo“, „kangeno vanduo“.

3.9. Sakmė apie citriną

Citrina organizmą šarmina, – taip teigia dauguma sveikuolių 
ir kai kurie gydytojai. Yra ir sveikuoliais tapusių chemikų tei-
giančių, kad citrina šarmina. Tačiau kodėl šarmina, paaiškinimų 
nėra arba jie absurdiški. Mat ideologija, ne tik tarp sveikuolių, 
bet ir kitur, dažniausiai buvo ir yra svarbiau už mokslą ar tiesą. 

Dažniausiai išsakomas teiginys, – kad citrina virškinama 
šarminėje terpėje ir todėl ji šarmina, – yra niekuo nepagrįstas 
ir kartojamas nesusimąstant. Jis prieštarauja elementarioms ži-
nioms apie virškinimą ir neutralizacijos reakciją. Skrandyje yra 
rūgšti terpė, kurios pH lygus 1,5-2,5, plonojo žarnyno terpė jau 
yra šarminė, jos pH lygus 8 ir daugiau. Taigi, norint patekti į 
šarminę terpę, citrinai reikėtų rasti būdą aplenkti skrandį, kas 
– akivaizdu – neįmanoma. Tačiau jei citrina aplenktų skrandį ir 
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iškart patektų į šarminę dvylikapirštės žarnos terpę, tai šarmas 
ją neutralizuotų. Kai šarmai jungiasi su rūgštimis, jie vienas kitą 
neutralizuoja, sudarydami druską ir vandenį. Tai elementari neu-
tralizacijos reakcija.

 Taigi citrinos rūgštis C6H8O7 šarminėje terpėje būtų neutra-
lizuota. Neutralizacijos reakcijoje būtų sunaudota ir dalis šarmo, 
todėl terpės pH taptų mažesnė, t. y. ji parūgštėtų. Todėl, bet ko-
kiu atveju, citrina, kuri yra labai rūgšti, gali tiktai rūgštinti.

Įdomu, kad kuomet kalbama apie citrinos cheminę sudėtį, 
pirmoje vietoje dažniausiai minimas vitaminas C (kurio 100 g 
citrinos yra viso labo tik 40 mg), o apie citrinos rūgštį ir kitas 
organines rūgštis, kurių citrinoje yra net 5700 mg (kai kurie šal-
tiniai nurodo iki 8000 mg), nė neužsimenama. Citrina dažnai 
tituluojama vitamino C karaliene, tačiau iš tiesų pagal vitamino 
C kiekį ji smarkiai atsilieka nuo kitų vaisių ar daržovių. Lietu-
viškoje Vikipedijoje esančiame sąraše pagal vitamino C kiekį ci-
trina užima tik aštuonioliktą vietą. Pavyzdžiui, juodieji serbentai 
vitamino C turi penkis kartus daugiau. Norėdami vien tik iš ci-
trinos gauti vitamino C paros normą (80 mg), turėtume suvalgyti 
200 gramų citrinų. Užtat citrina visus vaisius ar uogas viršija 
bendru organinių rūgščių kiekiu.

100 g citrinos sudėtis: organinių rūgščių, iš kurių daugiausia 
yra citrinos rūgšties – 5700 mg; vitamino C – 40 mg; kalio –163 
mg; kalcio – 40 mg; magnio – 12 mg; natrio – 11 mg; sieros – 10 
mg; fosforo – 22 mg; chloro – 5 mg.

Kaip matome, citrinoje daugiausia yra organinių rūgščių. 
Šiose rūgštyse ir slypi citrinos vertė. Kitomis sudėtinėmis da-
limis citrina niekuo ypatingu neišsiskiria. Tiesos dėlei reikia 
pasakyti, kad ir vitaminas C turėtų būti priskirtas prie rūgščių. 
Askorbo rūgštis yra viena iš daugelio organinių rūgščių, bet ji 
nepagrįstai pavadinta vitaminu C (plačiau apie tai – sk. 4.9). 

Šarminančių metalų (kalio, kalcio, magnio, natrio) citrinoje 
yra daugiau – 226 mg, o rūgštinančių (sieros, fosforo, chloro) – 
37 mg, tačiau jie nulemia potencialųjį rūgštingumą, kuris nusta-
tomas sudeginus citriną ir titruojant jos pelenus. Šiuo pagrindu 
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citriną galima būtų priskirti prie šarminių produktų, jei pamirš-
tume, kad šiuo atveju kalbama tik apie potencialųjį rūgštingumą.

Potencialusis citrinos rūgštingumas yra šarminis, tačiau tai 
citrinos pelenų šarmingumas. Deginant citriną organinės rūgš-
tys, kurios yra vandenilio jonų H+ tiekėjos ir gerina sveikatą, 
suyra. Tai gal tie, kurie sako, kad citrina šarmina, valgo citrinos 
pelenus? 

 Tačiau iš tikrųjų citrina yra net labai rūgštinantis maistas, 
nes tikrasis jos rūgštingumas, kuris matuojamas pH dydžiu, yra 
nepalyginamai didesnis. Būtent dėl savo tikrojo rūgštingumo, 
kuris yra ypač didelis (pH = 2), citrina yra taip vertinama ir įeina 
į daugelio patiekalų bei namuose gaminamų vaistų sudėtį. Todėl, 
skaitant ir girdint apie rūgštingumą ar šarmingumą arba apie šar-
minančius ar rūgštinančius produktus, visų pirma reikia pagal-
voti arba klausti, apie kokį rūgštingumą rašoma ir kalbama: apie 
potencialųjį ar tikrąjį. To neskiriant, teiginiai lieka supainioti ir 
nepagrįsti.

Teiginiai apie citriną iš TV laidos „Klauskite daktaro“ (pa-
pildomi paaiškinimai A. Ž.):

Apie šį vaisių nei vieno blogo žodžio.
Citrinoje yra iki 8% (8000 mg/100g) citrinos rūgšties. – Tiek 

yra organinių rūgščių, tačiau citrinos rūgšties daugiausia.
Vitamino C dienos normai patenkinti reikėtų 2-3 citrinų.
Arbata su citrina tinka ir skonio pagerinimui, ir gydymui.
Su dukra valgom citriną skiltelėm, kaip apelsiną, – sakė lai-

dos svečias, operos solistas E. Seilius.
Peršalus naudojama citrina. – Tinka ir bet kuri kita rūgštis. 

Kuo dažniau vartosi, tuo rečiau peršalsi.
Italai citriną valgo su druska. – Geras derinys, naudojamas ir 

pas mus, tik kitu pavidalu. Dažnas mėgsta gerti raugintų daržovių 
(kopūstų, agurkų, burokėlių) rūgštų sūrymą. Toks raugintų dar-
žovių sūrymas parduodamas ūkininkų turgeliuose. Tik čia vietoj 
citrinos rūgšties yra pieno rūgštis, kuri susidaro visuose raugina-
muose (fermentuojamuose) produktuose. Internete perskaičiau, 
kad vieni raugintų agurkų sūrymą geria atvirai, o kiti pasislėpę. 
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Kokia rūgštis vartojama, nėra svarbu, nes visos rūgštys yra krau-
jo rūgštingumą didinančių vandenilio jonų H+ tiekėjos.

Citrina – antibakterinė priemonė. – Visos organinės rūgštys 
yra antibakterinės.

Nustatyta, kad citrina sumažina alkio jausmą. – Visos orga-
ninės rūgštys mažina alkio jausmą.

Citrina pagerina, ramina nervus. – Visos organinės rūgštys 
ramina nervus.

Citrina reguliuoja virškinimą. – Visos organinės rūgštys ge-
rina virškinimą.

Citrina stabdo vidinį kraujavimą ir iš nosies.
Citrina mažina kraujo spaudimą. – Visos organinės rūgštys 

mažina kraujospūdį.
Citrina yra antioksidantas. – Tas pats tinka visoms organi-

nėms rūgštims.
Vitamino C negalima perdozuoti. – Askorbo rūgštis nepa-

grįstai pavadinta vitaminu C ir todėl jo negali būti per daug. 
Tačiau šioje ir kitose TV laidose prof. Unikauskas teigė, kad 

citrina šarmina. 
Kodėl taip svarbu suprasti, kad citrina rūgština? Įsisąmoni-

nę, kad citrina rūgština, o ne šarmina (kaip dabar dažniausiai 
sakoma ir tikima), nevengsim ir kitų rūgščių maisto produktų: 
raugintų kopūstų, raugintų agurkų, spanguolių, rūgščių vaisių ir 
uogų, acto ir panašiai. Ne tik nevengsime, bet ir dažniau juos 
vartosime, nes jie teigiamai veikia mūsų sveikatą. Ir reikia atsi-
minti, kad pagrindinė veiklioji, citrinoje esanti medžiaga yra ne 
vitaminas C, kaip dažniausiai manoma, bet organinės rūgštys, 
kurių pagrindinė yra citrinos rūgštis. Pasidomėję mūsų protėvių 
mityba pamatytume, kiek daug rūgštaus maisto jie valgydavo. 
Mūsų kalba, kurioje sudėta tūkstantmečių išmintis, rodo, kad 
taip iš tikrųjų yra. 
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4. KRAUJO RŪGŠTINIMO BŪDAI

4.1. Rūgštieji vandenys

Nuo senovės žmonės kraują rūgštindavo įvairiais būdais, ta-
čiau tie metodai vadinami kitais vardais. Daugelyje kurortų krau-
jas yra rūgštinamas, tačiau pavadinimuose tai neatsispindi, nors 
dažniausiai maudomasi rūgščiuose mineraliniuose vandenyse. 
Anglies rūgštis vadinama mineralinio vandens pasu (svarbiausiu 
rodikliu). Jei mineraliniame vandenyje yra ne mažiau 750 mg/l 
laisvos angliarūgštės, tai toks vanduo vadinamas rūgščiu.

 Žinomas kurortinis miestas Kislovodskas (Rūgštieji van-
denys) garsėja savo rūgščiais narzaniniais vandenimis. Pavadi-
nimas Narzan lietuviškai reiškia Didvyris, – taip nuo senovės 
vadinti rūgštūs vandenys. Graikų mitas pasakoja, kad Heraklis, 
ruošdamasis kovai su Dzeuso ereliu, kuris lesė Prometėjo ke-
penis, maudėsi Kaukazo narzaniniuose (rūgščiuose) vandenyse. 
Dėl maudynių rūgščiuose Kaukazo šaltinių vandenyse suva-
žiuoja žmonės, sergantys įvairiausiomis ligomis. Laisvoji an-
glies rūgštis CO2, esanti rūgščiuose vandenyse, per odą patenka 
į kraują.

Galima rūgštintis ir sieros vandenilio voniomis – vandeniniu 
sieros vandenilio arba vandenilio sulfido H2S tirpalu. Šis jungi-
nys dažnai susidaro organiniams junginiams yrant be deguonies, 
pavyzdžiui, pelkėse arba išsiveržiant ugnikalniui. Sulfidiniais 
mineraliniais vandenimis gydoma daugelyje kurortų, pavyz-
džiui, Macestoje (Kaukaze), Likėnuose (Biržų rajone). Vande-
nyje sieros vandenilis tirpsta silpnai ir yra silpna sieros vande-
nilio rūgštis.

Odos pH yra maždaug 5,5. Įvairiose kūno dalyse odos rūgš-
tingumas svyruoja nuo 4,0 iki 6,0 pH. Vyrų oda šiek tiek rūgš-
tesnė nei moterų. Toks odos pH – tai organizmo apsauga nuo 
mikrobų, kuri vadinama rūgštiniu apsiaustu.

Beveik visi aktyvaus organizmo pasveikimo atvejai susiję su 



84

kraujo parūgštinimu. Tačiau netgi tada, kai tai akivaizdu, kažko-
dėl sakoma, kad buvo padidintas kraujo šarmingumas.

4.2. Rūgštinimasis actu

Apie tai, kad būtina rūgštinti kraują, pirmiausiai sužinojome 
iš JAV gyvenusio gydytojo naturopato D. Džarvio (Jarvis, 1881–
1966) knygos „Medus ir kiti natūralūs produktai“ (Джарвис Д. 
С. Мед и другие натуральные продукты, 1985). Džarvis ste-
bėjo žmonių gyvenimą ir jų įpročius.

Dažniausiai jo siūlomas receptas: Du arbatiniai šaukšteliai 
obuolių acto (6%) į arbatos puodelį ir šaukštelis medaus. Tinka 
nuo įvairiausių ligų. Taipogi ir išoriškai – gydant pūliuojančias 
žaizdas, venų išsiplėtimą, niežus, kojų grybelį.

Nebūtinai turi būti obuolių actas, galima vartoti serbentų, 
vynuogių ir paprastą actą. Bet kuriame acte veiklioji medžiaga 
yra acto rūgštis. Actas gali būti skirtingo stiprumo: 9%, 6%, 5%, 
2%. Yra ir 70% acto esencija, kurią prieš vartojimą būtina pra-
skiesti. Stipresnis actas veikia stipriau ir jo reikia mažiau. Bet 
kuris actas rūgština ir tuo pačiu skystina kraują. 

Acto rūgšties formulė – C2H4O2. Norint tiksliau atvaizduo-
ti molekulės struktūrą, ji dažnai yra rašoma taip: CH3-COOH, 
CH3COOH arba CH3CO2H.

Acto rūgštis labai svarbi gyvo organizmo chemijoje. Kūne 
acto rūgštis susidaro iš angliavandenių ir gali virsti anglies dvi-
deginiu bei vandeniu, bet gali būti naudojama ir kaip statybinė 
medžiaga, gaminant stambesnes molekules: karbonines rūgštis 
ir steroidus.

9% ar 6% actu galima įtrinti kojas, rankas, krūtinę ar visą 
kūną. Acto paviršiaus įtempimas yra mažas ir jis per odą lengvai 
patenka į kraują. 

Džarvis pastebėjo, kad dozė gali būti labai individuali. Kai 
kurie žmonės sakėsi, kad deda tik 1 šaukštelį obuolių acto į 
stiklinę vandens arba du šaukštelius, kiti pila acto į stilinę per 
piršto storumą, dar kiti per du pirštus ir po to pripildo stiklinę 
vandens. Sutikau ir tokių, – rašė jis, – kurie gerdavo pusiau pra-
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skiestą actą, o viena moteris sakė, kad kartas nuo karto jai labai 
norisi rūgšties, ir ji geria po stiklinę obuolių acto.

Tai nuo senovės žinomas metodas. Šv. Rašto Senojo testa-
mento Rūtos knygoje skaitome: ...dažyk savo duonos kąsnį acte 
(Rut 2, 14). 

Svarbu žinoti, kad kalis atlieka pagrindinį vaidmenį druskos 
rūgšties gamyboje (sekrecijoje) ir išsiskiria į skrandį kartu su 
ja. Todėl tiems, kas negali gerti rūgšties dėl tariamai padidinto 
skrandžio rūgštingumo (žr. sk. 14.3), reikia pasidomėti, ar pa-
kanka kraujyje kalio ir jį atstatyti.

Internete siūloma pirkti ir gerti iš kitų šalių atvežtą actą: ry-
žių arba kokosų. Prekybos centruose galima nusipirkti vyno, vy-
nuogių, balzaminio ir kitokių rūšių acto – pasirinkimas didelis. 
Galima patiems pasigaminti obuolių, serbentų, vyšnių, aviečių 
ir kitokių vaisių ar uogų acto. Esminio skirtumo tarp jų nėra – 
cheminė formulė ta pati, skirtingų pavadinimų actai skiriasi tik 
spalva, kvapu ir kitais elementais, kurie yra vaisiuose ar uogose, 
iš kurių jis gaminamas. Bet tai nėra svarbu, nes acto suvartojame 
nedaug. Pagrindinį vaidmenį bet kuriame acte atlieka vandeni-
lio jonai H+. 

Bet koks actas, kaip ir bet kokia kita rūgštis, yra vandenilio 
jonų tiekėjas. Neverta ieškoti egzotiško acto, – esą jis kažkuo 
geresnis už kitas rūšis. Svarbiau yra acto stiprumas. Jei stipru-
mas yra mažas (pavyzdžiui, ryžių acto 2%), tai norint gauti tą 
patį efektą jo suvartoti reikia daugiau. Jei actu vilgome odą, tai 
geriau vartoti stipresnį – 9% spirito ar stalo actą. Jei vartosime 
silpnesnį, poveikis bus mažesnis ir acto reikės daugiau. Kojoms 
vilgyti naudoju 9% spirito actą. Neišsigąskite, formulė ta pati – 
pirmiau etilo alkoholis (spiritas), tik paskui actas. Toks yra acto 
gamybos procesas. Actą gamina acto rūgšties bakterijos, kurios 
etilo alkoholį suraugina į actą. Be abejo, namuose raugintas ac-
tas yra kvapnesnis, malonesnis vartoti ir šiek tiek vertingesnis. 
Internete yra daug naminio acto gamybos receptų.

Tarpukario Lietuvos laikais (1918-1941 m.) kareiviams buvo 
nustatyta acto dienos norma – 50 gramų. Tai nepatikrinta, žodžiu 



86

gauta informacija. Galbūt nurodytas kiekis nėra tikslus, bet tai 
nekeičia esmės. Svarbu, kad rūgštis (actas) buvo privaloma.

4.3. Urinoterapija

Dž. Armstrongo knygoje „Gyvasis vanduo“ aprašytą urino-
terapiją arba gydymąsi šlapimu medikai griežtai neigia. Kaip 
galima gydytis šlapimu, t. y. tuo, ką organizmas išmeta iš savęs? 
Tačiau ir naudojantys šį metodą taipogi nežino gydymosi šlapi-
mu esmės.

Gydo šlapime esantys vandenilio jonai, kurie rūgština krau-
ją. Bet vandenilio jonų pakankamai būna tik rūgščiame šlapime. 
Šlapimo pH gali labai ryškiai keistis – nuo 4,6 (labai rūgštus) 
iki 8,0 (labai šarminis). Gydymo tikslams tinka tik rūgštus šla-
pimas. Tuo tarpu visų ligonių šlapimas yra šarminis. Gydymas 
šarminiu šlapimu ne tik nepadeda, bet gali ir pakenkti.

Kam gerti šlapimą, – kuriame be gydančių vandenilio jonų 
yra ir tai, kas, švelniai tariant, organizmui netinka, – kada pa-
sirūgštinti galima ir paprasčiau, ir maloniau, tiesiog vartojant 
kokią nors rūgštį. Kai nesuvokiama esmė, metodas naudojamas 
aklai pasitikint tuo, kas išgirsta.

Džarvis rašo apie tyrimą, kurį jis atliko, norėdamas išsiaiš-
kinti, koks yra sergančio žmogaus šlapimo rūgštingumas. Dve-
jus metus jis stebėjo ir tyrė 12-os vaikų ir 12-os suaugusiųjų 
šlapimą bei jų sveikatą. Išvada: Ligos požymiai pasirodo, kai 
šlapimo pH rodiklis dienos bėgyje tampa šarminis. Todėl pirmas 
sveikatos rodiklis yra šlapimas. Ligos atsiradimą rodo šarminis 
šlapimas.

Armstrongas gydė ne tik sveiko žmogaus šlapimu, bet ir ba-
davimu, kuris irgi rūgština kraują (žr. sk. 4.8). Rūgštus šlapimas 
yra bespalvis. Kuo šlapimas geltonesnis, tuo jis šarmingesnis.

Pasireiškia dar ir toks efektas. Išgėrus rūgšties ir tuo pačiu 
padidinus vandenilio jonų skaičių, hipotalamas (pagumbrio liau-
ka) duoda komandą inkstams tuos papildomus vandenilio jonus 
pašalinti iš organizmo, – kad kraujo pH vėl būtų toks pat 7,4 
(žr. sk. 8.2.1). Ką daryti? Jei sąmoningai ir atkakliai rūgštinsime 
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kraują, tai po kiek laiko hipotalamas sutiks su nauju kraujo rūgš-
tingumo lygiu. Todėl tam tikrą laiką, maždaug 1-2 mėnesius, 
reikia tikslingai didinti vandenilio jonų kiekį kraujyje.

Padidėjusį šlapimo išsiskyrimą geriant obuolių actą paste-
bėjo ir Džarvis, tačiau jis aiškino, kad tokį poveikį sukelia acte 
esantis kalis. 

Sveiko žmogaus šlapimas turėtų būti visiškai skaidrus. Kad ir 
neryški šlapimo spalva, jei tai ne nuo maisto (burokėlių ar ciber-
žolės), rodo nepakankamą kraujo rūgštingumą. 

Perėjimas į naują rūgštingumo lygį trunka ne mažiau mėnesio.

4.4. Arbatos grybas

Apie arbatos grybą sklinda legendos, kaip apie magišką svei-
katinimosi priemonę. Siūloma jį pirkti už nemenką kainą. Kas 
tai per „stebuklas“?

Arbatos grybas vadinamas daugybe vardų: arbatinė medūza, 
kombuča, arbatos gira, fango. Jis kildinamas iš įvairiausių ša-
lių – Indijos, Kinijos, Vokietijos, Tibeto. Viskas gali būti tiesa, 
nes arbatos grybas seniai išpopuliarėjęs, paplitęs po visą pasaulį, 
tad gali būti atgabentas iš bet kur. Legendos byloja, kad kadai-
se Korėjos gydytojas ypatinga arbata nuo gastrito gydė Japoni-
jos imperatorių. Teigiama, kad vokiečiai šiuo raugintu gėrimu 
gydė medžiagų apykaitos sutrikimus, reumatines ligas, podagrą, 
skrandžio ir žarnyno ligas. Rytiečiai grybo gaminamą gėrimą 
vadino gyvybės eliksyru ir juo lengvindavo virškinimo trakto, 
žarnyno veiklą, stiprindavo energines ir gyvybines galias. In-
donezijos gyventojai gydydavosi apsinuodiję, o japonų geišos 
tikėjo, kad antpilas padės išsaugoti gražią figūrą. Juo netgi švie-
sinama oda ir skalaujami plaukai – tai suteikia jiems vešlumo ir 
blizgesio. 

Iš tikrųjų, arbatos grybas yra acto rūgšties bakterijų ir mielių 
simbiozinė kolonija. Grybas auginamas saldžiame skystyje, kur 
mielės skaido cukrų į alkoholį, o bakterijos alkoholį perdirba į 
acto rūgštį. Tad dažnokai skystis vadinamas arbatos gira.

Taigi arbatos grybo „stebuklingos“ savybės priklauso nuo 
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to, kad jo gaminamas gėrimas yra silpna acto rūgštis (apie 1%), 
todėl jis geriamas stiklinėmis. Siūloma gerti iki 3-4 stiklinių per 
dieną. Žodžiu, arbatos grybo gėrimas taipogi yra kraujo rūgšti-
nimas. Sveikatina tie patys vandenilio jonai H+. 

4.5. Rūgštinimasis pieno rūgštimi

Pieno rūgšties CH3-CH(OH)-COOH yra nuo 1% iki 1,5% 
visuose rūgščiuose pieno produktuose. Pieno rūgštis neužsibū-
na skrandyje, jos paviršiaus įtempimas mažas, todėl ji lengvai 
prasiskverbia per skrandžio sieneles. Tačiau pieno rūgštis grei-
tai sudega, ir kraujas vėl grįžta į pradinę šarminę būklę. Prie to 
prisideda ir piene esantis kalcis, apie kurio perteklių jau rašyta. 
Todėl neverta valgyti arba gerti ir rūgštaus pieno gaminius. 

Tačiau pieno rūgšties yra ne tik pieno produktuose. Pieno 
rūgštis yra bene dažniausiai mityboje vartojama rūgštis. Pieno 
rūgštimi rūgštinamės valgydami raugintus kopūstus, raugintus 
agurkus, burokėlius, grybus ir bet kokias kitas raugintas arba 
fermentuotas daržoves ar vaisius

Dažnai tenka girdėti: valgykite raugintus kopūstus, nes juo-
se gausu vitamino C – daugiau, negu šviežiuose. Tai netiesa, 
nes pastovėjusiuose kopūstuose ir kitose daržovėse vitamino 
C savaime mažėja. Tačiau raugintuose, o vartojant svetimžodį 
– fermentuotuose (lot. žodis fermentum lietuviškai reiškia rau-
gas), kopūstuose ir kitose daržovėse yra gausu pieno rūgšties. 
Ją pagamina pieno rūgšties bakterijos fermentuodamos daržovių 
angliavandenius. Raugintose daržovėse šiek tiek mažiau anglia-
vandenių ir daugiau rūgšties, kuri mums taip reikalinga.

Rūgštintis pieno rūgštimi pataria ir B. Bolotovas (Болотов Б. 
В.), nors jis visai nemini šios rūgšties. Jo receptas: Suberti pusę 
stiklinės sausos arba žalios žolės ir stiklinę cukraus į tris litrus 
vandens arba išrūgų. Vaistažoles marlėje panardinti į dugną. Jei 
naudojamas vanduo, tai reikia įdėti šaukštą išrūgų arba rūgš-
čios grietinės užkratui. Pieno rūgšties bakterijos perdirbs auga-
lus iš alkaloidinės struktūros į aminorūgščių struktūrą. Gauta 
gira labai teigiamai veikia širdies ir kraujagyslių sistemą. Gerti 
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po pusę stilinės 30 minučių prieš valgį. Receptas geras, tačiau 
paaiškinimas neatitinka tikrovės: pieno rūgšties bakterijos gami-
na ne amino rūgštis, bet pieno rūgštį.

Štai dar vienas senas, M. Katkaus aprašytas receptas, kurį 
naudojo ir tebenaudoja visos šeimininkės: Į virintą vandenį įpila 
rūgienių miltų ir kaipo užraugą įdeda duonos plutą. Į statinė-
lę nuo 12 gorčių deda vieną gorčių miltų. Už dviejų parų jau 
rūgštis vartojama. Receptas šiek tiek gali skirtis priklausomai 
nuo to, kokius angliavandenius dedate į vandenį: cukrų, miltus, 
daržoves ar vaisius. Esmės tai nekeičia, nes pieno rūgšties bak-
terijos angliavandenius paverčia pieno rūgštimi. 

Internete pasakojama ir apie rūgštų gėrimą, pavadintą re-
džiuvelakas. Jis pristatomas, kaip labai naudingas mūsų orga-
nizmui, kadangi turi daug pieno rūgšties. Geriant šį gėrimą geri-
nama virškinimo sistema ir stiprinamas imunitetas. Pasigaminti 
redžiuvelaką iš kopūstų labai paprasta. Reikia sumaišyti 1,5 li-
tro smulkiai plaktuvu ar peiliu susmulkintų kopūstų ir tiek pat 
vandens. Laikyti kambario temperatūroje 3-5 dienas, kol surūgs. 
Maistui naudojamas nusunktas skystis. Redžiuvelake esanti 
rūgštis yra ta pati pieno rūgštis, kurią bakterijos pagamino iš 
kopūstuose esančių angliavandenių.

4.6. Šaltos maudynės

Vanduo yra labai talpus šilumai ir todėl jis šaldo 14 kartų sti-
priau, negu tos pačios temperatūros oras. Vandens temperatūrai 
pakelti reikia daug šilumos. Daug šilumos reikia ir kūno, kurį 
taip pat sudaro daugiausia vanduo, temperatūrai pakelti. Pavyz-
džiui, 70 kg masės kūno temperatūrai padidinti vienu laipsniu, 
reikia 58 kilokalorijų. Todėl galima įsivaizduoti, koks organiz-
me užsikuria šilumą gaminantis „katilas“, kai kūnas panardina-
mas į šaltą vandenį arba juo apliejamas.

Tyrimai rodo, kad trumpai, iki 30 sekundžių, būnant labai 
šaltame vandenyje (maždaug nulio laipsnių temperatūros), stai-
giai 4-5 kartus padidėja deguonies suvartojimas, sustiprėja kvė-
pavimas, padidėja raumenų aktyvumas. Normali kūno tempera-
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tūra atsistato labai greitai – po 10-15 minučių. Taigi per 15 min. 
po šalto dušo (šalčio smūgio) termoreguliacijos sistema grąžins 
kūnui įprastinę temperatūrą. Tapsite sveikesni ir žvalesni. Dėka 
intensyvios oksidacijos kūnas suvartoja 4-5 kartus daugiau de-
guonies, į kraują patenka daug anglies dvideginio ir pieno rūgš-
ties, ir kraujas parūgštėja. 

Išbandžiau ir aš šaltas maudynes, tačiau ilgiau taip kankin-
tis nepanorau. Teko išklausyti ir kito prisiekusio sveikuolio ap-
gailestavimą, kad taip ilgai save kankino šaltomis maudynėmis. 
Taip, yra karštos prigimties žmonių, kuriems šaltos maudynės 
tinka ir jie gerai jaučiasi, bet daugumai žmonių prisiversti tokiu 
būdu sveikatintis yra labai sunku. O ir kam šitaip save kankinti, 
jei tą patį rezultatą galima pasiekti kur kas maloniau: reguliuo-
jant kvėpavimą, keičiant mitybą, rūgštinantis bet kokia organine 
rūgštimi arba maudantis šiltame vandenyje. Karšta vonia ar pir-
tis taip pat rūgština kraują. 

4.7. Lėtas bėgimas

Sveikuoliai žino, kad sveikatinantis geriausiai tinka lėtas, bet 
ilgas bėgimas – ne trumpiau 30-ies minučių. Bet koks fizinis 
krūvis pirmiausiai reikalauja daugiau deguonies. Pavyzdžiui, lė-
tai einat 4 km/val. greičiu, deguonies poreikis padidėja 4 kartus, 
lyginant su ramybės būsena. O bėgant vidutinius nuotolius – iki 
30-ies kartų. Tačiau toks santykis tarp deguonies sunaudojimo ir 
fizinio krūvio teisingas tik tada, kai visa energija gaunama kvė-
puojant per plaučius, vadinamuoju aerobiniu kvėpavimu, kuo-
met oksidacija vyksta dėka deguonies.

Aerobinė oksidacija vyksta tada, kai kūnas gauna pakanka-
mai deguonies. Tačiau bėgimo pradžioje, net ir labai intensyviai 
kvėpuojant, raumenys gauna mažiau deguonies, negu jiems rei-
kia. Todėl pradėjus bėgti staigiai padidėja anaerobinis kvėpavi-
mas, t. y. gliukozės oksidavimas be deguonies. 

Bėgant 100 metrų atstumą sportiniu greičiu, reikia tiek ener-
gijos, kiek duotų 7 litrai deguonies, oksiduodami gliukozę. Ta-
čiau net fiziškai stiprus žmogus per vieną minutę gali suvartoti 
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tik 5 litrus deguonies, o sportininkai 100 metrų nubėga per 10-
12 sek. Daugelis sportininkų 100 metrų bėga sulaikę kvėpavimą, 
giliai įkvėpę tik starto metu. Bėgdamas 100 metrų, sportininkas 
gali įkvėpti ne daugiau kaip 0,5-0,7 litro deguonies. O pagal su-
naudotą energiją reiktų 7 litrų, t. y. 10 kartų daugiau. 

O juk tokius atstumus dideliu greičiu bėga ne tik sportinin-
kai. Kad suspėtume į autobusą, mes taipogi bėgame smarkiai 
ir mums taip pat trūksta deguonies. Ir naudojamės anaerobiniu 
kvėpavimu arba anaerobiniu gliukozės oksidavimu.

Bėgant ilgesnius atstumus, deguonies trūkumas būna mažes-
nis. Bėgant 400-1500 metrų, deguonies trūksta 30-50%, o bė-
gant maratoną – tik apie 10%. 

Anaerobinė gliukozės oksidacija išnaudoja tik 7% gliuko-
zėje esančios energijos. Tačiau energiją išlaisvina labai greitai. 
Greitas didelių energijos kiekių išlaisvinimas suteikia galimybę 
pasiekti didesnį galingumą, negu kvėpuojant plaučiais, t. y. ae-
robiniu kvėpavimu. 

Galutinis anaerobinio proceso rezultatas yra pieno rūgštis, 
kurios kiekis kraujyje staigiai padidėja pirmosiomis bėgimo aki-
mirkomis. Jei ramybės būsenoje kraujyje yra 5-20 mg/dl pieno 
rūgšties, tai bėgant jos padaugėja iki 50-100 mg/dl, o kartais ir 
iki 200 mg/dl. Toks pieno rūgšties kiekis gali pažeminti kraujo 
pH iki 6,0 – kraujas tampa pakankamai rūgštus. Tuo ir pasi-
reiškia sveikatinantis bėgimo poveikis, o ne vien dėka fizinio 
krūvio, kaip dažniausiai apie tai sakoma. Tai, kad bėgant atsi-
randa pieno rūgštis, žinoma seniai, tačiau jos atsiradimas buvo 
ir tebėra vertinamas negatyviai. 

Ilgas ir lėtas (ne mažiau pusvalandžio) bėgimas gerokai pa-
rūgština kraują. Jau žinome Verigo-Boro efektą: didėjant rūgš-
tingumui, hemoglobinas lengviau atiduoda deguonį ir kraujas 
geriau aprūpina visas kūno ląsteles deguonimi. Dėl to, tolygiai 
bėgant, organizmas beveik visai atsisako anaerobinio kvėpavi-
mo ir pereina prie aerobinio. Kraujyje atsiradusi pieno rūgštis 
pagerina kūno aprūpinimą deguonimi.

Tačiau bėgant kraują rūgština ne tik pieno rūgštis. Kiek vė-
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liau, praėjus šiek tiek laiko nuo bėgimo pradžios, kaip energi-
jos ištekliai pradedami naudoti ir riebalai. Ilgiau bėgant, kraujo 
rūgštinimą pieno rūgštimi pakeičia riebalai, kurie oksiduoda-
miesi išskiria ketoninius kūnus (žr. sk. 7.24), o pastarieji taipogi 
rūgština kraują. Jei bėgimo pradžioje energija buvo gaunama 
vien iš gliukozės, tai ilgiau bėgant anaerobinis kvėpavimas duo-
da ne daugiau kaip 5% energijos, o likusią dalį – aerobinis kvė-
pavimas. Iš to kiekio 13-42% tenka iš angliavandenių gaunamai 
energijai, o 58-87% – iš riebalų. Ilgiau bėgant, intensyviai nau-
dojamos riebalų atsargos.

Stipriai parūgštinus kraują, viename kvadratiniame milime-
tre raumens atsiranda iki 2500 smulkių kapiliarų, o esant šarmi-
niam kraujui – tik 30-80. Tai viena iš priežasčių, dėl ko mažėja 
kraujo spaudimas bėgiojant. Kodėl afrikiečiai bėga greičiau už 
europiečius? Juodaodžių raumenyse daugiau kapiliarų, nes jų 
kraujas rūgštesnis.

Kodėl bėgioti reikia lėtai? Džarvis rašo: Sunkus fizinis dar-
bas duoda šarminę šlapimo reakciją. Daugybė tyrimų rodo, kad 
sveikatai naudingiausias yra bėgimas, naudojant 40-50% savo 
pajėgumo. Tai lengva treniruotė. Todėl maratonas negali būti 
sveikatinantis, nes yra per daug alinantis ir šarmina kraują. 

4.8. Badavimas

P. Bregas (Paul Chappius Bragg) yra rašęs: Mūsų kraujas 
turi būti šarminis. Dauguma ligų atsiranda nuo acidozės. Krau-
jo šarminimui Bregas siūlė badavimą bei šarminę dietą ir vengti 
visų rūgščios reakcijos produktų. O rūgština, pasak jo, visų pir-
ma, cukrus ir angliavandeniai.

Džarvis rašo priešingai: anot jo, migreną, galvos skausmus 
arba svaigimą, peršalimus ir kitas ligas sukelia šarminis kraujas. 
Tad jis pataria rūgštinti kraują obuolių actu. 

Kuris patarėjas teisus? Be abejo, Džarvis, – juk daugelio 
žmonių kraujas yra ne rūgštus, kaip sako Bregas, o šarminis – jo 
pH 7,4. 
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Ilgas badavimas iš tikrųjų yra dar vienas būdas rūgštinti krau-
ją. Tuo nenoromis įtikina ir pats Bregas, kuris badaudamas gėrė 
tik distiliuotą vandenį, kuris yra rūgštinis. Jo pH yra 5,5-6,5, o 
vanduo, kurį geriame iš krano ar prekybos centruose pirktą, yra 
šarminis – jo pH nuo 7,2 iki 7,8. 

Bregas rašo: Badavimas yra raktai nuo sandėlio, kuriame 
gamta saugo savo energiją. Badavimas paliečia kiekvieną ląste-
lę, kiekvieną organą ir rasdina gyvybines jėgas.

Tačiau iš kur gi imasi energija badaujant, Bregas nepasakė. 
Organizmui energija būtina. Po 24-ių badavimo valandų visiškai 
sunaudojamos kūne esančios glikogeno atsargos. 

Glikogenas – tai polisacharidinis angliavandenis, kurį  gyvū-
nai ir žmogus kaupia raumenyse ir šiek tiek kepenyse. Glikoge-
nas kitaip vadinamas gyvuliniu krakmolu, nes taip, kaip augalai 
kaupia krakmolą, taip gyvūnai kaupia glikogeną – kaip maisto 
atsargas. Kraujyje trūkstant gliukozės, organizmas jos pasigami-
na skaidydamas glikogeną.

Toliau energijai gauti yra naudojami riebalai ir šiek tiek bal-
tymai. Badaujant gliukozės kiekis kraujyje sumažėja iki ribinės 
normos – apie 60 mg/dl, o trečią ar ketvirtą badavimo dieną rie-
biųjų rūgščių padaugėja 3-4 kartus, lyginant su buvusiomis iki 
badavimo. Dalis riebiųjų rūgščių kepenyse virsta į vadinamuo-
sius ketonus arba ketoninius kūnus, kurie yra rūgštys. Po dviejų 
badavimo parų ketonų kiekis išauga iki 5-6 mg/dl, o prieš bada-
vimą jų visai nėra arba labai mažai. Po savaitės badavimo keto-
nų kiekis išauga iki 40-50 mg/dl. Šios rūgštys pereina į kraują ir 
naudojamos kaip energijos šaltinis.

Ketonai parūgština kraują. Kai jų koncentracija pasiekia 
50 mg/dl ir daugiau, kraujo pH priartėja prie 7,0, t. y. šarminis 
kraujas parūgštėja ir tampa neutralus. O jei dar naudojamas 
distiliuotas vanduo, kurio pH visada žemiau 7,0 ir kuriame vi-
sai nėra kalcio, tai kraujo pH gali priartėti prie 6,9, kai kuriais 
atvejais net žemiau, t. y. kraujas tampa rūgštus. Be to, Bregas 
dar patarinėjo parūgštinti distiliuotą vandenį citrinų sultimis ir 
draudė naudoti pieno produktus, kurie šarmina kraują. 
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Matome, kad badavimas geriant distiliuotą vandenį gerokai 
sumažina kraujo pH, t. y. jį rūgština, o ne šarmina, kaip rašė 
Bregas. Pagrindinė Brego klaida yra ta, kad jis nesugebėjo tei-
singai paaiškinti savo gydymo metodo.

Rūgščią kraujo reakciją rodo dar ir tai, kad 4-tą dieną badau-
jant, pasijunta acetono kvapas iš skrandžio ir nuo odos. Taip yra 
todėl, kad yrant ketonams susidaro acetonas, kuris pasišalina iš 
organizmo kvėpuojant ir per odą.

Bregas rašo, kad sunkios yra trys pirmosios badavimo die-
nos, o nuo 4-tos dienos alkio jausmas beveik pranyksta. Kaip 
tai paaiškinti? Pirmomis dienomis kūnas naudoja tik glikogeno 
atsargas. Bet glikogeno virtimas gliukoze šarminiame kraujy-
je vyksta labai lėtai ir todėl glikogenas neduoda kraujui būtino 
gliukozės kiekio. To pasėkoje gliukozės kraujyje sumažėja, ir 
žmogus jaučia alkį. O štai riebalų atsargos į organizmo energi-
nę apykaitą įsijungia lėtai, nes riebalų skilimui reikia rūgščios 
aplinkos. 

Dėl to pirmą, antrą ir trečią dienomis žmogus iš tiesų badauja. 
Bet ketvirtą dieną, į energijos apykaitą palaipsniui įsijungiant rie-
balams, atsiranda ketonai, kurie parūgština kraują, – nuo tada 
kūnas visiškai persitvarko ir lengvai naudoja naujus energinius 
išteklius – riebalų atsargas. Tik smegenys ir toliau maitinasi 
gliukoze. Nuo ketvirtos badavimo dienos šio naujo kuro – riebalų 
– gali užtekti kelioms savaitėms, priklausomai nuo to, kiek jų yra 
sukaupta. Nuo tada sumažėja ar net visai išnyksta alkio jausmas, 
nes kūnas pilnai aprūpinamas energija. 

Kai kam gali būti sunku patikėti, kad badaujant kraujas rūgštė-
ja. Tačiau tai patvirtina ir K. Buteika, kuris pastebėjo, kad badau-
jant, kompensacijos stadijoje (kai po 3-4 badavimo dienų organiz-
mas energijai gauti ima naudoti riebalus) kvėpavimo sulaikymo 
trukmė pailgėja beveik du kartus be jokių kvėpavimo treniruočių. 
Tai reiškia, kad kraujyje padaugėjo vandenilio jonų ir kraujas tapo 
rūgštesnis. Pasitvirtina ir minėtoji Druzjako išvada, kad kraują ga-
lima rūgštinti ne tik kvėpavimu, bet įvairiais metodais.

Bėgant, – kai kraujas labai greitai parūgštėja nuo pieno rūgš-
ties, – į apykaitą netrukus įsitraukia ir riebalų atsargos. Jau po 
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40-ies bėgimo minučių riebiųjų rūgščių kraujyje būna daugiau, 
negu gliukozės, o po 80-ies minučių kūnas degina jau beveik 
vien riebalus. 

Kūnas gali pereiti prie riebalų deginimo per 80 bėgimo mi-
nučių, o badaujant – tik trečią ar ketvirtą dieną. Toks didelis 
yra kraujo parūgštinimo greičio skirtumas bėgant ir badaujant. 
Tačiau ir nebėgant, ir nebadaujant, o tik rūgštinant kraują bet 
kokia organine rūgštimi, galima naudoti savo riebalų atsargas. 
Taigi stebuklus daro ne badavimas, o kraujo parūgštinimas. 

Supratę, kodėl tokios sunkios būna pirmos badavimo dienos, 
galime to išvengti. Jei badaudami parūgštinsime kraują bet ko-
kia organine rūgštimi, nejausime alkio nuo pirmos dienos. 

Dž. Armstrogas rašo: Kai aš pirmą kartą badavau gerdamas 
tik vandenį ir šlapimą, buvau nustebintas, pajutęs labai stiprų 
širdies plakimą. Jis buvo toks stiprus, jog rodėsi, kad aš turiu dvi 
širdis. Tada aš šlapimu įtryniau galvą, kaklą ir kitas kūno vie-
tas, – širdies plakimas nurimo. Supratau, kad galiu tęsti badavi-
mą nenutraukdamas įprastinės veiklos. Odos ligomis sergantys 
mano pacientai badavo, trynėsi šlapimu, ir niekas neįtarė, kad 
jie badauja. Apsitrynus šlapimu, netgi aparatūrą pasitelkęs gy-
dytojas negalėtų pagal mano širdį nustatyti, kad aš nevalgau. 
Tačiau gydytojas tai pastebėtų, jei aš nesitrinčiau šlapimu.

Armstrongas nei žodžiu neužsiminė apie kraujo rūgštinimą, 
nors jis tai darė ir badaudamas, ir trindamasis šlapimu. Armstron-
gas nerašo, kad sunku badauti pirmąsias tris dienas. Jis surado 
būdą pašalinti alkio jausmą badaujant – tai trintis šlapimu. Tokiu 
būdu badaujantysis padidindavo kraujo rūgštingumą, nors apie 
tai Armstrongas neužsimena. Tačiau kraują parūgštinti, kaip jau 
žinome, galima ne tik trinantis šlapimu, kas visai nėra malonu, 
bet ir bet kokia organine rūgštimi.

4.9. Rūgštinimasis skruzdžių rūgštimi 

Skruzdžių rūgšties CH2O2 yra spygliuočių spygliuose, dilgė-
lėse, rudųjų skruzdžių išskyrose. Ši rūgštis šiek tiek stipresnė už 
pieno rūgštį, bet 4 kartus silpnesnė už citrinos rūgštį. 
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Kraujo rūgštinimas skruzdžių rūgštimi iš esmės niekuo nesi-
skiria nuo rūgštinimosi bet kokia kita organine rūgštimi. Skiriasi 
tik sveikatinimosi egzotika. Štai kaip tai aprašo Viktoras Su-
vorovas knygoje „Akvariumas“ (Виктор Суворов. Аквариум, 
1982): 

Serga tiktai tingūs. Nejaugi sunku kartą per mėnesį susiruoš-
ti į mišką, pabaigti su visomis ligomis ir užkirsti kelią būsimoms. 
Aš tam randu laiko. Išsiruošiu į mišką, kur manęs laukia skruz-
dėlės. Didelės, rudos miško skruzdėlės. Štai jų skruzdėlynas tarp 
pušų. Nusirengiu ir krentu į skruzdėlyną kaip į šaltą vandenį. 
Vabzdžių tūkstančiai. Aplipo kojas, rankas, visos skruzdėlės įsi-
kibo į mane. Jei ilgiau pasėdėsi – suės visą. Tačiau, jei išsilaiky-
si minutę, – tai gydymas. 

Skruzdžių išskiriamas skystis konservuoja ir apsaugo vis-
ką. O su gyvu kūnu atsitinka stebuklai. Veide nei raukšlių, nei 
geltonumo niekada nebus. Visi dantys bus sveiki. Mano senelis 
mirė 93 metų be raukšlių ir su beveik visais dantimis. Skruzdžių 
paslaptimi naudojosi ne tik mano senelis. Visa Rusija. O iki jos 
– Bizantija. O dar anksčiau – Egiptas. Skruzdėlė Egipte buvo 
laikoma geriausiu gydytoju. 

Apie šį metodą man pasakojo ir supaprastintai parodė kari-
ninkas, išgyvenimo sunkiose sąlygose instruktorius. Einant pro 
skruzdėlyną, jis atsargiai uždėjo ant skruzdėlyno delną, šiek tiek 
palaikė ir atitraukė. Delnas juodavo nuo skruzdėlių. Jas nupur-
tęs, delnus sudėjo rieškučiomis, pasiūlė man pasilenkti ir uosty-
ti. Užsikosėjau nuo rūgštumo. 

Į skruzdėlyną gulasi ir Sibiro medžiotojai, kurie žiemą il-
giems mėnesiams išvyksta į taigą gaudyti sabalų. Šitaip jie apsi-
saugo nuo peršalimo ir kitų ligų.

Kai žinai esmę to, kas vyksta nuogam atsigulus į skruzdėly-
ną, tai nebūtina į jį gultis – galima ir vaistinėje nusipirkti skruz-
džių rūgšties tirpalo, skirto odai vilgyti. Visada galima pasirūgš-
tinti ir bet kokia kita organine rūgštimi.

Senas receptas: skaudamus sąnarius ar surakintą nugarą 
plakti dilgėlėmis. Dilgėlių vanta naudojama ir pirtyje. Kai dar 
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nebuvau skaitęs Druzjako knygos ir mano kraujas buvo gerokai 
šarminis, dilgėles raudavau plikomis rankomis, tyčia jomis dil-
gindavausi kojas ir jausdavau skausmingą malonumą. Kai pra-
dėjau tikslingai rūgštintis, potraukis dilgėlėms išnyko. Paaiški-
nimas labai paprastas: dilgėlės, kaip ir skruzdės, gydo skruzdžių 
rūgštimi.

Kadaise TV laidoje „Bėdų turgus“ viena moteris pasakojo, 
kad kai vaikystėje avarijos metu ji buvo labai sužalota ir sunkiai 
judėjo, ją gydė senelė. Gydymas buvęs labai spartietiškas: į duo-
bę primesdavo dilgėlių, senelė mergaitę įkeldavo į tas dilgėles ir 
ji pati turėdavo iš duobės išlipti. Tuomet ji ant senelės labai pyko 
ir keikdavo, bet paskui dėkojo. Čia gydė ne tik skruzdžių rūgštis, 
bet ir pastangos.

4.10. Rūgštinimasis askorbo rūgštimi 

Askorbo rūgšties C6H8O6 pavadinimas kilęs nuo žodžio 
skorbutas. Manyta, o ir dabar dažniausiai manoma, kad tik šita 
rūgštis gelbsti nuo skorbuto ligos, kurios simptomai yra bendras 
silpnumas, širdies ir kraujagyslių veiklos sutrikimas. Sergant 
skorbutu kraujuoja smulkiosios kraujagyslės – kapiliarai, nes jų 
sienelės tampa pralaidžios.

Askorbo rūgšties yra beveik visuose augaluose, tačiau skir-
tingais kiekiais. Ši rūgštis turi ir kitą pavadinimą, kuris dažniau-
siai naudojamas, – tai vitaminas C. Grynu pavidalu jis buvo at-
rastas tik 1933 m.

Vitamino C rekomenduojamas kiekis dešimtis ir šimtus kartų 
viršija kitų vitaminų kiekius: suaugusiems 50-70 mg, o vaikams 
80-90 mg per parą. Vitamino C neįmanoma perdozuoti. Jau vien 
tai rodo, kad askorbo rūgštis prie vitaminų buvo priskirta nepa-
grįstai. Tai tiesiog viena iš daugelio organinių rūgščių.

Nobelio premijos laureatas L. Polingas (Linus Pauling) svei-
katos gerinimui siūlė vitaminą C vartoti kaip maisto papildą, di-
deliais kiekiais – iki 10 gramų per parą.

Pasirodo, jog skorbutą galima išgydyti ne tik vitaminu C, 
bet actu, pieno rūgštimi bei daugeliu kitų organinių rūgščių. Pa-
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žvelgę į askorbo rūgšties struktūrinę formulę pamatysime, kad 
organizmas panaudoja tik vieną vandenilio atomą, o likusi dalis 
pasišalina per inkstus. Beje, gana sunkiai, – inkstams tenka ge-
rokai pavargti. Todėl dideliais kiekiais naudoti vitaminą C nepa-
tartina, nes tai labai apkrauna inkstus.

Askorbo rūgštis pusantro karto silpnesnė už anglies ir pieno 
rūgštis, 5 kartus silpnesnė už acto ir 10 kartų silpnesnė už citri-
nos rūgštį.

Silpna rūgštis yra tada, kai jungtis su vandeniliu, kuris gali 
būti atskirtas (disocijuotas), yra stipri. Paprastai sakant, silpna 
rūgštis mažai rūgština. Todėl, jei kraujyje yra pakankamas kie-
kis vandenilio jonų, jau suskilusi askorbo rūgštis vėl grįžta į 
pradinę padėtį – į nesuskilusią askorbo rūgštį. O jei vandenilio 
jonų trūksta, t. y. šarminiame kraujyje askorbo rūgštis atiduoda 
tik vieną vandenilio joną ir yra pašalinama iš organizmo. Todėl 
greitai atsiranda jos trūkumas, nors ji ir geriama dideliais kie-
kiais. Tačiau jei kraujas bus parūgštintas kitomis organinėmis 
rūgštimis, askorbo rūgštis gali ilgai išlikti organizme, net jei jos 
į jį patenka mažai. Todėl, pavyzdžiui, šiauriečių jakutų kraujyje 
visada yra pakankamas kiekis askorbo rūgšties, nors jų valgo-
mame maiste jos beveik nėra. Taip yra todėl, kad jakutų kraujyje 
yra pakankamai vandenilio jonų, t. y. jų kraujas rūgštus.

Supratus, kad vitaminas C yra viena iš daugelio organinių 
rūgščių, nebereikia specialiai ieškoti tų vaisių ir daržovių, kur 
jos yra daug. Lygiai taip pat sėkmingai galime vartoti ir kitas 
organines rūgštis. 

Askorbo rūgšties ypatingas poveikis buvo matomas tame, 
kad be jos pradeda irti artimi savo sudėtimi baltymai – kola-
genas ir elastinas. Dėl to kraujuoja dantenos, nes kapiliarai su-
daryti vien tik iš elastino ir kai jis irsta, mažosios kraujagyslės 
pradeda kraujuoti.

Tačiau pasirodė, kad iš tikrųjų askorbo rūgštis kolageno ir elas-
tino atžvilgiu neturi specifinio poveikio, – tiesiog kolagenas ir elas-
tinas irsta šarminėje terpėje, bet gerai laikosi ir gaminasi rūgščioje 
aplinkoje. Todėl aišku, kad skorbutą galima gydyti ne tik askorbo 
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rūgštimi, bet ir citrinos rūgštimi, pavyzdžiui, žaliomis bulvė-
mis, kuriose yra 0,5% citrinos rūgšties. Galima gydyti ir spyglių 
nuoviru (tai skruzdžių rūgštis) arba acto rūgštimi, arba bet kuria 
nors kita organine rūgštimi.

Apie vitaminą C galima išgirsti prieštaringiausių nuomonių: 
nuo jo laikymo vaistu nuo visų ligų iki gąsdinimo, kad jis suke-
lia vėžį. Tačiau tiesa yra ta, kad tai tik viena iš daugelio organi-
nių rūgščių, galinti parūgštinti kraują.

 
4.11. Rūgštinimasis citrinos rūgštimi 

Nesunku atspėti, kad įvairiuose kraštuose kraujo rūgštinimui 
gyventojai daugiausia naudoja tą organinę rūgštį, kurią lengvai 
galima gauti būtent toje vietovėje.

 Mandarinuose yra 1% organinių rūgščių, apelsinuose 1,3%, 
greipfrutuose 3%, spanguolėse 3%, o citrinose iki 6%. Pagrindi-
nė rūgštis visuose šiuose vaisiuose yra citrinos rūgštis – C6H8O7. 
Yra citrinoje ir askorbo rūgšties, tačiau 100 kartų mažiau nei ci-
trinos rūgšties. Tačiau citrina laikoma vitamino C šaltiniu. Ypač 
dažnai citrinos rūgštis naudojama įvairiuose receptuose sveikatai 
gerinti. Į daugelį naudingų, sveikatinančių patiekalų siūloma įdė-
ti citrinų. Daugelio veido kremų sudėtyje yra citrinos rūgšties. 

JAV biochemikas, Nobelio premijos laureatas A. Sent-Djoris 
(Albert Szent-Györgyi), tyrinėdamas gydomąsias vitaminų sa-
vybes pastebėjo, kad grynas vitaminas C veikia blogiau, negu 
citrinos sultys, iš kurių jis yra išskirtas. Panašų „neatitikimą“ ar 
paradoksą rado ir JAV gyvenantis kinų kilmės profesorius Liu. 
Jis nustatė, kad 100 gramų šviežių obuolių daro tokį patį an-
tioksidacinį poveikį, kokį darytų 1500 miligramų vitamino C. 
Tačiau 100 g obuolių jis rado tik 5,7 mg vitamino C. Toks ne-
atitikimas yra todėl, kad obuolyje be vitamino C yra dar ir kitų 
organinių rūgščių, daugiausia obuolių rūgšties, o citrinoje yra 
daug citrinų rūgšties.

Citrinos rūgštis yra svarbus tarpinis medžiagų apykaitos pro-
duktas. Pati svarbiausia reakcijų sistema, aprūpinanti kūną ener-
gija, vadinama trikarboninių rūgščių (krebso) ciklu arba tiesiog 
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citrinos rūgšties ciklu. Žmogaus kraujyje turėtų būti ne mažiau 
2-3 mg/dl citrinos rūgšties. Jos yra ne tik citrinose, bet ir dauge-
lyje pas mus augančių daržovių bei vaisių. 

Rūpinantis kraujo rūgštingumu, reikia turėti mintyje, kad ne-
būtina kiekvieną dieną gerti kažkokią rūgštį. Mūsų kraujas gali 
būti rūgštus dėka jame esančio anglies dvideginio. Tačiau tik tuo 
atveju, jei mes jo nešarminsime šarminiu vandeniu arba daug 
kalcio turinčiu maistu.

Todėl kraujo rūgštinimą reikia suprasti kompleksiškai, kitaip 
sakant, reikia atsižvelgti į maistą, kurį valgome, ir į vandenį, 
kurį geriame, – vanduo turi būti rūgštus.

Esant blogai savijautai, šaltam orui ar artinantis gripui, gali-
ma beveik kiekvieną dieną išgerti pusę arbatinio šaukštelio citri-
nos rūgšties, ištirpintos stiklinėje vandens, pridedant 1-2 šaukš-
telius medaus. Gerti per šiaudelį.

Kartais per dieną reikia išgerti 2-3 ar net 4 tokias porcijas, 
bet su didesnėmis pertraukomis. Tai galima daryti persišaldžius. 
Jei kam nepatinka maistinė (kristalinė) citrinos rūgštis, ją galima 
pakeisti natūralia citrina. Per dieną suvalgyti pusę, visą ar dvi 
citrinas.

Priešnuodis nuo apsinuodijimo taip pat yra rūgštis. Šaukšte-
lį citrinos rūgšties ištirpinti stiklinėje vandens ir išgerti. Po 30 
min. pakartoti. Paprastai to pakanka net labai stipriai apsinuodi-
jus maistu. Nuo apsinuodijimo padeda ir acto ar bet kokia kita 
rūgštis, tačiau citrinos rūgštis yra stipresnė. Rūgštis naikina su 
pasenusiu maistu į skrandį patekusius mikrobus.

4.12. Alpinistai ir kraujo rūgštinimas

Yra paplitusi nuomonė, kad ilgaamžiškumui padeda gyveni-
mas kalnuose. Tačiau tai klaidingas požiūris. 4000 metrų aukš-
tyje ir aukščiau ilgaamžių nebėra. Nors vanduo minkštas, t. y. 
mažai turintis kalcio, ore ten per mažai deguonies. 

Alpinistams išgyventi dideliame aukštyje, kur labai trūksta 
deguonies, padeda kraujo parūgštinimas. Į aukščiausias pasau-
lio viršukalnes įkopęs V. Vitkauskas yra pasakojęs apie mitybos 
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kalnuose ypatumus: kuo aukščiau, tuo mažiau norisi cukraus 
ir visko, kas saldu. Ir tuo pačiu labiau norisi daržovių, vaisių, 
sulčių ir ko nors rūgštaus. Arbata be rūgšties jau nebegeriama. 
Rūgšties prašo pats kūnas.

Alpinistų maisto davinyje būtinai turi būti rūgštūs produktai, 
– jie ne tik silpnina kalnų ligą, bet ir pakelia alpinistų „aukščio 
lubas,“ – rašoma žurnale „Chemija ir gyvybė“ (Xимия и жизнь. 
1983, Nr. 10). Ekstremaliose sąlygose alpinistų maistas yra tik-
tai medus ir spanguolių sultys.
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5. GERIAMAS VANDUO IR SVEIKATA

5.1. Vandens kokybės ir vietovės ryšys

Kiekvienoje kūno ląstelėje yra įvairių medžiagų tirpalai. Di-
džiąją dalį kraujo (apie 9/10) sudaro vanduo. Raumenyse yra 
75% vandens, netgi kauluose – 28% vandens. Apskritai žmo-
gaus kūne yra ne mažiau kaip 70% vandens. Dauguma jo yra 
ląstelėse, o likusi dalis tarpląsteliniame skystyje.

Per metus žmogus išgeria vandens kiekį, 10 kartų viršijantį 
jo kūno svorį. Pavyzdžiui, 70 kg sveriantis žmogus per parą iš-
geria apie 2 litrus vandens, per metus – apie 700 litrų. Tad per 
gyvenimą žmogus išgeria keliasdešimt tonų vandens. 

Polis Bregas rašė: Vanduo yra būtiniausia žmogaus ir gyvū-
nų išlikimo reikmė. Pagal savo reikšmę vanduo užima antrą vie-
tą po deguonies. Tačiau keistas dalykas: vanduo, be kurio žmo-
gus galėtų iškęsti tik tris paras, dažnai yra pagrindinė žmogaus 
ir daugelio gyvūnų senėjimo priežastis. Dar daugiau: vanduo ne 
tik skatina priešlaikinį organizmo funkcijų silpnėjimą, bet ir, – 
dėl jame ištirpusių, kūnui kenksmingų, neorganinių mineralinių 
medžiagų, – sukelia žmonėms daug skausmo. 

Geriamo vandens kokybė yra ypatingai svarbus dalykas. Bu-
vęs pasaulinės gamtos apsaugos sąjungos prezidentas Šridatas 
Ramfelas yra sakęs: Nešvarus vanduo tapo pavojingiausiu žu-
diku. Nuo jo kiekvieną dieną pasaulyje miršta ne mažiau kaip 
25000 žmonių.

Kas vandenį užteršia? Be abejo, pirmiausia jį valyti reikia 
nuo biologinių taršalų. Tačiau toliau nuomonės skiriasi. Vienur iš 
vandens išvalomas chloras ir sunkieji metalai, kitur apskritai vis-
kas, – kad taptų tarsi distiliuotas. Kurį valymo būdą pasirinkti?

Kyla klausimas: kokį vandenį mums teikia gamta? Juk gam-
toje nėra chemiškai gryno vandens. Vanduo geras tirpiklis ir to-
dėl jame tirpsta beveik viskas. Natūraliomis sąlygomis, pavyz-
džiui, šaltinio vanduo yra sudėtingas įvairių medžiagų tirpalas. 
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Gamtinių vandenų sudėtis labai įvairi. Ji priklauso nuo to, iš ko-
kių uolienų išgaunamas vanduo.

Gamta negamina mūsų poreikius atitinkančio vandens. Kie-
kvienoje aplinkoje randamas ypatingas, tik tai vietovei būdingas 
vanduo, kurio cheminė sudėtis gali labai skirtis. Net lietaus van-
duo nėra visai grynas – skirtingose vietovėse ir jo mineralizacija 
skiriasi. Pasirinkimo, kokį vandenį gerti, dažniausiai nėra, – ge-
riame tą vandenį, kurį turime, t. y. tos vietovės, kurioje gyvena-
me. Ir retai kada susimąstome: o kaip geriamas vanduo veikia 
sveikatą? Koks vanduo tinkamiausias? 

Jau žinome, kad tam tikruose rajonuose ilgaamžiškumui 
padeda vietinis gamtinis vanduo, kurio sudėtyje mažai kalcio – 
8-20 mg/l. Pagal šį rodiklį pirmiausiai ir reikėtų vertinti vandenį, 
kurį geriame.

Kokios yra geriamo vandens leistinos sanitarinės normos? 
Ar tokios apskritai yra? O jei yra, tai ar jų laikomasi? 

Bėda ta, kad vanduo vis dar nelaikomas maistu, į jį žiūri-
ma tik kaip į gamtinį išteklių, kurį galima naudoti įvairioms 
reikmėms, tame tarpe ir gėrimui. Tačiau jei į vandenį žiūrėsi-
me kaip į mūsų sveikatos pagrindą, tai reikės žinoti ne tik jo 
tinkamiausią cheminę sudėtį, bet ir sutikti su tuo, kad geriamą 
vandenį reikia ruošti taip pat atsakingai, kaip ir kitus maisto 
produktus.

5.2. Vandens kietumas arba kalcis vandenyje 

Vanduo, kuriame yra daug jonų, galinčių sudaryti nuosėdas, 
vadinamas kietu vandeniu. Kietame vandenyje esantys kalcio 
Ca2+ ir magnio Mg2+ jonai sudaro netirpias medžiagas. Virinant 
kietą vandenį, ant puodų, arbatinukų, katilų sienelių nusėda 
karbonatinės nuosėdos. Nuovirų susidarymas nepageidaujamas 
garo katiluose, nes sumažina laidumą šilumai. Tokios nuosėdos 
gali susiaurinti karšto vandens vamzdžius. Kietas vanduo įtako-
ja šilumokaičių, boilerių, vamzdynų ir kitų buitinių prietaisų už-
sikimšimus, įvairius gedimus bei per greitą susidėvėjimą. Dėl jo 
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greičiau dyla tarpinės, kemšasi filtrai, sklendės, siurbliai, mažėja 
vandens spaudimas, trūkinėja vamzdžiai ir pan.

Vandens kietumas Lietuvoje dažniausiai išreiškiamas mg/l, 
mmol/l, mg-ekv/l. Be to, įvairios šalys vartoja savus vandens 
kietumo matavimo vienetus, tad nespecialistui susigaudyti nėra 
paprasta. Vaizdžiausias matavimo vienetas yra mg/l, tačiau da-
bar jis naudojamas vis rečiau. Yra lentelės, pagal kurias vienus 
matavimo vienetus galima pervesti į kitus. Mes naudosimės 
mg/l. Tokiais vienetais rašoma vandens sudėtis ant mineralinio 
vandens butelių etikečių. 

Vandens kietumas priklauso nuo jame ištirpusių kalcio ir 
magnio druskų. Kalcio druskų visada būna kelis kartus dau-
giau, todėl apytikriai apie vandens kietumą galima spęsti iš jame 
esančio kalcio.

Vandens kietumo lygius įvairūs šaltiniai laipsniuoja šiek 
tiek skirtingai, bet tai nekeičia esmės. Pavyzdžiui, Vikipedijoje 
randame tokį vandens laipsniavimą: minkštas – 0-20 mg/l, gana 
minkštas – 20-40 mg/l, kietokas – 40-60 mg/l, gana kietas – 60-
80 mg/l, kietas – 80-120 mg/l, labai kietas – virš 120 mg/l,

Kitame šaltinyje skirstoma taip: minkštas vanduo – 0-17 
mg/l, mažai kietas – 17-51 mg/l, vidutiniškai kietas – 51-120 
mg/l, kietas – 120-180 mg/l, labai kietas – virš 180 mg/l.

Kieto vandens požymiai: kalkėja vamzdynų, vandens mai-
šytuvų, santechninių prietaisų paviršiai; ant puodų, lygintuvų ir 
elektrinių virdulių sienelių atsiranda baltos, sunkiai nuvalomos 
nuosėdos; balti skalbiniai gelsta, o spalvoti blunka, drabužiai 
greičiau susidėvi; tokiame vandenyje verdami maisto produktai 
netenka dalies maistingų medžiagų.

Minkšto vandens pranašumai: prausiantis geriau puto-
ja šampūnas ir muilas, jų sunaudojama mažiau, plaukai tampa 
purūs, minkšti ir žvilgantys, nepažeidžiamas apsauginis odos 
sluoksnis; tokiame vandenyje išskalbti drabužiai yra minkštesni, 
ilgiau nesusidėvi, atrodo naujesni; sumažėja vandens šildymo 
sąnaudos; vamzdynų ir buitinės technikos nepadengia nuosėdos.

Apie kieto vandens kenksmingumą vamzdžiams ir kitokiai 
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techninei įrangai prirašyta daug. O štai apie kieto vandens įtaką 
žmogaus sveikatai rasime tik keletą neaiškių, aptakių teiginių. 
Pavyzdžiui, kad nenustatyta arba iki šiol nesurinkta pakanka-
mai duomenų. Kartais teiginiai būna tiesiog priešingi, priešta-
raujantys vienas kitam. Bet gi kietas vanduo teka ir mūsų kūnų 
gyslomis... 

Štai keletas teiginių iš įvairių šaltinių:
Tyrimai rodo, kad yra atvirkštinis ryšys tarp širdies ir krau-

jagyslių ligų ir vandens kietumo, – kalcio ar magnio kiekio jame. 
Deja, rezultatai nėra nuoseklūs. Hipotezė dėl vandens kietumo 
ir minėtų ligų kol kas nėra patvirtinta. Visgi, turimi duomenys 
leidžia manyti, kad mirtingumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų 
mažėja, didėjant magnio kiekiui geriamajame vandenyje.

Pasaulio sveikatos organizacija pažymi, kad nors atlikti epi-
demiologiniai tyrimai nurodo, kad magnis ar vandens kietumas 
gali apsaugoti nuo mirtingumo dėl širdies ir kraujagyslių ligų, 
tačiau priežastinis ryšys nenustatytas. Tyrimai tęsiami, tačiau 
iki šiol nėra surinkta pakankamai duomenų, kad būtų galima 
pasiūlyti mažiausias ir didžiausias leistinas šių mineralinių me-
džiagų koncentracijas, nes suvartojamų mineralinių medžiagų 
kiekis priklauso nuo daugelio kitų faktorių. Todėl rekomenduo-
jama didžiausia leistina koncentracija nėra nustatyta.

Nei Lietuvos, nei Europos Sąjungos teisės aktai nereglamen-
tuoja, kokio kietumo vanduo gali ar turi būti, – t. y. neribojamas 
nei didžiausias, nei mažiausias kietumas.

Internete apie vandens kietumo įtaką sveikatai randame 
panašius teiginius: geriamas vanduo gali būti tiek kietas, tiek 
minkštas, sveikatai tai neatsiliepia. Pasaulio sveikatos orga-
nizacija (PSO) teigia, kad nėra jokių įtikinamų duomenų, kad 
vandens kietumas sukeltų kenksmingą poveikį žmonių sveika-
tai. JAV Nacionalinė tyrimų tarnyba nustatė, kad kietas van-
duo gali būti vartojamas kaip kalcio ir magnio dietinis papildas. 
Kai kurie tyrimai aptiko silpną neigiamą vandens kietumo ir 
sergamumo širdies ir kraujagyslių ligomis priklausomybę tarp 
vyrų. PSO, išnagrinėjusi tokius duomenis, nutarė, kad duome-
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nys nepakankami, kad būtų galima nurodyti rekomenduojamą 
vandens kietumą. 

Iš hidrogeologinės tarnybos ataskaitos: Lietuvoje ištisai pa-
plitusi hidrokarbonatinio požeminio vandens zona, kuri naudo-
jama geriamo vandens tiekimui. Jos storis kinta nuo 200-400 
m Baltijos ir Žemaičių aukštumų rajone iki 50-150 m Nemuno 
žemumoje. Požeminio vandens mineralizacija ir cheminė sudėtis 
įvairiuose vandeninguose horizontuose bei jų dalyse nevienoda. 
Nepaisant kai kurių skirtumų bei kitimo tendencijų, visų van-
deningųjų horizontų požeminiame vandenyje vyrauja hidrokar-
bonato (HCO3

-) bei kalcio jonai (Ca2+). Ties Joniškio-Pakruojo 
ruožu vanduo yra ypatingai kietas, čia jo koncentracijos kai kur 
gerokai didesnės nei >30 mg-ekv/l (didesnės negu 600 mg/l; 1 
mg-ekv/l = 20,04 mg/l). Vandenyje vyrauja sulfatai, hidrokarbo-
natai, kalcis bei magnis. Leidžiantis link centrinės respublikos 
dalies, padidėja ir natrio kiekis.

Lietuvoje geriame požeminį vandenį ir tuo didžiuojamės 
prieš kitas šalis, kur geriamas paviršinis vanduo. Vanduo Lietu-
voje yra palyginti švarus, beveik be mikrobiologinės ir cheminės 
taršos. Tačiau jis yra labai kietas. Pasitikrinti galime internete, 
tačiau ne visos vandenvietės pateikia duomenis apie vandens 
kietumą, nerodo ir kalcio kiekio, nes, kaip sakyta, nėra leistinu-
mo normų.

Polis Bregas, kuris gėrė tik distiliuotą vandenį, pragyveno 95 
metus. Štai ką jis rašo apie kietą vandenį: Aš išaugau toje Virdži-
nijos valstijos dalyje, kur kietas vanduo. Jame ištirpusios tokios 
neorganinės medžiagos, kaip natris, geležis ir kalcis. Daugelis 
mano giminaičių mirė nuo inkstų ligų. Beveik visi jie paseno 
prieš laiką, – todėl, kad neorganinės medžiagos kaupiasi arteri-
jų ir venų sienelėse, kurios kietėja ir tampa mirties priežastimi. 
Vienas mano dėdė mirė sulaukęs tik 48-ių metų. Skrodžiant gy-
dytojai rado, kad jo arterijos buvo kietos tarsi moliniai vamzde-
liai, – taip labai jos buvo prisigėrę neorganinių medžiagų. 

Apie kietą vandenį Jungtinėse Amerikos Valstijose rašo 
ir gydytojas Džarvis (Jarvis). Ten, kur jis gyveno (Vermonto 
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valstijoje), uolienose yra daug kalkakmenio CaCO3 ir dolomi-
to CaMg(CO3), todėl geriamajame vandenyje yra daug kalcio 
oksido. Dėl to mažiausiai kas du mėnesius reikia valyti virdulio 
vidinės sienelės nuosėdas. 

Ar didelis vandens kietumas Lietuvoje nėra viena iš didelio 
mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų priežasčių? Gydyto-
jai nepataria gerti distiliuoto vandens, tačiau pagrįstą atsakymą 
kodėl, vargu ar rasime.

P. Bregas rašo: Jūs turbūt girdėjote, kad distiliuotas vanduo 
– tai negyvas vanduo. Netiesa. Tai švariausias vanduo, kokį tik 
gali gerti žmogus. Distiliuotas vanduo padeda ištirpinti toksi-
nus, kurie kaupiasi šiuolaikinio žmogaus organizme, jis teka per 
inkstus, nepalikdamas juose neorganinių liekanų – akmenų. Tai 
minkštas vanduo. Išplaukite plaukus distiliuotame vandenyje ir 
tuo įsitikinsite. Gamtinis vanduo išvalomas, jį distiliuojant. Sau-
lė garina vandenį, kuris susirenka debesyse ir iškrinta lietumi. 
Tai vienas didžiųjų gamtos stebuklų.

 P. Bregas aprašo savo kelionę po Polinezijos salas, kuriose 
jis sutiko gražius ir sveikus vietinius gyventojus, kurie gėrė tik 
lietaus vandenį. Salos yra koralinės ir nesulaiko vandens, todėl 
gyventojai priversti gerti tik lietaus vandenį arba kokoso riešutų 
pieną. Kartu keliavo keli gydytojai, kurie apžiūrėję gyventojus 
sakė, kad niekada nematė taip gerai atrodančių senų žmonių.

Avicena prieš 1000 metų rašė, kad geriausias būdas ištaisyti 
blogą vandenį yra jo distiliavimas, o jei to neįmanoma padaryti, 
tada virinimas.

Vienintelis distiliuoto vandens trūkumas, pasak N. Druzjako, 
yra tas, kad ilgai jį pavartojus organizme ima trūkti kalio. Disti-
liuotas vanduo iš kūno lengvai išplauna ne tik šlakus, bet kalį ir 
natrį. Natrio mums pakanka, jo net per daug, o su kaliu proble-
ma: gamtiniuose vandenyse jo yra labai mažai arba visai nėra. 
Kalio ir natrio santykis turėtų būti 1:2. Ilgai gerdami distiliuotą 
vandenį (ilgiau nei mėnesį) pritrūksime kalio. Tačiau jei kaliu 
papildysime maistą, distiliuotą vandenį galima bus gerti visą gy-
venimą. Tai darė Bregas. Jis kiekvieną dieną suvalgydavo po 



108

100 g razinų arba džiovintų abrikosų, vartojo jūros dumblius, 
kuriuose taipogi gausu kalio.

Hunzos slėnio (tarpukalnis Pakistane) gyventojai, kurie ge-
ria labai minkštą vandenį, augina abrikosus ir džiovina juos žie-
mai. Būtinybė valgyti abrikosus atsispindi šios tautelės patarlė-
je: Hunzų mergina niekada neis paskui savo išrinktąjį ten, kur 
neauga abrikosai.

 Džarvis rašo apie gydytoją V. Praisą (Weston Andrew Val-
leau Price), kuris Pietų Amerikoje tyrė sveikatą Peru indėnų, 
gyvenančių Andų kalnuose, daugiau nei 4 km aukštyje. Praisas 
pastebėjo, kad vietiniai gyventojai nešiojasi ant krūtinės maiše-
lius. Pasirodo, maišeliuose buvo rudieji dumbliai, kuriuos indė-
nai atsigabendavo iš vandenyno. Gydytojas nustebo, nes kelionė 
iki vandenyno ir atgal tunka apie mėnesį. Į klausimą, kodėl jie 
valgo dumblius, čiabuviai atsakė: širdies sveikatai palaikyti. Iš 
tiesų, gyvenant tokiame aukštyje visą gyvenimą, esi priverstas 
gerti distiliuotą vandenį – lietaus arba tirpsmo. Tokiose sąlygo-
se kūnui trūksta kalio, kurį Andų gyventojai papildo, valgydami 
ruduosius dumblius. 

Lietuvoje kaliu galėtų aprūpinti pupelės, bet jos nėra labai 
mėgstamos, todėl pagrindinis kalio šaltinis yra bulvės. Karš-
tomis dienomis, kai gausiai prakaituojama, į geriamą vandenį 
reikėtų dėti ne tiek natrio, kiek kalio druskų. Geriamajame van-
denyje turėtų būti kalio.

5.3. Mažai mineralizuotas vanduo

Prof. A. Lodzinskis savo knygoje „Bendrosios balneologijos 
paskaitos“ (А. Лодзинский. Лекции по общей бальнеологии, 
1949) rašo: Kuo mažesnė vandens mineralizacija, tuo lengviau 
vanduo per gleivines patenka į audinius ir atvirkščiai. Ši van-
dens savybė ir nulemia jo gydomąsias savybes. Pasak prancūzų 
gydytojo Jušaro, svarbu ne tai, kas su vandeniu patenka į orga-
nizmą, o tai, ką vanduo išplauna iš organizmo. 

Vandenyje ištirpusių mineralinių medžiagų visuma vadina-
ma vandens mineralizacija ir yra išreiškiama gramais viename 
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litre (g/l). Pagal mineralizaciją gamtiniai vandenys skirstomi į 
gėluosius (iki 1 g/l), sūrokus (1-10 g/l), sūriuosius (10-50 g/l) ir 
sūrymus (>50 g/l).

Pagal priimtą klasifikaciją vandenys, kuriuose ištirpusių mi-
neralų yra vienas gramas viename litre vandens ir daugiau, va-
dinami mineraliniais. 

Vandenys, kuriuose ištirpusių mineralų yra mažiau nei 1g/l, 
vadinami mažai mineralizuotais vandenimis. Jie skirstomi taip:

ultragėlas vanduo – mineralų mažiau nei 200 mg/l; 
gėlas vanduo – nuo 200 iki 500 mg/l;
santykinai padidintos mineralizacijos – nuo 500 iki 1000 

mg/l. 
Pagal JAV priimtą standartą, geriamajame vandenyje mine-

ralų turi būti ne daugiau kaip 500 mg/l. Kitur, pavyzdžiui, Rusi-
joje pagal GOST‘ą – iki 1000 mg/l.

Mažai mineralizuoto vandens paslaptį, – rašo Lodzinskis, 
– bandė atspėti chemikai, fizikai, fizinės chemijos atstovai, bet 
nesugebėjo. Šią mįslę įminė N. Druzjakas. Pasirodė, kad mažai 
mineralizuoto vandens gydomosios savybės priklauso ne tik nuo 
vandens cheminės sudėties, bet ir nuo to, ar pagal pagrindinius 
rodiklius atitinka sudėtį vandens, kurį geria ilgaamžių rajonuose 
gyvenantys žmonės. O svarbiausi mineralai, nuo kurių priklauso 
geriamo vandens tinkamumas, yra kalcis Ca ir hidrokarbonatai 
HCO3. Kalcio turi būti nuo 8 iki 20 miligramų viename litre 
vandens, o hidrokarbonatų mažiau nei 60 mg/l. 

Žemiau esančioje lentelėje palyginimui pateikta įvairių van-
denų mineralinė sudėtis. 

Vandens iš įvairų šaltinių cheminė sudėtis mg/l.

Vanduo Na Ca Mg K HCO3 Cl SO4 Viso 

Baikalo ežeras 6 15 4 - 59 2 5 91
Indigirkos upė 0 10 2 - 30 1 7 50
Dniestro upė 62 65 25 - 255 50 120 577
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„Neptūnas“ 2,4 41 - - 154 5 6,2 216,5
„Tichė“ 76 20 73 19 108 46 834 1376
„Vytautas“ 1727 552 240 32 300 3480 689 7020
„Birutė“ 650 186 81 6 243 1204 - 2671
„Rasa“ 551 621 160 14 268 2189 86 3888
„Boržomi“ 1500 135 135 30 4250 375 - 6425
„Evian“ 5 78 24 - 357 4,5 10 492
„Akvilė“ 2,3 49,3 5,9 - 173,8 3,0 1,0 236

Lygindami vandenis pagal minėtus pagrindinius rodiklius Ca 
ir HCO3, galime lengvai spręsti apie vandens tinkamumą sveika-
tai. Pagal šiuos rodiklius, iš lentelėje pateiktų vandenų, tinkami 
gerti yra tik Baikalo ežero ir Indigirkos upės vandenys. Baikalo 
vanduo garsėja savo ypatingomis savybėmis, o šalia Indigirkos 
upės Jakutijoje gyvena daugiausia ilgaamžių.

Lietuvoje išgaunamas požeminis geriamas vanduo, o taipogi 
ir mineraliniai vandenys, gerokai viršija šiuos rodiklius. Reikia-
mų dydžių dažniausiai neatitinka ir iš kitų šalių atvežami mine-
raliniai vandenys. 

5.4. Kuo mažiau vandenyje kalcio, tuo geriau

Kodėl taip ilgai niekas nesusivokė, kad palankesnis sveikatai 
yra vanduo, kuriame mažiau kalcio? Vienareikšmiškai atsakyti 
sunku. Daugybės dalykų iki tam tikro laiko tiesiog nepastebime.

Tyrimai ilgaamžių gyvenamose vietovėse įtikinamai rodo, 
kad sveikatai tinkamiausias vanduo yra tas, kuriame mažai kal-
cio. Tačiau šiandien vis dar sunku sutikti su išvada, kad kalcis, 
apie kurio reikšmę tiek daug prikalbėta, yra elementas, kurio 
mūsų kūne yra per daug. 

Kalcio druskos labai skiriasi nuo natrio ir kalio druskų. Kalio 
ir natrio druskos yra tirpios, o kalcio druskos netirpios. Kalio ir 
natrio jonai lengvai prasiskverbia per odą kartu su prakaitu, o kal-
cio jonai užsilaiko odoje ir ji pamažu tampa sausa, kieta, raukš-
lėta. Be to, nuo kalcio druskų inkstuose gali susidaryti akmenys. 
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Yra dar viena sudėtinė vandens dalis, kuri neigiamai veikia 
sveikatą. Tai hidrokarbonato anijonas – HCO3 

- . Visi vandenys, 
kuriuose HCO3 yra mažiau nei 60 mg/l, yra palankūs sveikatai, 
tačiau gamtoje toks vanduo aptinkamas retai.

HCO3 neleidžia kraujyje esančiai anglies rūgščiai rūgštinti 
kraujo. Beveik visuose mineraliniuose vandenyse yra daug na-
trio hidrokarbonato NaHCO3 (paprasčiau – sodos). Kai į kraują 
patenka natrio hidrokarbonatas, jis skyla į Na+ ir HCO3

- jonus, 
dėl to sustiprėja kvėpavimas. Jis stiprėja, nes pradeda trūkti de-
guonies, kadangi HCO3 šarmina kraują. O šarminiame kraujyje 
hemoglobinas sunkiau atiduoda deguonį. 

Ar pastebėjote, kad žmonės, kurie nuolat geria mineralinį 
vandenį, dažniausiai kenčia nuo viršsvorio ir dusulio? Taip yra 
dėl to, kad dėka geriamo mineralinio vandens jų kraujas yra la-
biau šarminis.

Dar sovietiniais laikais gamykloje, kur pilstomas mineralinis 
vanduo „Boržom“, tikrino darbuotojų sveikatą. Pasirodė, kad vi-
sai sveiki buvo tik tie, kurie dirbo vandens pilstytojais mažiau nei 
metus. Kiti dažnai sirgo sezoninėmis ir įvairiomis lėtinėmis ligo-
mis. Visi stebėjosi, nes darbininkai gėrė daug „gydančio“ vandens 
ir vis tiek sirgo. Vanduo „Boržom“ yra paklausus ir dabar. 

Gerti tinkamas vanduo yra tas, kuriame ne daugiau 60 mg/l 
HCO3  jonų ir ne daugiau 20 mg/l kalcio jonų. Pasidomėkite mi-
neralinio vandens, kurį mėgstate, sudėtimi. Nuolat gerti mine-
ralinį vandenį, kuriame Ca ir HCO3 viršija minėtas ribas – tai 
tiesus kelias į įvairias ligas. Geriamajame vandenyje nelabai rei-
kalingi natris ir chloras, bet jame gali būti magnio, cinko, man-
gano ir sulfato SO4 jonų.

Pašalinti vandenyje ištirpusius mineralus nelengva. Vandens 
valymą – gėlinimą galima atlikti įvairiai, bet geriausi būdai yra 
distiliavimas ir membraninis (atvirkštinis osmosas). Paprasčiau 
ir pigiau vandenį gėlinti naudojant atvirkštinį osmosą. Šiuo me-
todu iš vandens pašalinama 95-98% mineralų.

Geriamąjį vandenį reikia specialiai ruošti. Pirmiausiai jį rei-
kia nudruskinti arba gėlinti, o vėliau gėlą vandenį mineralizuoti 
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kalio, magnio, cinko ir mangano druskomis. Mineralams tirpinti 
geriausiai tinka ne chloro, o sulfatinės (sieros) druskos. 

N. Druzjakas po ilgų tyrinėjimų nustatė tinkamiausio ge-
riamojo vandens formulę. Jo užpatentuoto vandens mineralinė 
sudėtis yra tokia: K+– 80-100; Mg2+ – 24-30; Zn 2+ – 2,0-4,5; 
Mn2+ – 0,04-0,9; SO4 

2- – 197,07-249,75. Bendra mineraliza-
cija – 303,11-370,40 mg/l. Prekinis šio vandens pavadinimas 
Николинская, o ukrainietiškai – Миколiнська.

Panašios sudėties ir mineralizacijos vanduo, pavadintas Alita-
sa, gaminamas ir Lietuvoje. Tokio vandens pH lygus 6,5, t. y. jis 
visada rūgštus, o tai reiškia, kad jo vartojimo terminas neribotas. 
Tokio vandens vartojimas dar neužtikrina reikiamo kraujo rūgš-
tingumo. Svarbu, kad ir maiste, kurį valgome, nebūtų daug kal-
cio. Tačiau geros kokybės vanduo atlieka pagrindinį vaidmenį. 

Vandens netekimas (dehidratacija) yra viena iš priešlaikinio 
senėjimo priežasčių. Dehidratacija priklauso ne tik nuo išgeria-
mo vandens kiekio, bet ir nuo jo kokybės. Kietą vandenį kūnas 
įsisavina sunkiau, o minkštą – lengviau. Lengviau ir didesniais 
kiekiais kūnas įsisavina minkštą ir rūgštų vandenį. Tačiau į van-
dens kokybę, jo sudėtį bei kietumą nedaug kas kreipia dėmesį. 

Ilgai vartojant aukščiau nurodytos sudėties vandenį pastebi-
ma, kad jis gerai malšina troškulį, tai ypač matyti per karščius. 
Normalizuojasi apykaitos procesai ir dėl to norisi valgyti gero-
kai mažiau. Aptariamasis vanduo, galima sakyti, yra gydomasis, 
nes parūgština kraują ir jį suskystina, tirpdo inkstų ir tulžies pūs-
lės akmenis. Iš krano tekantį vandenį reikėtų laikyti techniniu, 
bet ne geriamu.

Neskaitant vandens cheminės sudėties, dar svarbi jo bendroji 
mineralizacija, t. y. kiek vandenyje yra ištirpusių druskų. Tai, 
kokią reikšmę bendra vandens mineralizacija turi mūsų sveika-
tai, padeda suvokti Osmoso dėsnis.
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5.5. Osmoso dėsnis

Visi žino, kad negalima gerti jūros vandens. Bet kodėl? Į šį 
klausimą padeda atsakyti Osmoso dėsnis. Osmosas (gr. osmos 
– postūmis, slėgimas) – tai savaiminė tirpiklio difuzija (skverbi-
masis) pro pusiau laidžią membraną iš mažesnės koncentracijos 
tirpalo į didesnės koncentracijos tirpalą. Pusiau laidi membrana 
yra tokia, kuri praleidžia vandenį, bet nepraleidžia jame ištirpu-
sių medžiagų.

Aiškiau sakant, jeigu du vandeninius tirpalus atskirsime pu-
siau laidžia membrana, per kurią gali praeiti vanduo, bet negali 
jame ištirpusios medžiagos, tai vanduo iš mažesnės koncentra-
cijos tirpalo pereidinės į didesnės koncentracijos tirpalą. Tas 
vandens perėjimas tęsis tol, kol didesnės koncentracijos tirpale 
padidės slėgis, kuris sutrukdys vandens prasiskverbimui iš ma-
žesnės koncentracijos į didesnės koncentracijos tirpalą. Šis pa-
pildomas slėgis, kuris sustabdo vandens skverbimąsi per pusiau 
laidžią membraną, vadinamas osmosiniu.

Taigi, jei išgertume vandenyno vandens, tai per pusiau lai-
džias žarnyno sieneles iš mūsų kraujo, – kuriame mažiau ištir-
pusių medžiagų, negu skystyje, kurį išgėrėme, – vanduo iš or-
ganizmo pradės tekėti į žarnyną, kuriame išgertas vanduo yra 
sūresnis. To pasėkoje mūsų kūnas staigiai neteks vandens.

Osmosinis slėgis svarbus visiems organizmams ir jų medžia-
gų apykaitai. Dėl osmosinio slėgio vanduo su ištirpusiomis mais-
to medžiagomis iš šaknų pakyla iki medžių viršūnių, suvirškin-
to maisto medžiagos pro virškinamojo trakto sieneles patenka į 
limfą, o išgertas vanduo per žarnyno sieneles patenka į kraują. 
Tačiau kaip sėkmingai vanduo, dėka osmosinio slėgio, pateks į 
kraują, priklauso nuo tirpalo koncentracijos, t. y. nuo vandenyje 
ištirpusių druskų arba nuo bendros vandens mineralizacijos. 

Kraujo ir visų kūno skysčių sudėtis reguliuojama labai tiks-
liai, o osmosinis slėgis tame valdyme atlieka svarbų vaidmenį. 
Tai, kaip išgertas vanduo pateks į kraują ir ląsteles, priklauso 
nuo vandens bendros mineralizacijos. 
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Jei, pavyzdžiui, išgeriame daug mažos mineralizacijos van-
dens, kuris lengviau patenka į kraują, tada kraujyje sumažėja 
jame ištirpusių medžiagų, ir – pagal osmoso dėsnį – vanduo iš 
kraujo pradeda tekėti į ląsteles, kuriose ištirpusių medžiagų kon-
centracija yra didesnė. O gerdami didelės mineralizacijos van-
denį, kuriame ištirpusių medžiagų yra daug (nuo 2 iki 12 g/l), 
pakankamu kiekiu vandens ląstelių neaprūpinsime, nors kraujy-
je vandens būtų daug. Kūnas sunkiai įsisavina didesnės mine-
ralizacijos vandenį, bet lengvai įsisavina mažai mineralizuotą 
vandenį. Net ir didelis kiekis išgerto vandens gali nepadėti, jei 
nekreipsime dėmesio į vandens kokybę. 

5.6. Kraujo klampumas

Klampumas – tai skysčių savybė priešintis tekėjimui. Klampu-
mui atvirkščia vandens savybė vadinama takumu, tekėjimu. Dėl 
kraujo klampumo kyla krešėjimo ir kraujo cirkuliacijos problemos.

Džarvis rašo: Stebėtina, kaip kraujas atiteka į visas kūno ląs-
teles. Arterijos, einančios nuo širdies, išsišakoja po visus kūno 
organus. Palaipsniui jos šakojasi į vis smulkesnes ir siauresnes 
gysleles, ir galų gale virsta smulkiausiais, į plauką panašiais 
kapiliarais. Jų yra tiek daug, kad beveik neįmanoma įsmeigti į 
kūną ploniausią adatėlę, nepažeidus bent keleto iš jų. Nuolatinė 
kraujo cirkuliacija yra būtina, nes jei ji nutrūktų, kūno ląstelės 
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žūtų ne tik dėl maisto medžiagų stygiaus, bet ir dėl užsiteršimo 
atliekomis.

Todėl reikia padėti kūno ląstelėms. Vienas iš pagalbos būdų 
– daugiau gerti rūgščių skysčių, pavyzdžiui, obuolių ar span-
guolių sulčių, nes rūgštys skystina kraują, o šarminiai skysčiai 
priešingai – jį tirština, apsunkindami jo tekėjimą. 

Gydytojai kraujo skystinimui išrašo aspiriną – acetilsalicilo 
rūgštį. Skrandyje aspirinas skyla į acto ir salicilo rūgštis. Salicilo 
rūgštis 25 kartus stipresnė už acto ir 15 kartų stipresnė už citri-
nos rūgštį. 

Kadangi kraujyje yra daugiau nei 90% vandens, tai akivaiz-
du, kad skystinant kraują pirmiausiai reikia išnagrinėti geriamo 
vandens molekulių struktūrą ir jų savybes, nes nuo to priklauso 
ir kraujo klampumas.

5.7. Vandens molekulės struktūra

Vandens molekulių savybes iš esmės apsprendžia ryšių rūšys 
tarp atomų molekulėje ir pačių molekulių struktūra – jų forma. 

Bet kurio atomo savybės priklauso nuo jo branduolio, kurio 
protonai turi teigiamą krūvį ir kartu su neutronais sudaro atomi-
nį svorį. O lengvos neigiamos dalelės – elektronai, besisukantys 
apie branduolius – dalyvauja cheminėse reakcijose. Jei neutralus 
atomas netenka elektronų iš savo išorinės orbitos, tai jis tampa 
teigiamu jonu, o jei prisijungia elektronus, tampa neigiamu jonu. 

Pagal Kulono dėsnį, dėl elektrostatinės sąveikos jonai su 
priešingais krūviais traukia vienas kitą, ir juos jungianti jėga va-
dinama joniniu ryšiu. Šiuo ryšiu yra sujungti, pavyzdžiui, natrio 
ir chloro atomai, kurie sudaro druskos kristalus – natrio chloridą 
(NaCl). 

Atomus į molekules jungia ir kitas ryšys, kuris priklauso nuo 
elektronų skaičiaus (valentingumo) išorinėje atomo orbitoje. Šis 
ryšys vadinamas kovalentiniu arba cheminiu ryšiu. Tai bendras 
arba sutampantis ryšys. Dalis elektronų tampa bendri abiems 
atomams, pavyzdžiui, vandens molekulėje – H2O. Deguonis, 
kuriam trūksta dviejų elektronų (iki 8-ių) išorinėje orbitoje, pri-
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sijungia du elektronus iš vandenilio atomų.
Yra dar ir trečia ryšių rūšis – tai vandeniliniai ryšiai. Van-

deniliniai ryšiai šiame paveikslėlyje pavaizduoti punktyrinėmis 
linijomis, o dvigubomis linijomis – kovalentiniai ryšiai. Didesni 
yra deguonies, o mažesni – vandenilio atomai.

Vandens molekulė gali turėti keturis vandenilinius ryšius. 
Skysčiai, kurių molekulės laikosi kartu dėka vandenilinių ryšių, 
vadinami apjungtais (asocijuotais) skysčiais. Toks skystis yra ir 
vanduo. 

Nuo vandenilinių ryšių priklauso labai stipri vandens suki-
bimo jėga, kuri pasireiškia dideliu paviršiaus įtempimu. Aukšta 
vandens virimo temperatūra taip pat priklauso nuo didelio kie-
kio energijos, kurios reikia vandeniliniams ryšiams suardyti. 
Kadangi šios vandens savybės augalams ir gyvūnams gyvybiš-
kai reikšmingos, tai vandenilinius ryšius galima vadinti gyvybi-
niais ryšiais.

Nuo vandenilinių ryšių priklauso ir kraujo klampumas. Esant 
rūgščiam kraujui, vandenilinis ryšys tarp vandens molekulių su-
mažėja ir kraujas, kurio pagrindas yra vanduo, tampa mažiau 
klampus, taigi skystesnis, takesnis ir lengviau patenka į kapilia-
rus. Toks kraujas geriau aprūpina ląsteles deguonimi.
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5.8. Vandens paviršiaus įtempimas

 Nuo vandenilinių ryšių priklauso vandens paviršiaus įtem-
pimas arba jo klampumas. Todėl kalbėdami apie vandens pa-
viršiaus įtempimą, turime omenyje beveik tą patį, ką aptardami 
vandenilinius ryšius. Mažindami vandenilinių ryšių dydį, mažin-
sime ir vandens arba kraujo klampumą.

Mažinti vandenilinių ryšių stiprumą galima įvairiai. Vie-
nas iš būdų yra vandens temperatūros keitimas. Kuo aukštesnė 
vandens temperatūra, tuo silpnesni vandeniliniai ryšiai ir tuo 
mažesnis vandens paviršiaus įtempimas, o tuo pačiu mažesnis 
vandens klampumas. Štai kodėl šaltas vanduo tirpina ir plauna 
blogiau nei karštas. 

Lentelėse matome paviršiaus įtempimo priklausomybę nuo 
vandens temperatūros.

Vandens 
temperatūra

C0

Paviršiaus
įtempimas

N/m

Klampumas 
Pa.s

0 75,6 1,8
18 73,0 1,0
37 70,0 0,7
45 69,0 0,6
70 64,5 0,4

Paviršiaus įtempimas matuojamas niutonmetrais (N/m), 
o klampumas paskalsekundėmis (Pa:s).

Palyginimui kita lentelė:

Vandens temperatūra 
0C

Paviršiaus įtempimas 
N/m

0 75,60
10 74,22
20 72,75
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30 71,18
50 67,91
70 64,40
100 58,90

Didėjant temperatūrai, daugėja suardytų vandenilinių ryšių. 
Tačiau kelti kraujo temperatūrą virš 37 laipsnių negalima. Todėl 
kraujo klampumui mažinti naudojamos įvairios rūgštys.

Džarvis rašo: Kraujo skystinimui liaudies medicina pataria 
padidinti kasdieninį organinių rūgščių vartojimą, valgant vy-
nuoges, spanguoles ar jų sultis. Kiekvieną dieną reikia suvalgyti 
vaisių tiek, kad iš jų būtų galima išspausti 4-ias stiklines sulčių. 
Jei rūgštinatės obuolių actu, tai dėkite į stiklinę du arbatinius 
šaukštelius.

Rūgštis padidina vandenyje kiekį vandenilio jonų, kurie su-
ardo daugelį vandenilinių ryšių. Kodėl nuo šampano greitai ap-
svaigstama? Todėl, kad jame yra rūgšties (CO2), kuri ardo van-
denilinius ryšius ir dėl to šampanas greitai patenka į kraują. 

Mažai mineralizuoti vandenys taip pat lengviau patenka į 
organizmą, nes jų paviršiaus įtempimas mažesnis, negu labiau 
mineralizuotų vandenų.

Kūnas lengviau įsisavina šiltą vandenį dėl tos pačios priežas-
ties: susilpnėja vandeniliniai ryšiai ir padidėja vandens takumas.

Magnetiniu lauku apdorotas vanduo taip pat tampa takesnis, 
nes magnetinis laukas irgi suardo vandenilinius ryšius. Tačiau 
magnetiniam laukui išnykus, vandeniliniai ryšiai po kurio laiko 
vėl atsistato.

5.9. Tirpsmo vanduo 

Tirpsmo vanduo dažnai vadinamas gyvuoju vandeniu. Ar iš 
tiesų taip? Gamtos stebėtojas M. Zverevas aprašė tokį reiškinį: 
Stambios baltos peteliškės buvo aptūpusios akmenuotą kalno 
šlaitą ties sniego tirpimo riba. Jų buvo tiek daug, jog atrodė, kad 
juda tirpstančio sniego pakraštys. Peteliškės gėrė tirpsmo van-
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denį, nepaisant jo nulinės temperatūros. Nei viena iš jų negėrė 
vandens apačioje šlaito, kuris buvo jau įšilęs nuo saulės spin-
dulių. Peteliškes traukė šviežias tirpsmo vanduo, nes jis lengvai 
įsisavinamas ir gerai malšina troškulį. Tuo tarpu saulės sušildy-
tas vanduo jau būna prisipildęs dujų ir mineralinių medžiagų ir 
todėl blogiau malšina troškulį.

 Žodis kristalas arba krištolas išvertus iš graikų kalbos reiš-
kia ledas. Romos imperijos laikais skaidrus alpių krištolas buvo 
laikomas suakmenėjusiu ledu, iš čia ir kilo jo pavadinimas – kal-
nų krištolas, t. y. kalnų ledas.

Ledo susidarymas – tai vaizdžiausias vandenilinių ryšių, nuo 
kurių priklauso vandens ir ledo struktūra, pasireiškimas. Ne-
struktūruotas vanduo būna tik dujų pavidale. Ir skystame, ir kie-
tame vandens būviuose pasireiškia vandeniliniai ryšiai, jų nėra 
tik vandens garuose. Vandeniliniai ryšiai būna stipresni ir sil-
pnesni. Skystame vandenyje gali būti ištirpę ir dujos, ir druskos, 
ir rūgštys, kurios įtakoja vandenilinių ryšių stiprumą. Šių ryšių 
stiprumą įtakoja ir temperatūra.

Ledo ir jo kristalinės struktūros savybių pavyzdžiai:
1. Kai ateina šalčiai, balutės užšąla, tačiau kad ir koks purvi-

nas buvo jų vanduo, ledas būna skaidrus.
2. Šiaurės tautelės geriamą vandenį ruošia iš jūros ledo. Jį 

ištirpdę gauna gėlą vandenį.
3. Žiemą Japonijoje skobiamos ledinės skulptūros. Jos yra 

skaidrios, nes iš ledo. Nėra pavykę išgauti spalvotą ledą, primai-
šant į vandenį dažų.

Šie pavyzdžiai rodo, kad ledas į savo struktūrą neįsileidžia 
jokių vandenyje ištirpusių priemaišų. Todėl vandens užšaldymas 
yra jo distiliavimas šaltuoju būdu.

Kietame vandens pavidale, t. y. lede, pasireiškia visi ketu-
ri vandeniliniai ryšiai. Kylant temperatūrai, molekulių šilumi-
nis judėjimas silpnina vandenilinius ryšius, irsta ledo struktūra 
ir atsiranda skystas vanduo. Visa tai žinant, vadinamąsias „ste-
buklingas“ tirpsmo vandens savybes galima labai paprastai pa-
aiškinti. Visų pirma, kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių, tirpsmo 
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vanduo yra be jokių priemaišų, panašus į distiliuotą, tačiau dėka 
suirusių vandenilinių ryšių jis yra skystesnis už distiliuotą, ir jį 
geriau įsisavina gyvi organizmai. 

5.10. Kaip gimė pasaka apie gyvąjį vandenį

Beveik prieš 40 metų pasirodė brolių Zelepuchinų knyga 
„Raktas į gyvąjį vandenį“ (В. Д. Зелепуxин, И. Д. Зелепуxин. 
Ключь к живой воде, Алма-Ата, Кайнар, 1980). Tyrinėtojai iš 
Uzbekistano išskyrė „gyvąjį“ ir „negyvąjį“ vandenį. Ir vieną, ir 
kitą vandenį jie gavo vienu metu – elektrolizės būdu.

 Chemikams nėra jokia paslaptis, koks vanduo yra „gyvasis“ 
ir koks „negyvasis“. Gyvasis vanduo yra šarminis (silpnas natrio 
šarmas NaOH), o antrasis yra rūgštus (tai silpnas dviejų rūgščių 
– druskos rūgšties HCl ir hipochlorito rūgšties HClO tirpalas). 
Abi yra chloro rūgštys, t. y. neorganinės.

Tai lengva paaiškinti. Geriamajame vandenyje daugiau-
sia yra ištirpusio natrio chlorido – valgomosios druskos. Todėl 
elektrolizės metu prie katodo susirenka natris, kuris tuojau pat 
reaguoja su vandeniu ir sudaro natrio šarmą, o prie anodo ren-
kasi chloras, kuriаm reaguojant su vandeniu susidaro druskos ir 
hipoclorito rūgštys.

Geriamasis vanduo, kaip žinome, nukenksminamas chloru. 
Sterilizuojantis jo poveikis priklauso ne nuo paties chloro, bet 
nuo hipoclorito rūgšties, kuri susidaro chlorui reaguojant su 
vandeniu. 

Sensacijos autoriai pavadino vandenis pasakiškais vardais, 
tačiau nutylėjo „gyvojo“ ir „negyvojo“ vandens cheminę sudėtį, 
nes šių vandenų cheminės formulės iškart juos išduotų. Kažkiek 
laiko sensacija gyvavo, bet vėliau sprogo kaip muilo burbulas. 
Tiesa pavienės „gyvojo“ vandens šalininkų grupelės dar yra išli-
kę. Lietuvoje šios pasakos pagrindu yra susikūrusi įmonė „Bur-
buliukas“. Ji gamina aparatus, kurie elektrolizės būdu vandenį 
suskaldo į šarminį ir rūgštinį, kurį jie vadina jonizuotu vandeniu. 
Žmogus, kuris žino tik tiek, kiek parašyta reklamoje, patiki ir 
perka. Vertėtų bent pakalbėti su tais, kurie tą šarminį vandenį 
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gėrė ilgesnį laiką ir pasidomėti, kokios buvo pasekmės.
Vis dėlto, pasakojimai apie „gyvąjį“ ir „mirusįjį“ vandenį ži-

nomi nuo senų senovės. Tai kokį vandenį reikėtų laikyti gyvuo-
ju, o kokį negyvuoju?

5.11. Augalinės ir gyvūninės ląstelės 

Pirmiausiai paklausime: kodėl Zelepuchinai vieną vandenį 
pavadino gyvuoju, o kitą negyvuoju? Jie šiuos vandenis tyrė, 
laistydami jais augalus. Šarminiu vandeniu laistomi augalai 
gerai augo, o rūgštiniu vandeniu laistomi nunykdavo. Iš čia ir 
pavadinimai – gyvasis ir negyvasis vanduo.

Tačiau ar galima bandymų su augalais išvadas šitaip, be nie-
kur nieko, tiesmukai taikyti ir žmogui? Be abejo ne, nes augalų 
ir gyvūnų prigimtis skirtinga. 

Kuo augalų ir gyvūnų prigimtys skiriasi? Tai galima aiškinti 
ir paprastai, ir sudėtingai. 

B. Bolotovas (Б. Болотов) aiškina štai taip. Ląstelės gali būti 
dviejų tipų – augalinės ir gyvūninės kilmės. Augalinės ląstelės 
gyvena fotosintezės principu, o gyvūninės – dėka beta-sintezės 
procesų. Augalinių ląstelių pagrindinis maistas yra anglies dvi-
deginis, o gyvūninių – deguonis. Augalai įkvepia anglies dvide-
ginį ir išskiria deguonį, o gyvūnai įkvepia deguonį ir iškvepia 
anglies dvideginį: tai yra augalų ir gyvūnų simbiozė. Augalai 
minta tuo, ką iškvepia gyvūnai, t. y. CO2. O gyvūnai – tuo, ką 
išskiria augalai, – O2.

Fotosintezės metu susidaro šarminės medžiagos: alkaloidai, 
augaliniai aliejai, cukrus, baltymai ir kitos medžiagos, pasižy-
minčios daugiausia šarmine reakcija. Augalai gyvena šarmi-
nėje aplinkoje, t. y. tokioje, kokią jie patys susikuria. Gyvūnai 
– atvirkščiai – gamina rūgščią terpę ir gyvena tik rūgščioje 
aplinkoje. 

Supratus, kad galimi tik du vienaląsčių gyvybės variantai, 
kyla klausimas: kuriam tipui priklauso ligas sukeliančios bak-
terijos? Anot Bolotovo, visos ląstelės, sukeliančios ligas gyvū-
nams, yra augalinės kilmės, o visos ląstelės, sukeliančios augalų 
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ligas, yra gyvūninės kilmės. Kitaip sakant, žmogus arba gyvūnas 
gali susirgti tiktai nuo augalinių ląstelių. 

Tačiau augalinės kilmės ląstelės gali gyvuoti tik šarminėje 
aplinkoje. Todėl žmogus arba gyvūnas gali susirgti tik tada, kai 
jis tampa šarminis. Atitinkamai augalų susirgimo priežastis yra 
gyvūninės kilmės ląstelės, – bet tik tuo atveju, jei augalas ims 
rūgštėti.

Dabar paaiškėja, kodėl, sutrikus bet kurio organo veiklai, 
žmoguje vyksta tipiškas puvimas ir to organo šarmėjimas. Beje, 
visi lavonai irsta tik šarminėje aplinkoje. Šarminė aplinka yra 
palanki augalinių ląstelių ir augalų augimui. Po medžiais ar ki-
tais augalais užkasta mėsa pūdama šarmina aplinką ir ypač gerai 
skatina augalų augimą. Atitinkamai – irstantys augalų „lavonai“ 
labai tinka gyvūnams ir žmogui. Tiesa, irstančius augalus mes 
vadiname kitaip: tai rūgščios (fermentuotos) daržovės ar vaisiai. 

5.12. Oksidacijos-redukcijos potencialas

N. Druzjakas gyvūninių ir augalinių ląstelių skirtumus aiš-
kina pasitelkdamas oksidacijos-redukcijos potencialo sąvoką 
(anglų k. oxidation / reduction potential – redoks arba ORP). Tai 
yra cheminės medžiagos sugebėjimo prisijungti elektronus (at-
sistatyti) matas. ORP matuojamas elektronvoltais su pliuso arba 
minuso ženklu. Neigiamas ORP ženklas žymi elektronų atidavi-
mą, o teigiamas ORP ženklas – elektronų priėmimą. Sistema su 
didesniu neigiamu ORP lengviau atiduoda elektronus sistemai 
su labiau teigiamu ORP.

Tai gana sunkiai suprantama sąvoka. Paprasčiau naudotis 
sąvokomis šarmingumas ir rūgštingumas, išreiškiamomis pH 
dydžiais. 

Bandysime pasiaiškinti, kokia ORP potencialo esmė ir 
koks jo ryšis su pH. Kai kraujo pH lygus 7,4, tada ORP yra 
neigiamas – 30 mv. Jau žinome, kad optimalus kraujo pH tu-
rėtų būti 6,9. Tokiu atveju ORP jau bus teigiamas dydis. Kas 
iš to seka? Kuo mažesnis ORP, tuo lengviau vyksta atstatymo 
arba redukcijos procesai, t. y. augimas. Taip yra su augalais, 
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tačiau didesnės ORP reikšmės skatina oksidacinius procesus, 
kurie yra svarbūs gyvūnų (ir žmonių) gyvybei palaikyti. Sa-
kėme, kad deguonis, kuris oksiduoja (degina), yra pagrindinis 
žmogaus maisto produktas.

Augalai naudoja anglies dvideginį ir išskiria deguonį. Auga-
luose vyksta fotosintezė ir jie naudoja saulės energiją:

CO2 + H2O + hv = O2 + CH2O
Gyvūnai neturi gebėjimo naudoti saulės energiją ir todėl yra 

priversti patys pasigaminti energiją oksiduodami (degindami) 
maisto medžiagas. Šios oksidacijos šalutinis produktas yra CO2, 
kurį gyvūnai iškvepia.

Galima paaiškinti dar ir kitaip. Augalai patys gamina balty-
mus, angliavandenius ir riebalus, naudodami CO2, t. y. jie atsta-
to, redukuoja tai, kas sudeginta, oksiduota. O gyvūnai ir žmo-
nės priešingai – jie valgo tai, ką atstato, ką pagamina augalai: 
baltymus, angliavandenius, riebalus ir po to juos oksiduoja, de-
gina. Tokiu būdu žmogus degindamas (oksiduodamas) apsirūpi-
na energija. Žmogus, vaizdžiai sakant, yra tarsi laužas, kurį visą 
laiką reikia kūrenti – deginti jame tai, ką pagamina (redukuoja) 
augalai. Šitaip žmogus gaminasi energiją. O augalai energiją pa-
siima tiesiogiai iš saulės.

Energija reikalinga visiems. Todėl, pavyzdžiui, senovės kinų 
filosofijoje fengšui pasaulis suvokiamas kaip energijos šokis.

Pagrindinė fotosintezės reakcija yra CO2 atstatymas iki 
CH2O, po kurios CH2O (formaldehidas arba metanalis) verčia-
mas į specialius stabilius junginius, iš kurių sudaromi baltymai, 
angliavandeniai ir riebalai. Šios reakcijos metu augalai išskiria 
deguonį, o žmogus deguonį naudoja deginimui ir išskiria CO2. 

Matome, kad augalams svarbesnis arba pagrindinis yra atsta-
tantysis (redukcinis) procesas, o gyvūnams – deginimo, oksi-
davimo, rūgštinimo procesas. Būtent iš oksidavimo (deginimo) 
gyvūnai gauna energiją. Todėl reikia visais įmanomais būdais 
skatinti oksidavimo procesus organizme. Dėl to mūsų kraujas 
ir geriamas vanduo turi turėti teigiamą ORP dydį arba rūgštinę 
reakciją.
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Apibendrintai galima sakyti, kad gyvybė visada yra kūrimo 
ir griovimo darna. Oksidacija neįmanoma be tuo pat metu vyks-
tančios redukcijos. Ir atvirkščiai. Jei viena medžiaga oksiduo-
jasi, t. y. atiduoda elektronus, tai kita medžiaga tuos elektronus 
prisijungia ir redukuojasi. Gyvūnams oksidavimo procesai yra 
pirmaeiliai. Todėl kraujas turėtų būti neutralus arba šiek tiek 
rūgštinis.

Oksiduotoju arba degintoju vadinama medžiaga, kuri reakci-
jos metu priima elektronus. Toks yra deguonis, nes jam iki pilnos 
paskutinės orbitos trūksta dviejų elektronų. Oksiduotojas atima 
iš kitų medžiagų elektronus ir tokiu būdu jas oksiduoja, degina 
(deguonis). Deguonis, degindamas (oksiduodamas) suvalgytą 
maistą (gliukozę, riebalus ir baltymus), išsilaisvina organizmo 
veiklai būtiną energiją. Todėl žmogaus kūne turi būti palankios 
sąlygos deginimui, oksidavimui.

Jei į energijos gamybą organizme žiūrėsime ORP atžvilgiu, 
tai matysime, kad jei mūsų kraujo pH yra 7,4, tai ORP bus minus 
30 milivoltų. Neigiamos OPR reikšmės rodo redukcijos, atstaty-
mo galią, o teigiamos – oksidavimo, deginimo galią. Jeigu mūsų 
kraujo atstatymo galia yra didesnė už oksidavimo, tai deginimo, 
oksidavimo procesai vyksta sunkiau. Tokiu atveju energijos iš tų 
pačių suvalgytų maisto produktų gausime mažiau. Mūsų kūnas 
reikalingą energiją gauna tik dėka oksidavimo. Tuo tarpu auga-
lai energiją ima tiesiog iš saulės. 

Panagrinėkime pavyzdį. Jūroje laivas gali plaukti pavėjui, 
prieš vėją arba, esant ramiam orui, be vėjo. Suprantama, kad 
plaukiant prieš vėją, laivo variklis tam pačiam atstumui įveik-
ti sunaudos daugiau kuro, negu plaukiant ramiu oru ar pavėjui. 
Lygiai taip ir mūsų kūnas gali gauti jam būtiną energiją, sude-
gindamas daugiau ar mažiau maisto. Jei kraujo ORP bus teigia-
mas, sunaudosime mažiau maisto, o jei kraujo ORP neigiamas, 
– daugiau. O teigiama ORP reikšmė būna tik tada, kai kraujas 
yra rūgštinis.
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5.13. Virintas ir tirpsmo vanduo

Taigi – augalams gyvasis vanduo yra šarminis, nes juose 
vyksta atstatymas (redukcija). O štai gyvūnams ir žmonėms gy-
vasis vanduo gali būti tik rūgštus vanduo, nes mūsų kūne degi-
nimo (oksidavimo) procesas yra pagrindinis. Užbėgant už akių 
pasakysime, kad tirpsmo vanduo, kuris dažnai vadinamas gy-
vuoju, yra rūgštus.

Broliai Zelepuchinai savo bandymais parodė, kad tirpsmo 
vanduo yra lengviau įsisavinamas, bet po tam tikro laiko tas 
pats tirpsmo vanduo įsisavinamas blogiau. Todėl drugeliai ir 
gėrė šaltą tirpsmo vandenį, bet ne pastovėjusį ir saulės spindu-
liuose sušilusį. Tačiau Zelepuchinai nustatė ir tai, kad tirpsmo 
vandenį užvirinus, organizmas jį įsisavins dar geriau. Taip jie 
nubraukė visas pasakas apie tirpsmo vandens ypatingumą, apie 
jo ypatingą kristalinę struktūrą ir pan. Tirpsmo vandens gerbė-
jams net į galvą neateitų tokia šventvagiška mintis – užvirinti 
tirpsmo vandenį. Tačiau pasirodė, kad užvirinus tirpsmo van-
denį, jo savybės pagerėja (kodėl taip yra, žr. sk. 5.6; 5.7; 5.8). 
Tai paaiškinama paprastai. Zelepuchinai atliko ir vandens de-
gazavimą (de + gaz – dujų šalinimas vakuumu), t. y. pašalino 
iš vandens visas jame ištirpusias dujas. Pasirodė, kad ir tokį de-
gazuotą (be ištirpusių dujų) vandenį augalai įsisavina blogiau, 
negu virintą. 

Deguoniui tirpstant vandenyje, tarp deguonies ir vandens 
molekulių sustiprėja vandeniliniai ryšiai ir atsiranda didesnės 
molekulių sankaupos. Todėl vandenį su jame ištirpusiomis dujo-
mis, vadinamąjį pusiausvyrinį, augalai įsisavina blogiau.

Zelepuchinai nustatė, kad degazuotas vanduo yra biologiš-
kai aktyvesnis, t. y. jį geriau įsisavina augalai. Degazuoti van-
denį (dujas iš vandens pašalinti) galima trimis būdais: virinant, 
vakuumuojant ir užšaldant.

Pavyzdys. Žinoma, kad atvirkštinio osmoso vandens filtrų 
našumas priklauso nuo vandens temperatūros. Temperatūrai ky-
lant, didėja jų našumas. Priežastis paprasta: didėjant vandens 
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temperatūrai, jame mažėja ištirpusių dujų ir silpnėja vandenili-
niai ryšiai. Todėl vandens molekulės lengviau prasiskverbia per 
membraną. Lygiai taip pat ir žmogaus kūnas lengviau įsisavina 
šiltą vandenį, negu šaltą.

Tampa aišku, kodėl šviežias tirpsmo vanduo yra geriau įsi-
savinamas, negu pastovėjęs tirpsmo vanduo. Ne todėl, kad tirps-
mo vandenyje liko kažkokia ypatinga struktūra, bet todėl, kad 
jame mažai ištirpusių dujų ir todėl silpnesni vandeniliniai ryšiai. 
Tačiau virinant tirpsmo vandenį, vandeniliniai ryšiai susilpnėja 
dar labiau. Virinimo metu vanduo ne tik degazuojamas (neten-
ka dujų), bet suardomi ir vandeniliniai ryšiai. Todėl virintas 
vanduo geriau įsisavinamas ir atrodo kaip biologiškai aktyvus. 
Tačiau tas vadinamasis biologinis aktyvumas pasireiškia tik to-
dėl, kad virintas vanduo tampa mažiau struktūruotas, takesnis ir 
todėl jį geriau įsisavina ir augalai, ir gyvūnai.

Tirpsmo vanduo yra beveik toks pats, kaip ir distiliuotas van-
duo. Šviežias tirpsmo vanduo yra geriau įsisavinamas už tą, ku-
ris tam tikrą laiką buvo veikiamas atmosferos. Tačiau geriausiai 
įsisavinamas yra virintas tirpsmo vanduo. Bet šį virintą tirpsmo 
vandenį kelias valandas palaikius atvirame inde, jo įsisavinimas 
pablogės (dėl į jį sugrįžtančių dujų) ir bus toks pat, kaip ir pasto-
vėjusio tirpsmo vandens. 

Išvada: tirpsmo vanduo viso labo yra minkštas arba disti-
liuotas vanduo. Toks vanduo yra rūgštus ir palaiko kraujo rūgš-
tinę reakciją, ir todėl teigiamai veikia sveikatą. Tai pastebėjo 
daugelis, tačiau paaiškinti, kodėl taip yra, nesugebėjo. Tačiau 
Zelepuchinai parodė, kad geriausiai kūnui tinka virintas vanduo. 
Apibendrinant galima pasakyti, kad vandens įsisavinimas pri-
klauso nuo keturių dalykų: 1. nuo vandens kietumo, t. y. nuo 
jame esančio kalcio; 2. nuo ištirpusių mineralų kiekio; 3. nuo 
vandenilinių ryšių; 4. nuo ištirpusių dujų. Tai žinant, galima 
pasirinkti prieinamiausią geriamo vandens variantą. 

Pirmiausia būtina domėtis vandens kietumu: kalcio turė-
tų būti iki 20 mg/l, o HCO3 iki 60 mg/l. Antra: bendra vandens 
mineralizacija neturėtų viršyti 500 mg/l. Trečia: reikia silpninti 
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vandenilinius ryšius, vandenį šildant arba virinant. Ir ketvirta: 
iš vandens derėtų pašalinti jame ištirpusias dujas. Tai galima 
atlikti trimis būdais: virinant, vakuumuojant arba užšaldant. 
Lengviausia yra virinti. Užvirus vandeniui ir palaukus, kol jis 
atvės (geriau uždengtame inde) iki gėrimui tinkamos temperatū-
ros, reiktų iškart jį išgerti, nes po kelių valandų virintas vanduo 
atstatys savo pusiausvyrinę būklę.

Tinkamo gerti vandens paruošimo pranašumas virinant ne-
kelia abejonių, ypač jei vanduo yra minkštas ir nedidelės mine-
ralizacijos. Jei vanduo yra kietas ar labai mineralizuotas, tada 
jame ištirpusias priemaišas galima pašalinti distiliuojant, šaldant 
arba filtruojant diafragminiu filtru, kuris veikia atvirkštinio os-
moso principu. Paprasčiausia būtų įsigyti diafragminį filtrą. Ga-
minti švarų vandenį, jį šaldant namų sąlygomis šaldytuve, nėra 
protinga, nes tai daug pastangų ir laiko reikalaujantis būdas. 

Virinto vandens savybės gerai žinomos pietiečiams, kurie 
karštomis dienomis geria karštą arbatą. Geria po keletą puodelių 
ir po to jiems nebaisus karštis, nes virintas vanduo gerai įsisa-
vinamas. TV laidoje „Auksinis protas“ buvo klausimas: Kokia 
arbata kinai vaišina ištroškusį pakeleivį? Galimi atsakymo va-
riantai buvo keturios arbatos rūšys. Teisingas atsakymas – balta 
arbata, t. y. karštas vanduo. 

Avicena prieš 1000 metų rašė: Ištirpinę švarų ledą arba snie-
gą, gausime gerą vandenį. Tačiau jis bus daug geresnis, jeigu jį 
užvirinsime. Šviežias tirpsmo vanduo yra švarus (distiliuotas) ir 
be dujų, tačiau jis yra klampus, nes nesuardyti vandeniliniai ry-
šiai. Virinimas ryšius suardo, todėl virintas tirpsmo vanduo yra 
skystesnis.

Pildami užvirusį vandenį, klausykitės ir išgirskite, kaip pasi-
keičia bėgančio virinto vandens garsas: jis tampa žemesnis, dus-
lesnis. O šalto pilamo vandens garsas aukštesnis, skambesnis, 
kaip visų kietų daiktų. Sakoma, kad šaltinio vanduo čiurlena. 
Taip, čiurlena, nes yra šaltas ir jo garsas skambesnis. Geriant 
šaltą ir virintą vandenį galima pajausti, kuris iš jų yra skystesnis. 
Patirtis rodo, kad karštame vandenyje greičiau išmirksta kruo-
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pos ir pupelės, karštas vanduo geriau drėkina ir skalbinius. Len-
gviau jis įsiskverbia ir į mūsų kūno ląsteles.

O gal arbatos gėrime svarbiausias dalykas yra ne arbatžolės, 
o karštas vanduo? Šalta arbata juk negeriama. Jeigu taip, tada 
galima pasilengvinti sau gyvenimą, – gerti „arbatą“ be įtartinos 
kokybės arbatžolių. Iš pradžių tai kiek neįprasta, o paskui visai 
normalu. 

Ar galima tą patį vandenį virinti kelis kartus? Daugelis įsiti-
kinę, kad negalima, tačiau pagrįsto atsakymo – kodėl ne? – nėra. 
Galima: nuo pakartotinio užvirinimo vanduo blogesnis netaps.

Polis Bregas: Po to, kai jūs sužinosite, koks vanduo iš tiesų 
yra naudingas žmogui ir pradėsite jį gerti, jumyse įvyks nuosta-
būs pasikeitimai.

Karšto vandens teigiamos savybės žinomos, tačiau nesupran-
tant chemijos, nemokama paaiškinti karšto vandens teigiamo 
poveikio sveikatai. Internete platinama tokia informacija: Pagal 
Rytų mokymus, amžinos jaunystės paslaptis slypi karštame van-
denyje. Ne virintas, ne šiltas, bet 40-45 C0 temperatūros vanduo. 
Tuo tarpu blogiausia, ką žmogus gali padaryti savo organizmui, 
tai gerti šaltą vandenį arba gėrimus su ledu.

Tibeto gydytojai sako, kad stiklinė karšto vandens rytais į 
tuščią skrandį pailgina gyvenimą 10 metų. Karštas vanduo ge-
sina ugnies elementą – skrandį ir užmuša jame per naktį susi-
kaupusias bakterijas. Kinijoje vaikus nuo mažens pratina prieš 
valgį išgerti pašildyto vandens. Netgi kavinėse ar restoranuose, 
prieš atnešant užsakytą valgį, klientams pasiūlomas puodelis 
karšto vandens. 

Patarimas geras, bet paaiškinimas nevykęs. Ne tik bakterijos, 
bet ir temperatūrai jautrūs enzimai nežūva prie 40-45 C0.
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6. KO NEŽINOME APIE PIENĄ

6.1. Pieno sudėtis

Kiekvienos žinduolių rūšies pienas yra skirtingas ir pritai-
kytas tik tos rūšies reikmėms. Riebalų karvės piene yra 4,5%, 
šiaurės elnės – 20%, ruonės – 40%, delfinės – 44%, moters – 
2,1-5,3%.

Pagal sudėtį visų gyvūnų pieną galima suskirstyti į dvi gru-
pes: kazeininis ir albumininis. Kazeinas ir albuminas yra balty-
mai. Kazeino baltymas yra sunkiai įsisavinamas ir tik 75%, o 
albuminas yra įsisavinamas visas ir lengvai. 

Kazeininis pienas yra karvės, avies, ožkos, elnio. Albumini-
nis pienas yra kumelės, visų vienakanopinių ir šuns. 

Karvės pieno baltymuose yra 87% kazeino ir 13% albumino, 
o kumelės piene šis santykis yra 60% ir 40%. Moters piene yra 
40% kazeino, 40% albumino ir globulino, dar 20% azotinių me-
džiagų bei amino rūgščių. Ožkos pienas pagal sudėtį tik šiek tiek 
geresnis už karvės – jame 75% kazeino ir 25% albumino.

Balta pieno spalva priklauso nuo jame esančio kalcio. Kuo 
daugiau kalcio, tuo pienas baltesnis. Kumelės pienas, kuriame, 
palyginti su karvės pienu, kalcio nedaug, yra balzganas.

Šimte gramų karvės pieno yra 120 mg kalcio, o moters pie-
no – tik 27 mg kalcio. Pieno produktuose taip pat daug kalcio: 
100 g varškės yra 140 mg kalcio, o 100 g fermentinio sūrio 
– net 1200 mg kalcio. Tai tas pats kalcis, kuris, kaip jau išsiaiš-
kinome, šarmina kraują, o jo druskos nusėda kūne. Šito kalcio 
pakankamai gauname su kitais maisto produktais ir gerdami kie-
tą vandenį.

 99% kalcio yra kauluose. Tačiau juose yra ne tik kalcis, bet 
būtinai ir fosforas, kuris dažniausiai pamirštamas. Kalcio ir fos-
foro apykaita eina lygiagrečiai – kraujyje kalcio ir fosforo san-
tykis turi būti 1:1,5. 
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Piene yra daug fosforo rūgšties kalcio druskų. Ar fosforo pa-
kanka karvės piene? 

Fosforo rūgštis su kalciu gali sudaryti tris druskų tipus: kal-
cio dihidrofosfatą – Ca(H2PO4)2, kalcio hidrofosfatą – CaHPO4 
ir kalcio fosfatą – Ca3(PO)2. Kalcio didhidrofosfatas yra rūgš-
čios reakcijos. Jame kalcio ir fosforo santykis yra 1:2. Moters 
piene yra tik šita druska, todėl išlaikytas geras kalcio ir fosforo 
santykis, kuriam esant gerai auga kaulo audinys. Be to, moters 
pienas yra rūgščios reakcijos. Ar tai ne gamtos užuomina, kad ir 
mūsų maistas turėtų būti rūgščios reakcijos?

Kalcio hidrofosfato reakcija yra silpnai rūgštinė ir santykis 
tarp kalcio ir fosforo yra 1:1. Kalcio fosfato reakcija yra šarmi-
nė, o kalcio ir fosforo santykis yra 1: 0,7. Karvės piene yra kal-
cio dihidrofosfatas – Ca(H2PO4)2, kalcio hidrofosfatas – CaH-
PO4, bet antros druskos, t. y. kalcio hidrofosfato, yra dvigubai 
daugiau. Todėl karvės piene kalcio ir fosforo santykis yra 1:1,3. 
Maistui naudojant karvės pieną ir jo produktus, kūne kaupsis 
kalcis, kuris negalės būti panaudotas kaulams, tačiau neigiamai 
veiks sveikatą. 

Ožkos piene kalcio ir fosforo santykis yra 1:1,07. Be to, ož-
kos piene yra daug kalcio chlorido, kuris skatina krešulių susi-
darymą. Todėl ožkos pieno produktus valgyti ypač nepatartina 
pagyvenusiems žmonėms. 

Vartojant pieną, kuriame daug kalcio ir mažai fosforo, kaulai 
ne stiprėja, bet darosi trapūs ir lengvai lūžta. Norėdami pagreitin-
ti kaulų gijimą arba sustiprinti kaulus, žmonės valgo pieno gami-
nius ir vėl didina kalcio perteklių bei fosforo trūkumą kraujyje. 

Reikia atsiminti, kad kalcio apykaita sėkmingai vyksta tik 
rūgštinėje aplinkoje, todėl kaulams lūžus, visų pirma reikia 
rūgštinti kraują ir neužmiršti dar vienos sudėtinės kaulų dalies 
– kolageno, kuris kaulus daro lankstesnius ir mažiau trapius. Ta-
čiau ir kolagenui reikia rūgščios aplinkos.

Negeriant pieno ir nevalgant jo gaminių, kalcio pakankamai 
gauname iš kitų maisto produktų. Prisiminkime karvę, kuri ėda 
tik žolę, o kalcio jai pakanka. Aišku, reikia šiek tiek dėmesio 
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skirti daug fosforo turinčiam maistui. Pavyzdžiui, kiaušiniuose 
yra 470 mg fosforo šimte gramų produkto, pupelėse – 500 mg, 
žirniuose – 370, mėsoje ir žuvyje 120-140 mg. Valgant šį maistą, 
ir kaulai bus sveiki, ir bendrai sveikatos padaugės, nes nebus per-
teklinio kalcio.  Taip maitinantis kaulai nelūžta ir 80-mečiams. 

Ar naudingi rūgštūs pieno produktai?  Taip, jie padeda, bet 
tik labai laikinai. Jie didina kūne perteklinio kalcio kiekį, kaip 
ir visi kiti pieno gaminiai. Rauginto pieno produktuose yra 1,0-
1,5% pieno rūgšties. Rauginto pieno produktų pH gali būti iki 
4,8. Tai pakankamai rūgšti terpė, kurioje nutrūksta visų mikro-
organizmų gyvybinė veikla. Rūgštaus pieno pH niekada nebūna 
daugiau kaip 4,8, nes tokiame rūgštingume nebeveikia ir pieno 
bakterijos. Tikrai padeda tik rūgštus kumelės pienas – kumysas. 
Kumelės piene yra gerokai mažiau kalcio, negu karvės piene, ir 
jis pagal savo sudėtį artimas moters pienui. 

Maskvos valstybinio universiteto žmogaus ir gyvūnų fizio-
logijos katedroje daug metų buvo tiriamas maisto poveikis žmo-
gaus sveikatai. Šio universiteto profesorius Andrejus Kaminskis 
rašė, kad trečdalis šizofrenikų savo ligą „užsidirba“ vartodami 
daug pieno produktų. Biochemikas, dukart Nobelio premijos 
laureatas  L. Polingas (Linus Pauling) įvairių ligų profilaktikai 
siūlė dideliais kiekiais vartoti askorbo rūgštį, o šizofrenikams 
– iki 50 gramų per parą. Akademikas A. Ugolevas (А. Уголев):  
Karvės pieno naudojimas vaikų mityboje blogina ne tik jų fizinę 
sveikatą, bet ir intelektualinį vystymąsi. Taigi savo vaikų negir-
dykite karvės pienu ir jie bus sveiki. 

Kas gi nutiks, jei negersime pieno? Neseniai Suomija pir-
mavo pagal pieno produktų suvartojimą, bet šioje šalyje taipogi 
daugiausia buvo širdies ir kraujagyslių susirgimų. Šiandien Suo-
mija sumažino pieno vartojimą ir joje žymiai sumažėjo mirčių 
nuo širdies ir kraujagyslių ligų. 

1965-1985 m. JAV buvo aktyviai raginama mažinti pieno 
vartojimą. Per 20 metų jis sumažėjo 40%. Atitinkamai žymiai 
sumažėjo širdies ir kraujagyslių susirgimų.

N. W. Uokeris (Norman Wardhaugh Walker) pieną išmetė iš 
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visų savo siūlomų dietų. Jis rašė: Manoma, kad karvės pienas 
sveikiausias maistas. Kartais pusiau tiesa būna blogiau už melą. 
Pieno vartojimas nuo lopšio iki grabo lentos yra labiausiai iš-
davikiškas dalykas. Tai sukelia peršalimo ligas, gripą, bronchų 
ligas, astmą, karštinę, plaučių uždegimą, džiovą, nosies gleivi-
nių uždegimą. 

Pienas dažnai kietina vidurius, ypač pagyvenusiems žmo-
nėms. Pagal PSO duomenis 5% europiečių visai negali vartoti 
pieno (nevirškina pieno cukraus laktozės), o juodaodžių tarpe 
pieno negali vartoti net 80%. Panašiai taip pat (80%) gerti pieno 
negali ir japonai, kinai, Amerikos indėnai ir Australijos čiabuviai.

Gamta pieną skyrė tik žindomiems kūdikiams. Kiekviena 
žinduolių rūšis gamina sau geriausiai tinkantį pieną. Maitinant 
kūdikį ne motinos, o karvės pienu arba jo pakaitalais, sutrikdo-
mas ne tik fizinis, bet ir protinis kūdikio vystymasis.

Mano akyse, – rašo N. Druzjakas, – užaugo dvi sesutės, vie-
nai iš kurių nuo trejų metų, o kitai nuo vienerių nebedavė pieno 
produktų. Iki tol jos nuolat sirgo, o atsisakius pieno produktų, 
visai nebesirgo, neužsikrėsdavo net gripu. Tačiau nuostabiausia 
buvo tai, kad joms lengvai sekėsi mokslai ir abi baigė vidurinę 
geriausiais pažymiais. 

N. Semionova (Н. Семенова) apie pieno įtaką žmogaus svei-
katai taip atsiliepia: Nuostabiai gražėja žmogaus, atsisakiusio 
pieno ir jo produktų, išorė. Gyvesnė tampa veido spalva, valosi 
ausų oda, skaistėja akys, dingsta pabrinkimai, praeina skausmai 
sąnariuose, išnyksta vidurių užkietėjimai. 

6.2. Osteoporozė ir pienas

 Japonų gydytojas, žarnyno specialistas H. Šainja (Hiromi 
Shinya) savo knygoje „Jaunystės fermentas“ rašo: Daugelis 
„naudingais“ laikomų produktų gali kenkti jūsų sveikatai. Štai 
visiems žinomos rekomendacijos: 1. Būtina kiekvieną dieną iš-
gerti po indelį jogurto – tai naudinga storajai žarnai. 2. Kad 
nepritrūktų kalcio, reikia kasdien gerti pieną. Šių patarimų nau-
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dingumas niekam nekelia abejonių, tačiau aš, kaip skrandžio-
žarnyno specialistas, tvirtinu, kad tokie patarimai ne tik klai-
dingi, bet ir žalingi. Atvirai sakant, aš nesutikau žmogaus, kuris 
kiekvieną dieną gertų jogurtą ir galėtų pasigirti gera žarnyno 
veikla. Pagal statistiką amerikiečiai kasdien išgeria didžiulius 
kiekius pieno, o osteoporozė yra vos ne nacionalinė Amerikos 
nelaimė. Pats baisiausias paklydimas – tai paplitęs įsitikinimas, 
kad pienas gelbsti nuo osteoporozės. Žmonės mano, kad su am-
žiumi kalcio atsargos senka, tad reikia gerti daugiau pieno, nes 
pieno kalcis yra geriau įsisavinamas, negu kitų produktų. Grubi 
klaida. „Daugiau pieno“ – tiesus kelias į osteoporozę! Būtent 
JAV, Švedijoje, Danijoje ir Suomijoje – šalyse, kur pieno pro-
duktai populiarūs – nuo osteoporozės ir kaulų lūžių kenčia labai 
daug gyventojų. Dėl to anksčiau, kai japonai negerdavo pieno, 
jie nežinojo, kas yra osteoporozė.

 H. Šainjos knygoje vienas skyrius pavadintas taip: Jūs ge-
riate pieną? Ruoškitės alergijai ir osteoporozei; o kitas skyrius: 
Jogurto mitas.  

Ukrainietis Genadijus Juškaliukas laikraštyje „Babuška“  
(2005-07-26, Nr. 30) rašo: Penkiasdešimties metų buvau, gali-
ma sakyti, invalidas. Giminės jau užsimindavo apie testamentą. 
Gydžiausi labai brangiais vaistais. Įsigijau ožką, šešis metus 
laikiausi pieno dietos: nieko rūgštaus, kartaus, sūraus. Vietoj 
vandens – pienas. Košės piene virtos. Atrodė viskas gerai, bet jė-
gos vis tirpo ir tirpo. Ačiū Dievui, kad laiku atsisakiau šarminės 
dietos ir pradėjau rūgštintis. Pardaviau ožką ir pradėjau gerti 
geriamą vandenį pagal Druzjako formulę. Ir pradėjau sveikti.

Per trejus metus dingo tokie simptomai: bendras nuovar-
gis, tarpslankstelinių diskų išvaržos, dvylikapirštės žarnos opa, 
kraujagyslių užsikimšimas, nuolatiniai galvos skausmai ir ūže-
sys ausyse, kojų ir rankų mėšlungis, kaklo osteochondrozė, nuo-
latinis vidurių užkietėjimas, maišeliai po akimis; tulžies pūslė 
išsivalė nuo akmenų, išnyko ataugos ant pėdų ir šašai visame 
kūne bei galvoje, dingo rankų pirštų poliartritas ir kojų patini-
mas. Per trejus metus nė karto nepakilo temperatūra. Nebėra 
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silpnumo. Gulėdamas ant nugaros, be skausmo sudedu rankas 
už galvos. Pagerėjo regėjimas – buvo +4,0, o dabar +2,5. 

Paaiškėjo, kodėl mes negalime atsispirti sūriui – dedame jį 
ant sumuštinių, skanaujame su vynu arba gardiname juo picą. 
Pasirodo, sūriui išsivysto priklausomybė, nes iš jame esančio 
kazeino susidaro medžiagos, primenančios morfiną. Sūrį galima 
vadinti pienišku kokainu. Mūsų smegenys į sūrį reaguoja pa-
našiai, kaip į priklausomybę sukeliančias medžiagas. Kazeino 
yra visuose pieno produktuose, bet sūryje – dėl gamybos pro-
ceso ypatybių – jo koncentracija labai didelė. Šios medžiagos 
vadinamos kazomorfinais ir smegenyse gali susijungti su opiatų 
receptoriais, todėl mes tiesiame ranką prie kito gabalėlio sūrio, 
kaip narkomanas prie dar vienos dozės. 
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7. PILNAVERTĖ MITYBA

Pagrindinę organinės medžiagos masę, kurią maistui naudo-
ja žmogus, sudaro baltymai, riebalai ir angliavandeniai. Balty-
mų, riebalų ir angliavandenių deginimas (oksidavimas) išskiria 
tą cheminę energiją, kuri būtina gyvybei palaikyti. Jau sakėme, 
kad energijos gamyboje visų pirma kyla problemos ne su maisto 
produktais, bet su oksiduotoju (degintoju), t. y. su deguonimi.

Pasirodo, kad kiekvienas deguonies vienetas, oksiduojantis 
baltymus, riebalus ir angliavandenius, išskiria maždaug tą patį 
kiekį šilumos: 4,5, 4,7 ir 5,0 kkal, sudegus litrui deguonies. 
Matome, kad vienas litras deguonies išlaisvina maždaug tą patį 
energijos kiekį iš visų trijų maisto rūšių – baltymų, riebalų ir an-
gliavandenių. Tačiau oksiduojant, t. y. deginant vieną gramą šių 
medžiagų, baltymai ir angliavandeniai išskiria maždaug vieno-
dą kiekį energijos – 4,3 kkal/g ir 4,2 kkal/g, o riebalai duoda 
dvigubai daugiau energijos – 9,4 kkal/g. 

Taigi, kad apsirūpintų energija, mūsų organizmui beveik vie-
nodai tinka baltymai, riebalai ir angliavandeniai, tačiau riebalai 
duoda du kartus daugiau energijos, negu baltymai ar angliavan-
deniai. Jeigu energiniu požiūriu visi maisto produktai beveik vie-
nareikšmiai, tai reikia išsiaiškinti, kaip jie paveikia kraujo pH, o 
tuo pačiu ir mūsų sveikatą. Į mitybą žvelgsime per tai, kaip vieni 
ar kiti maisto produktai paveikia kraujo reakciją, jo pH. 

Neskaitant energijos, maiste turi būti dar ir statybinės me-
džiagos – augimui, atsinaujinimui. Tai yra baltymai, riebalai 
ir mineralinės medžiagos. Tačiau reikalingiausi yra baltymai. 
Svarbu atsiminti, kad dėka amino rūgščių atsistato kūno ląstelės, 
o baltymų trūkumas greitina senėjimą. 

7.1. Kiek reikia baltymų

Rekomenduojami baltymų suvartojimo kiekiai labai skiria-
si – nuo 125 g iki 25 g per dieną. 1974 m. Pasaulio sveikatos 
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organizacija paskelbė tyrinėjimų rezultatus, iš kurių seka, kad 
vienam žmogaus svorio kilogramui reikia suvartoti 0,55 g bal-
tymų, t. y. jei sveriate 70 kg, reikia suvalgyti apie 40 g balty-
mų. Tai suaugusio žmogaus norma. Pagyvenusiems žmonėms 
– virš 60 metų – norma turėtų būti šiek tiek didesnė, o vaikams 
ši norma padidinama iki 1,5 g svorio kilogramui. Vaikams rei-
kia augti, o baltymai yra pagrindinė statybinė medžiaga. Pagy-
venusiems patariama baltymų normą padidinti, nes vyresniame 
amžiuje baltymai blogiau įsisavinami. Jie įsisavinami sunkiau, 
nes savaime sumažėja skrandžio rūgštingumas, todėl baltymai 
blogiau virškinami. Senstant skrandžio rūgštingumas sumažėja 
4-5 kartus. Tikslingiau būtų didinti skrandžio rūgštingumą, bet 
ne suvalgomų baltymų kiekį, kadangi blogai suvirškinti balty-
mai papildomai užteršia kūną. 

Šiuolaikinė medicina baltymus skirsto į pilnaverčius ir ne-
pilnaverčius. Mėsoje baltymai yra pilnaverčiai, o augalų daž-
niausiai nepilnaverčiai, išskyrus ankštinius. Pilnaverčiai yra tie, 
kuriuose yra pilnas amino rūgščių rinkinys. Žaliavalgiai šiai 
nuomonei nepritaria ir teigia, kad storojoje žarnoje gyvenančios 
žarnyno bakterijos pagamina trūkstamas amino rūgštis. Žolė-
džiai gyvūnai neėda mėsos, bet pasigamina visus reikalingus 
baltymus. 

 
7.2. Kada baltymai gali būti pavojingi?

Baltymai mums labai reikalingi, tačiau jie gali šarminti krau-
ją. O tai neigiamai veikia sveikatą. Šarminti kraują baltymai gali 
tik tuo atveju, jei jie bus naudojami ne kaip statybinė medžiaga, 
bet kaip energijos šaltinis. Taip gali nutikti ir po ilgo badavimo, 
kai angliavandeniai ir riebalai jau būna visi sunaudoti, ir orga-
nizmas pradeda virškinti nuosavus baltymus. Arba – kai balty-
mų suvalgome per daug. 

Kai baltymai skaidomi, susidaro amoniakas NH3, kuris nuo-
dija organizmą, o ypač smegenis. Normaliai amoniako kiekis 
kraujyje neviršija 1-2 mg/l, o jei jo yra 50 mg/l, žmogus gali 
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net mirti. Amoniakas nuodingas, nes jis lengvai prasiskverbia 
per ląstelių membranas, prisijungia vandenilio jonus H+ ir tokiu 
būdu sumažina vandenilio jonų kiekį atskirose ląstelių dalyse, o 
tai kenkia ląstelių veiklai.

 Inkstai iš kūno šalina ne amoniaką NH3, bet amonio jonus 
NH4

+. Šalina ir amoniaką NH3, bet labai nedaug. Kad amoniakas 
pasišalintų, reikia jį paversti amonio jonu. O tam reikalingi van-
denilio jonai H+.

NH3 + H+ = NH4
+ – amoniakas virsta amonio jonu.

Iš šios paprastos reakcijos matyti, kad kraujas, tirpstant jame 
amoniakui, praranda organizmui reikalingus vandenilio jonus. 
Jei kraujyje mažai vandenilio jonų, amoniakas kaupiasi kūne, 
vis labiau jį apnuodydamas. Tačiau tereikia parūgštinti kraują 
bet kokia rūgštimi, ir inkstai tuoj pat šalins iš kūno amonio jonus 
NH4

+. 
Chemija daug ką paaiškina. Kaip matome, kraujyje amo-

niakas virsta amonio jonais, bet tik tuo atveju, jei jame yra pa-
kankamai vandenilio jonų H+. O amonio jonus inkstai lengvai 
pašalina arba jie jungiasi su rūgštimis, sudarydami amonio 
druskas, kurias inkstai taipogi lengvai pašalina iš kūno. Parūgš-
tintas kraujas gerai susitvarko su amoniaku. Tačiau jei kraujas 
šarminis, amoniakas beveik nepasišalina ir kaupiasi organizme. 
Parūgštinus kraują, inkstai intensyviai šalina amoniaką iš kūno, 
tačiau jau kaip amonio jonus. 

Apie tai rašo ir P. Bregas, tačiau neaiškiai. Jei žmogų, kuris 
giriasi savo sveikata, priversti pabadauti 5-6 dienas, geriant tik 
distiliuotą vandenį, tai iš jo organizmo – kvėpuojant ir su šla-
pimu – pradės šalintis nuodai. Jo šlapimas pasidarys tamsus ir 
dvoks.

Jau sakėme (žr. sk. 4.8), kad badaujant kraujas parūgštėja 3-4 
dieną. Todėl nuodai (amoniakas) pirmomis badavimo dienomis 
dar neišsiskiria, nes kraujas dar neparūgštėjo. Tačiau ir neba-
daudami, jei parūgštinsime kraują citrinos rūgštimi (2,5-5 g per 
dieną), tai pastebėsime intensyvų amoniako išsiskyrimą amonio 
druskų pavidalu, kartu su šlapimu. 
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Jei baltymų vartojame per daug, tai tie baltymai, kurie nesu-
naudojami kaip statybinė medžiaga, bet naudojami kaip energi-
jos šaltinis (t. y. skaidomi), šarmins kraują.

Dar XIX a. pabaigoje biochemikas A. Danilevskis (А. Я. 
Данилевский) rašė, kad viena iš žmogaus dirglumo ir blogos 
nuotaikos priežasčių gali būti nuolatinis mėsos valgymas. Da-
bar mes žinome kodėl. Tai vyksta dėl to, kad kraujas tampa 
šarmingesnis. 

Tačiau, jei valgydami baltymus (mėsą) kraują parūgštinsime, 
tai tokių pasekmių nebus. Aišku, sunku nustatyti, kiek baltymų 
reikia. Todėl, norint išvengti neigiamų pasekmių dėl per didelio 
baltymų kiekio, reikia pasirūpinti kraujo parūgštinimu. Ne veltui 
kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Kaukaze, valgant mėsą geriamas 
rūgštus vynas, o mėsa šašlykui parūgštinama marinuojant.

7.3. Augaliniai baltymai

Baltymų yra bet kokiame augaliniame maiste. Riešutuose 
yra 17-20% baltymų, 12-16% angliavandenių, 60-65 % riebalų. 
Sojoje yra 35% baltymų. Pupelėse ir žirniuose – 20%, ryžiuose 
– 6,7%, bulvėse – 1,3%, kviečiuose – 11-15% baltymų.

Balta duona daugeliui žmonių yra pagrindinis baltymų šal-
tinis. Kviečiuose jų yra iki 15%. Tai nemažai. Tačiau Džarvis 
rašo: Reikia vengti kai kurių produktų. To galime pasimokyti iš 
gyvulių. Pavyzdžiui,  vištos nenoriai lesa kviečius. Jei į vištų le-
salą primaišoma kviečių, tai kviečius jos paliks arba  les tiktai 
išalkusios. Jei karvės pašaruose daug kviečių, tai ji to pašaro 
neės. Gyvuliai elgiasi instinktyviai ir jaučia, koks maistas reika-
lingas jų organizmui.

Žmogus prarado instinktą ir maistui renkasi baltą duoną. Ta-
čiau ar tai teisinga? Iš 15% kviečių baltymų tik 4% yra suba-
lansuoti nepakeičiamų amino rūgščių požiūriu. Todėl likę 11% 
baltymų bus panaudoti kaip energijos šaltinis. Tačiau deginant 
(oksiduojant) baltymus, susidaro amoniakas NH3, kurio neutra-
lizavimui naudojami vandenilio jonai, ir todėl kraujo reakcija 
pasistūmės į šarminę pusę. 
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Gyvuliai nemėgsta kviečių matyt dėl to, kad blogai jaučiasi. 
Karvės taipogi nemėgsta žolės, kurios reakcija šarminė. 

Baltą duoną galima keisti rugine. Rugiuose mažiau baltymų 
ir jie geriau subalansuoti. Bet apskritai visoms grūdinėms kul-
tūroms yra būdingas baltymų disbalansas, kuris blogai veikia 
sveikatą. 

Neigiamą duonos ir apskritai visų grūdinių kultūrų įtaką ga-
lima pašalinti rūgštinant kraują. Valgant miltinius gaminius arba 
košes iš įvairių kruopų, reikia pridėti bet kokios organinės rūgš-
ties. Arba kepti raugintą duoną taip, kaip būdavo daroma dar 
prieš pusšimtį metų. 

Pilnaverčiai baltymai yra pupelėse, žirniuose, sojose. Ankš-
tiniai nėra mėgiami, o pupos laikomos sunkiai virškinamomis. 
Pupeles virškinsime lengvai, jei valgydami pridėsime bet ko-
kios rūgšties. Jei jos virškinasi sunkiai, reiškia skrandyje trūksta 
rūgšties. Daugelio mėgstamas valgis cepelinai taip pat sunkiai 
virškinamas. Suskirstytos mitybos požiūriu cepelinai netinka-
mas valgis, nes juos sudaro angliavandeniai (bulvės) ir baltymai 
(mėsa). Tačiau jei cepelinus parūgštinsime, suvirškinsime juos 
lengvai. Aš ir bulvinius blynus valgau su rūgštimi. Jaunystėje 
to nereikėjo, bet antroje gyvenimo pusėje, kai skrandis išskiria 
mažiau rūgšties, jam reikia pagelbėti. 

7.4. Vegetarizmas 

Vegetarizmas yra viena iš seniausių mitybos krypčių, tačiau 
jis nėra plačiai paplitęs. Teigiama, kad vegetarizmas padeda iš-
vengti daugumos šiuolaikinių ligų – aterosklerozės, išeminės 
širdies ligos, hipertonijos, diabeto, vėžio ir kt.

Tai lengvai paaiškinama įvertinant kraujo pH. Minėtomis 
ligomis nesergama tik tada, kai kraujas yra rūgštinis. Grynas 
vegetarizmas (veganizmas) rūgština kraują. Tačiau, pasak 
Druzjako, yra ir neigiama vegetarizmo pusė: taip maitinantis 
organizmas nepakankamai aprūpinamas baltymais. Todėl gry-
nas vegetarizmas, t. y. veganizmas labai retas. Dažniausiai būna 
mišrus vegetarizmas – kai valgomi pieno produktai ir kiaušiniai. 
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Tačiau valgant gaminius iš pieno, panaikinama vegetarizmo 
esmė, nes pienas šarmina kraują. Jau geriau valgyti mėsą, prieš 
kurią taip nusistatę vegetarai, negu pieno produktus.

Kaip atrodo vegetarizmas ilgaamžiškumo atžvilgiu? Jakuti-
jos ilgaamžiai valgo tik mėsą, žuvį ir taukus. Ir jų cholesterolio 
lygis yra žemas. O štai Abchazijoje yra daug vaisių ir daržovių. 
Tačiau Abchazijos gyventojų mitybą tyrinėjęs I. Šafiro (И. Б. 
Шафиро) rašė: Daugelis yra įsitikinę, kad ilgaamžiai yra tie,  
kurie maitinasi tik vegetarišku augaliniu maistu ir pieno pro-
duktais. Tačiau Abchazijos ilgaamžių tyrimas rodo, kad tokia 
nuomonė nepagrįsta. Tarp Abchazijos ilgaamžių nėra vegetarų. 
Priešingai, jie visi valgo mėsą. Mėgstamiausias jų valgis – mėsa.

Knygos „Gyvasis vanduo“ autorius Dž. Armstrongas (J. 
Armstrong) rašo panašiai: Vegetarai nori visiems įteigti, kad 
mėsos valgymas yra visų ligų priežastis. Aš visiškai su tuo ne-
sutinku, remdamasis savo asmenine patirtimi ir tuo, ką stebėjau 
kituose žmonėse.

7.5. Angliavandeniai

Angliavandeniai šarmina kraują, nes juos virškinant organiz-
mas praranda vandenilio jonus H+ (plačiau žr. sk. 3.7). Nuo žem-
dirbystės atsiradimo jie pamažu tapo pagrindiniu kraujo šarmin-
toju. Tačiau, kuomet kalbame apie tam tikrus angliavandeniams 
priskiriamus maisto produktus, reikalas tampa sudėtingesnis, 
nes be angliavandenių, kurie sudaro didžiąją dalį produkto, juo-
se dar yra ir baltymų.

Angliavandeniais vadinami maisto produktai yra duona, 
kruopos, miltiniai patiekalai, konditerijos gaminiai, cukrus, 
bulvės, daržovės ir vaisiai. Tai, kaip jie veikia kraujo reakciją, 
priklauso nuo trijų sąlygų: pirmiausiai – kiek juose yra grynų 
angliavandenių; antra – ar daug juose augalinių baltymų bei kiek 
iš jų nepilnaverčiai; ir trečia – ar jie valgomi žali, ar termiškai 
apdoroti.

Svarbiausia yra pirmoji sąlyga: kuo daugiau maiste anglia-
vandenių, tuo labiau jis šarmina kraują. Baltymai, esantys duo-
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noje, kruopose, miltuose, daržovėse šarmina, jei yra nepilnaver-
čiai. O jei jie pilnaverčiai, – nei šarmina, nei rūgština. Tačiau 
baltymų angliavandeniais vadinamuose produktuose nedaug.

Pavyzdžiui, bulvėse yra tik iki 2% procentų baltymų, bet 
jie visi pilnaverčiai. Todėl virtų bulvių baltymai nei rūgština, 
nei šarmina, tačiau šarmina angliavandeniai, kurių bulvėse yra 
daug. Žalių bulvių sultys rūgština kraują, nes jose yra 0,5% ci-
trinos rūgšties. Todėl gydant daugelį ligų yra geriamos bulvių 
sultys. Bet tai tas pats, kaip ir išgerti citrinos rūgšties arba su-
valgyti citriną. 

Ryžiuose taip pat yra mažai baltymų – iki 6%, tačiau dau-
guma iš jų yra pilnaverčiai, todėl ryžių baltymai, kaip ir bul-
vių neutralūs. Kvietinėje duonoje yra iki 15% baltymų, tačiau 
kviečių baltymai beveik visi yra nepilnaverčiai. Todėl, lyginant 
su kitomis grūdinėmis kultūromis, kviečiai labiausiai šarmina 
kraują. Kitos grūdinės kultūros taip pat turi daugiau ar mažiau 
nepilnaverčių baltymų, ir todėl šarmina kraują. Kiek mažiau šar-
mina avižos, grikiai ir ryžiai. 

Ankštinių baltymai nei rūgština, nei šarmina, nes jie yra pil-
naverčiai. Tik reikia atsiminti, kad ir pilnaverčiai baltymai šar-
mins, jei jų suvartojama daugiau, nei reikia kūno statybai, nes jie 
jau bus vartojami energinėms reikmėms.

Visi žinome apie neigiamą cukraus poveikį sveikatai. Cukrus 
laikomas daugelio ligų priežastimi. Taip yra todėl, kad kūnas 
gali įsisavinti sacharozę tik po jos suskaidymo (hidrolizės) į 
gliukozę ir fruktozę. O tam reikalinga rūgštis. Todėl valgydami 
cukrų ir kitus angliavandenius (miltus, duoną, kruopas, maka-
ronus, krakmolą), kuriuos organizmui tenka paversti į gliukozę, 
mes naikiname organizmo rūgšties atsargas ir taip šarminame 
kraują.

Štai ką apie tai rašo Džarvis: Baltas ir rudas klevų cukrus 
sukelia šarminę šlapimo reakciją, o medus to nedaro. Žmonių, 
auginančių cukrinius klevus, paprašiau tikrinti šlapimo reakci-
ją iki pradedant vartoti klevų sirupą. Pasirodė, kad klevų sul-
tys sukelia šarminę šlapimo reakciją tiems, kurių reakcija buvo 
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rūgšti iki tol, kol jie kasdien pradėjo valgyti klevų cukrų. Tada aš 
supratau, kodėl kartu su klevų sultimis būdavo patiekiami acte 
marinuoti agurkai. Marinuotuose agurkuose esantis actas šali-
na neigiamą įtaką klevų cukraus, kuris sukelia šarminę šlapimo 
reakciją. Tai senas, gyvenimo patikrintas paprotys, labai naudin-
gas ir pagrįstas.

Pagal energinę vertę cukrus ir medus yra beveik vienodi, ta-
čiau pagal jų poveikį kraujui priešingi: medus truputį rūgština 
kraują (plačiau žr. sk. 3.7), o cukrus tiktai šarmina. 

Dabar aptarsime, kaip kraujo pH veikia žalias ir kaip virtas 
maistas.

7.6. Žaliavalgystė

Žaliavalgystė – seniai žinomas maitinimosi būdas. Kokia yra 
žaliavalgystės esmė, ir kodėl vėl ir vėl taip atkakliai raginama 
tapti žaliavalgiu? 

Biologijos mokslų daktaro B. P. Pleškovo knygoje „Že-
mės ūkio augalų biochemija“ (Б. П. Плешков. Биоxимия 
селськоxозяйственныx растений, 1980) išvardinti daržovių ir 
vaisių rūgštingumo rodikliai (pH): baltagužio kopūsto pH – 6,2; 
raudono kopūsto – 6,5; svogūno – 5,9; agurko – 6,9; špinatų – 
6,9; svogūno laiškų – 6,0; rabarbarų – 3,8; obuolio – 2,5-4,2; 
kriaušės – 4,0-5,0; persiko – 3,8-4,5; vyšnių – 3,2-3,8; slyvų – 
3,3-4,0; aviečių – 3,1-3,3; serbentų – 3,0-3,3 pH.

Daržovių ir vaisių rūgštingumas priklauso nuo juose esan-
čių organinių rūgščių. Daržovėse rūgščių kiekis yra vidutiniškai 
0,3-0,6%, kartais iki 1% žalios masės. Pomidoruose vyrauja ci-
trinų ir obuolių rūgštys – atitinkamai 0,4 g ir 0,5 g 100 ml suno-
kusių vaisių sulčių, o pernokusiuose pomidoruose gausu gintaro 
rūgšties.

Kopūstuose organinių rūgščių yra 0,05-0,2%. Vyrauja citri-
nų rūgštis, dar yra rūgštynių, obuolių ir acto rūgščių. Svogūnų 
laiškuose yra 0,15-0,3% organinių rūgščių, daugiausia obuolių 
ir gintaro. O rabarbaruose rūgštynių rūgšties yra 0,5%. Kitose 
daržovėse dažniausiai būna citrinų ir obuolių rūgštys. 
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Vaisiuose ir uogose daugiausia yra obuolių, citrinų ir vynuo-
gių rūgšties. Gali būti ir šiek tiek gintaro rūgšties, salicilo, askor-
bo, benzoinės, chinino ir dar kai kurių kitų rūgščių. 

Obuoliuose daugiausiai yra obuolių rūgšties – 0,3-0,4% ža-
liosios masės. Šermukšniuose, raugerškiuose yra tik obuolių 
rūgštis – atitinkamai 1,5-3,0% ir 6%. Citrinų rūgštis vyrauja uo-
gose – avietėse, serbentuose, žemuogėse, spanguolėse ir citrusi-
niuose vaisiuose. Citrinose yra iki 6% citrinos rūgšties, apelsi-
nuose iki 1,5%, o mandarinuose – 1%.

Salerno sveikatos kodekse (XIV a.) pasakyta: Jei valgysi 
vyšnių, tai patirsi daug gėrybių. Nuo uogų minkštimo bus ge-
ras tavo kraujas. Galėtume ilgai ieškoti vyšniose tos medžiagos, 
kuri sveikatai suteikia daug gėrybių, jei nežinotume, kad jose 
yra iki 1,8% organinių rūgščių. Todėl jos būna rūgščios. Pagrin-
dinė vyšniose esanti rūgštis yra obuolių rūgštis. Vyšnių minkšti-
me esančios rūgštys gerina kraują. Bet nebūtina valgyti vyšnias, 
galima pasirūgštinti bet kokia organine rūgštimi. Vienuolė, su 
kuria kalbėjomės apie rūgšties naudojimą, išdavė paslaptį: jų 
vienuolyne vyšnias žiemai užpila actu.

Kaip matome, ir vaisiai, ir daržovės, – o tai iš esmės yra an-
gliavandeniai, – yra rūgščios reakcijos. Todėl teigiamas žalia-
valgystės poveikis priklauso nuo augaluose esančių rūgščių, – 
jos parūgština kraują. Ir dar vienas privalumas: žaliame, karščiu 
neapdorotame maiste gausu žarnyno bakterijų maisto – skaidulų 
(žr.sk. 7.23).

Tačiau daržoves ir vaisius verdant, organinės rūgštys suyra: 
aukštoje temperatūroje jos jungiasi ir sudaro atitinkamų rūgščių 
druskas, o pačių rūgščių lieka labai nedaug arba visai nelieka. 
Todėl virti arba kepti daržoves bei vaisius netinka. 

Tačiau ir žaliose daržovėse organinių rūgščių ne visada yra 
pakankamai sveikatai palaikyti. Todėl žaliavalgiai kai kuriuos 
patiekalus dar parūgština citrinos rūgštimi arba spanguolių sul-
timis.

Žaliavalgiai, to net nesuvokdami, savo sveikos mitybos sis-
temą grindžia kraujo rūgštinimu – naudodami rūgštis, esančias 
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augaluose arba jų sultyse. Tačiau, jei tikslingai rūgštinsimės, ža-
liavalgiu tapti nebūtina. Kita vertus, mes visi esame kažkiek ža-
liavalgiai: šviežių vaisių neverdame, valgome žalius pomidorus, 
agurkus, obuolius, uogas ir pan.

Todėl, – jeigu pakankamai rūgštinsimės, – žaliavalgystę, 
kaip ypatingą maitinimosi būdą, užtikrinantį gerą sveikatą, ga-
lėsime pamiršti.

7.7. Kaip tapti šiltakrauju

Ir žaliavalgiai, ir veganai (radikalieji vegetarai), ir P. Bregas 
sutaria, kad jų gyvenimo būdas ir mityba efektyviai šildo kūną ir 
kad jie mažiau šąla. Taip yra todėl, kad rūgštinant kraują gerėja 
jo takumas ir didėja kapiliarų tinklas. O tai gerina viso kūno 
aprūpinimą krauju. Be to, rūgštus kraujas lengviau atiduoda de-
guonį ląstelėms, todėl kūnas daugiau pagamina šilumos. Taigi 
receptas labai trumpas: rūgštinkimės.

Sveikos gyvensenos ir mitybos skleidėja Danutė Kunčienė 
pataria žiemą valgyti raugintus agurkus, nes jie šildo. Kodėl? 
Šildo, nes rūgštūs. Apskritai visa, kas rūgštu, šildo, nes rūgš-
tūs produktai ne tik skystina kraują, bet ir geriau aprūpina kūną 
energija. Be to – mažina alkio jausmą. Kai pradėjau rūgštintis, 
miegui teko pasiieškoti plonesnės antklodės.

7.8. Riebalai mityboje

Energijai gaminti tinka visi riebalai. Ir visi jie rūgština krau-
ją. Kaip tai vyksta? Kraujyje cirkuliuojančios riebiosios rūgštys 
patenka į kepenis, kur jos oksidinamos (deginamos), ko rezulta-
te susidaro ketonai. Ketonais arba ketoniniais kūnais vadinamos 
acetoacto ir beta hidroksisviesto rūgštys. Ketonai yra ne riebių-
jų rūgščių apykaitos tarpiniai produktai, bet specifinės rūgštys, 
ypatingai reikšmingos reguliuojant riebiųjų rūgščių apykaitą or-
ganizme. Tuo metu, kai organizmas energijai gauti pradeda de-
ginti riebalus, ketonai greitai padidina kraujo rūgštingumą. Be 
to, jie patys taipogi yra energijos šaltinis
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Riebalai yra labai kaloringi, o šiuolaikinis žmogus energijos 
sunaudoja nedaug, ir todėl jam riebalai mažai reikalingi. Pavyz-
džiui, Kipre parduodant kiaulieną pardavėjas riebalus išpjauna 
ir išmeta, o šaltoje Jakutijoje specialiai šeria riebius arklius, kad 
turėtų arklio taukų. Šie riebalai padeda jakutams ištverti ilgą ir 
šaltą žiemą. Ir mūsų kaimo žmonės specialiai šėrė ir tebešeria 
lašinines kiaules. Dirbant sunkų fizinį darbą, energiškai stiprus 
produktas – kiaulės lašiniai – labai tinka.

Taigi, ar reikalingi šiuolaikinių žmonių mitybai riebalai, ar 
jiems pakanka tik baltymų ir angliavandenių? Yra žinoma, kad 
beveik visi ilgaamžiai Kaukaze valgo riebią mėsą ir gerai jaučia-
si, o Jakutijos ilgaamžiai dideliais kiekiais valgo gyvulinius rie-
balus ir yra sveiki. Bet jau žinome, kad ir Kaukazo, ir Jakutijos 
ilgaamžių kraujas yra rūgštus. Toks kraujas sudaro palankias są-
lygas riebalų apykaitai organizme. Tokiame kraujyje riebalinės 
rūgštys lengvai sudega, duodamos organizmui daug energijos ir 
dar parūgština kraują.

Gyvūnų pasaulyje riebalai labai svarbūs, o jų paskirtis įvairi. 
Apie nepaprastą riebalų reikšmę gyvūnijai daug ką gali pamoky-
ti bitės. Riebalų vaidmenį vertinsime pagal labai svarbų rodiklį 
– bičių gyvenimo trukmę. 

Medų nešančios bitės, kurios atsiranda pavasarį ir vasarą, gy-
vena ne ilgiau šešių savaičių, o gimusios rudenį, gyvena šešis ir 
daugiau mėnesių. Bičių motinėlė gali gyventi net penkis metus. 
Kodėl taip yra? Juk visos bitės išsivysto iš tų pačių motinėlės 
sudėtų kiaušinių, visos jos seserys. Iš bet kurio bičių kiaušinėlio 
galima išauginti bičių motiną.

Tas gyvenimo trukmės skirtumas priklauso nuo maisto, ku-
riuo penimi bičių vikšrai. Visi vikšrai tris dienas maitinami bičių 
pieneliu. Tie vikšrai, iš kurių išaugs bitės darbininkės, nuo ke-
tvirtos dienos gauna kitą maistą – medų su bičių duonele, tačiau 
vasarinės ir rudeninės bitės maitinamos skirtingai. Vasarinės bi-
tės nuo ketvirtos dienos yra penimos nektaru ir žiedadulkėmis, o 
rudeninės – rūgščiu baltyminiu-angliavandeniniu  maistu – bičių 
duonele. Bičių duonelė – tai per vasarą surinktos žiedadulkės, 
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kurios konservavimui apdorojamos pieno rūgštimi ir suspau-
džiamos koriuose. Tik bičių motinėlė visą laiką maitinama bičių 
pieneliu. Ji subręsta penkiomis dienomis anksčiau už bites dar-
bininkes ir sveria dvigubai daugiau už bitę darbininkę. 

Bičių pienelyje yra 0,5% pieno rūgšties, 12,3% baltymų, 
12,5% angliavandenių ir  6,5% riebalų. Ko gero, toks turėtų 
būti ir mūsų maisto optimalus santykis – 2:2:1. Tik reikia nepa-
miršti, kad tas maistas turi būti rūgščios reakcijos.

Apie bičių pienelį sklinda legendos. Tačiau jame nėra jokių 
ypatingų medžiagų. Tokios sudėties maistą mes galėtume valgy-
ti kasdien. Matyt, svarbiausia yra medžiagų proporcijos. Visų 
pirma, atkreipkime dėmesį į tai, kad bičių pienelyje yra didelis 
procentas baltymų – tiek pat, kiek ir angliavandenių. 

Galbūt naudinga anksčiau minėtą baltymų normą (0,55 g 
kilogramui svorio) padidinti iki 1 g suaugusiems žmonėms, o 
vaikams iki 1,5 g. Jau minėjome, kad didesnis kiekis baltymų 
šarmina kraują, tačiau bitės tam rado priešnuodį: jų pienelis yra 
rūgštus (bitės parūgština maistą pieno rūgštimi). 

Baltyminis maistas įdomus dar vienu požiūriu. Žinoma, kad 
energinės apykaitos stiprumas priklauso nuo maisto rūšies. Ener-
ginės apykaitos sustiprėjimas, valgant įvairų maistą, vadinamas 
termogeniniu maisto poveikiu. Didžiausią termogeninį poveikį 
turi baltymai – 26,8%. Šis poveikis skirstomas į tris lygius: sil-
pnas – iki 10%; pakankamas – 10-20% ir gerai išreikštas – virš 
20%. Stipriausiu termogeniniu poveikiu pasižymi kiaušinio bal-
tymas. Nustatyta, kad didžiausią efektą turi maistas, kurį sudaro 
ir baltymai, ir riebalai, ir angliavandeniai. Toks yra, pavyzdžiui, 
bičių pienelis. 

Kitas bičių pienelio ypatingumas yra tai, kad jame tokį patį 
energijos kiekį duoda ir riebalai, ir angliavandeniai. Atrodytų, 
kad bičių motinėlę energija aprūpinti galima būtų tik medumi, 
– juk avilyje daug medaus. Tačiau gamtoje yra kitaip. Esant mi-
nėtam riebalų ir angliavandenių deriniui, organizmas tuo pačiu 
metu gali deginti (oksiduoti) ir riebiąsias rūgštis, ir gliukozę. 
Kitaip sakant, tuo pat metu vyksta ir angliavandenių deginimas, 
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ir riebalų deginimas (ketolizė). Plačiau apie ketolizę žr. sk. 7.24 
ir 8.12. Tai labai svarbu ir aktualu nutukusiems arba vengian-
tiems riebalų. 

Jei kraujas gauna daug gliukozės, – o taip ir būna, kai maistą 
sudaro daugiausia angliavandeniai, – tada riebiųjų rūgščių de-
ginimas (ketolizė) beveik visai nutrūksta ir riebiosios rūgštys 
kaupiamos riebalų atsargose. O ir padidintą su maistu gaunamos 
gliukozės kiekį organizmas iškart perkeičia į riebalus ir atideda 
į riebalų atsargas.

Negalima riebalų išmesti iš kasdieninio maisto, o pagal ka-
loringumą riebalų turi būti ne mažiau, kaip angliavandenių. 
Riebalus nepagrįstai nuvertinome, tačiau jie, kaip ir baltymai, 
yra būtini. Yra būtinas kiekis baltymų, būtinas kiekis riebalų, 
nes tai organizmo statybinės medžiagos, tačiau nėra būtino kie-
kio angliavandenių, kurie duoda tik energiją. Be angliavande-
nių kūnas gali apseiti, o be riebalų ir baltymų – ne. Tačiau per 
paskutinį šimtmetį angliavandenių suvartojimas labai padidėjo, 
o riebalų sumažėjo. To pasekmė yra kraujo reakcijos pasistūmė-
jimas į šarmingumo pusę. 

Iš bičių nusižiūrėta mitybos formulė paprasta: pagal kalorin-
gumą angliavandenių, baltymų ir riebalų turėtų būti po lygiai, 
o pagal svorį – riebalų dvigubai mažiau, nes riebalai dvigubai 
kaloringesni. Ir būtinai suvalgyti ko nors rūgštaus. Tokios re-
akcijos ir proporcijų maisto suvartosime gerokai mažiau ir ilgiau 
būsime sotūs. 

Mitybos pagal bičių pienelį arba pilnavertės mitybos pavyz-
džiai: 1) angliavandenių 100 g, baltymų – 100 g ir riebalų 50 
g; 2) angliavandenių 120 g, baltymų 120 g ir riebalų 60 g; 3) 
angliavandenių 140g, baltymų 140 g ir riebalų 70 g. Svarbu iš-
laikyti santykį 2:2:1, o bendrą kalorijų kiekį renkamės individu-
aliai. Kalorijos čia nėra svarbu. Taip maitinantis kalorijų kiekis 
mažėja savaime, nes tokio santykio maistas yra sotesnis.

Kaip prie tokios mitybos pereiti praktiškai? Jei jūsų die-
nos maiste vyrauja angliavandeniai (60-80%), kaip dažniausiai 
dabar ir būna, tai reikia du ar net tris kartus sumažinti anglia-
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vandenių, o ypač greitųjų, ir padidinti baltymų, o ypač riebalų 
kiekį. Ir būtinai ko nors rūgštaus. 

Pasikeitimai šiuolaikinio žmogaus mityboje ne tik padidino 
angliavandenių kiekį bei sumažino riebalų suvartojimą, bet ir 
labai pakeitė angliavandenių kokybę. Pramoniniu būdu apdoroti 
angliavandeniai tapo išgryninti, termiškai apdoroti, netekę labai 
svarbių žmogaus mitybai reikalingų sudėtinių dalių – maistinių 
skaidulų, būtinų gerai žarnyno veiklai. Maistinės skaidulos da-
bar dažnai išskiriamos į ketvirtąją maistinių medžiagų grupę. 
Todėl ką tik minėtą pilnavertės mitybos formulę reikia papildyti. 
Dar būtina pasirūpinti, kad maiste būtų pakankamai skaidulų, 
gaunamų iš gerųjų angliavandenių. Apie geruosius angliavan-
denius ir skaidulas žr. sk. 7.22 ir 7.23.

7.9. Nepakeičiamos riebiosios rūgštys

Aptarėme riebalus, kaip energijos šaltinį. Tam tinka visi rie-
balai – ir gyvuliniai, ir augaliniai. Tačiau riebalai turi ir ypatingą 
reikšmę: jie įeina į ląstelių membranų sudėtį ir kitus struktūrinius 
audinių elementus. Tam tikslui tinka jau ne visos riebalų rūgštys, 
bet tik nesočiosios. Visos rūgštys skirstomos į tris grupes: priso-
tintos (su vienu ryšiu tarp vandenilio atomų), neprisotintos (su 
vienu dvigubu ryšiu tarp vandenilio atomų) ir polinesočiosios 
(su dviem ir daugiau dvigubų ryšių). 

Prisotintas rūgštis kūnas naudoja kaip energijos šaltinį. Dau-
giausia jų yra gyvuliniuose riebaluose. Neprisotintų ir polineso-
čių rūgščių daugiausia yra augaluose. Gyvuliniuose riebaluose 
yra tik kai kurios iš jų ir nedaug. 

Yra daug, neretai visai priešingų, patarimų, kokie riebalai 
ar aliejai yra geriausi. Tačiau pakaktų vieno patarimo: riebalai 
turi būti natūralūs. Reikia griežtai vengti perdirbtų – rafinuotų, 
dezodoruotų, hidrintų – transriebalų ar kitaip apdorotų riebalų. 
Natūralius riebalus galima vartoti visus, nes juos sudaro įvairios 
riebalinės rūgštys, skiriasi tik jų santykis. Renkuosi ne rekla-
muojamus natūralius riebalus, bet tuos, kurių nori mano orga-
nizmas. Mūsų kūnas, jei jis dar nepraradęs natūralaus instinkty-
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vumo, yra geresnis patarėjas nei specialistai.
Ko gero, su skirtingomis riebalinėmis rūgštimis yra taip 

pat, kaip ir su pilnaverčiais bei nepilnaverčiais baltymais (žr. 
sk. 7.1): trūkstamas riebalines rūgštis mums pagamina gerosios 
mūsų žarnyno bakterijos. Jos geriau žino, kokios rūšies riebali-
nių rūgščių trūksta mūsų kūnui. Svarbu tik kad riebalai būtų na-
tūralūs ir nebūtų labai pažeista žarnyno mikroflora, kurią galima 
atstatyti valgant daugiau skaidulų (žr. sk. 7.23).

7.10. Vitaminai

Apie juos prirašyta įvairių ir prieštaringų nuomonių. Tyrimai 
Jakutijoje parodė, kad jakutams pakanka daug kartų mažesnių 
vitaminų dozių. Kuo tai paaiškinti? Vitaminai skatina fermentų 
veiklą. Tačiau ši veikla priklauso nuo kraujo reakcijos: fermen-
tai tuo aktyvesni, kuo rūgštesnis kraujas. Todėl jakutai, kurių 
kraujas yra rūgštus, gali apseiti su gerokai mažiau vitaminų. O 
jei kraujo reakcija yra šarminė, tai kūnas yra priverstas fermentų 
veiklą skatinti papildomomis vitaminų porcijomis.

Tačiau, jei rūgštinsime kraują, mums pakaks tų vitaminų, ku-
riuos gauname kartu su maistu, ir apskritai nebereikės jais rūpin-
tis ir įvairių reklamų skaityti.

7.11. Mineralinės medžiagos

Jei gyvename ne kokioje nors ypatingoje teritorijoje, kur vi-
siškai nėra kažkokio cheminio elemento, nėra ypatingo reikalo 
rūpintis organizmo aprūpinimu įvairiomis mineralinėmis me-
džiagomis, – jų pakankamai gauname su maistu. Tačiau apie kai 
kurias pakalbėti verta.

Nemažai autorių apie mineralus rašo tiek daug, jog atrodo 
– mesk viską ir bėk jų ieškoti. Be abejo, reikia atsiminti, kad 
kalio iš tikrųjų gali pritrūkti, ir todėl reikia daugiau valgyti kalio 
turinčių produktų.

Suaugusio žmogaus kūne yra maždaug 140 gramų kalio: 
98,5% jo yra ląstelėse ir tik 1,5% ne ląstelėse. Kalis yra vienas 
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iš svarbiausių ląstelių vidaus elementų. Jis reikalingas raumenų 
darbui, taipogi ir širdies raumens  – miokardo veiklai. Trūkstant 
kalio, trinka širdies veikla, žmogus greitai pavargsta, vystosi 
skrandžio erozijos, lėtai gyja žaizdos. Kalio vaidmuo svarbus 
visų ląstelių veikloje, – jis padidina ląstelių energinį balansą. 
JAV tyrėjai nustatė, kad kalio papildas kosmonautų maiste gero-
kai pagerino medžiagų apykaitą organizme. Kalis atlieka pagrin-
dinį vaidmenį druskos rūgšties gamyboje (sekrecijoje) ir išsiski-
ria į skrandį kartu su ja.

Suaugusio žmogaus kūne yra maždaug 25 gramai magnio. 
Jis, kaip ir kalis, reguliuoja ląstelių veiklą, – 95% magnio yra 
ląstelių viduje. Magnis įeina į daugiau kaip 300 fermentų sudėtį, 
kurie tvarko bioenerginius procesus kūne ir įtakoja širdies bei 
kraujagyslių veiklą. Magnis reguliuoja angliavandenių apykaitą, 
skatina baltymų susidarymą, mažina nervų ląstelių jautrumą, at-
palaiduoja širdies raumenis.

Jei trūksta magnio, tada kalcis kaupiasi ten, kur nereikėtų. 
Pavyzdžiui, kalkėja širdies vožtuvai, stambiosios kraujagyslės. 
Tai turi įtakos ir vėžiniams susirgimams, nes kalkėja bazalinės  
membranos (žr. sk. 13.6), per kurias maitinasi kamieninės ląste-
lės, iš kurių išsivysto vėžinės. Tyrimai parodė, kad kuo didesnė 
žmogaus atsakomybė tarnyboje, tuo ryškesnis magnio trūkumas. 
Žmonių, mirusių nuo infarkto, širdies raumenyse magnio rasta 
40% mažiau, negu žuvusių avarijose.

Cinko trūkumas pasireiškia mažu ūgiu, problemomis lytinia-
me vystymesi, odos šiurkštumu, letargija, apetito stoka, apatija, 
depresija, padidintu irzlumu ir judesių koordinacijos sutrikimais. 
Daugiausia cinko yra eritrocituose ir prostatoje.

Jodo taip pat gali trūkti. Nors juo pasipildyti galima lengvai. 
Pavyzdžiui, du jodo lašus įlašinti į bet kokias sultis. Arba 1-2 
lašus užlašinti ant duonos. Duona nusidažys mėlynai, nes jodas 
taip nudažo krakmolą. Tai vadinamasis mėlynas jodas. Duoną 
reikia suvalgyti ir užgerti vandeniu. Tokiame pavidale jodas ge-
riau įsisavinamas. Šitokio papildymo pakanka mėnesiui. 
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7.12. Mitybos efektyvumas

Maitintis galima daug kuo, bet reikia pasidomėti, kaip vienas 
ar kitas maistas veikia kraujo pH, nes visų pirma nuo to priklauso 
mūsų sveikata. Netgi aprūpinimas energija priklauso nuo kraujo 
reakcijos. O dauguma maisto produktų kaip tik ir yra vartojami 
energijai gauti. Jei pavyktų padidinti mitybos naudingo veikimo 
koeficientą, tai maisto reiktų gerokai mažiau.

Dabar lengviau įžvelgti priežastį, kodėl visiems aiškinama, 
kad kraują reikia šarminti ir kad jis turi būti šarminis. Kai krau-
jas yra šarminis, žmogus daug suvalgo, nes maistą suvartoja ne-
efektyviai ir nuolat yra alkanas. Tokie žmonės yra geri vartoto-
jai. Šarminio kraujo žmonės labai tinka vartotojų visuomenei. 
Mažai suvalgantys ir sveiki žmonės vartotojų visuomenei yra 
neparankūs. Dėl to ir sveikuolių judėjimas nėra skatinamas ir 
vos gyvuoja. Juk sveikuoliai savo metodikomis (žr. sk. 4) rūgš-
tina kraują.

Džarvis rašo, kad į karvių pašarus pridėjus 16 arbatinių 
šaukštelių obuolių acto, primilžiai padidėjo 20-30%, o pašarų 
vienai karvei sumažėjo nuo 20-25 svarų iki 13 svarų. Padidė-
jus karvių kraujo rūgštingumui, padidėjo mitybos efektyvumas. 
Džarvis pastebėjo, kad šunys, kurie lakinami rūgščiu ėdalu, me-
džioklėje neuždūsta.

Kraujo parūgštinimas padidina vartojamo maisto efektyvu-
mą. Galima naudoti bet kokią organinę rūgštį, tačiau geriausia 
yra citrinos rūgštis. Netgi moters pienas yra rūgštus dėka jame 
esančios citrinos rūgšties. Pati Gamta nurodo, kokią rūgštį ge-
riausia vartoti.

K. Buteika taipogi rašo, kad tiems, kurie įsisavina jo kvėpa-
vimo būdą, pakanka pusės anksčiau valgyto maisto. O juk Bu-
teikos metodas organizmui nieko neduoda, išskyrus tai, kad pa-
didina anglies dvideginio kiekį kraujyje, taip jį parūgštindamas. 

Dž. Kurcmenas ir F. Gordonas savo knygoje „Teprapuola 
mirtis“ rašo: Ilgaamžiai nežino, kas yra persivalgymas. Vilikam-
bos ilgaamžių maistas yra toks pat paprastas, kaip ir Kaukazo 
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ar Chunzos slėnio ilgaamžių. Vidutiniškai jie kalorijų sunaudoja 
dvigubai mažiau, negu dauguma amerikiečių. Nepaisant to, jie 
pajėgia daug ir sunkiai dirbti. Jau žinome, kad minėtų rajonų 
ilgaamžių kraujas yra rūgštus, nes jie geria mažai kalcio turintį 
gamtinį tų vietovių vandenį.

Esant rūgščiai kraujo reakcijai, hemoglobinas lengviau ati-
duoda deguonį, kuris oksiduoja (degina) gliukozę, riebalus bei 
baltymus, ir tuo pačiu išlaisvina iš jų žmogui reikalingą energiją. 
Kai kraujas rūgštus arba kai valgomas rūgštus maistas, jo suvar-
tojama mažiau ir padidėja tarpai tarp valgymų. 

Senovės Romoje buvo paprotys valgyti vieną kartą per dieną 
vakaro vėsumoje. Vakarų Europoje buvo sakoma: Kelkis 6-tą, 
pietauk 10-tą, vakarieniauk 6-tą ir gulkis miegoti 10-tą valandą 
– ilginsi savo gyvenimą. Vėliau pradėta valgyti 3-4 kartus per 
dieną, o dabar kai kurie mitybos specialistai siūlo valgyti 5 ir 
net 7 kartus per dieną. Šarmėjant kraujui, mažėja mitybos efek-
tyvumas – žmonės daugiau suvalgo ir dažniau nori valgyti. Be 
to, nuolat užkandžiauja. Pastebėkime: suvalgius ko nors saldaus, 
tuoj ir vėl norisi, reikia pastangų atsisakyti. Bet jei suvalgai ko 
nors rūgštaus, apie valgį gali ilgiau ar ilgam pamiršti.

 Augalai, kaip jau žinome (žr. sk. 5.11 ir 5.12), sau reikalingą 
energiją ima iš saulės, o gyvūnai patys turi energiją pasigaminti. 
Todėl organizme turi būti palanki aplinka deginimui (oksidini-
mui). Tokia aplinka yra rūgštinė. 

7.13. Kodėl pilnėjame?

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tunkame dėl to, kad daug val-
gome. Vienas mitybos specialistas yra rašęs: Persivalgome tada, 
kai ant stalo daug maisto. Valgis prieš mus ir mes valgome. Kita 
nuomonė: Dėl skonio į mažai kaloringus produktus pridedame 
kaloringo cukraus ir dėl to storėjame. 

Tačiau, ko gero, viršsvorio priežastis yra ne tiek persival-
gymas, kiek tai, kad pažeidžiame kažkokį svarbų fiziologijos 
dėsnį. Įstatymo nežinojimas nuo bausmės neatleidžia, – taip ir 
fiziologijos dėsnių nesilaikymas turi liūdnas pasekmes. Iš tiesų, 
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viršsvoris labai priklauso nuo kraujo reakcijos. Pirmiausia rei-
kėtų išsiaiškinti savo kraujo pH. Tačiau tai padaryti sunku. Nėra 
tokio prietaiso, kaip, pavyzdžiui, termometras. Laboratorijose 
toks tyrimas nėra įprastas, jis atliekamas labai retai ir ne visur. 
Tačiau Vokietijoje jau yra gaminami prietaisai, kurie pagal ašarų 
sudėtį matuoja kraujo pH (ašaros randasi iš kraujo). 

Galbūt ir neblogai, kad negalime pamatuoti. Juk pH dydis 
paros bėgyje kinta. Todėl, kalbėdami apie jį, mintyje turime jo 
vidurkį. Ryte, po miego pH rodiklis pastoviausias. Daugelio 
žmonių jis šarminis, nors mažiau šarminis nei kitu paros metu. 
Tačiau lengvai pabėgiojus keletą kilometrų, kraujo pH gali stai-
giai pasikeisti – net iki 6,0. Kraujo pH keičiasi ir po valgio, – tai 
priklauso nuo to, ką suvalgome. Švieži vaisiai ir daržovės kraują 
parūgština, o baltas pyragas ir pyragaičiai – pašarmina. 

Negalėdami pH išmatuoti, apie jį galime spręsti netiesiogiai. 
Pavyzdžiui, jei ryte skauda galvą, užkimšta nosis, jaučiamės 
neišsimiegoję ar šiaip prastai, tai ženklas, kad kraujas gerokai 
šarminis. Apie kraujo pH galime spręsti ir pagal šlapimo spalvą. 
Jei kraujas rūgštus, tai šlapimas bespalvis, o jei šarminis, tai šla-
pimo spalva būna nuo šviesaus iki tamsaus geltonumo. 

Pagrindinė nutukimo priežastis yra šarminis kraujas ir dėl 
to sutrikusi medžiagų apykaita. Todėl, norint sulieknėti, būtina 
mažinti kraujo šarmingumą arba padaryti jį truputį rūgštų. Taip 
atstatysime sutrikusią medžiagų apykaitą. Kaip tai atlikti?

Pirmiausiai reikia peržvelgti visus maisto produktus, kuriuos 
valgome, ir išsiaiškinti, kaip jie veikia kraujo pH (žr. sk. 3.7 ir 
7.1-7.8). Tada – sumažinti arba visai atsisakyti kraują šarminan-
čių produktų. Bet ir to gali nepakakti. Papildomai reikia nuolat 
rūgštinti kraują rūgščiomis sultimis arba tiesiog citrinos rūgšti-
mi: 0,5 arbatinio šaukštelio dėti į stiklinę vandens ir pagardinti 
vienu ar dviem šaukšteliais medaus arba cukraus (geriau be cu-
kraus). Išgerti ryte arba dienos bėgyje. Norint ar esant reikalui, 
citrinos rūgšties kiekį galima padvigubinti, bet tada reikia dvi-
gubai ir vandens. Tiktai negalima viso tirpalo išgerti vienu kartu. 
Geriau per kelissyk, padalinus dienos bėgyje. Gerti lėtai arba per 



154

šiaudelį. Papildomai rūgštintis galima ir actu arba bet kokia kita 
organine rūgštimi, kuri jums geriau patinka (žr. sk. 4). 

Toliau, reikia sumažinti suvalgomų angliavandenių kiekį, 
visų pirma – cukraus bei baltos duonos. Tačiau tos taisyklės 
dažniausia nepaisoma. Atsisakoma mėsos, kiaušinių, riebalų ir 
maitinamasi vien duona su vandeniu. Žmogus badauja, blogai 
jaučiasi, bet svoris nekrinta. Norint, kad jis mažėtų, visų pirma 
reikia mažinti angliavandenių suvartojimą, bet ne riebalų. Su-
valgyti riebalai, priešingai negu manoma, padeda deginti kūne 
sukauptus riebalus.

Kovojant su viršsvoriu, ne paskutinėje vietoje yra ir fizinis 
krūvis. Jei pavalgius kraujyje padaugėja gliukozės, – o taip po 
valgio būna visada, – tai fizinės veiklos dėka gliukozė greitai su-
degs ir kūnui nereikės jos atidėti į glikogeno ar riebalų atsargas. 
Tai svarbu įsidėmėti. Įdomu, ar ne? Iš pradžių pavalgyk savo 
malonumui, po to bėgiok ir sudegink atliekamas kalorijas. O jei 
fiziškai būsi neveiklus, prisiauginsi riebalų atsargas. Tačiau taip 
būna tik tada, kai kraujas yra šarminis. Jei kraujyje pakaks rūgš-
ties, su viršsvoriu bėdų nebus.

Tačiau kraują parūgštinti galima ne tik fiziniu krūviu, bet ir 
bet kokia organine rūgštimi. Juk bėgimas – tai ne koks nors ne-
mokamas priedas, bet laipsniškas organizmo dėvėjimasis, nors 
jis veikia ir sveikatinančiai. Todėl, norint išvengti viršsvorio, 
reikia pasitikėti ne fiziniais krūviais, bet išmokti tinkamai mai-
tintis. Jei kraujas yra rūgštinis, antsvorio nepriaugama, nes su-
valgoma mažiau.

Skyriaus pradžioje minėjome, kad pilnėjame, pažeisdami 
svarbų žmogaus fiziologijos dėsningumą. Koks tas dėsnis, kurį 
pažeisdami sutrikdome suvalgyto maisto energijos paskirstymą 
ir atsargų kaupimą? Atsakymo ieškosime sekančiame skyriuje.

7.14. Kodėl dažnai valgome?

Visur kalbama apie nutukimo epidemiją. Anglijoje ši epi-
demija plinta taip greitai, kad mokslininkai neabejoja: jau po 
dešimtmečio būtent antsvoris bus svarbiausia susirgimų vėžiu 
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priežastis. Britų medicininė statistika rodo, kad vėžiu serga ne 
tik rūkaliai ar nutukusieji, bet ir gyvenantys labai sveikai bei 
aktyviai.   

Kodėl valgome dažnai, o tarp valgymų dar ir užkandžiauja-
me? Pasiaiškinkime. Suaugusio žmogaus kraujyje yra vidutiniš-
kai 6 gramai gliukozės. Šie 6 g gali kūną aprūpinti energija tik 
15 minučių. Sumažėjus gliukozės kiekiui, jaučiame alkį, bet kas 
15 min. nevalgome. 

Kad tarpai tarp valgių padidėtų, t. y. kad galėtume maitintis 
rečiau, kūnas kaupia atsargas. Jos kaupiamos dviem pavidalais: 
glikogeno – kasdieniniam naudojimui ir riebalų – badmečiui. 
Glikogenas yra angliavandeniai ir jis kaupiamas raumenyse bei 
kepenyse. Glikogeno atsargos nedidelės – apie 350 gramų, tiek 
jo pakanka 12-15 valandų. Šitiek laiko, jei nebūtų pažeistas kaž-
koks dėsningumas, galėtume apseiti be maisto, nejausdami al-
kio, energiją gaudami iš sukauptų glikogeno atsargų.

Galima sakyti, kad glikogeno atsargos yra mažas vidinis 
akumuliatorius, galintis aprūpinti mus energija visą dieną. Jei šis 
akumuliatorius tinkamai dirbs, tai gliukozės lygis mūsų kraujyje 
bus pastovus ir mes nejausime alkio. P. Bregas rašė, kad valgo 
ne dažniau, kaip du kartus per dieną, ir tik būdamas alkanas. 
Matyt jo „akumuliatorius“ veikė gerai.

Didesnės atsargos kaupiamos riebalų pavidalu. Riebalai dvi-
gubai kaloringesni už angliavandenius ir užima mažiau vietos. 
Tačiau glikogeną lengva panaudoti energijos gavybai, o riebalus 
deginti sunkiau. Bet valgome dažniau, negu kas 12-15 valandų, 
nes išalkstame. O alkį jaučiame todėl, kad sumažėjo gliukozės 
kiekis kraujyje. Kodėl sumažėjo? Maisto suvalgome pakanka-
mai, todėl glikogeno atsargos yra pakankamos. Vadinasi, gli-
kogeno akumuliatorius sunkiai atiduoda sukauptas atsargas. 
Kokia to priežastis?

Pastovų gliukozės lygį palaiko suderinta dviejų hormonų – 
insulino ir gliukagono – veikla. Insulinas sumažina gliukozės 
kiekį kraujyje, kai jos yra per daug, o taip būna pirmąsias dvi 
valandas po valgio (žr. pav.). Gliukagonas padidina gliukozės 
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kiekį, kai jos pradeda mažėti. Bet jei po valgio netrukus vėl no-
rime valgyti, reiškia blogai veikia gliukagono hormonas. Kodėl?

Pažiūrėkime, kas vyksta dygstančiame grūde, kuomet kra-
kmolas verčiamas gliukoze. Glikogenas – tai gyvulinis kra-
kmolas, iš esmės jis nesiskiria nuo augalinio krakmolo. Kam 
augalams reikalingas krakmolas? Krakmolo pavidalu augmenija 
kaupia maisto medžiagų atsargas, skirtas naujai augalų kartai. 
Pavyzdžiui, kviečio grūde yra apie 65% krakmolo. Kai, patekęs 
į drėgną ir šiltą aplinką, kviečio grūdas ima dygti, jame staigiai 
padaugėja vitaminų C ir E. Dėl šių vitaminų kviečių daigai yra 
naudojami kaip vitaminų šaltinis. Tačiau daug vitaminų yra tik 
pačioje dygimo pradžioje, kol daigeliai būna tik 1-2 mm dydžio. 
Tuo metu daigui reikalinga gliukozė, kuri sukaupta krakmolo 
pavidalu. Dygimo metu atsiradusi askorbo rūgštis (vitaminas C) 
reikalinga krakmolo hidrolizei, t. y. jos virtimui į gliukozę pa-
spartinti, kol daigas pats dar negali maitintis fotosintezės būdu. 
Tiesiogiai krakmolo hidrolizę vykdo specialūs fermentai, o as-
korbo rūgštis tik sukuria tinkamą aplinką fermentams veikti. Kai 
daigas jau pats apsirūpina gliukoze fotosintezės dėka, askorbo 
rūgšties sintezė nutrūksta. 
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Radome, kad dygstančiame daige susidaro rūgštinė aplin-
ka. Augalai mums pasako, kad sėkmingam krakmolo pavertimui 
gliukoze visų pirma būtina rūgštinė terpė. Matyt, sėkmingam 
gliukozės gavimui iš kepenyse ir raumenyse sukaupto glikogeno 
taipogi reikalinga rūgštinė aplinka.

Glikogeno virtime į gliukozę dalyvauja du hormonai – gliu-
kagonas ir adrenalinas (žr. paveikslėlį). Gliukagonas padidina 
gliukozės lygį kraujyje tarpuose tarp valgymų arba badaujant, 
o adrenalinas didina gliukozės kiekį kraujyje stresinėse sąlygo-
se. Abu šie hormonai įjungia hidrolizės mechanizmą, tačiau hi-
drolizę vykdo fermentai, o fermentams, kaip jau matėme, reikia 
rūgščios kraujo aplinkos.

Tačiau mūsų kraujas dažniausiai yra šarminis. Štai todėl 
ir negalime gauti būtino gliukozės kiekio iš glikogeno atsar-
gų tarp valgymų. Augantis alkis verčia mus vėl užkąsti arba 
valgyti, nors glikogeno atsargų yra sunaudota tik maža dalis. 
Tačiau jei kraujas pakankamai rūgštus, žmogus nejaučia alkio 
visą dieną. Taip yra todėl, kad reikiamą gliukozę jis gauna iš 
glikogeno atsargų.

Kai kraujyje sumažėja gliukozės, širdis ima greičiau plak-
ti todėl, kad pirmiausiai gliukozės trūkumą pajunta smegenys. 
Paspartėjusiu širdies plakimu smegenys stengiasi aprūpinti save 
maistu.

Jei kraujas pakankamai rūgštus, galima nevalgyti ilgai, o 
mūsų kūnas maitinsis iš glikogeno atsargų. O kai eilinį kartą pa-
valgysime, tai atsargos bus kaupiamos glikogeno pavidalu, nes 
didžioji jo dalis jau bus sunaudota. Taigi suvalgytas maistas ne-
bus atidedamas į riebalus, nes neužteks gliukozės. 

O jei sėdamės valgyti, kai glikogeno atsargų sunaudota ma-
žai, tada glikogeno akumuliatorius greitai užpildomas, o likusi 
gliukozė kaupiama į atsargas riebalų pavidalu. Taip nutinka, kai 
kraujo reakcija yra šarminė. Vaizdžiai sakant, kai kraujas šar-
minis, glikogeno akumuliatoriaus veikla sutrinka, – jis sunkiai 
atiduoda sukauptas atsargas. O jei kraujas yra pakankamai rūgš-
tus, glikogeno akumuliatorius sukauptą energiją atiduoda len-
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gvai. Žinant šį dėsningumą, galima apytikriai spręsti apie kraujo 
reakciją. Jei pavalgius sunku išbūti nevalgius neužkandžiaujant 
bent 6-8 valandas, reiškia kraujo reakcija yra šarminė. O juk taip 
dažniausiai ir būna.

Kodėl taip sunkiai sekasi mesti svorį sportuojant? Glikogeno 
virtime į gliukozę dalyvauja du hormonai – gliukagonas ir adre-
nalinas. Apie pastarąjį dar nekalbėjome. Gliukagonas padidina 
gliukozės lygį kraujyje tarpuose tarp valgių ir badaujant, o adre-
nalinas didina gliukozės kiekį kraujyje stresinėse sąlygose, taigi 
– ir sportuojant, kai staigiai padidėja energijos poreikis. Adrena-
lino poveikyje energija gaminama anaerobinėse sąlygose, t. y. 
be deguonies, tačiau iš to paties glikogeno. Trumpai pasportavę, 
sudeginsime tik glikogeno atsargas, bet pavalgę vėl jo prikaup-
sime. Ir tik ilgai sportuojant pradedami deginti riebalai. Taigi, 
norėdami mesti svorį, pirmiausiai sutvarkykime mitybą.

Pagrindinė pilnėjimo priežastis yra šarminė kraujo reakcija. 
Kai priežastis žinoma, galima jos išvengti. Paprasčiausias patari-
mas, pajutus alkio jausmą: suvalgyti ką nors rūgštaus – raugintą 
agurką, citrinos griežinėlį, greipfrutą arba išgerti citrinos rūgšti-
mi ar actu parūgštinto vandens. Dar geriau, valgant parūgštinti 
maistą kuria nors rūgštimi. 

Aš pats rūgštinu beveik visokį maistą: sriubas, košes, mėsos 
patiekalus, kiaušinienę, blynus, cepelinus, troškintas daržoves, 
duoną (jei valgau jos daugiau). Rūgštinti galima bet kokia orga-
nine rūgštimi arba raugintomis daržovėmis. Galima ir marinuo-
tomis, bet raugintomis geriau, nes į marinatą dedama cukraus.

Antra pilnėjimo priežastis – per didelis suvalgomų anglia-
vandenių kiekis. Angliavandeniai, o ypač paprastieji, yra aukšto 
glikemijos indekso produktai. Tai cukrus, balta duona, medus, 
bulvės, balti ryžiai, makaronai, džiovinti vaisiai ir pan. Juos val-
gant, gliukozės ir insulino kiekis kraujyje pakyla staiga, bet ir 
krenta greitai. Tokie svyravimai žalingi žmogaus kūnui. Žemes-
nį glikemijos indeksą turi baltymai, o žemiausią – riebalai. Kuo 
žemesnis suvalgyto maisto glikemijos indeksas, tuo ilgiau trun-
ka sotumo jausmas po valgio (žr. pav.).
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Patarimas iš interneto: Ar kada nors atkreipėte dėmesį, kad, 
suvalgę vieną spurgą ar sausainį, paprasčiausiai negalite at-
sispirti antram ir trečiam gardumynui – kol neištuštinate visos 
dėžutės. Smegenys tiesiog negali atsispirti angliavandeniams. 
Paprastieji angliavandeniai, kurių gausu konditeriniuose gami-
niuose, sukelia staigų cukraus kiekio kraujyje šuolį, tačiau ne-
trukus seka atoslūgis. Staiga sumažėjus cukraus kiekiui kraujyje, 
kyla sunkiai sutramdomas noras suvalgyti ką nors saldaus, tad 
atsiduriate užburtame rate. Patarimas labai paprastas – venkite 
angliavandenių.

Patarimas geras, tačiau sunkai išpildomas, nes reiktų save 
prievartauti. Geresnis patarimas: stenkitės suvartoti kuo daugiau 
ir įvairesnės rūgšties arba suvalgyti rūgščių produktų, ir poreikis 
saldumynams ims mažėti ir taip nusilps, kad lengvai nuo jų su-
silaikysite, o gal ir visai nebenorėsite. Buvau didelis saldumynų 
mėgėjas, o pradėjus rūgštintis, tas noras savaime išnyko – kūnas 
tapo aprūpintas energija ir be dažno saldumynų valgymo.

7. 15. Nevalgymo tarpsnis

 Knygose apie sveiką mitybą ir TV laidose dažnai minimas 
nevalgymo tarpsnis, kitaip vadinamas protarpiniu badavimu. Jis 
dažniausiai siūlomas norintiems sulieknėti per daug nesikanki-
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nant. Tačiau, kaip matysime vėliau, jis labai reikalingas visiems. 
Tai yra ilgesnis nevalgymo tarpsnis arba „badavimas“ kiekvieną 
parą. Jo esmė paprasta: valgymus paros bėgyje išdėstyti taip, kad 
tarp vakarienės ir sekančio valgymo rytojaus dieną susidarytų ne 
mažiau nei 12-14 valandų, o dar geriau – 16-os valandų tarpas. 
Iš čia ir pavadinimas: badaujama kiekvieną dieną su tarpais. 

Nėra svarbu, kada valgysite vakare – 18-tą ar 20-tą valandą. 
Svarbiausia sekantį kartą valgyti po minėto laiko tarpo. Likusią 
paros dalį valgymo galima neriboti. Taip susilaikyti nuo valgio 
palyginti nesunku, nes didesnioji nevalgymo laiko dalis pramie-
gama. Nevalgymo tarpsnyje galima gerti tik vandenį, bet jokiu 
būdu negalima užkandžiauti.

Supratus, kaip veikia glikogeno akumuliatorius, paaiškėja 
ir nevalgymo tarpsnio paskirtis: priverstinai iškrauti glikogeno 
akumuliatorių ir sužadinti ketolizę, t. y. procesą, kai organiz-
mas degina riebalus (žr. sk. 7.24 ir 8.12). Tačiau ketolizė vyksta 
tada, kai išnaudojami visi angliavandeniai, pirmaeilis kūno ener-
gijos šaltinis.

Jei kraujas šarminis, o taip dažniausiai ir būna, o ypač jei 
žmogus nutukęs, priverstinai iškrauti akumuliatorių, nevalgant 
14-16 valandų, nelengva. Todėl ir pasiryžtančių nevalgymo 
tarpsniui nėra daug. Tačiau rūgštinantis bet kokia rūgštimi arba 
nevalgymo tarpsnio metu geriant parūgštintą vandenį, priversti-
nis akumuliatoriaus iškrovimas būna gerokai lengvesnis. O po 
ilgesnio laiko, kai kraujo reakcija pasislinks į rūgštumo pusę, 
išbūti nevalgius bus ne tik lengva, bet gali tapti natūraliu įpročiu.

Pažvelkime į gyvūnų ir žmonijos priešistorę. Per ilgus gyvū-
nijos ir žmonijos vystymosi (evoliucijos) amžius niekada nebū-
davo maisto pertekliaus. Nieko panašaus į tai, kaip yra dabar, kai 
mes, kaip ir kitų Vakarų šalių gyventojai, galime valgyti kada 
norime ir kiek norime. Nuo seniausių laikų valgį reikėdavo susi-
rinkti arba susimedžioti. Maisto atsargų nebuvo. Atsargas kaup-
davo pats kūnas riebalų pavidalu. Maisto šiek tiek padaugėjo 
atsiradus žemdirbystei, bet ir žemdirbių valgis priklausė nuo 
derlingų metų ir nederliaus, nuo stichinių nelaimų ar plėšikų bei 
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karų. Galimybė sočiai valgyti ištisus metus buvo reta, jei iš viso 
kada nors tai pasitaikydavo. 

Šiandieninė pertekliaus visuomenė, – kai galima valgyti 
kada norime ir kiek norime, – istoriniu požiūriu yra nukrypimas 
nuo normos – anomalija. Kitaip sakant, mūsų kūnas yra geriau 
prisitaikęs prie ilgų nevalgymo tarpsnių ir bado, negu prie mais-
to pertekliaus. Gyvūnai ir žmogus yra prisitaikę iškęsti nepalan-
kias gamtos ir gyvenimo sąlygas. Pavyzdžiui, pingvinai. Jie be 
išorinio maisto keturis mėnesius peri kiaušinius ypač atšiaurios 
Antarktidos žiemos sąlygomis. 

Valgant kada norisi ir kiek norisi, pažeidžiami per milijonus 
metų susiklostę mitybos dėsningumai. Todėl dažnai valgydami 
tunkame, – nes per daugybę amžių kūnas yra išmokęs kaupti 
atsargas riebalų pavidalu. Tai, ką suvalgome daugiau, nei būtina 
energinėms reikmėms patenkinti ar kūno statybai, viskas krau-
nama į atsargas. Priešistoriniais laikais taip pat retkarčiais pasi-
taikydavo progų gausiai prisivalgyti, bet po to sekdavo ilgesni ar 
trumpesni nevalgymo tarpsniai. 

Kasdieninis ilgesnis nevalgymo tarpsnis „užsuktų“ genetiš-
kai paveldėtą riebalų deginimo mechanizmą, dabar pavadintą 
ketolize. Apie tai smulkiau žr. sk. 7.24 ir 8.12.

7.16. Apie skonį ir valgio malonumus

Sakoma, kad maistas turi būti skanus. Iš tiesų taip ir turė-
tų būti, nes valgymas yra vienas iš didžiausių ir, ko gero, daž-
niausiai patiriamų malonumų. Gerovės ir vartotojų visuomenėje 
maisto skonis yra ypatingai sureikšmintas. Neskubame pasinau-
doti sveikos mitybos patarimais – svarbiau yra skonis. Per daug 
nesusimąstome apie skanaus ir trokštamo maisto pasekmes. To-
kia jau žmogaus prigimtis – svarbu, ką jaučiame dabar, o kas 
bus (ar nebus) vėliau, nesvarbu. 

Valgio teikiamą malonumą galima padalinti į dvi dalis: ma-
lonumas, kurį jaučiame valgydami, ir malonumas, gal tiksliau 
savijauta, po valgio. Malonumas valgant yra stiprus jausmas ir 
jo siekiame instinktyviai. Stipriausią malonumą jaučiame valgį 
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rydami, nors skubėjimas ryti nepakankamai sukramtytą maistą 
neprideda sveikatos. Stebėkime save besimėgaujantį ryjimu, ir 
tai bus bene pirmas žingsnis į sąmoningesnį valgymą.

Jei, pavalgę skanaus maisto, patiriame nemalonius pojūčius 
– sunkumą skrandyje, pilvo pūtimą, rėmens graužimą ar pan., – 
reiškia suvalgytas maistas nelabai tiko arba suvalgėme per daug. 
Jei maistas tinkamas, pavalgę jaučiamės gana maloniai.

Palyginkime. Valgant malonumas yra stiprus, tačiau trumpas, 
o būsena po valgio tęsiasi ilgai, nors malonumas gerokai silpnes-
nis. Jei renkantis valgį atsižvelgsime ne tik į skonį, bet ir į mais-
to tinkamumą, skonio stiprumas gal ir bus mažesnis, tačiau po 
valgio patirsime ilgą švelnaus malonumo būseną. Ar pastebėjote, 
kokia puiki nuotaika būna, kai gerai veikia skrandis ir žarnynas? 
Valgant fermentuotą (raugintą) maistą ir daržoves, gerųjų žarny-
no bakterijų padaugėja tiek, kad pagerėja ir smegenų veikla.

Renkantis sveikesnį maistą, sumažėjęs skonio stiprumas bus 
tik laikinas. Skonis, kaip ir kiekvienas įprotis, keičiasi. Jei at-
sižvelgsime į tai, kaip jaučiamės po valgio, ir keisime maistą į 
tinkamesnį, ims keistis ir skonis. 

Iš pradžių rūgštesnis maistas arba gėrimas gal ir nebus labai 
skanūs, tačiau tai atsvers malonesnė, ilgai trunkanti būsena po 
valgio ir sumažėjęs alkio jausmas.

Jei esame labai pripratę prie saldaus skonio, tai rūgštus iš 
pradžių gali nepatikti. Tačiau šiek tiek pasistengus, rūgštesnis 
skonis bus vis malonesnis, nes ir pats kūnas, jei dar nėra visiš-
kai praradęs instinktyvumo, pradeda jausti, kas jam geriau tinka. 
Kai kam reikės šiek tiek kantrybės ir pastangų, tačiau tai atsiper-
ka keleriopai. Bet kokie rūgštūs produktai mažina alkio jausmą.

Klausimas: Argi tikrai? Juk pvz. prieš pietus ar vakarienę 
žmonės sauso vyno išgeria arba užkandžiui raugintą agurkėlį 
arba marinuotos silkės užvalgo kaip tik apetitui sužadinti, o ne 
nuslopinti. Kaip tai paaiškinti? Pati rūgštis nesotina žmogaus. Ji 
yra tik katalizatorius, skatinantis suvalgyto maisto įsisavinimą 
ir geresnį jo sunaudojimą. Todėl, suvalgius rūgštaus, jausimės 
sotesni. Rūgštis veikia taip pat – ar ją vartosime valgant, tuoj po 
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valgio ar prieš kitą valgį. Suvalgę ko nors rūgštaus prieš valgį, 
taipogi pagerinsime maisto įsisavinimą ir trumpam jausime lyg 
didesnį alkį, tačiau po to jausimės sotesni.

Buvau įjunkęs į saldumynus, jie visada būdavo po ranka, 
tačiau ėmus valgyti ir gerti rūgščiai, skonis pasikeitė ir dabar 
mieliau valgau, pavyzdžiui, greipfrutą ar raugintą agurką, nei 
saldainį ar sausainį. Valgant saldainį gal ir skanu (man jau nebe 
taip skanu), bet po to lieka tuštumos jausmas ir norisi dar. Val-
gyti raugintą agurką buvo ne taip malonu, tačiau po to atsiranda 
ilgas malonus sotumo jausmas.

7.17. Lengvas badavimas

N. Druzjakas siūlo badavimo metodiką. Visų pirma reikia 
pasirūpinti pakankamu kraujo parūgštinimu. Jei iki badavimo 
kraujas būdavo nuolatos rūgštinamas, tai pradėjus badauti gali 
pakakti ir nedidelio parūgštinimo. Tam reikia 5 gramus citrinos 
rūgšties ištirpinti litre vandens. Vandenį galima pasaldinti 5-6 
šaukšteliais medaus. Geriausiai tinka distiliuotas vanduo. Ba-
daujant per parą išgerti ne mažiau litro vandens. Galima išgerti 
iki dviejų litrų, tačiau rūgšties tik 5 gramus.

Geriant tokį rūgštų vandenį, nuo pat pirmos dienos nebus 
jaučiamas alkis, nes glikogenas be kliūčių bus verčiamas gliu-
koze, kuri aprūpins kūną reikiamu kiekiu energijos. Reikia suda-
ryti sąlygas sėkmingam riebalinių rūgščių tiekimui iš atsarginių 
riebalų. Tam tikslui per pirmąsias 2-3 badavimo dienas paros 
bėgyje reikia išgerti po vieną valgomąjį šaukštą sojų aliejaus 
(galima ir saulėgražų). Aliejuje yra daug riebalinių rūgščių, ku-
rios bus deginamos kepenyse ir į kraują išsiskirs ketonai, kurie 
padės tiekti (mobilizuoti) riebalines rūgštis iš atsarginių riebalų.

Vietoj nemalonaus aliejaus galima valgyti graikiškus riešu-
tus – 10 riešutų per dieną. Graikiški riešutai be riebalinių rūgščių 
tieks ir baltymus, kurie stabdys savų baltymų naudojimą ener-
gijos reikmėms. O riešutuose esančios riebalinės rūgštys, joms 
degant kepenyse, padidins ketonų kiekį kraujyje.
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Tokiu režimu neskausmingai galima badauti 7 dienas. Per 
šį laiką netenkama 4-5 kg svorio. Atrodo nedaug, tačiau tai na-
tūralus liesėjimas, kai riebalai naudojami tik natūraliems kūno 
energijos poreikiams. Jokie specialūs riebalų degintojai pagal 
šią metodiką nenaudojami. Tas 7 badavimo dienas galima užsi-
imti įprasta veikla ir darbais.

Galima sakyti, kad tai netikras badavimas. Taip, nedidelis 
maisto kiekis suvartojamas, tačiau jis pagrįstas ir mažas – per 7-ias 
dienas suvalgoma 300 g graikiškų riešutų ir 100-150 g medaus.

Tokius 7-ių dienų badavimus galima kartoti kas 7-10 die-
nų, kol svoris taps normalus. Norint, į litrą vandens galima įpilti 
200 g rūgštaus vyno. Jo poveikyje geriau įsisavinamas vanduo 
ir lengviau hidrolizuojamas glikogenas bei riebalai. Rūkantiems 
parūgštinimo reikia daugiau, net dvigubai, nes rūkymas labai 
šarmina kraują.

Po tokio 7-ių dienų badavimo galima iškart, be jokio perėji-
mo valgyti įprastą maistą. Tačiau pirmiausiai reiktų pradėti nuo 
savo mitybos peržiūrėjimo. Tyrimai rodo, kad mergaitės, pradė-
jusios laikytis dietų ankstyvoje paauglystėje, tris kartus dažniau 
nutunka per ateinančius penkerius metus, net jei prieš tai buvo 
normalaus svorio. Svorį reiktų mesti ne badaujant, bet keičiant 
mitybą. Kalorijų skaičiavimas yra paskutinis dalykas, kuris turė-
tų mums rūpėti. Svarbiausia – ką suvalgome.

Perspėjimas: badauti šiuo metodu ar apskritai badauti ga-
lima tik tiems, kas iš tiesų yra nutukęs. Šiuolaikinės mados yra 
tokios keistos, kad mesti svorį nori mergaitės, kurioms to tikrai 
nereikia, arba net būtų neblogai šiek tiek priaugti. Kai nėra atsar-
ginių riebalų arba jų mažai, badaujant organizmas degina balty-
mus, t. y. raumenis. O tai jau kūno ir sveikatos žalojimas. 

7.18. Angliavandeniai ir alkoholis

Dažnai klausiame, iš kur atsiranda trauka alkoholiui? Ko-
dėl žmonės jį geria ir kodėl neįmanoma atsispirti? Kodėl nuo 
alkoholizmo tik laikinai padeda įvairios prievartinės priemonės 
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(įsiūtos ampulės, įtaiga, užkalbėjimai, dirbtinai sukeltas pasi-
bjaurėjimas ar pan.)?

Nors alkoholizmas jau senokai pripažintas liga, tačiau jos 
priežastys taip ir lieka neatskleistos. Yra nurodomi tam tikri įta-
kos veiksniai, tačiau dėl to žymesnių poslinkių alkoholizmo gy-
dyme neatsiranda. 

O priežastis paprasta: tai – medžiagų apykaitos sutrikimas, 
kurį sukelia daug paprastųjų arba greitųjų angliavandenių tu-
rintis maistas. Būtent apie tai nuolat kalbame šioje knygoje. To-
kia mityba, kaip jau žinome, kraujo reakciją stumia į šarmingu-
mo pusę, o dėl to sutrinka medžiagų apykaita.

Šiame alkoholizmui skirtame poskyryje iš esmės kartosime 
tai, kas jau buvo rašyta (žr. sk. 7.13 ir 7.14), tačiau atskleisdami 
kitą gausiaangliavandenės mitybos sukeliamą medžiagų apykai-
tos sutrikimo reiškinį – hiperglikemiją ir hipoglikemiją. Žino-
me, kad cukraus kiekis kraujyje turi būti pastovus tam tikrose 
ribose. Tai vadinama homeostaze (vidinės organizmo aplinkos 
pastovumu). Ją prižiūri ir tvarko daug organų ir sistemų. 

Jau žinome, kad cukraus kiekį kraujyje šiek tiek kintančiose, 
bet pastoviose ribose reguliuoja ir palaiko du kasos gaminami 
hormonai – insulinas ir gliukagonas. Jie veikia priešingai: insu-
linas sumažina padidėjusį gliukozės kiekį, kuris turėtų svyruoti 
nuo 6,6 mmol/l iki 4,4 mmol/l, o gliukagonas jį padidina, kai 
gliukozės kiekis nukrinta žemiau normos (žr. pav. ir sk. 7.14).
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Nukrypimai nuo normos į vieną ar į kitą pusę yra pavojingi. 
Normos viršijimas vadinamas hiperglikemija, kuri sunkiais atve-
jais baigiasi sąmonės praradimu (hiperglikeminė koma). Būna fi-
ziologinė hiperglikemija – laikinas cukraus padidėjimas kraujyje, 
kai suvalgome daug angliavandenių. Kasa į tai reaguoja, išskir-
dama insuliną, kuris sumažina cukrų iki normos. Kai maiste daug 
angliavandenių, žmogus nuolat patiria fiziologinę hiperglikemi-
ją, kuri ilgainiui pavirsta antrojo tipo cukriniu diabetu.

Kai cukraus kiekis kraujyje nukrinta žemiau 3 mmol/l, to-
kia būsena vadinama hipoglikemija, kuri taipogi pavojinga, nes 
ir šiuo atveju žmogus gali netekti sąmonės (tai hipoglikeminė 
koma). Hipoglikemijos požymiai: padidėjęs širdies plakimas, 
sustiprėjęs prakaitavimas, alkio jausmas, drebulys (rankų pirš-
tų), nerimastingas susirūpinimas, nerimas. Pastebėkime – hipo-
glikemijos reiškiniai ir vadinamųjų „pagirių“ simptomai yra 
tie patys. 

Tai gana dažni simptomai, kuriuos patiria daugelis šiuolai-
kinių žmonių, ypač praėjus šiek tiek laiko po suvalgytos sal-
dumynų porcijos ar po išgertuvių. Minėti simptomai gali ir ne-
pasireikšti, jei cukraus kiekio kraujyje reguliavimas jau seniai 
sutrikęs. Hipoglikemiją pašalinti galima tik padidinus cukraus 
kiekį kraujyje. O tai padaryti galima dviem būdais: suvalgy-
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ti kažką saldaus arba suaktyvinti hormono gliukagono veiklą. 
Kaip padidinti gliukagono veiklą, jau žinome: išgerti arba suval-
gyti ką nors rūgštaus, nes gliukagonas gerai veikia tik rūgščioje 
aplinkoje (žr. sk. 7.14). Paradoksalu – skonis priešingas, o re-
zultatas tas pats. Tik reikia atsiminti, kad suvalgydami saldaus, 
slopiname tik simptomą, o rūgštindamiesi naikinsime priežastį. 

Ir hiperglikemija, ir hipoglikemija yra sutrikusios medžiagų 
apykaitos, kurią sukelia angliavandenių gausi mityba, pasekmė. 
Po išgertuvių norisi kažko rūgštaus. Rūgštis skatina hormono 
gliukagono veiklą, – taip kūnas prašo pagalbos nuo hipoglike-
mijos. O alkoholikas nuo hipoglikemijos gelbstisi vėl gerdamas 
alkoholį, kuris, kaip ir cukrus, yra greitieji tuščių kalorijų anglia-
vandeniai. Jie greitai pakelia cukraus kiekį kraujyje.

Homeostazės sutrikimas, t. y. organizmo nepajėgumas išlai-
kyti kraujyje pastovų cukraus kiekį, yra cukrinio diabeto prie-
žastis. Pagal statistiką dauguma piktnaudžiaujančių alkoholiu 
serga antro tipo diabetu, o nuo hipoglikemijos kenčia 70-90% 
alkoholikų. Toks sutapimas ilgą laiką neturėjo paaiškinimo. Da-
bar šį reiškinį tyrinėję mokslininkai teigia, kad ne alkoholizmas 
yra diabeto priežastis, bet nuolatinė hipoglikemija yra tai, kas 
verčia vartoti alkoholį. Būtent hipoglikemijos simptomai pa-
sireiškia prieš pradedant eilines išgertuves. Hipoglikemija sti-
priai pažeidžia fizinį ir emocinį žmogaus tvirtumą, kitaip sakant, 
žmogus tampa silpnas fiziškai ir nepastovių jausmų, kas ir truk-
do pasveikti.

Kodėl atsiranda hipoglikemija, t. y. sumažėja cukraus kiekis 
kraujyje? Akivaizdu, kad tai priklauso nuo mitybos. Tai labai 
aiškiai parodo bandymai su gyvūnėliais. Trisdešimt laboratori-
nių žiurkių padalino į tris grupes. Bandymas tęsėsi 16 savaičių. 
Vieną grupę maitino angliavandeniais gausiu maistu, kitą tokiu 
pačiu maistu, bet papildytu vitaminais ir mineralais, o trečią gru-
pę maitino sveiku subalansuotu maistu. Visų trijų grupių žiurkės 
gerti galėjo pasirinktinai arba vandenį, arba 10% atskiestą etilo 
spiritą. Tos, kurios mito angliavandeniais gausiu maistu, rinko-
si alkoholį ir per dieną išgerdavo vidutiniškai 50 ml praskiesto 
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spirito, o tai yra tolygu, jei suaugęs žmogus išgertų litrą 100% 
viskio per dieną. Žiurkės, kurios su maistu gavo ir vitaminų, spi-
rito gėrė tris kartus mažiau. O žiurkės, maitintos sveiku maistu, 
gėrė tik vandenį. 20% pirmos grupės žiurkių, kurios mito anglia-
vandenių gausiu maistu, pirmąsias penkias savaites alkoholio 
negėrė, bet pradėjo gerti, kai į atskiestą spiritą pridėjo cukraus. 
Šios žiurkės tapo aistringiausiomis alkoholikėmis. Tačiau pir-
mos grupės žiurkės, pradėjus jas maitinti subalansuotu maistu, 
palaipsniui nustojo gerti alkoholį. Išvada paprasta: atsistatė an-
gliavandeniais gausios dietos pažeista medžiagų apykaita.

Alkoholizmo gydymui tyrinėtojai išbandė vitaminines die-
tas. Medicinos mokslų daktaras Raselas F. Smitas alkoholikus 
gydė nikotinine rūgštimi (vitaminu B3). Dienos dozė buvo 4-20 
g (vidutiniškiai 6 g), suvartojant ją per keturis kartus. 86% bevil-
tiškų alkoholikų, amžinai slankiojusių aplink alines, pasveiko. 

Visiškai pasveiko ir dauguma alkoholikų, kuriuos gydė dak-
taras D. R. Hokinsas. Jo gydomi alkoholikai per dieną gaudavo 
1 g nikotininės rūgšties (vitamino B3), 1 g askorbo rūgšties (vi-
tamino C), 200 tarptautinių vienetų vitamino E – visų po ke-
turis kartus per dieną ir vieną kartą dienoje 50 mg piridoksino 
(vitamino B6). Taipogi jie laikėsi mažaangliavandenės mitybos. 
Atkreipkite dėmesį, kad trys D. Hokinso gydymui naudoti vi-
taminai (B3, C ir E) yra rūgštys. Nustojo žmonės vartoti rūgštį 
ir padaugėjo alkoholikų. Tai kaimo močiutės pastebėjimas, kurį 
išgirdau pokalbio šia tema metu.

Daktaras R. Viljamsas alkoholizmui gydyti pasiūlė pilnaver-
tę mitybą. Per dieną žmogus turi gauti ne daugiau kaip 10% 
tuščių kalorijų. Likusias 90% kalorijų turi sudaryti natūralūs 
„gyvi“ produktai.  Tuščios kalorijos – tai greitieji angliavan-
deniai. Alkoholis, kuris yra angliavandeniai, taipogi yra tuščios 
kalorijos.

Žinome, kad anoniminių alkoholikų dvylikos žingsnių pro-
grama sėkmingai gydo alkoholizmą, jei žmogus tam pasiryžta. 
Tačiau pagal šią programą pasveikęs alkoholikas taip ir lieka 
alkoholiku, nes trauka išlieka. Iš čia ir viena pavadinimo anoni-
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minis alkoholikas priežasčių. Tačiau jei alkoholikas pasveiksta 
pakeitęs mitybą, t. y. atstato medžiagų apykaitos pusiausvyrą, 
trauka alkoholiui išnyksta.

Štai žmogaus, kuris būdamas anoniminiu alkoholiku, jau 
daugelį metų susilaikydavo nuo alkoholio, bet nuolat kentėjo 
nuo depresijos, patirtis. Jo gyvenimas buvo nuolatinė kova su 
savimi. Jam patarė kasdien gerti po 3000 mg nikotininės rūgšties 
ir tiek pat askorbo rūgšties. Jis beveik iškart pajuto, kad padidėjo 
jo energija, pastovesnės tapo emocijos, išnyko depresija ir neri-
mas. Gerokai pagerėjo jo santykiai namuose ir darbe. Po trejų 
metų jis nustojo gerti vitaminus, bet po poros savaičių vėl sugrį-
žo nuolatinis nuovargis, depresija, nerimas. Atnaujinus rūgšties 
vartojimą, būsena vėl pasikeitė.

Palyginę čia aprašytąjį alkoholikų gydymą su viršsvorio nai-
kinimu (žr. sk. 7.14) matysime, kad esmė yra ta pati: atstatyti 
sutrikusią medžiagų apykaitą, naudojant mažaangliavandenę mi-
tybą ir rūgštinti kraują įvairiomis rūgštimis. Hormonas gliuka-
gonas, kuris didina gliukozės kiekį kraujyje tarp valgymų, gerai 
veikia tik rūgštinėje aplinkoje. Todėl gydymui arba medžiagų 
apykaitos atstatymui tinka bent kokia kraują rūgštinanti mityba. 
Tai, kokias organines rūgštis, vitaminus ar rūgštinantį maistą var-
tosime, esminio skirtumo nėra. Galime pasirinkti sau asmeniškai 
labiausiai tinkančią mitybą ir kraują rūgštinančias priemones.

Suvokus esmę, žymiai lengviau siekti tikslo. Sveikimui visų 
pirma reikia keisti savo mitybos įpročius. Labai sumažinti rafi-
nuotų angliavandenių – cukraus, saldumynų, miltinių patieka-
lų, saldainių, sausainių, makaronų, pyragaičių – vartojimą (nors 
dažnai šie produktai siūlomi hipoglikemijos mažinimui). Ir ne-
pamiršti rūgščių produktų bei įvairių organinių rūgščių.

 
7.19. Alkoholiniai gėrimai 

Daugiausia žmonės išgeria alaus, ypač Vokietijoje ir JAV. 
Alus stipriai šarmina kraują. Kai kraujo pH staigiai keičiasi, kū-
nas į tai reaguoja dideliu šlapimo išskyrimu. Tačiau tikroji bėda 
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kitur. Alus yra kaloringas gėrimas, kuris ne tik šarmina kraują, 
bet prisideda prie riebalų atsargų kaupimo. Be to, alus didina 
vėžio atsiradimo riziką. Alaus galima gerti labai mažai – iki 200 
ml per dieną, o dar geriau visai negerti. 

Prancūzai sako, kad dėka vyno jie mažiau serga širdies ir 
kraujagyslių susirgimais. Jie yra teisūs, nes vynas parūgština 
kraują. Kuo kraujas rūgštesnis, tuo mažiau širdies ir kraujagys-
lių ligų (žr. sk. 8.2).  Vynas rūgština dėl jame esančių organinių 
rūgščių, o tai mažina kraujo klampumą.

Tačiau vynų būna įvairių. Geriausia gerti šviesų sausą vyną. 
Ir po nedaug – 100-200 g pietums. Sausas vynas geriau už spiri-
tuotą, nes jame mažiau alkoholio.

Prancūzams ir kitoms pietinių kraštų tautoms, kur savaime 
auga vynuogės, gal ir tinka gerti vyną, nes jie turi alkoholį skai-
dantį fermentą – alkoholio dehidrogenazę. Tuo tarpu šiaurės 
tautos šio fermento turi mažai arba visai neturi. Todėl, jei negi-
mei prancūzu ar italu, vyno gėrimas tik pakenks, kaip ir bet koks 
kitas alkoholis.

Šarminis kraujas sukelia potraukį angliavandeniams. Ka-
dangi alkoholis yra angliavandeniai, tai šarminis kraujas sukelia 
potraukį ir jam. Perėjus prie rūgštinančios mitybos, potraukis 
alkoholiui mažėja ir išnyksta. 

7.20. Stresai

Ne mažiau už labai šarminančius maisto produktus, kraują 
šarmina stresai. Stresas – tai padidintos nervinės įtampos būsena. 
Streso metu smegenys dirba intensyviai. Tokioje būsenoje eikvo-
jama daug ATP (adenozintrifosfato). Naudojama daugiau, negu 
atsinaujina, todėl kraujas intensyviai šarmėja. Šarmėja todėl, kad 
energijos išlaisvinimui iš ATP į ląstelę iš tarpląstelinės aplinkos 
pereina vandenilio jonai. Taigi, streso metu arba dirbant sunkų 
protinį ar fizinį darbą, intensyviai naudojama energija, sukaupta 
ATP, o jos išlaisvinimui reikalingi vandenilio jonai. Todėl dirbant 
sunkų protinį ar fizinį darbą, o ypač strese, kraujas šarmėja. Streso 
metu – ypatingai, nes dažnai stresai būna ilgalaikiai ir nevaldomi.
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Stresų daugėja. Daugėja neurozių: „laukimo neurozė“, „in-
formacinė neurozė“, „išeiginių dienų neurozė“. O štai ramus po-
ilsis miške, gamtoje, gera nuotaika, juokas kraują rūgština.

Pagrindinis veiksnys, įtakojantis gyvenimo trukmę, yra 
mūsų kraujo reakcija: šarminė reakcija trumpina gyvenimą, o 
rūgštinė – ilgina. 

7.21. Paleo mityba

Paleo (senovinė) mityba – tai mėgdžiojimas to, kuo mito 
mūsų protėviai – medžiotojai ir maisto rinkėjai iki žemdirbys-
tės. Tai maitinimasis, atsisakant perdirbtų angliavandenių, pie-
no ir jo produktų bei kitokio perdirbto maisto. Trumpai tariant, 
tai maitinimasis tuo, ką mums teikia pati gamta, įsivaizduojant, 
kuo galėjo misti maisto rinkėjai-medžiotojai, kurie nieko nesėjo, 
nieko neaugino, bet tik rinko, žvejojo ir medžiojo. 

Reikia atsiminti, kad būtino kiekio angliavandenių nėra, o 
riebalų ir baltymų būtinas kiekis yra. Kūnas be angliavandenių 
gali apseiti, o be riebalų ir baltymų – ne. Įprasta mitybos for-
mulė – 80% angliavandenių, 10% baltymų ir 10% riebalų – yra, 
švelniai tariant, netinkama. Ji naudinga tik vartojimui skatinti.

Palyginę paleo mitybą su Druzjako metodika pastebėsime, 
kad paleo mityba rūgština kraują. Tame ir yra jos vertė. Tačiau 
žinant mitybos esmę, paleo mitybą galima gerokai palengvinti: 
pavyzdžiui, nereikėtų atsisakyti ankštinių, nes jie kraujo nešar-
mina. Galima būtų valgyti ir šiek tiek angliavandenių, tik reikėtų 
juos parūgštinti. 

7.22. Gerieji ir blogieji angliavandeniai

Apie angliavandenius kalbėjome daug ir naudojome įvairius 
būdvardžius, nusakančius vienokias ar kitokias jų savybes. Geres-
niam supratimui juos surinkime ir surūšiuokime. Radau jų septy-
nis. Suporavau pagal priešingas savybes, bet vienam pavadinimui 
pritrūko poros, tad teko jį sugalvoti. Susidarė keturios angliavan-
denių pavadinimų poros: 1. gerieji – blogieji; 2. sudėtiniai – pa-
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prastieji; 3. lėtieji – greitieji; 4. pilnieji – tuštieji.
Kai kurie šių žodžių išreiškia tas pačias savybes. Tačiau, kad 

būtų mažiau painiavos, įtraukau ir juos, nes įvairūs autoriai tų 
pačių savybių angliavandenius skirtingai pavadina. Pirmoji pa-
vadinimų pora savaime aiški – vieni geri, o kiti blogi. Kokie 
yra gerieji, o kokie blogieji, paaiškina kitos pavadinimų poros. 
Gerieji angliavandeniai vadinami sudėtiniais, lėtaisiais arba pil-
naisiais. Pastarąjį pavadinimą teko sugalvoti, nes tokio apibūdi-
nimo dar nebuvau radęs. Pilnieji – tai tie, kurie savyje turi visa 
tai, kas jiems natūraliai gamtos yra suteikta – panašiai, kaip va-
dinamoji pilno grūdo duona. O tuštieji – tie, iš kurių pramoninis 
apdorojimas atima viską, palikdamas tik tuščias kalorijas. Tai 
visų pirma alkoholis, gryna gliukozė ir fruktozė, rafinuotas cu-
krus. Jie taip pat yra blogieji, paprastieji ir greitieji. Paprastieji 
todėl, kad yra monosacharidai arba disacharidai, o greitieji – nes 
jie labai greitai patenka į kraują, sukeldami fiziologinę hipergli-
kemiją arba insulino „žvakes“ (t. y. staigius insulino svyravimus 
aukštyn-žemyn; žr. sk. 7.18 ir 8.14). Jų reikia vengti ne tik ser-
gantiems lėtinėmis ligomis, bet ir sveikiems. Pats pavadinimas 
– blogieji – tai pasako. Blogieji kartais dar vadinami baltaisiais 
angliavandeniais. Tai cukrus ir visi gaminiai iš baltųjų miltų bei 
nuvalytų grūdų.

Gerieji yra ir sudėtiniai angliavandeniai, vadinamieji poli-
sacharidai. Tai krakmolas, sudarantis didžiąją daugumą grūdi-
nių kultūrų ir daržovių: rudieji ryžiai, avižos, grikiai, neapdoroti 
grūdai, sėklos, pilno grūdo duona, bulvės, burokėliai, morkos. 
Jie yra pilnieji ir lėtieji, nes sudėtiniams angliavandeniams pa-
versti į paprastuosius (kurie jau gali patekti į kraują) reikia laiko. 
Tačiau lėtuosius ilgai virdami, galime paversti greitaisiais. Dar-
žoves geriausia valgyti žalias arba neilgai virtas (kad kramtant 
dar kremzdėtų), nes ilgai verdant ilgos krakmolo grandinės su-
skyla, ir jie tampa taip pat greitai įsisavinami, kaip ir greitieji. 
Panašiai yra ir su grūdais (kviečiais, ryžiais), nuo kurių nuima-
ma luobelė, ir jie paverčiami baltaisiais ryžiais ar baltais miltais. 
Iš gerųjų jie virsta blogaisiais, nes lieka tušti. 
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Vaisiai yra gerieji, nes jie yra pilnieji ir lėtieji. Jie turi rūgš-
čių, vitaminų, skaidulų, mineralų, pektinų, kurie lėtina jų įsisavi-
nimą. Tačiau saldžiuosius vaisius, o ypač džiovintus, – kuriuose 
nebėra organinių rūgščių, o cukraus labai daug, – reikėtų pri-
skirti blogiesiems angliavandeniams. Vaisių sultys iš pokelių 
taip pat yra blogieji angliavandeniai. Rūgštūs vaisiai ir uogos 
yra gerieji angliavandeniai. Žinome, kad vertingiausi obuoliai 
yra antaniniai, o dar geresni – laukiniai obuoliukai, kuriuos val-
gant net žandus sutraukia. Juose daug rūgščių ir kitokių vertingų 
medžiagų, o cukraus beveik nėra. Vaikystėje juos valgydavome 
žiemą šaldytus. Senesni žmonės ragindavo vaikus prisirinkti 
laukinių obuoliukų.

 Geriesiems angliavandeniams taipogi priklauso žaliosios 
lapinės, kopūstinės, svogūninės daržovės, augalų stiebai ir la-
pai. Tai geriausi angliavandeniai, nes žalumynai – tai skaidulos, 
vitaminai, mikroelementai ir žemas glikemijos indeksas. Jie yra 
labiausiai pilnieji. Tačiau apie juos kalbėsime atskirai, nes tai – 
maistinių skaidulų šaltinis. 

 
7.23. Skaidulos

 Iki šiol aptarinėjome tris pagrindines maisto medžiagas: 
angliavandenius, baltymus ir riebalus. Toks yra tradicinis skirs-
tymas. Dabar vis dažniau minima dar viena grupė – skaidulos. 
Skaidulos, anksčiau laikytos nereikalingu balastu, šiuo metu 
dažnai išskiriamos į atskirą, ketvirtąją maistinių medžiagų gru-
pę. Skaidulų kiekis žymimas jau ir maisto produktų pakuotėse. 
Jas aptarsime trumpai, nes skaidulų reikšmė yra pripažinta, tik 
kartais skirtingai aiškinamas jų naudingumas. Apie skaidulines 
medžiagas galima pasiskaityti bet kokioje šiuolaikinėje knygoje 
apie mitybą. 

Skaidulos dažnai vadinamos žarnyno „šluota“. Tai gana pa-
viršutiniškas apibūdinimas. Žmogaus virškinimo sistema skai-
dulų neįsisavina ir todėl jų vadinimas balastinėmis medžiagomis 
šiuo požiūriu yra prasmingas. Neretai, kažko nesuprasdami ar 
iki galo neįžvelgdami, pasiskubiname nuvertinti.
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Skaidulų vertė ir reikšmė paaiškėja prisiminus, kad mūsų žar-
nyne, tiksliau storoje žarnoje, gyvena „nuomininkai“ – t. y. mi-
kroflora – gerosios ir blogosios žarnyno bakterijos. Ilgą laiką jų 
reikšmė žmogaus sveikatai nebuvo suprasta ir įvertinta. Nuo to, 
kaip gyvuoja mūsų vidinė mikroflora, labai priklauso ir fizinė, ir 
psichinė sveikata, ir net psichologinė žmogaus būsena. Apie mi-
krofloros reikšmę galima daug kur pasiskaityti (pavyzdžiui, Hi-
romi Shinya, MD. Mikrobų faktorius, 2012; arba David Perlmut-
ter ir Kristin Loberg. Smegenų gyvybingumo paslaptys, 2016).

Valgiuose esančios skaidulos (kartais vadinamos maistinė-
mis skaidulomis), kurios nesuvirškintos praeina per plonąjį žar-
nyną ir atkeliauja į storąją žarną, yra gerųjų žarnyno bakterijų 
maistas. Nuo to, kaip mes jas maitiname, suvalgydami su maistu 
daugiau ar mažiau skaidulų, priklauso tų bakterijų veikla ir gy-
vybingumas. Kai suvalgomame maiste skaidulų yra daug, žar-
nyne vyrauja gerosios bakterijos, kurios atlieka įvairias paskir-
tis ir gamina mums labai reikalingas medžiagas. Štai žarnyno 
bakterijų veiklos padariniai: aktyvina imuninę sistemą; slopina 
kenksmingas bakterijas; pagerina geležies, kalcio ir vitamino D 
įsisavinimą; gamina devynis vitaminus: piridoksiną, riboflavi-
ną, nikotininę ir pantoteninę rūgštis, cianokobalaminą (B12), 
vitaminą K, biotinomą, folinę rūgštį ir tiaminą; gamina nepa-
keičiamas amino rūgštis ir skatina leukocitų gamybą; aktyvina 
skydliaukės funkcijas, skatina žarnų gleivinės atsinaujinimą; 
reguliuoja vandens iš žarnyno įsisavinimą. Ir tai dar ne viskas.

Žarnyno mikroflora vidutiniškai sveria 1,5-2 kg. Joje yra 
didžioji dalis žmogaus genomo. Yra siūlymų mikroflorą laikyti 
atskiru žmogaus organu.

 Tačiau, jei skaidulų maiste trūksta ar yra labai mažai, įsi-
vyrauja blogosios bakterijos, mintančios blogaisiais (tuščiai-
siais) angliavandeniais. Dažniausiai tai – puvimo bakterijos, 
pūdančios storosios žarnos turinį. Tokiu atveju žmogui trūksta 
gerųjų bakterijų gaminamų medžiagų, o viduriai užkietėja. Ge-
rosios bakterijos minta geruose (pilnuose) angliavandeniuose 
esančiomis skaidulomis.
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Ketvirtoji maistinių medžiagų grupė – skaidulos arba skai-
dulinės medžiagos, esančios nevalytuose grūduose, vaisiuose, 
daržovėse, o ypač žaliosiose lapinėse daržovėse, visose ko-
pūstinėse daržovėse, augalų stiebuose ir lapuose, svogūninėse 
daržovėse, špinatuose, šparaguose, įvairiose salotose, krapuose, 
petražolėse, salieruose, paprikose, ridikėliuose, rūgštynėse ir kt. 
Šią maistinių medžiagų grupę galima būtų vadinti geriausiais 
angliavandeniais. Jie yra vitaminų ir mikroelementų šaltinis, pa-
maitina gerąsias žarnyno bakterijas ir, kaip minėta sk. 7.6, pa-
rūgština kraują.

 Antžeminėse augalų dalyse skaidulų yra gerokai daugiau, 
nei šaknyse. Be to, daugelį augalų lapų valgome žalius, o šaknis 
dažniausiai verdame, taip dar labiau sumažindami skaidulų kie-
kį. Kuo ilgiau virsime, tuo mažiau liks skaidulinių medžiagų.

 7.24. Ketozė ir ketolizė

Sunku susigaudyti, kai sumaišomos ir netinkamai naudoja-
mos sąvokos ar pavadinimai. Norint suvokti, ką reiškia šios pai-
niojamos sąvokos, prireiks kantrybės.

Skyrelio pavadinime pažymėti du įvardijimai – ketolizė ir 
ketozė, tačiau tai ne visos su aptariamu reiškiniu susijusios ir 
painiojamos sąvokos. Prie jų reikia prijungti dar ir tokias: keto-
acidozė, ketogeninė dieta ir dietinė ketozė.

Pirmiausiai atidžiau patyrinėkime ketozę ir ketolizę. Šios 
sąvokos dažnai sutapatinamos ir vartojamos kaip sinonimai. 
Tačiau ketozė ir ketolizė iš esmės skirtingi reiškiniai. Ketozė 
reiškia būseną, kurioje kažkas kaupiasi, didėja: pavyzdžiui, al-
kalozė – šarmų daugėjimas, acidozė – rūgščių daugėjimas, fi-
brozė – skaidulų vešėjimas, daugėjimas. O ketolizė (keto + gr. 
lysis – tirpdymas, atskyrimas) yra sudurtinis žodis, reiškiantis 
vyksmą, procesą, kurio metu kažkas skaidoma arba tirpdoma: 
pavyzdžiui, acidolizė – cheminės medžiagos skaidymas rūgšti-
mi, hidrolizė – medžiagos skaidymas vandeniu. 

Aiškindamiesi, kas yra ketolizė, pažvelkime plačiau. Kūno 
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energines reikmes tenkina dvi maisto medžiagos – angliavan-
deniai ir riebalai. Jos yra vienos iš svarbiausių. Baltymai nau-
dojami kūno statybai, nors esant jų pertekliui, jie irgi naudojami 
energinėms reikmėms. Angliavandeniai yra pirmaeilis energijos 
šaltinis, o riebalai – pagrindinis (ne antrasis). Tai reiškia, kad 
kūnas visų pirma degina  angliavandenius, o riebalai atidedami 
į atsargas ilgalaikiam vartojimui. Kol yra nesunaudotų anglia-
vandenių, riebalų kūnas nedegina. 

Tokia tvarka susiklostė evoliucijos eigoje. Kūnui teko pri-
sitaikyti prie besikeičiančių gamtos ir gaunamo maisto sąlygų. 
Milijonus metų žmogaus mityba priklausė nuo sezoniškos metų 
kaitos: žiema – vasara; sausrų ir lietaus laikotarpiai; sėkminga 
medžioklė – badas. Visa tai buvo nuolatiniai pirmykščių žmonių 
gyvenimo palydovai. To pasėkoje kūnas įgijo gebėjimą pereiti iš 
vieno mitybos režimo į kitą, nuo angliavandenių deginimo prie 
pagrindinio energijos šaltinio – riebalų. Ir atvirkščiai – nuo rie-
balų skaidymo prie angliavandenių oksidavimo. Toks gebėjimas 
pereiti nuo vienos prie kitos veiklos vadinamas medžiagų apy-
kaitos lankstumu.

Šiuolaikiniuose prekybos centruose bado ar pasninko laiko-
tarpių nebūna, o ir sezonų įtaka maisto pasikeitimui beveik ne-
turi reikšmės, – mes nuolat mintame tuo pačiu, angliavandenių 
gausiu maistu. Kadangi angliavandeniai yra pirmaeilis energijos 
šaltinis, tai jie pirmiausiai ir deginami, o tai, kas lieka nesude-
ginta, kraunama į atsargas riebalų pavidalu.

Angliavandenių niekada netrūksta, – parduotuvės visą laiką 
jų pripildytos. Yra ir riebalų, tačiau žmonės, įpratinti į juos žiū-
rėti kaip į sveikatai kenkiančius, riebalų vengia. Nors neseniai 
paaiškėjo, kad ne tik be reikalo jų vengiame, bet dar ir kenkiame 
savo sveikatai.

Medžiagų apykaitos dalis, kai angliavandeniai verčiami 
gliukoze (kuri jau gali patekti į kraują), vadinama hidrolize. Tik 
pritrūkus angliavandenių, prasideda riebalų deginimas – ketolizė 
(ne ketozė !). Kraujyje cirkuliuojančios riebiosios rūgštys paten-
ka į kepenis, kur jos oksidinamos (deginamos). Dalis riebiųjų 
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rūgščių kepenyse virsta į vadinamuosius ketoninius kūnus arba 
tiesiog ketonus: acetoacetatą, beta hidroksisviesto rūgštį ir ace-
toną. Ketonai naudojami kaip energijos šaltinis, vietoj išsekusių 
angliavandenių.

Kaip sužadinti ketolizę? Labai paprastai: tam tereikia išei-
kvoti visus angliavandenius. O tai padaryti galima įvairiai: il-
goku nevalgymo tarpsniu, badavimu arba ketogenine dieta, kuri 
kartais vadinama dietine ketoze. Apie tai, kaip sužadinti ketolizę 
nevalgymo tarpsniu, žr. sk. 7.15; kaip ją sužadinti badavimu, žr. 
sk. 4.8 ir 7.17. Čia plačiau aptarsime tik ketogeninę dietą arba 
dietinę ketozę. Bet prieš tai pasiaiškinkime, kodėl į ją žiūrima su 
nepasitikėjimu.

Priežastis – jau minėtas ketolizės ir ketozės sutapatinimas. 
Ketozė, kuri dar vadinama ketoacidoze, yra būsena, kai kūne 
kaupiasi kraują rūgštinantys ketonai. Ketonų gali susikaupti tiek 
daug, kad kraujas tampa labai rūgštus. O tai jau sveikatai ken-
kianti būklė, vadinama acidoze. Ketozė ir ketoacidozė iš esmės 
yra sinonimai, nes ketonai rūgština, o acidozė yra per didelis 
rūgščių kiekis. Iš čia ir kyla ketozės, o tuo pačiu ir ketoacidozės 
baimė, – nes jos beveik tapačios acidozei. Tačiau ketoacidozė, 
o trumpiau – ketozė, išsivysto tik tada, kai būna sutrikusi orga-
nizmo funkcija, neleidžianti vykti ketolizei iki ketonų deginimo. 
Tokiu atveju ketolizė būna nepilna: riebalai tik suskaidomi iki 
ketonų, kurie kaupiasi, nes neįsisavinami, nedeginami, ir tada 
kraujas rūgštėja. 

Taip būna, pavyzdžiui, sergant pirmo tipo diabetu, kai pri-
trūksta insulino, kurį tokie ligoniai turi laiku susileisti. Ketozė 
yra sunki būklė ar liga. Iš to ir kyla baimė visko, kas susiję su 
žodžiu ketozė. Tačiau tai visai ne ketolizė ar ketogeninė dieta, 
apie kurios reikšmę ir privalumus kalbame.

Ketogeninė dieta – tai mityba, kuomet didžiąją dalį maisto 
sudaro riebalai: 75% riebalų, 20% baltymų ir 5% angliavande-
nių. Ketogenine dieta susidomėta XX a. pirmoje pusėje, – po 
to kai amerikiečiai V. Stefansonas ir K. Andersonas devynerius 
metus gyveno tarp eskimų ir be jokio sveikatos pablogėjimo val-
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gė jų maistą, turintį mažai angliavandenių, bet daug riebalų. Kai 
kas tuo nepatikėjo, ir tada Stefansonas metams užsidarė ligoni-
nėje, kur maitinosi panašiai, kaip ir pas eskimus. Jokių sveikatos 
sutrikimų neatsirado. Tyrimo rezultatai 1930 m. buvo išspaus-
dinti biologinei chemijai skirtame žurnale. Tačiau netrukus tokia 
mityba buvo pamiršta, nes nežinota, kaip tai paaiškinti.

Druzjakas nerašo apie ketogeninę mitybą, tačiau jis ne kartą 
ją mini netiesiogiai, – mitybos pavyzdžiu nurodydamas Šiaurėje 
gyvenančius jakutus, kurie maitinasi riebiu, mažai angliavandenių 
turinčiu maistu. Tačiau Druzjakas pastebi, kad jakutų kraujas yra 
rūgštus dėl minkšto vandens, kurį jie geria. Ko gero, taip yra ne tik 
dėl minkšto vandens, bet ir dėka didelio kiekio ketonų, esančių jų 
kraujyje. Jakutams netrūksta nei vitaminų, nei mineralų, nes esant 
rūgščiam kraujui jie yra veiksmingesni ir todėl jų reikia mažiau. 
Iš tiesų ketonai yra natūralus žmogaus energijos šaltinis, kuriuo 
žmonija naudojasi tiek pat amžių, kiek gyvuoja ji pati.

Dar viena ketogeninės dietos, tiksliau ketolizės baimė susi-
jusi su įsitikinimu, kad smegenims gliukozė yra būtina. Ta bai-
mė nepagrįsta, nes kūnas pagamina smegenims reikiamą gliu-
kozės kiekį iš ketonų. Kita vertus, smegenys iš ketonų gamina 
fosfolipidus, kurie skatina neuronų atsiradimą ir mielinizaciją 
(nervinių skaidulų padengimą mielinu, dėl ko padidėja nervų 
pralaidumas; mielino irimas sukelia nervų degeneracines ligas, 
pavyzdžiui, išsėtinę sklerozę).

Ketolizė sustiprina suvokimo ir psichikos aiškumą. Ketoge-
nine dieta veiksmingai gydoma epilepsija. Tyrimai rodo, kad ke-
tolizė gali staigiai sustabdyti nervų irimą ir sumažinti uždegimą 
galvoje. Vykstant ketolizei, t. y. kai kūnas nuolat gamina keto-
nus, sumažėja apetitas.

Yra ir skirtumas tarp ketolizės ir ketogeninės dietos. Keto-
lizė yra natūralus kūne vykstantis vyksmas, nesukeliantis jokių 
nemalonių pojūčių. Tačiau savaiminei ketolizei reikia rūgštesnio 
kraujo (žr. sk. 7.15 ir 8.14). Nuolat šioje knygoje minimas krau-
jo parūgštinimas įgalina sklandžią ketolizės eigą.

Tačiau, kai po ilgo maitinimosi angliavandeniais gausiu 
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maistu norima pereiti prie ketogeninės mitybos, gali atsirasti 
tam tikri nemalonūs pojūčiai, kurie apibūdinami kaip „ketogri-
pas“. Tai netrukus praeina. Panašių pojūčių nebūtų, jei pereinat 
prie tokios mitybos būtų vartojama rūgštis. Tada, panašiai kaip ir 
badaujant, nejaustume alkio pirmomis dienomis. Tiesiog reiktų 
gerti rūgštų vandenį (žr. sk. 4.8 ir 7.17).

Ketogeninė mityba yra laikina dieta, kuri naudojama sveika-
tai gerinti, pavyzdžiui, mesti svorį. Ilgalaikei mitybai ji nelabai 
tinka, nors arktinių sričių tautelės taip minta visą gyvenimą.

Pastoviam naudojimui tinka ketolizė, kurios palaikymui pa-
kanka maitintis taip, kad riebalų pagal kaloringumą būtų ne ma-
žiau kaip trečdalis visų kalorijų (žr. sk. 7.8). Be to, kiekvieną 
dieną būtinas 12-16 valandų nevalgymo tarpsnis, kuris skirtas 
angliavandeniams sudeginti. Ir trečia – būtinas pastovus mais-
to parūgštinimas bet kokia organine rūgštimi. Taip maitintis 
galima visą gyvenimą. Pasekmės: mažiau suvartojama maisto, 
jaučiamas nuolatinis sotumas, sumažėja arba dingsta potraukis 
saldumynams, pagerėja psichinė būklė bei nervai ir sveikata vi-
sokeriopa prasme.

Unikauskas savo knygoje „Klauskite daktaro“ rašo: Degin-
damas riebalus kūnas gauna 18 kartų daugiau energijos nei de-
gindamas gliukozę. Šiame teiginyje yra aiškus apsirikimas – tu-
rėtų būti: gauna 18 rūšių energijos. 

Dar vienas panašus teiginys: Jei žmogus maitinasi daugiau-
sia angliavandeniais, jo organizme vyrauja glikolizė, o jei mais-
te vyrauja baltymai ir riebalai, tai krebso ciklas. Iš glikolizės 
žmogus gauna dviejų rūšių energiją, o iš krebso ciklo – trisde-
šimt aštuonias.

Kokios tos energijos, galima suprasti tik nagrinėjant Krebso 
ciklą. Tuo neužsiimsime, nes būtų per daug sudėtinga. Krebso 
ciklas, citrinos rūgšties ciklas arba trikarboninių rūgščių ciklas 
nagrinėjamas tik moksliniuose darbuose. Tačiau iš to, kas pasa-
kyta, galima spręsti, kad daug ką prarandame, jei mintame daug 
angliavandenių turinčiu maistu ir vengiame riebalų.
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7.25. Alkis ir fizinis aktyvumas

Tyrimai rodo, kad fizinis aktyvumas normalizuoja alkio 
jausmą: mažiau kamuoja alkis, greičiau pasisotinama, sumažėja 
potraukis saldumynams. Tačiau, pasak Lietuvos sporto univer-
siteto profesoriaus Alberto Skurvydo, tai gana keblus dalykas, 
– mokslininkai dirba bandydami tai paaiškinti. Pasirodo, kad ne 
bet koks fizinis aktyvumas mažina alkio jausmą. Tyrimai rodo, 
kad tik peržengus minimalią reikiamą ar pakankamą fizinio ak-
tyvumo ribą, žmogus mažiau nori valgyti.

Tačiau jei atsižvelgiame į kraujo pH, A. Skurvydo minėtas 
keblumas dingsta. Kokia ta riba ir kokia jos esmė? Ją lengvai 
galime įžvelgti, prisiminę tai, kas buvo pasakyta skyriuje 4.7 
„Lėtas bėgimas“.  

Prisiminkime esmę: greitai einant ar bėgant, deguonies ne-
bepakanka ir todėl įsijungia anaerobinė gliukozės oksidacija. 
Anaerobinė fermentacija labai greitai išlaisvina energiją, kurios 
nepakanka kvėpuojant vien tik plaučiais. Galutinis anaerobinio 
kvėpavimo rezultatas yra pieno rūgštis, kurios kraujyje staigiai 
padaugėja jau pirmomis bėgimo akimirkomis. Susidariusi pieno 
rūgštis parūgština kraują, ir to pasėkoje kaip energijos ištekliai 
pradedami naudoti riebalai. Kitaip sakant, įsijungia ketolizės 
procesas, t. y. riebalų deginimas (žr. sk. 7.24). Tačiau tam, kad 
dėka fizinio aktyvumo kraujas pakankamai parūgštėtų ir įsijung-
tų ketolizė, reikia lėtai bėgti ne mažiau kaip pusvalandį. Tai ir 
yra toji minimali reikiama riba, kurią peržengus sumažėja alkio 
jausmas. 

Alkis sumažėja, nes energija jau gaunama ne tik iš anglia-
vandenių, kuriuos nuolat papildome dažnai valgydami bei už-
kandžiaudami saldumynais, bet dėl to, kad kūnas pradėjo deginti 
savo riebalus. Ar pastebėjote, kad jeigu, jausdami alkį prabėgate 
keletą kilometrų arba užsiimate kitokia nors aktyvia fizine vei-
kla, alkis pradingsta? Jei dar nepastebėjote, pabandykite. Kurį 
laiką, kol energiją gauname degindami riebalus, alkio nejaučia-
me. Kai kraujo pH vėl sugrįžta į buvusį šarmingesnį lygį ir rie-
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balų deginimas nutrūksta, sugrįžta ir alkio jausmas.
Alkį jaučiame, kai trūksta energijos. Jei energijos pakanka, 

nėra ir alkio jausmo, – žinoma, jei žmogus dar nėra išderinęs 
savo natūralių instinktų. O mažinti alkį, t. y. pakankamai aprū-
pinti savo kūną energija, galima skirtingais būdais. Tačiau efek-
tyviausia ir lengviausia yra pastumti kraujo pH į rūgštingumo 
pusę. O tai padaryti, kaip jau žinome, galime įvairiai: lėtindami 
kvėpavimą (žr. sk. 1 ir sk. 2), rūgštindami kraują įvairiomis or-
ganinėmis rūgštimis (žr. sk. 4) ir fiziniu aktyvumu. Tai trys pa-
grindiniai metodai, užtikrinantys efektyvesnį suvalgyto maisto 
sunaudojimą ir tolygesnį energijos paskirstymą (žr. sk. 7.14). 
Kiekviename iš šių pagrindinių metodų galimi dar ir įvairūs 
variantai. Tad pasirinkimo galimybės plačios. Bandykime vie-
nokius ar kitokius šių metodų ir jų variantų derinius. O laikui 
bėgant juos keiskime, išbandykime naujus. Gyvybė nemėgsta 
pastovumo, ji mėgsta judesį, kaitą, atsinaujinimą. Galimybių 
rinktis ir keisti tikrai daug.
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8. LIGOS IR KRAUJO PH

8.1. Trombai ir jų priežastys

Kaip atsiranda trombai? Jau žinome, kad šarminio kraujo 
klampumas yra didesnis ir toks kraujas blogiau aprūpina kūną 
deguonimi. Be to, šarminis kraujas sukelia ir kitus pavojus. 
Džarvis rašo: Didėjant šarmingumui kraujas tirštėja ir jame at-
siranda nuosėdų, kurios iškrenta mažų dribsnių pavidalu. Su-
tirštėjęs kraujas sunkiai prateka kapiliarais. Kai kuriuos užkem-
ša, po kurio laiko kraujas pradeda tekėti atgal ir todėl padidėja 
kraujo spaudimas.

Reiškinys, kurį Džarvis pavadino mažų dribsnių iškritimu, 
medicinoje vadinamas eritrocitų nusėdimu. Tai svarbus kraujo 
rodiklis, naudojamas klinikinėje praktikoje diagnozuojant dau-
gelį ligų ir žymimas ENG (eritrocitų nusėdimo greitis).

Eritrocitų nusėdimo greičio nustatymą 1894 m. pasiūlė lenkų 
gydytojas E. Bernackis, tačiau tada tai nieko nesudomino. 1917 
m. tą patį metodą vėl atrado švedų gydytojas Forensas, kuris 
pastebėjo, kad nėštumo metu moterų kraujyje greitai nusėda eri-
trocitai. Vėliau jis nustatė, kad eritrocitų nusėdimo greitis padi-
dėja sergant daugeliu ligų. Tačiau tinkamo paaiškinimo, kodėl 
ENG padidėja nėštumo metu ir sergant, nėra iki šiol. Bandysime 
priežastį susieti su pH.

Gerai žinoma, kad nėštumo metu pykina ir norisi išgerti kaž-
ko rūgštaus. Augant bet kokiam organizmui, – o nėštumo metu 
auga vaisius, – nuolat daugėja ląstelių. Kiekviena atsirandanti 
ląstelė iš motinos kraujo paima tam tikrą kiekį vandenilio jonų. 
Jei prarastų vandenilio jonų nepapildysime, tai kraujas darysis 
vis labiau šarminis. O esant šarminei reakcijai didėja ENG ir jo 
pasikeitimas parodo, kaip keičiasi kraujo pH.

Sergant bet kokia liga, kraujas papildomai pašarmėja, o tuo 
pačiu padidėja ir ENG. Panašiai rašo ir Džarvis: Pirmas svei-
katos rodiklis – tai šlapimas. Pasak liaudies medicinos, apie 
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besiartinančią ligą praneša šarminė šlapimo reakcija. Ir toliau: 
Tikriausiai šlapimas tampa šarminis dar tada, kai liga yra la-
tentinėje stadijoje, t. y. kelios dienos prieš ligos simptomų pasi-
reiškimą. Sveikstant šlapimo reakcija vėl tampa rūgšti. Kadangi, 
sergant bet kokia liga, šlapimas tampa šarminis, nebe taip svar-
bu nustatyti diagnozę, – nes gydymo esmė yra atstatyti normalią 
cheminę kraujo sudėtį ir organizmo fiziologiją.

Kalbant paprasčiau, – kai šlapimo reakcija yra šarminė ir di-
delis ENG, tada kraujo šarmingumas gerokai padidėjęs, ir todėl 
visų pirma reikia padėti kūnui atstatyti tinkamiausią kraujo reak-
ciją, t. y. parūgštinti kraują.

Tačiau kodėl ENG yra susijęs su kraujo pH? Atrodytų, kad 
kraujyje plaukiojantys eritrocitai lėčiau nusės, kai kraujas yra 
klampesnis, t. y. šarminiame kraujyje. Tačiau yra priešingai: 
ENG didėja būtent šarminiame kraujyje ir mažėja rūgštiniame. 
Kodėl taip yra, Druzjakas aiškina nuodugniai. Pateiksime tik jo 
išvadas.

ENG padidėjimas būdingas daugumai ligonių, sergančių 
aštriais uždegimais ir miokardo infarktu. Kolagenozei taip pat 
būdingas ENG padidėjimas. Bet kolagenozės priežastis yra šar-
minis kraujas, – nes tada irsta kolagenas.

Eritrocitų sulipimą (agregaciją) didina lėtesnis kraujo greitis, 
padidintas šarmingumas ir kalcio jonų gausa kraujyje. Trombų 
susidarymą skatina ir vandens trūkumas – dehidratacija, nes tada 
kraujas tampa tirštesnis. O nepriklausomo nuo insulino diabeto 
priežastis iš esmės yra tirštas šarminis kraujas. Tereikia jį pa-
rūgštinti ir tuo pačiu suskystinti, ir liga išnyksta.

Galutinė išvada: trombų susidarymą skatina visų pirma šar-
minė kraujo reakcija ir padidintas kalcio jonų kiekis kraujyje. 

Prieštrombinė priemonė gali būti citrinos rūgštis. Ji suriša 
kalcio jonus ir skystina kraują. Medicinoje yra vartojama eti-
lendiamintetraacto rūgštis EDTA. Ji taip pat suriša kalcio jonus. 
JAV ir daugelyje Europos šalių šią rūgštį leidžia į veną – atjau-
ninimui. Tačiau jos veikimo mechanizmas yra toks pat, kaip ir 
citrinos rūgšties: ji suriša kalcio jonus.
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Kuo mažiau kalcio kraujyje, tuo jaunesni atrodysime. 
Be abejo, be kalcio negalima apseiti, tačiau jo nuolat būna 
daugiau, negu reikalinga.

Sveikų žmonių ENG yra palyginti pastovus dydis: vyrų 2-10 
mm/val, o moterų 2-15 mm/val. Jau minėta, kad senstant kraujo 
šarmingumas didėja. Atitinkamai didėja ir ENG normos. Nauja-
gimių ENG yra beveik nulinis. Pagal ENG galima spręsti apie 
kraujo pH.

Eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) normos: naujagimiai 0-2 
mm/h; vaikai 3-5 mm/h; jaunesni nei 50 metų vyrai < 15 mm/h; 
vyresni nei 50 metų vyrai < 20 mm/h; jaunesnės nei 50 metų 
moterys < 20 mm/h; vyresnės nei 50 metų moterys < 30 mm/h; 
vyresni nei 85 metų vyrai > 30 mm/h; vyresnės nei 85 metų mo-
terys > 42 mm/h.

 ENG didesnis, esant ūmiems uždegiminiams procesams, 
kolagenozei, piktybiniams susirgimams, krono ligai, infekci-
nėms ir uždegiminėms ligoms, miokardo infarktui, nėštumui, 
įvairiems skausmams, senyvam amžiui ir sergant įvairiomis ki-
tomis ligomis.

Kraują šarmina ir tirština ilgas deginimasis saulėje, tačiau 
nors beveik visi žino, kad ilgas buvimas saulėje sveikatai nėra 
gerai, vis tiek kepinasi. Žmonėms svarbiausia grožis, mada, o 
sveikata palauks.

Ilgo deginimosi pasekmė gali būti insultas arba infarktas. 
Vienas gydytojas rašė: Vaikščiojau po paplūdimį ir iš jaunų vyrų 
bei moterų ėmiau kraują tyrimams. Žinoma, kad persikaitinimas 
gali sukelti įvairių susirgimų paaštrėjimus ir skatinti vėžinių au-
glių atsiradimą. Tačiau mane domino saulės spindulių poveikis 
kraujo krešėjimui. Tyrimų rezultatai buvo stebinantys. Pasirodė, 
kad visų tų jaunų, sveikais save laikančių žmonių stovis po per-
sikaitinimo (hiperinsoliacijos) buvo artimas katastrofiniam. To-
kią būklę pavadinčiau prieštrombozine. Kitaip sakant, jų kraujo 
krešumas pasikeitė taip, kad kilo grėsmė trombų susidarymui.

Paprastai žmonės su tokiais kraujo rodikliais guldomi į ligo-
ninę. Tačiau tas, kuris persikaitino, savo savijautą laiko lengvu 
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negalavimu. Jei po ilgo buvimo saulėje žmogų ištinka mirtis, sa-
koma, kad ištiko saulės smūgis. Neabejoju, kad pagrindinė to-
kios tragedijos priežastis gali būti dėl persikaitinimo susidaręs 
trombas.

8.2. Aterosklerozė 

8.2.1. Cholesterolinė sklerozės vystymosi teorija
Aterosklerozė yra dažniausias susirgimas civilizuotuose 

kraštuose. Apie 50% visų mirčių yra infarktai ir insultai. Kokia 
sklerozės priežastis? Vienareikšmio atsakymo nėra.

Žinomiausia yra cholesterolinė sklerozės atsiradimo teorija, 
kuri žinoma beveik šimtą metų. Aterosklerozė ir cholesterolis 
daugelio žmonių sąmonėje tapę vos ne sinonimais. Seniai pa-
stebėta, kad tie, kurių kraujyje daugiau cholesterolio, dažniau 
serga širdies ligomis. Dėl to dažnai tikrinamės cholesterolio lygį 
kraujyje.

Cholesterolio yra kiekvienoje kūno ląstelėje. Jis atlieka svar-
bų vaidmenį ląstelių veikloje. Iš jo sintetinama daug organizmui 
labai svarbių medžiagų: tulžies rūgštys, lytiniai hormonai, korti-
kosteroidai ir daug kitų. Cholesterolis labai svarbus organizmui, 
tačiau kai jo per daug, gresia labai neigiamos pasekmės. Cho-
lesterolio perteklius nusėda ant kraujagyslių sienelių, o tulžies 
pūslėje susidaro akmenys.

Iš kur atsiranda perteklinis cholesterolis? Atsakyti nelengva. 
Kūnas pats gamina cholesterolį (endogeninį), taipogi gauna jį su 
maistu (ekzogeninis). Valgydamas žmogus gauna apie trečdalį 
jam būtino cholesterolio. Daugelis mano, kad jei maiste nebus 
cholesterolio, tai ir jo lygis kraujyje bus mažesnis. Todėl pagrin-
dinis sklerozės profilaktikos ir gydymo būdas yra mažinti cho-
lesterolio kiekį, gaunamą su valgiu. Rasime daug patarimų, kokį 
maistą valgyti ir kokio vengti.

JAV labai išvystyta antisklerotinė propaganda. Amerikietis 
nepirks daug cholesterolio turinčio skanaus kumpio, bet nusi-
pirks mažai cholesterolio turintį kalakutą, o išeidamas iš par-
duotuvės pasitikrins dar ir cholesterolio kiekį. Tačiau tai nedaug 
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padeda nuo sklerozės. Dažniausia mirties priežastis JAV tebėra 
širdies ir kraujagyslių susirgimai. Matyt, sklerozės priežastis ne 
riebiame kumpyje, bet kitur.

Kodėl, bėgant metams ir senstant, kraujyje daugėja choles-
terolio? Į šitą klausimą cholesterolinė teorija neatsako. Yra dar 
ir vadinamoji cholesterinozės teorija. Pasak jos, taip jau gamtos 
numatyta, kad senstant cholesterolio savaime daugėja ir todėl 
sklerozės išvengti neįmanoma. Cholesterinozė kažkuo panaši į 
kalcinozę. Kalcinozė – tai kalcio druskų kaupimasis audiniuose, 
– kur jų neturėtų būti. O gal cholesterinozę ir kalcinozę suke-
lia tos pačios priežastys? Pažiūrėkime, kokią įtaką cholesterolio 
kiekiui kraujyje turi homeostazė – t. y. reiškinys, kai sistema, 
šiuo atveju kūnas, palaiko pastovią savo būseną. Vidinė aplinka 
– kraujas, limfa, tarpląstelinis skystis – yra labai svarbi. Su ja 
sąveikauja kiekviena ląstelė. Vidinės aplinkos cheminė sudėtis 
labai sudėtinga. Vieni jos dydžiai keičiasi tik siaurose ribose, 
kiti – kiek labiau, o treti gali kisti labai plačiai.

Anksčiau vidinės aplinkos pastovumas buvo suprantamas 
kaip visiška nepriklausomybė nuo išorinės aplinkos. Duok kū-
nui viską, kas tik įmanoma, o jis jau pats nuspręs, ką panaudoti 
ir ką išmesti. Tačiau iš tiesų yra toli gražu ne taip. Kai išorinė 
aplinka gerokai ir ilgam kinta, tai organizmas pereina į naują 
homeostazės lygį. Tokiu atveju, visada pasikeičia vidinės aplin-
kos cheminė sudėtis ir visų pirma kraujo sudėtis. Taigi kūnas 
ne kovoja su aplinka, bet prie jos prisitaiko. Gal tiksliau – ir 
kovoja, ir prisitaiko.

Jau žinome, kad kalcio lygis kraujyje gali būti didesnis arba 
mažesnis, skirtis net tris kartus, priklausomai nuo to, kiek jo yra 
gamtiniame vandenyje ir maiste. Taip pat žinoma, kad aukštikal-
nių gyventojų kraujyje eritrocitų yra 1,5 karto daugiau, nes ten 
mažiau deguonies. Tai vadinamoji aklimatizacija – prisitaiky-
mas prie naujų aplinkos sąlygų.

Skirtingomis sąlygomis gyvenančių žmonių cukraus lygis 
kraujyje taip pat nevienodas. Vidutinių platumų gyventojų cu-
kraus kiekis kraujyje svyruoja nuo 80 mg iki 100 mg 100-e gra-
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mų kraujo. Kai cukraus kiekis nukrenta iki 60-70 mg, vystosi 
hipoglikemija (cukraus trūkumas), o tolesnis cukraus kiekio ma-
žėjimas sukelia hipoglikeminę komą: žmogus praranda sąmonę, 
nes smegenys nepakankamai aprūpinamos gliukoze.

Tačiau, pavyzdžiui, vietinių Jakutijos gyventojų cukraus kie-
kis kraujyje visada yra ant žemutinės normos ribos ir net gali 
nukristi iki 45-50 mg, bet hipoglikeminė koma jų neištinka. 

Turint mintyje pateiktus pavyzdžius, kyla klausimas: ką 
reikia laikyti norma, o ką nukrypimu ar patologija? Kitaip sa-
kant, kas nustato normą? Akivaizdu tik viena: sveikų žmonių 
vidutinių rodiklių negalima laikyti norma. Galimas dalykas, kad 
tie vidutiniai rodikliai priklauso nuo konkrečių sąlygų, kuriose 
žmonės gyvena. O išorinės sąlygos gali būti nepalankios kūnui.

Jau sakėme, kad kalcio suvartojimas įvairiose šalyse skiria-
si ir priklauso ne nuo tautinių skirtumų, bet nuo teritorijos ir 
aplinkos, kurioje jie gyvena. Pavyzdžiui, Japonijoje gyvenantys 
japonai per parą suvartoja iki 350 mg kalcio. Bet japonai, gy-
venantys JAV, kalcio suvartoja iki 800 mg. O padidėjus kalcio 
suvartojimui, JAV gyvenantys japonai serga amerikiečiams bū-
dingoms ligomis.

Turėdami omenyje tai, ką išsiaiškinome apie homeostazę, 
visai pagrįstai galime klausti: o gal cholesterolio lygis kraujyje 
priklauso nuo sąlygų, kuriose gyvena žmonės? Tada tam tikroje 
teritorijoje gyvenančiųjų cholesterolio lygis gali būti aukštesnis 
jau jauname amžiuje. Pavyzdžiui, mūsų šalyje 25-mečių cho-
lesterolio lygis yra geras, jei neviršija 4,6 mmol/l. O štai dviejų 
kaimų gyventojų, kurių vienas yra Japonijoje, o kitas Serbijoje, 
vidutinis cholesterolio kiekis neviršija 4,27 mmol/l. Matome, 
kad pas mus jau jaunų žmonių cholesterolio kiekis yra didesnis 
už kai kurių kitų vietovių gyventojų bendrą vidutinį lygį. 

Laikoma, kad yra normalu, kai su amžiumi didėja choles-
terolio lygis. Vyrams virš 40 metų cholesterolio kiekis neturi 
būti didesnis nei 6,7 mmol/l; moterims iki 40 metų choleste-
rolio kiekis auga lėtai, tačiau po 40-ies jo augimas paspartėja 
priklausomai nuo amžiaus: 40-49 metų – 6,6 mmol/l, 50-59 
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metų – 7,2 mmol/l, virš 60-ies – 7,7 mmol/l. O aterosklerozės 
vystymuisi pakanka 6,22 mmol/l cholesterolio.

Kaip matome (pagal įteisintas, su amžiumi kintančias nor-
mas), mes visi, vyresni nei 40-ies metų, neturėtume stebėtis, 
kad aterosklerozė jau reiškiasi mumyse. Atrodo, kad sklerozės 
išvengti neįmanoma.

 Azerbaidžianietis gerontologas M. Sultanovas tyrė 800-ų 
Nachičevanės respublikos ilgaamžių kraują. Pasirodė, kad jų 
cholesterolio kiekis ne tik nedidelis, kaip būtų galima tikėtis 
pagal cholesterininę ir cholesterinozės teorijas, bet dvigubai 
mažesnis už normą, nustatytą jauniems žmonėms, ir tris kar-
tus mažesnis už pagyvenusių žmonių normą. Minėti ilgaamžiai 
ateroskleroze neserga. Atrodytų, kad teisinga yra cholesterolinė 
teorija: esant žemam cholesterolio lygiui, sklerozė nesivysto. 
Tačiau kaip pažeminti cholesterolio lygį ir kodėl daugelio žmo-
nių, išskyrus tam tikras vietoves, cholesterolio lygis kraujyje yra 
aukštas? Cholesterolinė sklerozės teorija į šį klausimą neatsako. 

Sunku rasti teisingą cholesterolio lygio pažeminimo būdą, 
jei nežinoma cholesterolio lygio kraujyje padidėjimo priežastis. 
Yra priemonių ir vaistų pažeminti cholesterolio lygį, tačiau ne-
trukus jis vėl atsistato.

Taigi, cholesterolinė teorija neduoda tinkamo metodo skle-
rozės gydymui, nes ji nepaaiškina priežasties, kodėl didėja cho-
lesterolio lygis kraujyje.

8.2.2. Sklerozės vystymasis pagal Brauną ir Holšteiną
Dabar daug kalbama apie „gerąjį“ ir „blogąjį“ cholesterolį. 

Kai tai? Cholesterolis netirpsta vandenyje, todėl reikalingi cho-
lesterolio pernešėjai – transportuotojai. Šį vaidmenį atlieka lipo-
proteinai. 

Lipoproteinai yra kelių rūšių, bet svarbios tik dvi: mažo tan-
kio lipoproteinai MTL ir didelio tankio lipoproteinai – DTL. Šių 
lipoproteinų vaidmuo sklerozės vystymesi yra priešingas. Mažo 
tankumo lipoproteinai perneša cholesterolį į visas kūno ląsteles, 
ir jie yra atsakingi už sklerozės vystymąsi. O didelio tankio li-
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poproteinai kaupia cholesterolį savyje ir perneša į kepenis. Tad 
kuo daugiau kraujyje DTL, tuo lėčiau vystosi sklerozė. Todėl 
šiandien dažniausiai nustatomas MTL ir DTL kiekis. Jei daugėja  
MTL ir mažėja DTL, tai ženklas, kad vystosi sklerozė.

Kad būtų išlaikomas mažas MTL lygis, JAV kardiologų aso-
ciacija pataria iš mitybos visai išmesti kiaušinius ir pieno pro-
duktus, labai apriboti mėsos ir kito maisto, turinčio daug sočiųjų 
rūgščių, vartojimą. 

Pasirodo, kad kai kraujas yra rūgštinis, tai mažai būna MTL 
ir daug DTL. O kai kraujas yra šarminis – atvirkščiai.

 8.2.3. Peroksidinė sklerozės vystymosi teorija
Pasak šios teorijos, pagrindinė sklerozės priežastis – laisvieji 

radikalai (tai dalelės su nesuporuotais elektronais). Todėl radika-
lų sudėtyje visada yra atomas su neišbaigta elektronų orbita. Dėl 
to laisvųjų radikalų reakcinė galia yra didelė, – jie labai lengvai 
reaguoja su kitomis medžiagomis.

Peroksidinė teorija įvardija tris radikalų rūšis: hidroksidas – 
HO, perhidroksidas – HO2 ir superoksidas – O2

- . Pirmieji du 
radikalai yra mažai pavojingi. Hidroksidas – tai pakankamai sta-
bili atomų grupė, tačiau reaguojanti. Dvi hidroksido molekulės 
gali reaguoti tarpusavyje, kaip dažniausiai ir būna gyvame or-
ganizme. To išdavoje susidaro vandenilio peroksido molekulė:

HO + HO = H2O2
Apie peroksido naudą prirašyta daug. Pavyzdžiui, I. Neumy-

vakinas siūlo peroksidą gerti lašais – pradedant nuo vieno lašo 
tris kartus per dieną ir didinant iki 30-ies lašų. Tačiau toks me-
todas yra bevertis. Pasak Druzjako, šiek tiek pagelbėti gali tik 
peroksido leidimas į veną, bet tik ilgai vartojant.

U. Duglas savo knygoje „Gydomosios vandenilio peroksido 
savybės“ rašo: Išgijimo pavyzdžių, vartojant peroksidą per bur-
ną, vienetai. Ir jis pateikia pavyzdį. Susirgimas neaiškios kilmės. 
Iš pradžių ligonis gėrė po tris lašus peroksido į 150 ml spanguo-
lių sulčių, tris kartus per dieną. Palaipsniui dozę padidino iki 80 
lašų per dieną. Kankinę skausmai praėjo per savaitę. Duglas vi-
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sai neatkreipė dėmesio į spanguolių sultis. Per dieną šis ligonis 
kartu su peroksidu išgerdavo iki 18 gramų citrinos ir kitų rūgš-
čių. Duglas peroksido sveikatinantį poveikį mato tik tame, kad 
organizmas pasipildo deguonimi, nes peroksidas skyla į vande-
nį ir atominį deguonį. Tačiau tai labai nežymus pasipildymas. 
Efektyviau yra rūgštintis.

Perhidroksidas taip pat yra tarpinių reakcijų produktas, ir or-
ganizme jis egzistuoja tik sekundės dalis, o po to, jis suyra pagal 
schemą:

2HO2 = H2O2 + O2
Matome, kad perhidroksidas mažai pavojingas kūnui, kaip ir 

hidroksidas. Pavojingas yra superoksidas O2
- . Į kūną jis patenka 

su įkvepiamu oru, bet gali susidaryti ir jo viduje. Su superoksi-
dais organizme kovoja antioksidacinė sistema, kuri gamina su-
peroksidazės fermentą. Šis fermentas katalizuoja (skatina) vie-
nintelę reakciją – superoksidų tarpusavio sąveiką: 

O2
-  + O2

- + 2H+ = H2O2 + O2
Gauname tas pačias medžiagas, kaip ir skylant perhidrok-

sidui HO2. Tokia reakcija vadinama dismutacija, t. y. ji stabdo 
tokios formos deguonies mutacines savybes. Tokia reakcija gali 
vykti ir savaime, be fermento, bet su fermentu vyksta žymiai 
greičiau.

Taigi, pagal peroksidinę sklerozės teoriją, pagrindinė sąlyga 
prieš sklerozės vystymąsi yra aprūpinti kūną pakankamu kiekiu 
antioksidantų. 

Atrodytų, kad tereikia padidinti bioantioksidantų suvartoji-
mą ir sklerozės problema bus išspręsta. Tačiau taip nėra. Tada 
vėl kyla klausimas, kur problema: ar nepakankamas kiekis daug 
antioksidantų turinčių produktų, ar kažkas kito? 

8.2.4.  Aterosklerozės priežastis
Sklerozė atsiranda, nes organizmas kažkodėl nesugeba ko-

voti su superoksidais, nors kūne yra apsauga nuo jų. Kas kliu-
do organizmui neutralizuoti superoksidus?  Atidžiau pažiūrėję į 
ankstesnę superoksido dismutacijos reakciją: 



191

O2
-  + O2

- + 2H+ = H2O2 + O2 
matysime, kad joje dalyvauja vandenilio jonai H+. Vadinasi, an-
tioksidacinės gynybos mechanizmo variklis yra vandenilio jo-
nai. Jau žinome, kad kai kraujo pH yra 7,4, tai vieną vandenilio 
joną atitinka šeši hidroksido jonai OH-. Taigi, kai kraujas yra 
šarminis, kiekvienas vandenilio jonas yra apsuptas daugelio hi-
droksido jonų OH-. Tai ir yra kliūtis, neleidžianti antioksidacinei 
gynybai sėkmingai kovoti su superoksidais. Kai kraujas yra šar-
minis, kūno antioksidacinė sistema negali sėkmingai veikti, nes 
trūksta vandenilio jonų. Todėl tenka naudotis maiste esančiais 
biologiniais antioksidantais. Tačiau ne visuose maisto produk-
tuose yra antioksidantų, o jei yra, tai nedaug. Bet juk mums rei-
kalinga veiksminga gynyba prieš oksidantus. O tokią galima su-
kurti. Tereikia pasirūpinti, kad kraujyje būtų pakankamas kiekis 
vandenilio jonų H+. Kokiu būdu padidinsime vandenilio jonų 
skaičių, nėra svarbu. Galima naudoti biologinius antioksidantus, 
esančius maiste, galima rūgštinti kraują organinėmis rūgštimis 
arba nevartoti kraują šarminančio maisto ir vandens.

Tai, kad kraujo rūgštingumas yra pagrindinis veiksnys stab-
dant sklerozės vystymąsi, patvirtina Jakutijos gyventojai, kurie 
minta mėsa, riebalais, tačiau skleroze neserga, nes jų kraujas yra 
rūgštus.

Taigi, sklerozė vystosi tada, kai kraujas yra šarminis, t. y. 
kai jame mažai vandenilio jonų. Kraujo pH pastūmimas į rūgš-
tinę pusę yra pagrindinis veiksnys, užkertantis kelią sklerozės 
vystymuisi. Šiek tiek rūgštus kraujas pats tampa antioksidantu. 
Ši nauja sklerozės vystymosi teorija yra peroksidinės teorijos 
tęsinys. Pastaroji sako, kad sklerozės vystymąsi sukelia super-
oksidai. O superoksidus naikina tik antioksidantai. 

Sklerozė nesivysto ir tiems, kurie sistemingai vartoja alko-
holį, o ypač vyną, kadangi vynas rūgštus. Tai suprantama. O 
kodėl ir kito alkoholio mėgėjams sklerozė nesivysto, klausimas 
lieka atviras. Spirito (C2H6O) ir acto (C2H4O2) formulės yra pa-
našios. Iš spirito acto rūgšties bakterijos pagamina actą. Galbūt 
todėl? Žinomas prancūzų paradoksas: mirtingumas nuo širdies ir 
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kraujagyslių ligų Prancūzijoje tris kartus mažesnis nei JAV, nors 
amerikiečių vidutinis cholesterolio lygis yra šiek tiek mažesnis, 
negu prancūzų. Sklerozė nesivysto ir lėto bėgimo mėgėjams, – 
todėl, kad jie bėgdami rūgština kraują išsiskiriančia pieno rūgš-
timi (žr. sk. 4.7). 

Ko gero, pakaktų kraujo parūgštinimo, kurį duoda kraujyje 
esantis anglies dvideginis, jei kraujyje nebūtų daug kalcio. Mat 
cholesterolio plokštelėse, kurios nusėda ant kraujagyslių siene-
lių, yra kalcio. Jau sakėme, kad kalcio kiekis kraujyje gali būti 
žemas (iki 4,8 mg/dl) – ten, kur gamtiniuose vandenyse kalcio 
yra mažai; ir aukštas (iki 8,25-12,5 mg/dl) – ten, kur gamtiniuo-
se vandenyse kalcio daug. 

Kai kalcio kraujyje nedaug, tai kūno antioksidacinė sistema 
yra veiksminga, o jei kalcio daug, tai antioksidacinė sistema 
yra bejėgė. Tada jai reikia padėti antioksidantais, esančiais mais-
te. Arba kraujo rūgštinimu.

Kalcio druskų nusėdimas arterijose – dažnas reiškinys. P. 
Kurenovas savo knygoje „Rusų liaudies medicina“ rašo: Ge-
riant pieną ir valgant jo produktus, sąnariai džiūsta, žiedėja, o 
kraujagyslės kietėja. Apie tai rašo ir P. Bregas: Aš užaugau toje 
Virdžinijos valstijos dalyje, kur geriamas vanduo kietas. Dau-
gelis mano giminaičių ir draugų mirė nuo inkstų ligų. Visi jie 
per anksti paseno todėl, kad neorganinės medžiagos kaupiasi 
kraujagyslių sienelėse, jas kietina ir spartina mirtį. Vienas mano 
dėdė mirė 48 metų. Po skrodimo gydytojai sakė, kad jo arterijos 
buvo kietos tarsi moliniai vamzdeliai. 

Didelis kalcio kiekis kraujyje jį šarmina, skatina sklerozės 
vystymąsi bei trombų susidarymą. Ne veltui chirurginių opera-
cijų metu, kad kraujas labiau krešėtų, operuojamajam leidžiami 
kalcio preparatai, pavyzdžiui, kalcio chloridas. Kraujo krešėjime 
kalcio vaidmuo vienas iš pagrindinių. Taigi, rūgštinant kraują ir 
mažinant kalcio kiekį jame, galima ne tik sustabdyti sklerozės 
vystymąsi, bet ir visai pasveikti. 

Štai ką apie kalcį rašo akademikas E. Čazovas: Sergant hi-
pertonija ir kitomis širdies ligomis, vaistai vieniems padeda, o 
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kitiems ne. Ištyrus pacientų trombocitus pasirodė, kad vaistai 
neveikia ląstelės, nes joje padidintas kalcio jonų kiekis. Tas pats 
ir su stenokardija sergančiais, kuriems nepadeda nitrogliceri-
nas. Kaip sutramdyti kalcio jonus? Cheminės reakcijos pagal-
ba, kurioje aktyviai dalyvauja prostaglandinas E2. Po 3-4 šio 
prostaglandino įšvirkštimų ląstelė normaliai reaguoja į vaistus, 
ligonio būklė labai pagerėja.

 Bet galima apseiti ir be vaistų, – natūraliu būdu sumažinant 
kalcio kiekį kraujyje. Druzjakas rašo: Viena 50 metų moteris vi-
sai pasveiko nuo išeminės širdies ligos. O sirgo apie 20 metų. At-
sisakė pieno produktų, rūgštino kraują ir gėrė vandenį be kalcio. 
Pasveiko per 4 mėnesius be jokių vaistų. 

 Apie širdies ligų gydymą rašė ir Dž. Armstrongas bei N. 
Uokeris. Pasak jų, kalcis pakenkia širdies vožtuvams – jie sukal-
kėja. Nuo susikaupusio kalcio vožtuvai darosi tokie trapūs, kad 
net lūžinėja. Armstrongas širdies vožtuvus gydė urino (šlapimo) 
terapija ir dieta. Jis rašo: Jei žmogus su pažeistu širdies vožtuvu 
rūpinsis savimi ir laikysis dietos, gali išgyventi iki 90 metų. Vis 
tik ši liga laikoma neišgydoma, jei gydysime vaistais. Urinote-
rapija ją išgydo.

Druzjako knygos skaitytojas Nikolajus Frančukas rašo: 
Dėka akademiko Druzjako teorijos aš išvengiau širdies vožtuvų 
keitimo operacijos. 

N. Uokeris savo knygoje „Gydymas daržovių sultimis“ vi-
soms ligoms gydyti siūlo šviežias sultis. Sklerozę gydyti jis 
kviečia geriant morkų ir špinatų sultis. Morkų sultys yra visuose 
Uokerio receptuose, todėl jos nėra reikšmingos sklerozės gy-
dymui. Čia svarbios špinatų sultys. Jose yra vitaminai C ir E 
ir daug rūgštynių rūgšties. Uokeris rašo: Rūgštynių rūgštis yra 
mūsų organizmui vertingas produktas ir todėl reikia kiekvieną 
dieną gerti sultis daržovių, kuriose yra rūgštynių rūgšties. Pasak 
Uokerio, daugiausia organinės rūgštynių rūgšties yra šviežiuose 
špinatuose. Dar jis rašo: Rūgštynių rūgštis lengvai jungiasi su 
kalciu. Jei abi šios medžiagos yra organinės, tai toks derinys yra 
naudingas, nes rūgštynių rūgštis padeda įsisavinti kalcį. 
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Uokeris klydo sakydamas, kad rūgštynių rūgštis padeda įsi-
savinti kalcį. Rūgštynių rūgštis, jungdamasi su kalciu, sudaro 
vandenyje visiškai netirpias kalcio druskas. Bet Uokeris siūlo 
vartoti šitą daržovėse esančią rūgštį: kiekvieną dieną išgerti iki 
trijų litrų šviežių daržovių sulčių. Šitaip jis siūlo gydyti sklerozę. 
Kodėl Uokeris pasirinko rūgštynių rūgštį? To jis nerašo. Matyt, 
tik patirtis ir bandymai jam parodė, kad rūgštynių rūgštis, kuri 
yra pakankamai stipri, nuo sklerozės padeda geriausiai. 

Jau žinome, kad kai kraujas yra rūgštus, sklerozė nesivysto. 
Uokeris kraują rūgština rūgštynių rūgštimi, kuri yra labai stipri. 
Be to, rūgštynių rūgštis suriša kraujyje esantį kalcį ir taip suma-
žina jo kiekį. Matome, kad su skleroze kovoti galima vartojant 
rūgštynių rūgštį, tačiau vis dėlto geriau jos nenaudoti, nes nega-
lima būti užtikrintiems, kad susidarę netirpūs kalcio druskų kris-
talai pasišalins iš kūno ir inkstuose nesusidarys akmenys. Vietoj 
rūgštynių rūgšties geriau vartoti kokią nors kitą organinę rūgštį. 
O mažinti kalcio kiekį reikia, geriant tinkamos kokybės vandenį 
ir atsisakant pieno bei jo produktų. 

Išvada: aterosklerozės nebus, jei kraujas bus rūgštinis.

8.2.5. Homocisteinas
Pastaruoju metu aptarinėjama nauja sklerozės atsiradimo te-

orija, pasak kurios pagrindinis vaidmuo skiriamas homocistei-
nui. JAV tyrėjai vis dažniau cholesterolį vadina mūsų gynėju, o 
homocisteiną – pagrindiniu sveikatos priešu, nes atseit vis dau-
giau įrodymų, kad jis yra ne tik širdies ligų, bet ir inkstų, onko-
loginių susirgimų, Krono ligos, Alcheimerio ligos, trombozių ir 
kitų ligų priežastis.

Homocisteino nėra maisto baltymuose, bet jis susidaro mūsų 
kūne iš amino rūgšties metionino. Homocisteinas kūnui nerei-
kalingas, jis tėra tarpinis produktas iš metionino susidarant cis-
teinui, kuris jau atlieka svarbų vaidmenį mūsų organizme. Taigi, 
homocisteinas yra ne šalutinis, kaip kartais jis vadinamas, o viso 
labo tik tarpinis produktas, metioninui virstant cisteinu. Tačiau 
kodėl jis kaupiasi kūne? Matyt, homocisteino daugėja, keičiantis 
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kažkokiam svarbiam kūno rodikliui, kuris daro tokią neigiamą 
įtaką sveikatai. Tokiu veiksniu gali būti gerokai šarminis krau-
jas. Kitaip sakant, didelis kraujo šarmingumas gali išprovokuoti 
visas tas ligas, kurios yra priskiriamos homocisteino poveikiui.

Darome prielaidą, kad homocisteinas kūne kaupiasi tik tada, 
kai kraujas yra šarminis, kitaip sakant, šarminis kraujas ne-
leidžia pilnai užbaigti metionino virtimo cisteinu ciklą. Pavyz-
džiui, rūkorių kraujyje visada daug homocisteino, ir atitinkamai 
rūkančiųjų kraujas visada yra šarminis. 

JAV jau yra atrasta viena iš homocisteino kaupimosi priežas-
čių: tai vitamino B9 – folinės rūgšties, B12 – kobalamino ir B6 – 
piridoksino trūkumas. Folinė rūgštis taipogi rūgština kraują. Bet 
nereikia skubėti pirkti maisto papildų su foline rūgštimi ir kitais 
vitaminais, nebūtina tikrintis homocisteino kiekį, – pakaktų tik 
palaikyti rūgštų kraują.

8.2.6. Nauja aterosklerozės versija
JAV gydytojas Matijas Ratas (Matthias Rath) 2002 m. Sten-

fordo medicinos mokykloje perskaitė pranešimą apie širdies ir 
kraujagyslių ligas. Jis atrado tamprų ryšį tarp skorbuto bei šir-
dies ir kraujagyslių ligų. Pasak M. Rato, šioms būdingas krau-
jagyslių sienelių susilpnėjimas. Jis pareiškė, kad aterosklerozė, 
infarktai, insultai yra ne ligos, bet ilgalaikio vitamino C trūkumo 
pasekmė. O tai reiškia, kad šių ligų galima išvengti arba jas iš-
gydyti be vaistų ir be operacijų. Pasak šio mokslininko, širdies 
ir kraujagyslių sistemos ligos – tai ankstyva skorbuto forma. 
Nepakankamas kiekis askorbo rūgšties sumažina kraujagyslių 
sienelių stiprumą ir jose atsiranda smulkūs pakenkimai. Todėl 
širdies ir kraujagyslių sistemoje askorbo rūgštis atlieka tą patį 
vaidmenį, kaip ir gydant skorbutą, – stimuliuoja natūralų krau-
jagyslių atsistatymą. Tokiu būdu sklerozės vystymasis sustoja ir 
netgi išnyksta sklerotinės plokštelės. 

Gal manote, kad šitas gydytojas buvo sutiktas plojimais? Ne, 
jis buvo nušvilptas, kaip verslą gadinantis nesusipratėlis (inter-
nete daug medžiagos apie jo atradimus ir trukdymą jam dirbti). 
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Vokiečių fiziologas Rudolfas Virchovas (Rudolf Ludwig 
Karl Virchow, 1821-1902) rašė, kad cholesterolis niekada ne-
buvo aterosklerozės priežastis, nes jis pasirodo tik galutinėje 
arterijų pažeidimo stadijoje. Cholesterolis ateina gydyti arterijų 
žaizdas, bet niekada tų žaizdų nepadaro. Padidintas cholestero-
lio kiekis yra tik uždegimo požymis, bet ne jo priežastis.

 Yra nuomonių, kad cholesterolinė aterosklerozės priežasties 
teorija yra didelė verslui tarnaujanti apgavystė, kurios aukomis 
tapo milijonai ligonių. 

Gydytojai žino, kad sklerozės priežastis yra žaizdelės, at-
siradusios kraujagyslių sienelėse. Kai kraujagyslėse atsiranda 
žaizdelės, cholesterolis kaupiasi ant sienelių. Tačiau, nepaisant 
to, kad priežastis žinoma, vis vien gydomos pasekmės.

Visų kraujagyslių vidus yra išklotas ta pačia kolageno atmai-
na – elastinu. Kapiliarus sudaro vien tik elastinas. Elastinui irs-
tant, kraujagyslės trūkinėja, prasideda skorbutas. O elastinas irs-
ta, kai kraujas gerokai pašarmėja.

 Ši nauja aterosklerozės atsiradimo teorija visiškai patvirti-
na jau aptartą Druzjako teiginį: aterosklerozės priežastis – šar-
minis kraujas. Kaip kraują rūgštinti, jau žinome. Tam tinka ne 
tik askorbo rūgštis (vitaminas C), bet visos organinės rūgštys. 
Rūgštis ne tik sustabdo cholesterolio plokštelių kaupimąsi, bet ir 
jas naikina. Tačiau tam reikia sumažinti vartojamo kalcio kiekį.

8.2.7. Mityba ir širdies-kraujagyslių ligos
Gydytojas Koldvelas Eselstinas (Caldwell B. Esselstyn Jr.), 

knygos „Širdies ligos prevencija ir jos išgydymas“ (2014) au-
torius, rašo: Trys ketvirtadaliai šios planetos gyventojų nė ne-
girdėjo apie širdies ligas. Ne tik keista, bet ir sunku patikėti. 
Kokių šalių gyventojus turime mintyje, kai kalbame apie širdies 
ir kraujagyslių ligas? Europos, Šiaurės Amerikos, Australijos ir 
Naujosios Zelandijos. Tuo tarpu Azijos, Afrikos, Pietų Amerikos 
gyventojai – tai atsilikėliai nuo civilizacijos, kurie dar tik prade-
da sirgti nuo mitybos priklausančiomis civilizacijos ligomis.

1985 m. daktaras K. Eselstinas subūrė aštuoniolika ligonių, 
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sirgusių vėlyvos stadijos širdies ligomis, bet dar ne kritinės bū-
klės. Eselstino tikslas buvo išsiaiškinti, ar įmanoma, pakeitus 
ligonio mitybą, širdies ligų eigą pasukti atgal. Tai, kad korona-
rinė širdies liga yra vėlyvos stadijos, rodė ligonių angiogramos. 
Visiems tiriamiesiems buvo pasiūlyta laikytis augalinio maisto 
pagrindu sudarytos dietos (angl. WFPB – whole foods, plant 
based). Apie savo atradimus daktaras Eselstinas pranešė penk-
taisiais ir dvyliktaisiais tyrimo metais. Per 8 metus iki tyrimo 
pradžios tie 18 tiriamųjų, bendrai skaičiuojant, patyrė 49 vadina-
muosius koronarinius įvykius (tai krūtinės anginos priepuoliai, 
šuntavimo operacijos, infarktai ir angioplastikos procedūros), o 
per 12 metų, perėjus prie WFPB dietos (neperdirbtas ir mažai 
perdirbtas augalinis maistas), jie patyrė tik vieną koronarinį įvy-
kį, bet ir tai tik todėl, kad pacientas pažeidė dietos reikalavimus. 

Daktaras Eselstinas savo tiriamųjų sveikatą stebi iki šiol. 
Prabėgus 26 metams nuo tyrimo pradžios, iš 18 tiriamųjų gyvi 
yra 13. Tie 5, kurie šį pasaulį jau paliko, mirė ne nuo širdies 
funkcijos nepakankamumo, o dėl kitų priežasčių. 1985 m. vidu-
tinis tiriamųjų amžius buvo 56 metai, taigi 2012 m. žmogus jau 
būtų sulaukęs 83 metų, tad mirtis tokiame amžiuje nėra netikė-
tas dalykas. O tie, kurie tebėra gyvi, jokiais širdies sutrikimais 
nesiskundžia. 

Taigi rezultatas toks: per 96 mėnesius iki tyrimo pradžios 
tiriamieji išgyveno 49 širdies ir kraujagyslių sistemos įvykius 
ir nulį tų pačių įvykių per maždaug 312 mėnesių paskui, kai jau 
laikėsi WFPB dietos. Rezultatas iš tikrųjų nepaprastas! Joks ki-
tas gydymo būdas šiam neprilygsta nė iš tolo.

Tačiau Eselstino siūloma mityba, nors gydo labai efektyviai, 
nėra populiari ir, ko gero, nebus patraukli, nes tai yra veganinis 
maistas. Šios mitybos paveikumas, – ko neįžvelgė Eselstinas, 
– slypi ne tame, kad atsisakoma gyvulinio maisto ir pieno pro-
duktų, bet tai, kad ji yra rūgštinanti. Rūgštinanti mityba, kaip 
matėme, gali būti ir vartojant mėsą (žr. sk. 7). O tai nepalygina-
mai patraukliau.

Kitas JAV gydytojas, Eselstino pasekėjas gyd. Kempbelas (T. 
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Colin Campbell), kurio dvi knygos – „Natūralus būdas išvengti 
ligų. Kinijos studija“ ir „Visuma“ – išleistos lietuvių kalba, rašo: 
Mitybą, apie kurią dabar sukasi daug tuščių kalbų, turėtume pa-
versti centriniu savo sveikatos apsaugos sistemos elementu. /.../ 
Sveika mityba turi tapti gyvenimo būdo dalimi. Visos sveikatos 
problemos greitai ir natūraliai išsisprendžia, kai tik organizmas 
ima gauti tinkamą „kurą“.

 Tačiau ir Kempbelas susidūrė su stipriu, kaip jis vadina, 
Didžiosios medicinos pasipriešinimu: Aš naiviai tikėjausi, kad 
mokslininkai bei medikų visuomenės atstovai įvertins mano su-
rinktus įrodymus ir pripažins mitybos faktoriaus svarbą. Juk 
taip elgtis liepia sveikas protas. Bet vos tik pradėjau dėstyti nuo-
monę, kad mityba turėtų būti centrinė mūsų medicinos sistemos 
ašis, iškart pamačiau, kaip smarkiai klydau. Paskelbęs savo 
tyrimų rezultatus, susilaukiau nuožmių antpuolių. Mane puolė 
netgi medikai ir mokslininkai.

Kai ėmiau tirti mitybos problemas, nė nenutuokiau, kad šia-
me skyriuje išdėstytos idėjos man užtrauks eretiko etiketę ir su-
kels grėsmę mano mokslinių darbų finansavimui bei karjerai. 
Mano laimei, tie puolimai buvo gana nesėkmingi. 

 Šio autoriaus knygas vertėtų perskaityti kiekvienam, nes kai 
gyvename sistemoje, mes ją sugeriame ir mąstome taip, kaip ji 
liepia. Sunku pradėti mąstyti kitaip, tam reikia drąsos ir sava-
rankiškumo.

8.3. Kraujo spaudimas

Yra daug įvairių teorijų apie hipertonijos priežastis. Gerai 
žinoma, kad kraujo spaudimas didėja senstant, tačiau šios ligos 
negalima laikyti senatvine liga, nes padidėjusiu kraujo spaudi-
mu serga ir jauni žmonės, o kai kurių senų žmonių spaudimas 
yra normalus ir net žemesnis už normą.

Patirtis rodo, kad daugeliu atveju hipertoninės ligos priežas-
tis yra nepakankamai rūgštus kraujas. Koks yra ryšys tarp nepa-
kankamai rūgštaus kraujo ir kraujo spaudimo? 
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Jau išsiaiškinome, kad sklerozės priežastis taip pat yra ne-
pakankamai rūgštus kraujas. Matėme, kad kai kraujas yra šar-
minis, vystosi kai kurių kraujagyslių sklerozė. Dėl to organams, 
kuriuos šios kraujagyslės aprūpina krauju, ima trūkti deguonies. 
Dažniausia taip būna galvos smegenyse, kurie sunaudoja 20% 
viso deguonies, nors jų svoris tesudaro apie 2% viso kūno svorio. 

Deguonies trūkumas yra signalas smegenims padidinti krau-
jo spaudimą. O tai pasireiškia galvos skausmais, galvos svaigi-
mu, pykinimu. Kūnas deguonies tiekimą smegenims padidinti 
gali tik sustiprindamas kraujotaką. O kraujotaką sustiprinti gali-
ma dviem būdais: padidinant kraujo spaudimą arba išplečiant 
kraujagysles.

Tačiau kai kraujas yra šarminis, organizmas negali išplės-
ti kraujagyslių. Jas išplečia kai kurie vaistai, bet tai padeda tik 
laikinai. Todėl kūnui lieka vienintelė galimybė pagerinti kraujo 
tiekimą, – padidinant arterinį spaudimą.

Be to, reikia atsiminti, kad kai kraujas šarminis, padidėja 
deguonies sukibimas su hemoglobinu, todėl net ir padidinus 
kraujo spaudimą, kūno ląstelėms ir toliau trūksta deguonies, tad 
spaudimas ir toliau lieka aukštas.

Gana dažnai kraujo spaudimas padidėja esant blogam orui – 
pažemėjus atmosferos slėgiui. Taip yra todėl, kad žmonės, kurių 
kraujas šarminis, jautriai reaguoja net į nedidelius  atmosferos ir 
tuo pačiu deguonies slėgio pasikeitimus. 

Kraujo spaudimą didina ir kraujo klampumas, kuris pri-
klauso nuo kraujo reakcijos: kuo šarmingesnis kraujas, tuo jis 
klampesnis. 

Yra daug kurortų, užsiimančių kraujo rūgštinimu. A. Lo-
dzinskis  knygoje „Bendrosios balnelogijos paskaitos“ rašo: Pa-
sinerdamas į angliarūgštės vonią, žmogus jau po kelių minučių 
jaučia odoje dirginimą ir šilumą. Ant odos nusėda anglies rūgš-
ties burbuliukai, oda rausta, odos kapiliarai ir smulkios arteri-
jos išsiplečia. Dabar jau galutinai nustatyta, kad anglies rūgš-
tis iš vonios patenka į kūną. Per odą patenka ne dujinė anglies 
rūgštis, bet vandenyje ištirpusi anglies rūgštis. Keista. Kalbama 
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apie anglies rūgšties įtaką kraujo apytakai ir spaudimui, tačiau 
nepasakoma, kad visa tai vyksta dėl parūgštinto kraujo.

Kraujo spaudimas priklauso ir nuo valgomo maisto. Pavyz-
džiui, Jakutijoje hipertonine liga beveik nesergama, nors pa-
grindinis jakutų maistas yra baltymai ir riebalai. Riebalai taip 
labai rūgština kraują, kad panaikina neigiamą baltymų (mėsos) 
pertekliaus įtaką kraujo rūgštingumui. Jakutams kraują rūgštinti 
padeda ir vietinis gamtinis vanduo, kuris yra minkštas.

Esant per aukštam kraujo spaudimui, jokiu būdu negalima 
valgyti cukraus, nes jis šarmina kraują. Tuo tarpu medus trupu-
tį rūgština. Apskritai, sergant hipertonija, angliavandenius rei-
kia vartoti tik tuos, kuriuose daug organinių rūgščių: daržoves, 
rūgščius vaisius, uogas. Ir visai nevalgyti pieno bei jo produktų, 
išskyrus sviestą. 

Stresai, įvairūs skaudūs išgyvenimai, bloga nuotaika didina 
kraujo spaudimą, nes tokios psichologinės ar dvasinės būsenos 
gerokai šarmina kraują ir jis tampa tirštesnis bei klampesnis. 
Todėl, kai girdime arba skaitome, kad stresai sukelia ligas, atsi-
minkime, jog taip yra dėl to, kad jie šarmina kraują. Padidintas 
kalcio kiekis kraujyje taip pat didina nervų dirglumą ir todėl ska-
tina stresines būsenas.

Yra ir atvirkščias ryšys: rūgštus kraujas mažina jaudulį bei 
susierzinimą. Todėl stresą arba jaudulį padeda įveikti papildo-
mas kraujo parūgštinimas bet kokia organine rūgštimi. 

Ilgai dirbantys prie kompiuterio yra linkę į hipertoniją, nes 
smegenys sunaudoja daug energijos regos signalų atpažinimui ir 
todėl papildomai šarmina kraują. Tokiu atveju vėl reikia parūgš-
tinti kraują ir nekils sveikatos problemų. 

8.4. Tulžies pūslės akmenys

Tai susirgimas, kai tulžies pūslėje arba jos latakuose kaupiasi 
akmenys. Tulžies akmenys gali būti sudaryti iš gryno choleste-
rolio arba iš cholesterolio su pigmentu. Tačiau būna akmenų, su-
sidedančių tik iš kalcio karbonato. Tai rodo, kad šios ligos prie-
žastis gali būti kalcio perteklius kraujyje. Didelis kiekis kalcio 
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šarmina kraują, o šarminis kraujas sutrikdo medžiagų apykaitą ir 
yra viršsvorio priežastis. 

Pagal statistiką šia liga serga kas penkta moteris ir kas de-
šimtas vyras. Moterys serga dvigubai dažniau, ir štai kodėl. Jau 
žinome, kad vyresnių nei 40 metų vyrų cholesterolio kiekis daž-
niausiai neviršija 2,6 mg/ml, o moterims senstant, jis didėja: 50-
59 metų moterų cholesterolio kiekis būna 2,8 mg/ml, o virš 60 
metų – 2,95 mg/ml. Štai ir dėsningumas: kuo daugiau choleste-
rolio, tuo dažniau sergama tulžies akmenlige. 

Yra ir trečioji, ne tokia aiški, tulžies akmenų susidarymo 
priežastis. Ji taip pat paaiškina, kodėl moterys šia liga serga daž-
niau. Priežastis paprasta: moterys, bijodamos sustorėti, labiau 
negu vyrai vengia riebaus maisto. O jei nėra riebalų, tai ir tulžis 
neišsiskiria. Ji užsistovi, didėja jos tirštumas, ir tai skatina akme-
nų susidarymą.

Šita liga nesergama ten, kur riebalai sudaro nemažą maisto 
produktų dalį. Jau aptarėme, kad riebalų ir angliavandenių pagal 
energinę vertę turėtų būti po lygiai. Tada tulžis neužsistovės. Ja-
kutijoje, kur labai minkštas vanduo ir valgoma daug riebalų, šios 
ligos nėra. Bet mes bijome riebalų.

Pieno produktai yra dar viena, papildoma priežastis, kodėl 
moterys dažniau nei vyrai serga akmenlige. Mat daugeliui mote-
rų varškė atrodo lengvas, neriebus ir naudingas maistas. 

8.5. Cukrinio diabeto profilaktika

Kasos ligos – vėžys ir diabetas – yra beveik neišgydomos. 
Reikia atsiminti, kad yra dvi diabeto rūšys: priklausomas nuo 
insulino ir nepriklausomas nuo insulino arba I tipo ir II tipo di-
abetas. Neišgydomas yra tik I tipo diabetas. Juo serga tik 15% 
diabetikų. O likusiųjų 85% ligos priežastis yra kita, nors simpto-
mai tie patys – padidintas cukraus kiekis kraujyje.

Sergančiųjų I-o tipo diabetu kasa negamina insulino. O an-
truoju atveju kūnas tinkamai reaguoja į padidintą cukraus kiekį 
kraujyje, gamina daugiau insulino. Todėl II-o tipo diabeto prie-
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žastimi galima laikyti padidintą kraujo šarmingumą ir, kaip to 
pasekmę, – kraujo klampumą. 

Klampus kraujas negali tekėti smulkiausiais kapiliarais 
ir atiduoti ląstelėms reikalingą gliukozę. Tokiu atveju kraują 
reikia skystinti, t. y. rūgštinti. Parūgštintas kraujas skystėja ir 
lengviau į ląsteles atneša gliukozę bei deguonį. Tyrimai ku-
rortuose, kur naudojamos rūgštinės vonios, parodė geroką cu-
kraus kiekio kraujyje sumažėjimą – ir diabetu sergantiems, ir 
sveikiems žmonėms.

Sistemingai bėgiojant taip pat galima pasveikti nuo II-o tipo 
diabeto. Ilgo bėgimo metu kraujas parūgštėja nuo pieno rūgšties. 
Bandymai, atlikti JAV su 80 tūkstančių moterų, parodė, kad fi-
zinis krūvis pagyvenusioms yra veiksminga apsisaugojimo nuo 
diabeto priemonė. Tyrimai atskleidė, kad jei moterys bent kartą 
per savaitę intensyviai sportuoja, jos 2-3 kartus rečiau serga II-o 
tipo diabetu. 

Geriau ne gydyti, bet ligų išvengti. Diabeto profilaktikai rei-
kia keturių sąlygų: 1. atsisakyti pieno ir jo produktų, 2. gerti 
minkštą, labai mažai kalcio turintį vandenį, 3. rūgštinti kraują, 4. 
pakankami vartoti maisto, kuriame yra daug kalio (tai vienintelis 
metalas, trukdantis susidaryti kasos akmenims). 

Medicinos mokslų daktarė Milda Kovaitė apie diabetą pa-
sakoja taip („Kauno diena“, 2018-01-08): Didžiausias pavojus 
iškyla kraujagyslėms. Nesvarbu kur jos yra – ar širdyje, galvos 
smegenyse, inkstuose, akių dugne ar kojose. Padidėjęs gliuko-
zės kiekis kraujyje reiškia tai, kad ilgainiui diabetas nepalieka 
nei vieno sveiko organo. /.../ Ne vien cukrus dėl to kalčiausias: 
tai medžiagų apykaitos sutrikimas. (žr. sk. 7.13; 7.14 ) /.../ Ser-
gančių diabetu kraujotaka apskritai pasižymi didesniu polinkiu 
į trombozę. Yra rizika, kad kraujagysles užkimš kraujo krešulys. 
40-70% diabetikų kraujospūdis padidėjęs, jie dukart dažniau 
serga kraujotakos ligomis. 75% ligonių miršta nuo sudėtingų 
kraujagyslinių komplikacijų, pavyzdžiui, koronarinės širdies li-
gos, insulto, periferinės kraujagyslių ligos. 



203

Jei atidžiai skaitėte ir dėjotės mintin šarminio kraujo pase-
kmes, lengvai galite pastebėti, kad visos gyd. M. Kovaitės išvar-
dytos ligos bei simptomai atitinka šarminio kraujo požymius ir 
sutampa su N. Druzjako išvadomis.

Dar labiau šarminio kraujo įtaką diabetui (ir ne tik jam) pa-
tvirtina epideminiai diabeto mastai. Pasak M. Kovaitės, antrojo 
tipo diabetas plinta kaip epidemija. Buvo metas kai antrojo tipo 
diabetas buvo vadinamas vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonių 
liga. Pastaruoju metu ji paliečia vis jaunesnius žmones ir net 
vaikus. Taip atsitiko dėl šiuolaikinio gyvenimo būdo, greitojo 
maisto vartojimo, sumažėjusio fizinio aktyvumo, sakyčiau, dėl 
civilizuoto gyvenimo patogumų. 

Pakitęs gyvenimo būdas, o ypač mityba, kaip tik ir sąlygojo 
kraujo pH pasislinkimą į šarmingumo pusę. Tai ką gi siūlo ir 
kaip guodžia šiuolaikinės medicinos atstovai? Gyd. M. Kovaitė:  
Tokios ligos kaip diabetas, koronarinė liga ar hipertenzija yra 
neišgydomos, vadinasi vaistai būtini kasdien. Tačiau gera žinia 
ta, kad įmanoma jas valdyti. Kitaip sakant, reikės nuolat vartoti 
vaistus.

8.6. Inkstų akmenys

Pagrindinė inkstų akmenų susidarymo priežastis – didelis kal-
cio kiekis kraujyje. Jakutijoje žmonės valgo daug mėsos, su jų šla-
pimu išsiskiria daug šlapimo rūgšties ir todėl reikėtų tikėtis inks-
tuose uratinių akmenų, tačiau jakutams jie nesusidaro, nes jakutų 
kraujyje nėra perteklinio kalcio. Afrikoje, kur labai minkštas van-
duo ir beveik nėra pieno produktų, taipogi beveik nebūna inkstų 
akmenų. Tačiau inkstų akmenlige dažnai sergama Vidurinėje Azi-
joje, kur vanduo labai kietas ir pieno produktų valgoma daug.

Kad nesusidarytų inkstų akmenys, reiktų visai nevalgyti pie-
no ir jo gaminių, išskyrus sviestą, gerti minkštą vandenį ir gerti 
jo pakankamai, kad šlapimas nebūtų koncentruotas.
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8.7. Dantys

Seilių liaukos gamina seiles, kurių rūgštingumas yra 6,2-6,5 
pH. Toks seilių rūgštingumas jau stabdo bakterijų veiklą. Mi-
kroorganizmams gyvuoti palankiausia aplinka yra ta, kurios pH 
yra 7,2-7,5. Tačiau reklamos ragina neutralizuoti rūgštis burno-
je, kramtant kramtomąją gumą. Įtikinimui rodoma, kaip rūgštyje 
suminkštėja kiaušinio lukštas. Po tokios reklamos bijomės ką 
nors rūgštaus paimti į burną. Tačiau nepasakoma, kad kiaušinio 
lukštus suminkština ta rūgštis, kurios pH yra 2,0-1,0. 

Dantų karieso bakterijos gerai vystosi ir ėda dantis, kai bur-
nos ertmė yra šarminė. Gamta nedaro klaidos, gamindama rūgš-
čias seiles. Gyvūnai laižo žaizdas – jie jas dezinfekuoja rūgščio-
mis seilėmis. Tačiau dabartinių žmonių seilių pH, dėka reklamos 
ir šarminančios mitybos (daug saldumynų ir angliavandenių), 
gerokai pasistūmusi į šarminę pusę. Norma dažniausiai nuro-
doma tokia: 6,5-7,5 arba 7,1-7,5 ir net 7,4-7,6. Tokioje terpėje 
bakterijos jaučiasi puikiai.

Tikroji dantų karieso profilaktika būtų po valgio praskalauti 
dantis truputį parūgštintu vandeniu. Ypač po saldžių patiekalų. 
Rūgštinti reikia labai nedaug, citrinų arba acto rūgštimi (pH 5,5-
6,0) – tai vos juntamas rūgšties skonis. Rūgštis saugo dantis nuo 
bakterijų veiklos ir naikina blogą burnos kvapą.

Kai seilės yra truputį rūgščios, nesusidaro apnašos ant dantų 
ir liežuvio arba jų būna visai nedaug. Apnašos yra burnos ertmės 
bakterijų veiklos išskyros. Kai seilės rūgščios, jų veikla sustoja. 
Jau keleri metai burną skalauju parūgštintu vandeniu. Apnašų 
beveik nebūna, sumažėjo ir poreikis valytis dantis šepetuku su 
pasta. Visai kitas pojūtis, kai dantys be apnašų, t. y. be bakterijų 
veiklos padarinių. Pakanka po valgio išvalyti tarpdančius krapš-
tuku, o šepetėlį naudoti tik retkarčiais. 
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8.8. Jūros liga

Daugelis mūsų net nežinome, kad esame neatsparūs supimui 
(jūros ligai) tol, kol neatsiduriame laive ar lėktuve. Kai kuriuos 
pykina net važiuojant traukiniu arba automobiliu. Jūros liga ser-
ga net kosmonautai (pajutus šios ligos požymius, jiems pataria-
ma užsimerkti ir nedaryti staigių judesių). 

Kodėl patyręs lakūnas nejaučia šios ligos simptomų sėdėda-
mas prie šturvalo, bet gali juos patirti skrisdamas kaip keleivis? 
Geležinkelio transporte ši liga dažniausia pasireiškia greituo-
siuose traukiniuose. Atrodo, kad žmonės kenčia ne nuo supimo, 
o nuo nerimo ir baimės. Pasitaiko, kad kai kuriuos pykina ir 
artėjant kokiam nors nemaloniam įvykiui. 

Nerimas ir baimė sukelia didelį stresą, stresas šarmina krau-
ją, smegenys gauna mažiau deguonies ir deguonies stygius su-
kelia pykinimą.

XVIII a. anglų keliautojas Džeimsas Kukas (James Cook) 
kartą laikraštyje perskaitė, kad olandų jūrininkai neserga skor-
butu, nes jie kiekvieną dieną valgo raugintus kopūstus. Kukas, 
ruošdamasis į tolimą kelionę po Didįjį vandenyną, liepė į lai-
vus sukrauti 10 tonų raugintų kopūstų. Ir jūreiviai nesirgo ne tik 
skorbutu, bet ir kitomis ligomis, taipogi ir jūros liga. 

Pasidalintos patirtys: Pastebėjau, kad mašinoje vaiką ima 
pykinti, bet tereikia jam pačiulpti rūgštų saldainį, būtent rūgštų, 
ir viskas praeina. 

Į kelionę aš visada įsidedu rūgščių obuolių – ir jie gelbsti. 

8.9. Virusiniai susirgimai

Virusų yra visur, kur tik yra gyvybė. Jie mus lydi visada. Tei-
giama, kad pusė visų ligų yra virusinės kilmės. Manoma, kad net 
peršalimus sukelia virusai. Nors yra ir kita teorija, pasak kurios, 
peršąlame nuo organizmo užterštumo.
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8.9.1. Kaip virusai veikia?
Virusai dauginasi tiktai ląstelėse, ir todėl bet kokia virusinė 

infekcija prasideda nuo virusų patekimo į ląsteles. Virusą sudaro 
nukleino rūgštis, kuri padengta stipria baltymine danga. Prasi-
skverbdamas į ląstelę, virusas nusivelka apvalkalą ir į vidų pa-
tenka tik nukleino rūgštis, be apsauginės dangos.

Patekusio į ląstelės vidų viruso likimas gali būti trejopas: 1. 
jį sunaikina ląstelė, 2. jis dauginasi ląstelės viduje ir iš ląstelės 
išeina daug virusų, kurie sukelia susirgimus, 3. virusas ilgą laiką 
lieka ląstelėje nesidaugindamas, – nors ląstelė iš išorės atrodo 
sveika, tačiau ji jau užkrėsta. 

8.9.2. Kaip kūnas kovoja su virusais?
Pasidauginę ir išėję iš ląstelės virusai tuojau pat apsivelka 

baltyminį apdangalą. Pagal šį apdangalą imuninė sistema atski-
ria – savas ar svetimas – ir pradeda gaminti antikūnus. Tačiau 
antikūnai gaminasi lėtai, o liga plečiasi. Tada organizmas pake-
lia kūno temperatūrą, kuri stabdo virusų dauginimąsi.

Kaip veikia imuninė sistema? Visų pirma reikia pasakyti, 
kad ji mažai efektyvi. Mūsų imuninė sistema yra beveik nepajė-
gi kovoti prieš gripą. Kiekvienais metais gripu suserga milijonai 
žmonių, nemažai jų ši liga nuvaro į kapus. Pavyzdžiui, vien tik 
Anglijoje per naujametinę 1970 m. savaitę nuo gripo mirė virš 
3000 žmonių. O per 1918-1919 metų gripo epidemiją (ispaniš-
kąjį gripą) mirė apie 50 milijonų žmonių. Kodėl gripo virusas 
toks galingas? Kodėl skiepai prieš jį beveik nepadeda? Taip yra 
todėl, kad gripo virusas dažnai keičia savo baltyminį apvalka-
lą. Imuninė sistema savo antikūnus nukreipia į tuos apvalkalus, 
tačiau virusų su pasikeitusiais apvalkalais antikūnai neatpažįsta 
kaip priešų. Be to, į gripą panašius susirgimus sukelia ir kiti vi-
rusai, priklausiantys kitoms virusų grupėms. Todėl, norint ap-
sisaugoti nuo gripo, padedant imuninei sistemai, reikėtų, kad 
žmogus pasiskiepytų daugybe įvairiausių vakcinų. 

Ko gero, gamta negalėjo pasitikėti vien tokia menka apsau-
ga, kokia yra mūsų vadinamoji imuninė sistema, kuri virusus 
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naikinančius antikūnus gamina tik tada, kai žmogų užpuola mir-
tinai pavojinga infekcija. Atrodo, kad ši imuninė sistema yra tik 
antrinė gynybos linija, ginantis nuo virusų. Iš tiesų gamta prieš 
virusus sukūrė žymiai paveikesnį kovos būdą. Pavyzdžiu gali 
būti rykliai, kurių imuninė sistema yra labai silpna, tačiau jų 
neįmanoma užkrėsti nei virusiniais susirgimais, nei susargdinti 
vėžiu.

Štai ką sako Džarvis apie peršalimus: Liga atsiranda tada, 
kai pasikeičia veiksniai, įtakojantys pagrindinius organizmo gy-
vavimo dėsningumus. Liga neateina netikėtai, kaip vagis nakčia. 
Pirmiau, negu mikroorganizmai pradeda atakuoti kūną, jie turi 
patekti į ląsteles. Todėl mes turėtume padėti ląstelėms. Toliau 
Džarvis nurodo, kaip tai padaryti: Pirmas sveikatos stovio požy-
mis – tai šlapimo rodikliai. Apie ligos atsiradimą liudija šarminė 
šlapimo reakcija. Šlapimo šarmingumas padidėja tada, kai liga 
dar yra latentinėje stadijoje, t. y. kelios dienos prieš pasireiš-
kimą. Sveikstant nuo peršalimo, šlapimas vėl tampa rūgštus ir 
toks išsilieka. Keičiant šlapimo reakciją, galima lengviau pa-
sveikti nuo peršalimo.

Pasak Džarvio, persišaldžius reikia rūgštinti kraują. Apie 
peršalimo išvengimą rūgštinant kraują kalbėjo ir Nobelio pre-
mijos laureatas L. Polingas. Jis buvo įsitikinęs, kad pasitelkus 
vitaminą C, per 10-20 metų galima išnaikinti peršalimo ligas. 
Jis siūlė vartoti nuo 0,25 g iki 10 g vitamino C per parą (norma 
– 80 mg). Jei yra sąlytis su ligoniu, o taipogi pervargus ar persi-
šaldžius, jis siūlė kiekį dar padidinti. Prasidedant peršalimui, per 
parą gerti iki 4 gramų vitamino C. 

Polingas vitaminą C siūlė ir kaip profilaktinę priemonę, ir 
kaip vaistą. Tačiau apie kraujo rūgštinimą jis nekalbėjo, nors iš 
patirties matė magišką vitamino C poveikį. Jau žinome, kad vi-
taminas C viso labo tik askorbo rūgštis, niekuo negeresnė už 
kitas organines rūgštis.

Džarvis atliko daug stebėjimų su gyvūnais, ypač su karvė-
mis. Jis nustatė, kad jei karvėms kiekvieną dieną į pašarus įpila-
ma obuolių acto, jos nesuserga nei sloga, nei gripu, nei plaučių 
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uždegimu.
Atkreipkime dėmesį, kad Polingas siūlė padidinti vitamino 

C dozę ne tik susidūrus su galimybe užsikrėsti, bet pervargus 
ir peršalus. Peršalimo ryšys su susirgimu aiškus, tačiau kodėl 
pervargus reikia gerti vitaminą C, o tiksliau – rūgštinti kraują?

Džarvis: Stebėjimai rodo, kad ilgas protinis darbas, kaip ir 
sunkus fizinis darbas sukelia šarminę šlapimo reakciją.

8.9.3. Interferonas
Belieka atsakyti į klausimą, kaip rūgštus kraujas gali apsau-

goti nuo gripo ir kitų ligų. V. M. Ždanovas, F. I. Eršovas ir A. S. 
Novochvatskis savo knygoje „Trečiosios karalystės paslaptys“ 
(В.М. Жданов, Ф.И. Ершов и А.С.  Новоxватский. Тайны 
третьего царства) rašo: Kaip sunaikinti virusą nepakenkiant 
ląstelei? Kol kas mokslininkai neturi tam priemonių. O gamta? 
Gamta sprendžia šį uždavinį. Žinoma, kad ne visos ląstelės žūva, 
susitikusios su virusais. Gyvoji gamta sukūrė nuostabų baltymą 
interferoną, galintį apsaugoti ląsteles nuo virusų ir sugebantį 
atskirti ląstelės bei viruso genus ir pasirinktinai naikinti virusus. 

Interferoną tyrinėja daugelis pasaulio virusologų. Netrukus 
buvo atrasta, kad interferonas susidaro įvairiausių gyvūnų or-
ganizmuose, jiems apsikrėtus bet kokiu virusu. Interferonas yra 
žymiai aktyvesnis už bet kokį antibiotiką. Jo veikimo mechaniz-
mas dar nepakankamai ištyrinėtas.

Tie patys autoriai interferoną palygina su imuninės sistemos 
antikūnais: Antikūnai naikina tik savo virusus, o interferonas 
naikina daugumą iš jų, jei ne visus. Antikūnai susidaro gana 
vėlai, paprastai tik praėjus kelioms dienoms po užsikrėtimo, o 
interferonas – jau po kelių valandų pradeda veikti, t. y. gerokai 
anksčiau, negu atsiranda antikūnai. Ir dar, antikūnus gamina tik 
tam tikra kraujodaros ląstelių grupė, o interferoną gamina visų 
audinių ląstelės.

Interferonas – paprastas, universalus gynybos nuo virusų 
faktorius. Jis dirba pagal signalą „STOP“ ir greitai nutraukia 
prasidėjusią infekciją. O svarbiausia, kad interferonas kovoja ir 
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su į ląstelių vidų patekusiais virusais. Tai dar vienas jo skirtu-
mas nuo antikūnų, kurie naikina tiktai ląstelių išorėje esančius 
virusus, ir todėl iš esmės jie tinka tik infekcijų profilaktikai, bet 
ne gydymui.

Minėti autoriai pateikia įdomių žinių apie interferoną: Inter-
feronas vaidina svarbų vaidmenį gripo metu. Žmogaus organiz-
mas turi dideles galimybes gaminti savo interferoną. Susirgus 
gripu, žmogaus kraujyje tuojau pat galima aptikti žymų kiekį in-
terferono. Specialūs tyrimai rodo, kad gripo eiga labai priklau-
so nuo organizmo sugebėjimo gaminti interferoną. Sugebėjimas 
gaminti interferoną gerokai svyruoja, priklausomai nuo bendros 
žmogaus kūno būsenos. Peršalimas, nerviniai sukrėtimai, kitos 
nepalankios įtakos labai sumažina organizmo sugebėjimą ga-
minti interferoną. 

Kodėl peršalimai ir nervinai sukrėtimai stabo interferono ga-
mybą, minėti autoriai nenurodo. Jau žinome, kad persišaldžius 
ar pervargus kraujas šarmėja. Tačiau kai kraujas šarminis, ma-
žėja interferono gamyba. Pakaitinus kūną, pavyzdžiui, pirtyje, 
kraujas parūgštėja, sustiprėja interferono gamyba ir žmogus 
sveiksta. Rūgštus kraujas skatina interferono gamybą, kuris nai-
kina įsiveržusius virusus.

Gamta numatė ir dar vieną priešvirusinį barjerą – tai nuklea-
zės. Šie fermentai greitai skaldo virusų nukleino rūgštis, dėl to 
jos netenka savo aktyvumo ir greitai suyra. Nustatyta, kad užsi-
krėtus virusais, padidėja ląstelių nukleazių aktyvumas. Apie tai 
rašoma knygoje „Trečiosios karalystės paslaptys“.  

Fermentų aktyvumas, taip pat ir nukleazės, išauga esant 
rūgščiai kraujo reakcijai. 

8.10. Sloga ir kraujo pH

Sloga – liga ar ne liga? Toks pavadinimas puikuojasi sveika-
tai skirtame žurnale. Jame rašoma: Ar tiesa, kad net šiais, aukš-
tųjų medicinos technologijų laikais, ir gydoma, ir negydoma slo-
ga praeina tik per savaitę? 

Jau buvo rašyta, kad Buteika pastebėjo slogos ryšį su kvėpa-
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vimu (žr. sk. 1.8), bet ji taip ir liko medikams neįveikiama. Ne-
būtų prasmės apie slogą rašyti, jei tokį menką negalavimą galėtų 
įveikti šiuolaikinė medicina. Kita vertus, kiek daug žmonių, pa-
veikti reklamų, slogą „gydo“ gleivinę sausinančiais purškalais, 
kurie ne tik nepadeda, bet ilgainiui kenkia.

Sloga yra viena pirmųjų ligų, užklumpančių naujagimius. 
Užburkusi nosis, išskyros iš jos trukdo kvėpuoti, – taip apibūdi-
namas šis negalavimas. Sloga arba rinitas dažniausiai siejama su 
peršalimais. Tačiau kaip peršąla naujagimiai, kurie taip stropiai 
prižiūrimi?

Kalbant apie slogą, raktiniai žodžiai yra „trukdo kvėpuoti“. 
Apie ypatingą kūdikių nereiklumą kvėpavimui galima rasti se-
noviniuose kūdikių priežiūros papročiuose. Visų pirma, reikia 
atkreipti dėmesį į skirtingas sąlygas, kuriose kūdikis būna nėštu-
mo metu, ir tas, į kurias jis patenka po gimimo.

Iškart po gimimo kūdikis patenka į labai jam neįprastą aplin-
ką. Vaisius įsčiose plaučiais nekvėpuoja, deguonį jis gauna tie-
siogiai iš motinos kraujo. Bet deguonies ir CO2 kiekiai motinos 
kraujyje ir ore labai skiriasi: ore deguonies yra virš 4-ių kartų 
daugiau, nei motinos kraujyje, o anglies dvideginio – 200-300 
kartų mažiau. Apsiprasti naujoje aplinkoje naujagimiui reikia 
laiko. Štai dėl ko negalima skubiai nupjauti virkštelę. Tam ti-
krą laiką, kol kūdikis pripranta kvėpuoti plaučiais, jam pakanka 
to deguonies, kuris yra placentos kraujyje. Kūdikis gali gimti į 
vandenį ir ilgokai jame išbūti, kol tebėra susijungęs su placen-
ta. Greitai nupjovus virkštelę, naujagimiui pritrūksta deguonies. 
Kadaise buvo ir toks paprotys: virkštelės neperkirpdavo, ji su-
džiūvusi nukrisdavo kartu su placenta.

 Seniau kūdikius kietai vystydavo, kad jie giliai nekvėpuo-
tų. Lovelėje ir lopšyje kūdikius slopiai užklodavo antklodėle, po 
kuria išlikdavo didesnis CO2 kiekis, ir dėl to vaikai mažiau sirg-
davo, – rašo L. Smirnova savo knygoje „1000 + 1 patarimų apie 
kvėpavimą“ (Л. Смирнова. 1000 +1 совет о дыхании, 2006). 
Panašių papročių, susijusių su vaiko kvėpavimo slopinimu pir-
mosiomis naujagimio savaitėmis, galima rasti daugelio tautų 
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vaikų priežiūros papročiuose. Kol naujagimis nekrikštytas, jį 
galima slopiai apkloti – jis neuždūsta, – taip sakydavo Kupiškio 
apylinkėse. O krikštydavo dažniausiai artimiausią sekmadienį 
po gimimo.

 Ar pastebėjote, kad maži vaikai mėgsta pakišti galvą po ant-
klode? Jaunimas taip pat neretai miegodami instinktyviai prisi-
dengia galvą antklode. Paukščiai miega sukišę snapus į plunks-
nas, o gyvūnai miegodami nosį kiša į kailį. 

Peršalimas, rinitas arba sloga yra virusinė infekcija, ku-
rią dažniausiai sukelia virusas Rhinovirus, rečiau Adenovirus. 
Peršalimo ligomis susergama tada, kai imuninė sistema nega-
li įveikti virusų. Jei imuninė sistema veikia gerai, infekcijomis 
nesusirgsime. Tačiau mūsų imuninė sistema kartais nepajėgi 
įveikti virusus. Ypač tas pasakytina apie pirmąją imuninės siste-
mos grandį – interferoną (žr. sk. 8.9.3). Jei kraujas yra šarminis, 
naikinančio visus virusus interferono gamyba yra silpna, ir tada 
mes sergame. Tačiau jei kraujas yra pakankamai rūgštus, inter-
ferono pakanka virusams sunaikinti. Pavyzdžiui, žaliavalgiai, 
kurių kraujo pH dėka mitybos pasistumia į rūgštumo pusę (žr. 
sk. 7.6), beveik niekada nepersišaldo. Įdomu, kaip dažnai perša-
limo ligomis serga arktinių tautelių žmonės, kurių kraujas dėl jų 
mitybos ypatumų yra rūgštesnis? 

Norint išvengti ne tik peršalimo, bet ir kitų virusinių infekci-
jų, reikia maitintis rūgštinančiais valgiais arba kvėpavimu padi-
dinti CO2 kiekį kraujyje ir taip jį parūgštinti. Peršalimo ligos sė-
kmingai gydomos dideliu vitamino C kiekiu (žr. sk. 4.10). Ypač 
dideles vitamino C dozes (5000 mg 5-8 kartus per dieną) tokiais 
atvejais siūlo ir gydymo centrų „Health Optimizing“, kuriuose 
leidžiama pačiam kūnui išgyti be medikamentų, įkūrėjas T. Aks-
nesas (Thom Aksnes). Primenu, kad vitaminas C yra viena iš 
organinių rūgščių – askorbo.

 Apsauginių kaukių nešiojimas nuo virusų neapsaugo, – jie 
nuolat yra su mumis. Jei gyvenimo būdas tinkamas ir imuninė 
sistema veikia gerai, infekcinėmis ligomis nesirgsime. Tačiau jei 
mityba netinkama arba stresas ilgalaikis (tai irgi šarmina krau-
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ją), sloga galima susirgti bet kuriuo metų laiku.
Jei naujagimis serga sloga, reiškia jo kraujo pH yra per daug 

šarminis, ir jis su virusias nesusidoroja. Taip nutinka, o ypač 
šiais laikais (žr. sk.9), kai kūdikiui sąlygos įsčiose ne pačios tin-
kamiausios. Tačiau jei jis bus maitinamas motinos pienu, kuris 
yra rūgščios reakcijos, visi negalavimai bus įveikti greičiau.

8.11. Streso įtaka

Pasirodo, kad nuovargio – ir fizinio, ir protinio, – o taipogi 
emocinio sukrėtimo (neigiamų minčių) požymis yra šarminis 
šlapimas, o tiksliau šarminis kraujas.

Jau žinome (žr. sk. 2.5), kad intensyviai išnaudojant ATP 
(taip būna dirbant sunkų fizinį arba ilgą protinį darbą, o taip pat 
streso metu) kraujas šarmėja, kitaip sakant, kraujo reakcija tam-
pa šarmingesnė.

Stresai stipriai įtakoja mūsų sveikatą, nes jie dažnai yra ilga-
laikiai ir mums mažai pavaldūs. Stresas – tai padidintos nervinės 
įtampos būsena. Tokioje būsenoje smegenys intensyviai dirba, 
ATP sunaudojama daugiau, negu jo atsinaujina, ir todėl kraujas 
intensyviai šarmėja, o tuo pačiu tirštėja.

Žvelgiant į stresą istoriniu požiūriu, kai žmogaus atsakymas 
į stresą buvo bėgti nuo pavojaus arba kovoti, kraujo pašarmėji-
mas pavojaus atveju buvo svarbus išlikimui. Esant šarminiam 
kraujui nervai tampa dirglesni, raumenys greičiau ir galingiau 
susitraukinėja, žaizdos greičiau nustoja kraujuoti, nes tirštesnis 
kraujas greičiau kreša. Tačiau šiais laikais, kai bėgti nėra nuo ko 
ir nėra su kuo kovoti, tirštesnis kraujas gali būti ir širdies prie-
puolio priežastimi.

JAV streso institutas paskelbė straipsnį: „Pagrindinė grėsmė 
amerikiečių sveikatai“. Jame rašoma, kad sveikatai labiausiai 
kenkia ne vėžys, ne AIDS, bet stresas. 75-90% visų greitosios 
pagalbos iškvietimų susiję su stresais. Visame pasaulyje gydyto-
jai stebi naujų neurozių atsiradimą. Tai laukimo neurozė, infor-
macinė neurozė, išeiginių dienų neurozė ir kitos.

Šiuolaikinį žmogų nuolat vargina neigiami jausmai, kurie 
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kraujo reakciją stumia į šarmingumo pusę. Kraujo parūgštinimas 
yra pagrindinis priešnuodis stresams ir geros sveikatos sąlyga.

8.12. Alzheimerio liga ir ketolizė

 Šis poskyris parašytas remiantis D. Bredeseno knyga (Dr. 
Dale E. Bredesen. Įveikti Alzheimerį, V. 2018), kurioje jis te-
oriškai ir praktiškai parodo, jog Alzheimerio ligos priežastis 
yra šiuolaikinio žmogaus mityba, o atstatyti prarastas pažinimo 
funkcijas padeda ne vaistai, o maisto pakeitimas. Bredeseno at-
radimus ir jo siūlomą mitybą vertinant pagal tai, kaip ji keičia 
kraujo pH, dar kartą pasimato, kad kraujo reakcijos pastūmimas 
į rūgštingumo pusę pagerina visą medžiagų apykaitą. Tokiu 
būdu D. Bredesenas netiesiogiai patvirtina N. Druzjako įžvalgą, 
jog kraujo reakcija turėtų būti neutrali, o dar geriau – šiek tiek 
rūgštinė. Ką Bredesenas siūlo pažintinių funkcijų atstatymui, t. 
y. Alzheimerio ligos gydymui ir jos profilaktikai?

Vienas iš nuostabiausių mūsų kūno gebėjimų – pereiti iš vie-
no režimo į kitą, palankų konkrečiai veiklai. Pavyzdžiui, miegą 
keičia būdravimas. Panašus yra ir labai reikšmingas gebėjimas 
pereiti nuo pagrindinio mūsų energijos šaltinio, t. y. riebalų de-
ginimo prie angliavandenių naudojimo. Kadaise, kai medžioklė 
pasisekdavo ir mėsos būdavo sočiai, mūsų protėvių kūnai de-
gindavo riebalus. Tačiau rudenį – prisirpus vaisiams, rinkdami 
augalus ir šakniavaisius – jie imdavo deginti angliavandenius. 
Toks gebėjimas pereiti nuo vieno prie kito vadinamas medžia-
gų apykaitos lankstumu. Jei šis lankstumas sutrikdomas, ląstelės 
negali deramai įsisavinti arba angliavandenių, arba riebalų. O 
taip atsitinka, kai insulinas tampa nepajėgus (žr. sk.8.14) ir su-
sergame II-o tipo diabetu.

Valgydami šiuolaikinį perdirbtą maistą, kuriame labai daug 
cukraus ir kitokių angliavandenių, sutrikdome medžiagų apy-
kaitą ir tuo pačiu tampame atsparūs insulinui. Kas per daug, 
sako sena išmintis, viskas negerai. 

Šiuolaikiniams žmonėms reikia atstatyti kūno gebėjimą de-
ginti riebalus. Tam reikia sužadinti ketolizę – procesą, kurio metu 
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kepenys skaido riebalus ir gamina vadinamuosius ketonus (ace-
toacetatą, beta hidroksisviesto rūgštį ir acetoną). Tačiau ketolizė 
(dažnai tai vadinama ketoze, žr. sk. 7.24) vyksta tada, kai išnaudo-
jami visi angliavandeniai, pirmaeilis organizmo energijos šaltinis.

 Jei medžiagų apykaita veikia deramai, – rašo Bredesenas, 
– tinkamai veikia ir pažintinės funkcijos. Pasirodo, kad mity-
ba, žadinanti nedidelę ketozę, pažintinėms funkcijoms yra tinka-
miausia. Tuo pačiu ji yra ir priešnuodis prieš Alzheimerį. 

JAV jau galima įsigyti ketonų matuoklį, rodantį beta hidrok-
sisviesto rūgšties kiekį kraujyje. D. Bredesenas nuo Alzheimerio 
ligos siūlo ketofleksitarinę 12/3 dietą. Šios mitybos esmė – ska-
tinti ketolizę, kitaip sakant, kraujo rūgštinimas. Tam reikia ma-
žai valgyti paprastųjų angliavandenių (cukraus, duonos, bulvių, 
baltųjų ryžių, gaiviųjų ir alkoholinių gėrimų, saldainių, pyragai-
čių ir perdirbto maisto) ir tokią mitybą derinti su vidutinio sun-
kumo mankšta. Antra sudėtinio žodžio dalis – fleksitarinė – reiš-
kia, kad reikia vartoti augalinės kilmės produktus, daugiausia 
daržoves, turinčias mažai krakmolo. Pridėti dar šiek tiek žuvies, 
paukštienos ir kitos mėsos, tačiau mėsa turi būti tik pagardas 
– iki keliasdešimties gramų per parą, ne daugiau 1-o gramo iš 
mėsos gaunamų baltymų vienam svorio kilogramui.

12/3 reiškia nevalgymo tarpsnius. Nevalgymo tarpsnis (žr. 
sk. 7.15) yra nepaprastai paveikus būdas sužadinti ketolizę, pa-
gerinti jautrumą insulinui ir taip pagerinti pažintines funkcijas. 
12 – tai dvylika valandų nuo vakarienės pabaigos iki kitos dienos 
pusryčių pradžios. Dar geriau, jei šis nevalgymo tarpsnis bus 14 
ar net 16 valandų. Per šį nevalgymo laiką turėtų būti sunaudotos 
visos angliavandenių atsargos. Priešingu atveju ketolizė nepra-
sidės. Todėl nevalgymo tarpas turi būti pakankamas. Skaičius 
3 reiškia mažiausiai tris valandas nuo vakarienės pabaigos iki 
miego. Ir jokiu būdu neužkandžiauti per nevalgymo tarpsnį, t. y. 
visas 12-16 valandų.

Palyginę šį Bredeseno siūlomą medžiagų apykaitos atstaty-
mo būdą su tuo, kas buvo rašyta apie viršsvorio priežastis (žr. 
sk. 7.13; 7.14; 7.15), matome, kad ir Bredeseno metodo esmė ta 
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pati – kraujo parūgštinimas ketonais. Tiesa, Bredesenas tiesio-
giai apie tai nekalba, jis mini tik ketolizę, bet ketonai yra rūgš-
tys, kurios parūgština kraują, o rūgštesniame kraujyje medžiagų 
apykaita grįžta į normalias vėžes. Kaip matome, tą patį ar pa-
našų rezultatą galima pasiekti įvairiais būdais. Tačiau vartojant 
rūgštį, ketolizę sužadinti yra lengviau, o ir nevalgymo tarpsnis 
neprailgtų, nes jaustume mažesnį alkį. Tikslingai rūgštinantis, 
nevalgymo tarpsnis būtų savaiminis ir natūralus. 

8.13. Odos ligos

Oda yra pats didžiausias žmogaus organas ir pagrindinė kūną 
sauganti danga. Svarbu ir tai, kad nuo jos bene labiausiai priklau-
so kūno grožis. Nenuostabu, kad ja taip rūpinamės. Oda atspindi 
žmogaus vidų, nes ji auga iš vidaus, ne iš išorės. Netvarka žmo-
gaus viduje iškyla ir į paviršių. Oda teikia daug rūpesčių, – serga-
me įvairiomis odos ligomis. O nuo gyvenimo vidurio, kaip teigia 
dermatologai, oda jau pradeda sausėti, senti, raukšlėtis.

Pagrindinė sudėtinė odos dalis, jos karkasas yra jungiamasis 
audinys – kolagenas. Nuo jo priklauso odos tvirtumas, stangru-
mas, elastingumas. Oda sensta, raukšlėjasi, glemba, atsiranda 
celiulitas, pigmentinės dėmės ir kiti odos nykimo požymiai. 
Visų šių požymių priežastis yra kolageno nykimas. Farmacijos ir 
kosmetikos pramonė siūlo begalę priemonių kolagenui stiprin-
ti, – tai itin paklausus verslas. Dažniausiai siūlomi papildai su 
kolagenu, hialurono ar kitokia rūgštimi.

Žmogaus kūnas pats gamina kolageną, tačiau maždaug gy-
venimo viduryje jo gamyba pradeda silpnėti. Tada oda menksta 
ir sensta. O priežastis ta, kad kolageno gamybai arba jo įsisavini-
mui (jei vartojame papildus) reikia rūgščios aplinkos. Jau rašyta, 
kad senstant kraujo šarmingumas natūraliai didėja ir atitinkamai 
didėja eritrocitų nusėdimo greitis (ENG). 

Rūpintis oda – tai stengtis, kad organizmas pakankamai gau-
tų rūgšties. Kaip rūgštintis iš vidaus, žr. sk. 4. Tačiau kūną gali-
ma rūgštinti ir iš išorės. Tai ypač tinka odai. Actu arba citrinos 
rūgštimi galima vilgyti, tepti odą, – vandenilio jonai per odą pa-
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tenka į kraują. Rūgštis ne tik gerina kolageno gamybą, ji minkš-
tina, švelnina, skaistina (nyksta pigmentinės dėmės), drėkina 
odą. Ir beveik nieko nekainuoja. Aš vietoj prausimosi su muilu, 
kuris šarmina ir sausina odą, gana dažnai vilgau rankas ir veidą 
9% actu. Jei kam per stipru, galima naudoti 6% ar 5% obuolių 
actą. Rūgštinuosi jau trejus metus, poveikiu esu patenkintas. Su-
laukus 70-ies, oda jau nejaunėja, tačiau intensyvus rūgštinimasis 
mano odą sustiprino ir net pagražino.

Rūgštis naikina įvairias bakterijas, virusus, grybelį. Grybelis 
skubiai paliko mano kojų nagus, neapsikentęs rūgščios aplin-
kos. Gaila, kad nesirgau egzema ar dermatitu, tai rūgštinimosi 
poveikio šioms ligoms negalėjau išbandyti. Manau, kad vilgant 
actu (stiprumą galima pasirinkti sau tinkamiausią) dermatito pa-
žeistas odos vietas, – ir ne tik jas, o ir kuo didesnius odos plotus, 
– rezultatas turėtų būti geras. Pabandykite, nebijokite, nes visi 
vaistai atrandami bandymo keliu. Manau, verta pabandyti ir ser-
gant žvyneline. Yra aprašyta, kad žvynelinė išgydoma keičiant 
mitybą, pavyzdžiui, tampant žaliavalgiu, o žaliavalgystė (žr. sk. 
7.6) rūgština kraują. 

Pagrindinė celiulito priežastis yra kolageno, kuris yra pa-
grindinė odos sudedamoji dalis, nykimas. Dažniausiai manoma, 
kad celiulito priežastis yra riebalai. Riebalai tik prasiskverbia 
pro išretėjusį kolageną, ir oda tampa nelygi. Storesnis riebalų 
sluoksnis rodo didesnį kraujo šarmingumą. Didesnės moterų 
eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) normos rodo didesnį jų krau-
jo šarmingumą (žr. sk. 9). Kuo kraujas šarmingesnis, tuo labiau 
nyksta kalogenas. Pasirūpinus kraujo parūgštinimu iš vidaus ir 
iš išorės, galima paskatinti kolageno gamybą ir atstatyti odos 
tamprumą.

Kartais nebūtina papildomai rūgštintis, pakanka nustoti var-
toti šarminančius produktus. O rūgštis nepakenks, bet tikrai pa-
dės – jau vien tuo, kad rūgštinsite kraują. Žinoma, nenaudokite 
per stiprios rūgšties arba per daug. 
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8.14. Insulino nepajėgumas ir lėtinės ligos 

Lėtinės ligos – medicinoje plačiai vartojama sąvoka. Lėtinės 
ligos – tai civilizuoto, gerovės sąlygomis gyvenančio žmogaus 
rykštė, – jomis sergame beveik visi, o neretai ir keletu iš jų. Kai 
atrandamas naujas požiūris, keičiasi suvokimas, ir tada tuos pa-
čius dalykus pavadiname kitais vardais. Pavadinimai ir sąvokos 
yra labai svarbus dalykas, nes netinkama sąvoka klaidina. Nau-
jai pervardintą reiškinį pamatome kitoje šviesoje.

Ligos, kurių priežasties ieškojome ir ieškosime tolesniuo-
se skyriuose, yra lėtinės. Jų priežastis yra ta pati – tai krau-
jo pH pasistūmimas į šarminę pusę. Ši priežastis rodo bendrą 
žmogaus būklę, kurioje atsiranda sąlygos vystytis laipsniškam 
arba lėtiniam įvairių kūno organų ar funkcijų sutrikimui. Šie 
sutrikimai ir vadinami lėtinėmis ligoms.

Požiūris, kad lėtinių ligų priežastis yra bendra žmogaus bū-
klė, žinomas ir šiuolaikinėje medicinoje. Jį knygoje „Klauskite 
daktaro“ (2018) išdėsto gyd. A. Unikauskas: Lėtinė liga yra la-
biau iliuzija nei realybė. Pradžioje ši mintis man pasirodė per 
drąsi. Bet dabar aš tuo neabejoju. Lėtinės ligos iš tikrųjų net 
neegzistuoja. /.../ Lėtinė liga yra viso labo mūsų netinkamos gy-
venimo kelionės rezultatas. /.../ Kai insulinas nebeatlieka savo 
darbo, nustatoma lėtinė liga. Ne tik diabetas, bet ir daugybė 
kitų, tokių, kaip širdies ligos, demencija ar Alzheimerio liga, net 
vėžys, yra atsparumo insulinui pasekmė (pabraukė A. Ž.). /.../ 
Vos tik žmogus tampa atsparus insulinui, pradeda vystytis kokia 
nors lėtinė liga, dažnai kelios, įskaitant nutukimą ir diabetą.

Ką reiškia atsparumas insulinui? Aiškinama taip. Kūno 
ląstelės turi receptorius, kurie yra lyg „spynos“, kurias atraki-
na insulinas. Ląstelės durys atsidaro ir insulino atnešta gliukozė 
patenka į jos vidų. Bet kai insulino lygis ilgą laiką yra aukštas, 
pakeičiamas ląstelės durų „spynos“ kodas. Gliukozė nebeįsilei-
džiama ir lieka kraujyje. Šitaip žmogaus kūnas tampa atsparus 
insulinui. Tačiau visa tai nepaaiškina, kodėl gi pakyla insulino 
lygis. Jei „spyna“ pasikeitė, tai insulino didinimas, kitaip sakant 



218

– tų pačių „raktų“ dauginimas, nepadės atrakinti pasikeitusią 
ląstelių „spyną“. 

Įžvelgti pradinę lėtinių ligų priežastį trukdo netinkamai pa-
rinkta sąvoka „atsparumas insulinui“, – tarsi žmogus būtų at-
sparus sau pačiam, t. y. savo gaminamam insulinui. Tuo tarpu 
priežastis yra ne atsparumas insulinui, bet insulino nepajėgu-
mas atlikti savo paskirtį. Aukščiau pateiktoje citatoje ir gyd. 
Unikauskas tai pasako: kai insulinas nebeatlieka savo darbo, 
tačiau kažkodėl vartojama nevykusi sąvoka „atsparumas insuli-
nui“, trukdanti gilesnei įžvalgai.

Tinkama sąvoka atspindi reiškinio esmę ir jį paaiškina, o ne-
tinkama apsunkina suvokimą, klaidina. Logiškiau būtų manyti, 
kad ne ląstelė priešinasi insulinui, bet sumažėjo insulino pajėgu-
mas (efektyvumas) pernešti gliukozę į ląsteles. Sumažėjus insu-
lino pajėgumui, kasa gamina jo vis daugiau. Didesnis insulino 
kiekis, nors ir mažesnio pajėgumo, kurį laiką dar sugeba aprū-
pinti ląsteles cukrumi. Tačiau pajėgumui silpstant, ateina laikas, 
kai ir didelis insulino kiekis tampa nepajėgus sumažinti cukraus 
kiekį kraujyje iki normalaus.

Atsparumas insulinui yra nevykęs vertinys iš anglų kalbos – 
insulin resistence. Viena iš resistence prasmių yra atsparumas, 
tačiau čia geriau tiktų pirmoji šio žodžio prasmė – pasiprieši-
nimas. Didėjant kraujo šarmingumui, didėja pasipriešinimas in-
sulino hormono veiklai. Ne žmogus ar jo kūnas tampa atsparus 
(nejautrus) insulinui, bet insulinas tampa nepajėgus atlikti tą 
darbą, kurį padarydavo anksčiau.

Insulino pajėgumas sumažėja matyt dėl to, kad keičiasi 
aplinka, kurioje insulinas veikia, – t. y. kraujas. Belieka atsakyti 
į klausimą, kaip pasikeičia kraujas, kai mityboje vyrauja anglia-
vandeniai, o ypač greitieji, nuo kurių susergama II-ojo tipo dia-
betu. Atsakymą jau žinome: toks maistas šarmina kraują ir jo pH 
pasislenka į šarmingumo pusę (žr. sk. 3, 4 ir 7).

Ankstesniuose skyriuose sakyta, kad hormonų veiklai reika-
linga rūgštinė aplinka, – kuo kraujas rūgštesnis, tuo veiksmin-
gesni hormonai. Ne tik hormonai, bet fermentai ir vitaminai. 
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Kuo kraujas šarmingesnis, tuo mažiau jie pajėgūs. 
Insulino pajėgumas silpsta, didėjant kraujo šarmingumui. Tai 

rodo ir spartus II-o tipo diabeto plitimas, o ypač juo sergančiųjų 
jaunėjimas. Jis, kaip ir kitos vadinamosios lėtinės ligos, yra dės-
ninga labai greitai pasikeitusios mitybos pasekmė. Angliavan-
deniai ir cukrus tapo mūsų maisto pagrindu, o sumažėjo kraują 
rūgštinančių riebalų. Dėka kraują šarminančių angliavandenių 
gausos kraujo reakcija tapo labiau šarminė. Viena iš šarminio 
kraujo pasekmių yra II-o tipo cukrinis diabetas, kuriuo šiuo 
metu Lietuvoje serga apie 155 tūkstančiai žmonių. Į šį skaičių 
patenka tik tie, kuriems ši liga jau nustatyta, bet manoma, kad iš 
tikrųjų jų yra dvigubai daugiau. 

Kai cukraus kiekis kraujyje yra nuolat per didelis, žmogus 
jau serga diabetu. Tačiau tai ne pirminė priežastis, bet ilgos 
priežasčių-pasekmių grandinės tarpinė grandis. Pradžia yra an-
gliavandenių gausus maistas, dėl kurio cukraus kraujyje būna 
daugiau, negu jo reikia. Didėjant cukraus kiekiui, kasa gamina 
daugiau hormono insulino. Tačiau ateina laikas, kai ir padidintas 
insulino kiekis nesusidoroja su dideliu cukraus kiekiu kraujyje. 
Bet kažkodėl tada sakoma, kad žmogus tapo atsparus insulinui.

 Apie cukrinį diabetą buvo (!) įprasta sakyti, kad tai vyresnių 
nei 40 metų žmonių liga, paaugliai juo nesirgdavo. Dabar jau 
serga ir jie. Tačiau diabetu nesusergama per vieną ar kelias die-
nas. Dėl netinkamos mitybos jis išsivysto palaipsniui, per keletą 
ar keliolika metų. Per tuos ilgus netinkamos mitybos metus, nors 
tyrimai ir rodė normalų cukraus kiekį, kraujyje pamažu daugė-
jo insulino. Tai vadinamoji prediabetinė (priešdiabetinė) būklė, 
nuo kurios iki diabeto labai arti. 

Jau ir jaunų, šiuolaikiškai besimaitinančių žmonių būklė 
dažnai yra priešdiabetinė, t. y. jų kraujas gerokai šarminis. To-
kiame kraujyje insulinas yra nepakankamai veiksmingas, todėl 
kasa gamina jo vis daugiau. Šiais laikais, – rašo A. Unikauskas, 
– daugelio Vakarų pasaulio žmonių insulino kiekis kraujyje tris 
kartus didesnis nei turėtų būti. /.../ Prieš 60 metų prediabetas 
buvo nustatomas atlikus insulino kiekio tyrimą. Šių dienų me-
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dicinos praktika tokia, kad tiriamas tik cukraus kiekis kraujyje.
Jei būtų tiriamas insulino kiekis kraujyje, tai, ko gero, dau-

geliui šiuolaikinių žmonių būtų nustatyta priešdiabetinė būklė. 
O tai reiškia, kad jų kraujas – dėl suvalgomų angliavandenių 
gausos – yra pasistūmėjęs į šarmingumo pusę. Radome dar vie-
ną būdą, kaip netiesiogiai sužinoti savo kraujo pH: reiktų pa-
sitikrinti insulino kiekį. Jis tiesiogiai priklauso nuo kraujo pH: 
didėjant šarmingumui, kyla insulino lygis ir atvirkščiai. Tai pa-
tvirtina ir tyrimai rodantys, kad sportas ar aktyvi fizinė veikla 
mažina insulino kiekį kraujyje. Bet fizinis aktyvumas rūgština 
kraują (žr. sk. 4.7).

Atlikti tyrimai rodo, kad maistas, kuriame yra mažai ar be-
veik nėra angliavandenių, iš esmės sumažina insulino kiekį 
kraujyje, – tokią išvadą padarė tyrimo grupės vadovas gydytojas 
Stephenas Freedlandas iš Djuko universiteto JAV. Taip yra todėl, 
nes tokia mityba nešarmina kraujo. Kuo kraujas šarmingesnis, 
tuo daugiau insulino reikia cukraus pernešimui į ląsteles.

Šį ilgoką lėtinių ligų priežasties ieškojimą galima apiben-
drinti keliais sakiniais. Kai insulinas tinkamai nebeatlieka savo 
paskirties, žmogus suserga viena ar kita lėtine liga. Insulino vei-
kla sutrinka, kai ilgą laiką mityboje vyrauja angliavandeniai, o 
ypač blogieji (žr. sk. 7.22). Angliavandeniais gausi mityba yra 
pagrindinis kraują šarminantis veiksnys. Šarminė kraujo aplin-
ka yra toji kūno būklė, kurioje lėtėja ir prastėja ne tik hormonų 
veikimas, bet pamažu sutrinka ir tam tikrų organų bei funkcijų 
veikla. O tai jau vadinama lėtine liga. Tai, kokia lėtinė liga la-
biausiai išryškės ir pasireikš, priklauso nuo asmeninių kiekvieno 
žmogaus organizmo savybių. 



221

9. MOTINOS IR VAIKO SVEIKATA

9.1. Nėštumas ir pykinimas

Daugumą nėščių moterų kankina pykinimas. Taip jaučiantis 
nėščiai norisi gerti kažko rūgštaus. Kodėl taip yra?

Skyriuje 2.4 sakėme, kad kiekviena kūno ląstelė membra-
nomis padalinta į atskiras dalis. Kiekvienoje dalyje palaikoma 
rūgšti terpė. Tam, kad ląstelės sektoriuose būtų pakankamas kie-
kis vandenilio jonų, membranose yra vandenilio jonų H+ pom-
pos, kurios pumpuoja vandenilio jonus iš tarpląstelinio skysčio 
į ląstelių vidų.

Koks ryšys tarp vandenilio jonų ir pykinimo nėštumo metu? 
Augant bet kokiam organizmui, nuolat didėja ląstelių kiekis. 
Vaisius įsčiose nuolat auga, ir kiekviena nauja ląstelė iš tarpląs-
telinio skysčio, t. y. iš kraujo, paima tam tikrą kiekį vandenilio 
jonų. Jeigu nepapildysime prarastų vandenilio jonų, tai kraujas 
vis labiau šarmės. Esant dideliam kraujo šarmingumui, ima py-
kinti. Pykinimas yra pirmasis deguonies trūkumo požymis. De-
guonies trūksta, nes esant šarminiam kraujui hemoglobinas sun-
kiau atiduoda deguonį ląstelėms (žr. sk. 1.10). 

 Nors šiuolaikinio žmogaus instinktas yra silpnas, jis vis tiek 
kviečia valgyti ar gerti kažko rūgštaus. Tačiau instinktas tiesio-
giai nepasako, ko reikia kūnui, todėl neretai atrodo, kad norisi 
sūraus ar dar kažko, o ne rūgštaus. Bendrai – nėščioji pradeda 
norėti užvalgyti kažin ko neįprasto, kartais nė pati nežino ko.

Gerai būtų, jei įsisąmonintume, kad pagrindinė sveikatos 
sąlyga nėštumo metu – tai nuolatinis ir pakankamas kraujo pa-
rūgštinimas. Primenu, kad kraują rūgštinti galima įvairiomis or-
ganinėmis rūgštimis, rūgščiais vaisiais (citrinomis, greipfrutais) 
arba raugintomis daržovėmis. 

Kai kraujas yra rūgštus, kūnas geriau aprūpinamas deguoni-
mi, – ne tik todėl, kad hemoglobinas jį lengviau atiduoda, bet ir 
dėl to, kad kraujas tampa skystesnis ir padaugėja kapiliarų. Kai 
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kraujas šarminis, viename kvadratiniame skersinio raumens pjū-
vio milimetre susiformuoja tik 30-80 smulkių kapiliarų, o rūgš-
čioje aplinkoje – iki 2500.

Kai kada nėščiosios jaučia, tarsi skruzdėlės bėgiotų po odą. 
Tai požymis, rodantis nepakankamą kraujo rūgštingumą, nes di-
dėjant šarmingumui užanka mažieji kapiliarai.

Nėštumo metu greitai nusėda eritrocitai (žr. sk. 8.1). Tai 
rodo, kad padidėjo kraujo šarmingumas. ENG didėja, didėjant 
kraujo šarmingumui. Todėl suvalgius ar išgėrus ko nors rūgš-
taus, ne tik išnyksta pykinimas, bet gerinama nėščios moters ir 
augančio kūdikio sveikata. Įsčiose esantis kūdikis gauna pakan-
kamą vandenilio jonų kiekį.

9.2. Pigmentinės dėmės

Dažnai ant nėščiosios veido ir kitose kūno vietose atsiran-
da pigmentinių dėmių. Tai – šarminio kraujo pasekmė. Sakoma, 
kad dėmės ant pagyvenusio žmogaus kūno yra senatvės požy-
mis. Tačiau iš tikrųjų pigmentinės dėmės yra šarminio kraujo 
požymis. Kraujui parūgštėjus, jos išnyksta. Senstant savaime di-
dėja ir eritrocitų nusėdimo greitis, ir kraujo šarmingumas. 

Taigi, jei kraujas yra pakankamai rūgštus, tai ant nėščiosios 
kūno nebus nei vienos pigmentinės dėmės. 

Džarvis atkreipė dėmesį ir į naujagimių pigmentines dėmes. 
Tai jis susiejo su motinos kraujo šarmingumu. 

9.3. Nėščiųjų diabetas

Nėščiųjų arba gestacinis  (lot. gestatio – nėštumas) diabetas 
yra palyginti naujas, nebūtas reiškinys. Pasiaiškinkime, kokia 
jo atsiradimo ir greito plitimo priežastis. Diabetas, kaip ir kitos 
vadinamosios civilizacijos ligos, yra dėsninga labai greitai pasi-
keitusios mitybos pasekmė. Angliavandeniai ir cukrus yra tapę 
mūsų mitybos pagrindu, o kraują rūgštinančių riebalų gerokai 
sumažėjo. To pasėkoje kraujo reakcija tapo labiau šarminė, – 
kadangi visi angliavandeniai šarmina kraują, nes jų skaidymui 
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reikalingi vandenilio jonai H+  (plačiau  žr. sk. 3.7 ir 8.14).
Nėščiųjų diabeto atsiradimą paaiškina susirgimų II-o tipo 

diabetu kitimas ir jų daugėjimas, o svarbiausia – sergančiųjų 
jaunėjimas. Apie cukrinį diabetą buvo (!) įprasta sakyti, kad 
tai vyresnių nei 40 metų žmonių liga. Paaugliai juo nesirgdavo. 
Dabar jau serga ir jie. Tačiau diabetu nesusergama per vieną ar 
kelias dienas, – nuo netinkamos mitybos jis išsivysto palaips-
niui per keletą ar keliolika metų. Per ilgus netinkamos mitybos 
metus, – nors tyrimai ir rodė normalų cukraus kiekį, – kraujyje 
pamažu daugėjo insulino. Tai vadinamoji priešdiabetinė (pre-
diabetinė) būklė, nuo kurios iki diabeto labai arti. Pakanka tik 
papildomai pašarminti kraują, kas ir atsitinka, kai moteris tampa 
nėščia, – jos kraujas natūraliai pašarmėja (žr. sk. 9.1).

Kaip matome, nėščiųjų diabeto priežastis yra ne nėštumas, 
nors jis jį ir išprovokuoja, bet priešdiabetinė moterų būklė dar 
gerokai prieš nėštumą. Po ilgesnio laiko ir be nėštumo tikriau-
siai jos būtų susirgę diabetu. 

Ruošiantis pastoti pravartu būtų pasitikrinti insulino kiekį 
kraujyje. Bet ir be patikrinimo aišku, kad reikia keisti mitybą: 
labai sumažinti angliavandenių, o ypač greitųjų, ir padidinti 
rūgščių ir rūgštinančių produktų vartojimą (žr. sk. 3; 4; ir 7).  
Galima pasinaudoti ir A. Unikausko knygos „Klauskite daktaro“ 
patarimais. Jie būtų dar veiksmingesni, o svarbiausia – lengviau 
išpildomi, jei papildomai pasirūgštintume įvairiomis organinė-
mis rūgštimis (žr. sk. 4).

Svarbiausia išvada, sekanti iš to, kad dauguma esame predi-
abetinės būklės, yra ta, kad visiems, ne tik būsimoms mamoms, 
reikia susirūpinti ir keisti mitybą, jei nenorime visą gyvenimą 
sirgti lėtinėmis (civilizacijos) ligomis. A. Unikauskas rašo: Kai 
insulinas nebeatlieka savo darbo, nustatoma lėtinė liga. Ne tik 
diabetas, bet ir daugybė kitų, tokių kaip širdies ligos, demencija, 
ar Alzheimerio liga, net vėžys, yra atsparumo insulinui pasekmė. 
Tačiau dar ankstesnė priežastis yra kraujo šarmingumas, kuris 
priklauso nuo mitybos. Jau žinome, kaip šitą priežastį šalinti, 
čiau tai padaryti galime tik mes patys.
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9.4. Nėštumas ir kalcis 

Motinos ir nešiojamo kūdikio sveikata priklauso nuo kalcio 
apykaitos motinos kraujyje. O tai tampriai susiję su padidėjusiu 
kraujo šarmingumu.

Jau žinome, kad per didelis kalcio kiekis šarmina kraują. 
Tačiau nėštumo metu dalis kalcio tenka augančiam kūdikiui ir 
todėl manoma, kad kalcį reikia vartoti papildomai. Manoma, 
kad tam reikalui geriausiai tinka pienas. Bet neskubėkime. Jei 
pakankamai parūgštinsime kraują, tai pakaks to kalcio, kurį nėš-
čioji gauna su įprastu maistu. Karvė nėštumo metu ėda tą pačią 
žolę ir kalcio jai nepritrūksta. Tad rūpinantis kalciu, visų pirma 
reikia pasirūpinti kraujo rūgštingumu.

Akušeriai žino, kad padažnėjęs vaisiaus širdies plakimas 
rodo deguonies trūkumą. Be to, deguonies trūkumą dažnai jau-
čia ir nėščioji. Parūgštinus kraują vaisiaus širdies plakimas retė-
ja. Rūgštus mamos kraujas aprūpina kūdikį pakankamu deguo-
nies kiekiu (prisiminkime Verigo-Boro efektą, žr. sk. 1.10).

Parūgštinti kraują galima labai paprastai – tiesiog atsisakyti 
pieno ir jo produktų, nes kai kalcio jonų per daug, pašarmėja 
kraujas, o šarminiame kraujyje staigiai sumažėja jonizuoto kal-
cio. Todėl kalcio trūkumas nėštumo metu neretai gali būti tik 
šarminės kraujo reakcijos pasekmė.

9.5. Nėštumas ir mityba

Apie nėščiųjų mitybą yra prirašyta daug, tad nekartosime. 
Tik pastebėsime, kad nėščiųjų maistas neturėtų kažkuo ypatin-
gai išsiskirti. Be abejo, jei mityba yra teisinga. Trumpai sakant, 
tinkamas maistas yra tas, kuris rūgština kraują. Tai minėjome sk. 
9.3, o plačiau aptarėme sk. 3, 4, 6 ir 7. 

Papildomam parūgštinimui Džarvis pataria: Nėščioji viso 
nėštumo eigoje maistą turėtų papildyti tokiu papildu: ryte prieš 
pusryčius išgerti stiklinę vandens su šaukšteliu obuolių acto; per 
pusryčius, pietus ar vakarienę išgerti stiklinę vandens su dviem 
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šaukšteliais obuolių acto ir dviem šaukšteliais medaus. Išgeria-
mą acto kiekį, priklausomai nuo savijautos, galima ir padidinti, 
ir sumažinti. Actą galimą pakeisti citrinos ar bet kuria kita rūgš-
timi, pavyzdžiui, spanguolių sultimis.

9.6. Neišnešioti vaikai

 Didelį rūpestį kelia per anksti gimstantys vaikai. Kasmet 
Lietuvoje gimsta apie 2000 neišnešiotų naujagimių. Steigiami 
paramos fondai, leidžiamos jiems skirtos knygos. Pasaulyje kas 
dešimtas vaikas gimsta neišnešiotas. Dabar juos vadina naujada-
ru – ankstukai. Taip yra psichologiškai lengviau, nes ankstuko 
gimimas, kaip rašoma specialiai jiems skirtame interneto pusla-
pyje, šeimai yra didelis stresas. 

Pasak Druzjako, pagrindinė priešlaikinių gimimų priežastis 
yra deguonies trūkumas, kuris priklauso nuo šarminio mamos 
kraujo. Kūdikio kraujo šarmingumas visada yra didesnis negu 
mamos.

Vokietijoje kasmet gimsta 60 tūkstančių neišnešiotų naujagi-
mių. 8000 iš jų – iki 32-os savaitės, daugumos jų svoris nesiekia 
ir 1,5 kg. Beveik visi lieka gyvi, tačiau 60% auga su įgimtomis 
ydomis arba neįgalumu. 

Pasak vokiečių specialistų, 66% priešlaikinių gimdymų yra 
susiję su infekcija, tačiau nenurodoma su kokia. Ankstyvas in-
fekcijos, sukeliančios priešlaikinį gimdymą, atpažinimas yra 
taikomas Berlyno klinikoje. Sukurtas testas, pagal kurį moterys 
pačios gali sekti savo sveikatą. Prof. Erichas Zalingas paaiškina: 
Metodas paprastas ir nepavojingas. Nėščioji gauna į lakmuso 
popierėlį panašius indikatorius ir pati atlieka kontrolę, matuo-
dama lytinių organų gleivinių pH. Jei pH viršija 4,5 – galima 
infekcija.

 Kokia infekcija gali pakenkti nėščiajai, E. Zalingas nepasa-
ko. O reikalo esmė tokia. Kai kraujo pH yra normalus, tai lyti-
nių organų gleivinės pH būna 4,5-5,0. Sveikos moters makšties 
mikrofloroje vyrauja mikroorganizmai, gaminantys pieno rūgštį, 
kuri slopina kitų mikroorganizmų veiklą. Bet jei gleivinės pH 
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padidėja, t. y. ji pašarmėja, tai reiškia, kad padidėjo ir kraujo 
pH. O kai pašarmėja kraujas, tada vaisius blogiau aprūpinamas 
deguonimi. Taigi kūdikių neišnešiojimo priežastis (taipogi ir Vo-
kietijoje) yra padidėjęs kraujo šarmingumas. Be to, padidėjus 
šarmingumui, galima ir lytinių organų infekcija, nes šarminė-
je terpėje gerai jaučiasi ir vystosi mikroorganizmai, kurie nesi-
daugino tol, kol terpė buvo rūgšti. Ši infekcija taip pat gali būti 
priešlaikinio gimdymo priežastis, bet ne pagrindinė. 

Rūgščiausias kraujas būna jaunų ir sveikų moterų, bet su am-
žiumi kraujo šarmingumas didėja, jei jo nerūgštinsime. Padidin-
tas kraujo šarmingumas yra pagrindinė priešlaikinių gimdymų ir 
vaikų protinio atsilikimo priežastis. 

Beje, rūkymas labai šarmina kraują. Viena surūkyta cigaretė 
neutralizuoja 25 mg askorbo rūgšties (vitamino C). Tai dar viena 
priežastis, kodėl nėščioms moterims ypač kenksminga rūkyti.

9.7. Pieno trūkumas ir mastitas

Kraujo rūgštinimas išsprendžia ir motinos pieno trūkumo 
problemą. Kartais po gimdymo moterys pradeda daug valgyti, 
tikėdamos, kad taip bus daugiau pieno. Bet tai klaidinga nuomo-
nė. Pieno gamyba priklauso nuo suderintos visų liaukų veiklos ir 
normalios medžiagų apykaitos. Tai darnai gali padėti tik kraujo 
parūgštinimas.

Džarvis pastebėjo, kad karvės duoda daugiau pieno, jei jų 
pašarai parūgštinami: Į karvių pašarus pridėjus 16 arbatinių 
šaukštelių obuolių acto, primilžiai padidėjo 20-30%, o pašarų 
vienai karvei sumažėjo nuo 20-25 svarų iki 13 svarų. 

Mastitas – tai pieno liaukų uždegimas, kai per įtrūkusius spe-
nelius patenka infekcija (streptokokai). Streptokokams vystytis 
palankiausia aplinka yra 7,4-7,6 pH. Užsikrėtimo ligoninėje gal-
būt sunku išvengti, tačiau infekciją sustabdyti galima rūgštinant 
kraują. Tada net ir į spenelius patekę streptokokai nesukels mas-
tito, nes rūgštesnėje aplinkoje jie nesivystys. 
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9.8. Vaiko plaukų spalva

Mažai kas kreipia dėmesį į gimusio vaikučio plaukus, tačiau 
pagal naujagimio plaukų tankumą ir jų spalvą galima spręsti 
apie jo sveikatą. Pagal plaukų tankumą galima spręsti kokioje 
aplinkoje jis vystėsi – palankioje ar ne. Šiuolaikinių mamų kū-
dikiai dažniausiai gimsta retais plaukučiais arba visai be jų. Tai 
beveik norma. Bet ar taip turėtų būti? Ne tik naujagimio plaukai, 
bet ir neišnešiotų kūdikių daugėjimas rodo nepalankias sąlygas 
nėštumo metu (žr. sk. 9.3; 9.6). Naujagimio plaukai atspindi 
sąlygas, kuriose kūdikis augo nėštumo metu. Apie naujagimių 
plaukų ryšį su sveikata rašė kai kurie gydytojai natūropatai, apie 
tai žinojo jau seniai išnykusios pribuvėjos.

Reti plaukučiai rodo silpną sveikatą, todėl šiam vaikui reikės 
skirti daugiau dėmesio sveikatos stiprinimui. O tankių plaukų 
kūdikio sveikata kels mažiau rūpesčių. Rūgštus kraujas geriau 
maitina odoje esančius plaukų svogūnėlius ir todėl plaukai būna 
tankūs ir ilgi. Tamsi plaukų spalva rodo rūgštų kraują, o šviesūs 
plaukai – šarminį. 

Kai kas gali pasakyti, kad plaukų spalva yra paveldima. Na 
taip, bet kodėl juodaplaukiams tėvams neretai gimsta vaikai 
šviesiais plaukais? Svarstymą pradėkime nuo pavyzdžio. Gims-
ta vaikas, kuris iš mamos paveldėjo šviesių plaukų geną, o iš 
tėvo – tamsių plaukų geną. Kokios spalvos bus jo plaukučiai? 
Jie turėtų būti tamsūs, nes tamsios spalvos plaukų genas beveik 
visada nuslopina šviesios spalvos geną, jis vyrauja ir todėl yra 
vadinamas dominuojančiu genu. Silpnesnysis genas vadinamas 
recesyviniu. Tačiau neretai būna, kad tokiems tėvams gimsta vai-
kas labai šviesiais plaukais. Kodėl taip atsitinka? Nesileidžiant 
į smulkmenas, reikia pasakyti, kad dominuojantis tamsios plau-
kų spalvos genas negali dominuoti šarminiame kraujyje (nes jis 
yra rūgštaus kraujo genas), o šviesių plaukų genas evoliuciškai 
yra prisitaikęs prie šarminio kraujo ir todėl, jei vaisius vystėsi 
šarminiame kraujyje, kūdikio plaukai bus šviesūs. Ir toks vai-
kas dažniausiai bus labai ligotas. Tačiau tereikia padidinti kraujo 
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rūgštingumą, ir vaiko plaukai pradeda tamsėti, ir tuo pačiu ge-
rėja jo sveikata. 

Jei sakome, kad plaukų spalva yra užprogramuota genetiš-
kai, ar tai nereiškia, kad didelės žmonių grupės ilgą laiką gyveno 
sąlygose, kuriose šis požymis (plaukų spalva) įsigalėjo genetiš-
kai. Paprastai sakant, žmonės su tamsiais plaukais ilgą laiką gy-
veno aplinkoje, kuri nešarmino jų kraujo, o žmonės su šviesiais 
plaukais gyveno aplinkoje, kuri gerokai šarmino kraują. Galima 
sakyti, kad šviesių plaukų žmonės turi mažesnį rūgštinį potenci-
alą ir yra labiau linkę sirgti, negu žmonės su tamsiais plaukais, 
kurių rūgštinis potencialas didesnis. 

Imkime, pavyzdžiui, baltosios rasės žmones, gyvenančius 
mūsų žemyne. Šiaurinio tipo žmonės gyvena šiaurinėje Europos 
dalyje, kur gamtinis vanduo yra kietas. Šių žmonių plaukai balti 
arba šviesiai kaštoniniai. 

Pietų Europos kraštų gyventojams būdingi kaštoniniai ir 
juodi plaukai. Juodaplaukiai yra ir Afrikos gyventojai, kur labai 
minkštas vanduo ir vyrauja augalinis rūgštinės reakcijos mais-
tas. Tamsūs plaukai būdingi Turkijos, Indijos, Kinijos, Japonijos 
ir Jakutijos gyventojams, kur taipogi minkštas vanduo. 

Galima prieštarauti ir sakyti, kad plaukų spalva, kaip ir odos 
spalva, priklauso nuo saulės ir jos sukeliamos pigmentacijos. Su 
tuo galima sutikti, bet tik iš dalies. Juk nesakysime, kad jakutų, 
o tuo labiau Grenlandijos eskimų juoda plaukų spalva priklauso 
nuo saulės spinduliuotės. Plaukų spalva ir kraujo reakcija turi 
aiškų ryšį: rūgštaus kraujo žmonės yra tamsiaplaukiai, o šarmi-
nio – šviesiaplaukiai. 

Jei abu tėvai arba vienas iš jų turi tamsius plaukus, o vai-
kas gimė šviesiaplaukis, tai reiškia, kad jam vystantis nepakako 
rūgšties. Toks vaikas bus ligotas. Jam būtinai reikia parūgštinti 
kraują arba rūgščiais vaisiais, arba organinėmis rūgštimis. Jo-
kių karvės pieno produktų, išskyrus motinos pieną. Parūgštinus 
kraują, vaiko plaukai pradės tamsėti. Kai plaukai taps tamsūs, jis 
taps atsparus daugeliui ligų. 

Pasitaiko, kad tiems patiems tamsiaplaukiams tėvams pir-
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mas vaikas gimė tamsiaplaukis ir beveik nesirgo, o antras vaikas 
gimė šviesiaplaukis ir nuolat sirgo iki septynerių metų, o nuo 
šio amžiaus plaukai pradėjo tamsėti ir vaikas tapo atsparesnis 
ligoms. Tai paaiškinama tuo, kad pirmojo nėštumo metu moteris 
prarado savo rūgštinį potencialą, jos kraujas pašarmėjo ir iki an-
tro nėštumo nesuspėjo atsistatyti kraujo rūgštingumas. Tai ištai-
syti nesunku, – reikia nėštumo metu rūgštinti nėščiosios kraują.

Pastebėsime, kad vyresnio amžiaus moterims gimusiems 
vaikams dažniau pasitaiko psichiniai sutrikimai. Tai susiję su 
tuo, kad senstant kraujas, jei jo tikslingai nerūgštinsime, pama-
žu šarmėja. Statistika rodo, kad rizika pagimdyti nesveiką vaiką 
priklauso nuo moters amžiaus: 20-24 metai – 1 iš 1986; 25-29 
metai – 1 iš 1319; 30-34 metai – 1 iš 603; 36-39 metai – 1 iš 217; 
40-44 metai – 1 iš 84; 45 ir vyresnė – 1 iš 31. 

9.9. Kraujo reakcija ir nevaisingumas

Didelis kraujo šarmingumas gali būti ir nevaisingumo prie-
žastis. Tai patvirtina bandymai su gyvūnais. Apie tai rašo JAV 
gydytojas natūropatas Džarvis: Fermeris, kurio 54-ių karvių 
bandoje 23 karvės negalėjo pastoti, kreipėsi pagalbos. Jam pa-
tariau kiekvieną kartą, šeriant nevaisingas karves, į jų pašarus 
pridėti po dvi uncijas (59 cm3) obuolių acto ir tiek pat acto pri-
dėti į jaučio pašarus. Šėrimą su actu fermeris pradėjo lapkričio 
pirmą dieną. Iki vasario pabaigos visos karvės pastojo ir visos 
atsivedė stiprius veršiukus, kurie po 5-ių minučių atsistojo ant 
kojų ir po pusvalandžio jau žindo. Veršiukai buvo stipriomis ko-
jomis ir tankiais plaukais. 

Džarvis panašiai patardavo ir nevaisingoms poroms: Mano 
draugas medikas guodėsi, kad jau septyneri metai su žmona ne-
susilaukia palikuonų ir jau pratinosi prie minties, kad liks be-
vaikiai. Abu buvo sveiki ir nesuprato, kodėl yra nevaisingi. Aš 
jiems patariau vietoj kvietinės duonos ir kvietinių kruopų valgyti 
kukurūzų arba avižų kruopas ir kukurūzų arba ruginę duoną. 
Vietoj cukraus – medų. Iš vaisių vartoti apelsinus ir greipfrutus. 
Kiekvieno valgio metu išgerti stiklinę vandens su dviem šaukš-
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teliais obuolių acto. Jo žmona pastojo ir jiems gimė išnešiotas 
sveikas kūdikis.

Nevaisingumo priežastis paprasta. Gamta natūraliai yra lin-
kusi gimdyti sveikus palikuonis ir „vengia“ gimdyti nesveikus. 
Jei motinos kūnas nėra tinkamai pasiruošęs išnešioti ir pagimdy-
ti sveiką palikuonį, ji bus nevaisinga tol, kol tam tinkamai pa-
siruoš. Jei negalite susilaukti vaikų, liaukitės bandyti, nes jūsų 
organizmas nepasiruošęs išnešioti kūdikį, – sako T. Aksnesas 
(Thomas Aksnes), gydymo centrų „Health Optimizing“, kuriuo-
se taiko holistines sveikatingumo metodikas be medikamentų, 
įkūrėjas. 

Pastoti kliudančios priežastys gali būti ir fizinės, ir psicho-
loginės-dvasinės (apie psichologines priežastis žr. knygoje: A. 
Žarskus. Aš iki gimimo, 2014). Mokslas kartais būna pajėgus 
įveikti gamtos statomas kliūtis: šiais laikais yra dirbtinis apvai-
sinimas. Tačiau retai rasime duomenų apie dirbtinai pradėtų kū-
dikių sveikatą. Garsiai skelbiamas tik gimusiųjų skaičius. Pasi-
domėkime. Gal geriau su Gamta ar Dievu sugyventi gražiuoju?

9.10. Vaiko mityba

Jau aptarėme, kam nėščiajai reikalinga rūgštis, t. y. vandeni-
lio jonai. Nėštumo metu nuolat atsiranda naujos ląstelės ir joms 
reikia vandenilio jonų H+. Taip yra ir po gimimo. Kūdikis toliau 
auga, jam taip pat, kaip ir nėštumo metu, reikalingi vandenilio 
jonai, – net daugiau, jei lyginti su suaugusiu.

Džarvis savo knygoje „Medus ir kiti natūralūs produktai“ 
rašo: Maži vaikai turi savigynos instinktus, kurie juos verčia 
ieškoti maisto, būtino jų kūno ląstelėms. Aš tyrinėjau ūkininkų 
vaikus iki 10 metų amžiaus, norėdamas išryškinti jų instinktus. 
Pastebėjau, kad maži kaimo vaikai kramtė kukurūzų ūglius, val-
gė žalias bulves, morkas, žalius žirnius, šviežius rabarbarus, 
uogas, neprinokusius ir prinokusius obuolius, rūgštynes. Jie 
kramtė šieną, valgė pašarus, paruoštus veršeliams, ir saujomis 
kimšo į burnas pašarų papildus su rudais jūrų dumbliais. Jie 
netgi prisikimšdavo kišenes, kad vėliau suvalgytų mokykloje.
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Turėjau galimybę stebėti ir gretimo kaimo vaikus. Keletą 
metų tyrinėjau veislinių karvių bandą. Ūkio savininkas mylėjo 
vaikus, ir jie iš kaimo ateidavo į jo fermą pasivolioti ant šie-
no, pajodinėti ant arklių, palesinti vištų ir pamaitinti veršelių. 
Kibirą obuolių acto statydavo ant pašarų dalijimo vežimėlio, 
puodeliu pilstė actą kaip papildą į ėdžias. Pamatę actą, vaikai 
pasisemdavo jo ir gerdavo. Stebėdamas juos pamačiau, kad per 
dieną kiekvienas vaikas išgerdavo nuo vienos iki dviejų uncijų 
obuolių acto (uncija – 29,57 ml, o vienas arbatinis šaukštelis – 5 
ml). Taipogi mačiau, kad kai valgant obuolių actu aplaistydavo 
supjaustytą moliūgą, vaikai iš lėkštės išlaižydavo viską iki pa-
skutinio lašo.

Ne visai aišku, kodėl vaikai mėgsta rūgščius gėrimus, bet jie 
jiems labai patinka. Mėgstamiausias jų gėrimas – spanguolių 
sultys. Spanguolių sultis, kurių sudėtyje yra 4 rūgštys (vyrauja 
citrinos rūgštis), jie paprastai geria tokias rūgščias, kad suau-
gusieji vargu ar jų paragautų. Vasarą jie ieško rabarbarų, lau-
žia juos ir valgo. Jie valgo rūgščius rūgštynių lapus, vieną iš 
rūgščiausių daugiamečių žolių. Kažkoks itin stiprus instinktas 
verčia juos ieškoti būtent tokio valgio, kuris būtinas jų porei-
kiams patenkinti ir kuris yra rūgštus.

Jei mums pakaktų išminties įsižiūrėti į vaikų instinktus, mes 
daugiau valgytume vaisių, uogų, lapų bei šaknų, kuriuos val-
gome žalius. Kai prarandame vaikiškus instinktus pasirenkant 
maistą, mes netenkame galimybės suteikti organizmui savalaikę 
ir reikšmingą pagalbą. 

Ši ilga citata skirta tam, kad suprastume, jog vaikams yra bū-
tinas rūgštus maistas. Kodėl būtinas, nesunku suprasti. Augant 
kūnui, intensyviai dalijasi ląstelės, kiekvienai ląstelei būtinas 
tam tikras skaičius vandenilio jonų, kuriuos jos gauna iš kraujo. 
O kraujas vandenilio jonus gauna iš maisto. 

Žinome, kad daugelis produktų gali tik šarminti kraują, pa-
vyzdžiui, miltiniai ar kruopų patiekalai. Todėl duonos gaminiai 
ir košės, o tuo labiau virtos piene, visada skatins vaikų nutukimą.

Ypatingą vaidmenį atlieka produktai su daug cukraus. Jie 
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vaikus vilioja, bet gerokai šarmina kraują. Jie greitai įsisavinami 
žarnyne ir todėl tuojau pat padidina gliukozės kiekį kraujyje. 

Tai kuo maitinti vaikus? Visų pirma, iš vaiko mitybos būti-
na išbraukti pieną bei jo gaminius, išskyrus sviestą. Pagrindinis 
dėmesys turėtų būti skirtas baltyminiam maistui, kuriame yra 
visos nepakeičiamos amino rūgštys, – juk vaikai intensyviai 
auga. Nors baltyminiai produktai taip pat šarmina kraują, bet 
jie nedidina gliukozės kiekio kraujyje, ir todėl neprisideda prie 
nutukimo. 

Maitinti galima laikantis šių taisyklių: 1. reikia žinoti, kokie 
produktai reikalingi – tai minėtasis baltyminis maistas; vaikams 
reikia 1,5 g baltymų vienam svorio kilogramui; 2. reikia žinoti, 
kaip produktai veikia kraujo reakciją, ir pirmenybę teikti tiems, 
kurie rūgština kraują; 3. visada stengtis parūgštinti vaikų kraują 
rūgščiais vaisiais ir uogomis bei rūgščiomis sultimis; tačiau – ne 
rūgščiais pieno produktais.

Orientuojantis į rūgščią kraujo reakciją, vaikai ne tik nebus 
stori ir nesirgs, bet ir sėkmingiau mokysis, nes smegenims visų 
pirma reikalingas rūgštus kraujas – toks, kuris geriau aprūpina 
jas deguonimi.

9.11. Moterų ligos

Nuo senovės manoma, kad moteris po gimdymo pražysta. 
Taip ir turėtų būti. Tačiau daugelis šiuolaikinių moterų po gim-
dymo suserga. Visos ligos susiję su sumažėjusiu kraujo rūgštin-
gumu nėštumo metu ir po gimdymo. Pavyzdžiui, kai kurioms 
moterims po gimdymo pasireiškia širdies ritmo padažnėjimas 
(tachikardija). O tai – tikras kraujo šarmingumo požymis. 

Daug moterų po gimdymo staigiai ima pilnėti. Ir šiuo atveju 
priežastis – didelis kraujo šarmingumas. Kai kurios serga lėtiniu 
gastritu. Ši liga taip pat atsiranda dėl mažo kraujo rūgštingumo. 
Šarminis kraujas per mažai aprūpina deguonimi skrandžio glei-
vinę ir todėl ji laiku neatsinaujina.

Visų be išimties ginekologinių ligonių kalcio kiekis kraujy-
je yra per didelis, tai reiškia ir padidintą kraujo šarmingumą. 
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O padidintas šarmingumas yra širdies ir kraujagyslių susirgimų 
priežastis. Visos kraujagyslių ligomis segančios moterys serga 
ir ginekologinėmis ligomis. Čia ne viena liga išplaukia iš kitos, 
bet visų jų priežastis ta pati – padidintas kraujo šarmingumas. 
Nebūtina net diagnozę nustatinėti – svarbu tik parūgštinti kraują 
ir įsitinkinti, kad liga atsitraukė.

Moterų lyties organus saugo didelis visų gleivinių rūgštingu-
mas. Rūgščioje terpėje mikroorganizmai nesivysto. Gamta viską 
daro protingai. Ligos prasideda, kai natūrali, Gamtos nustatyta, 
rūgšti gleivių reakcija – 4,5-5,0 pH – pasistumia į šarmingumo 
pusę tampa neutrali – 7,0 pH ar net šarminė – 7,4 pH ir daugiau. 
Tačiau gleivinių rūgštingumas priklauso nuo kraujo rūgštingu-
mo. Jei kraujo pH yra 6,9, moteris nesusirgs jokia ginekologine 
infekcija. O jei kraujo pH yra 7,4 ir daugiau, tokias moteris ga-
lima tik užjausti.

Grybeline infekcija (kandidamikoze, kandidoze, pienlige) 
moterys dažniausiai suserga po gimdymo, t. y. kai jų kraujas 
būna labiausiai šarminis. Tačiau pienligės galima išvengti rūgš-
tinant kraują.
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10. MIEGAS IR KRAUJO PH

Kodėl žmogus miega? Mokslininkams kol kas nepavyko at-
sakyti į šį klausimą. Miegodamas žmogus praranda trečdalį ak-
tyvaus gyvenimo. O gal atvirkščiai – taip Gamta ilgina mūsų 
amžių? 

Gali būti, kad miegas visų pirma yra skirtas smegenims. Kaip 
sakė Gėtė, miegas atriša sunkių minčių mazgus. Miegodami mes 
tarsi nustojame egzistuoti, o smegenys tuo metu pasikrauna uni-
versaliu kuru ATP (žr. sk. 2.5). Na o ATP gamybai reikalinga 
gliukozė, deguonis ir rūgšti aplinka.

Maži vaikai miega ilgiau, o senukai trumpiau. Vyresnius 
nei 60 metų nemiga kamuoja tris kartus dažniau nei 40-mečius. 
Miego blogėjimas prasideda nuo 40-ies metų. 

10.1. Nemigos priežastys

Jaunystėje miegame gerai, o metams bėgant užmigti vis sun-
kiau. Yra įvairiausių patarimų nuo nemigos: nepersivalgyti, ne-
gerti kavos po 16-tos valandos, mažinti įtampą, išsimaudyti po 
dušu ir t. t. Rusų žurnale „Fizkultūra ir sportas“ vienas skaityto-
jas pasidalijo savo metodu. Labai džiaugiuosi, kad be tablečių 
vėl galiu lengvai užmigti. Po darbo bėgu į parką slidinėti. Tik 
viena bėda – kiekvieną kartą tenka ilginti savo mankštinimąsi, 
nes miegas ateina tik tada, kai pavargsta raumenys, o kuo dau-
giau treniruojuosi, tuo vėliau pavargstu. Ir kirba mintis: kiek 
laiko man reikės sportuoti po pusės metų, po metų, kad pavarg-
čiau ir galėčiau lengvai užmigti?

Jau žinome, kad fizinis krūvis (slidinėjimas arba bėgimas) 
parūgština kraują pieno rūgštimi. Galbūt svarbiausia nemigos 
priežastis yra šarminis kraujas? Anot JAV neurologo Elioto 
Voicmano, visas organizmas vienaip ar kitaip dalyvauja miego 
procese. 
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10.2. Užmigimo mechanizmas

Sutemus kankorėžinė liauka duoda signalą hormono meta-
lonino skilimui (disocijacijai). Metaloninas virsta serotoninu, o 
serotoninas slopina streso hormono noradrenalino aktyvumą, ir 
žmogus ima snausti. Tačiau metalonino virtimas serotoninu sė-
kmingai vyksta tik rūgščioje aplinkoje. Be to, rūgščioje terpėje 
intensyviau gaminasi ir ATP (žr. sk. 2.5). Todėl vakare parūgšti-
nus kraują, greičiau užmigsime, o miegas bus gilesnis.

Normaliam užmigimui ir geram miegui reikalingas rūgštus 
kraujas, o kaip jį parūgštinsime, nesvarbu. Jei pakankamai rūgš-
tinsimės dienos metu ir atsisakysime pieno bei jo produktų, tai, 
ko gero, vakare nebereikės papildomai rūgštintis. Tačiau prieš 
miegą galima kojas iki kelių ir aukščiau įtrinti 9% actu. Iškart 
kojose pajuntamas palengvėjimas. Be to, tai gera profilaktika 
prieš venų išsiplėtimą. Tokiu būdu galima net išsigydyti venų 
išsiplėtimą. Jei actas netinka (ypač astmatikams), tai reikia nau-
doti kitą rūgštį, pavyzdžiui, citrinos rūgšties tirpalą.

Vaikai miega ilgiau, nes jų kraujas yra rūgštus. Prisiminki-
me, kad motinos pienas rūgštus. Jei vaikas miega blogai, yra 
tikimybė, kad jo kraujas šarminis. 

Senyvi žmonės blogiau miega todėl, kad jų kraujas yra šar-
mingesnis. O pagyvenusiems miego reiktų daugiau, negu jau-
niems, nes vyresni greičiau pavargsta.

Gruzinų gerontologas Picchelauris rašo: Ilgamečiai anksti 
keliasi, eina gulti ne vėliau kaip 21-22 valandą. Jų miegas daž-
niausiai yra gilus ir trunka 9-10 valandų. Kaukazo ilgaamžiai 
turi įprotį prigulti popiečio 1,5-2 valandas, o ypač karštomis va-
saros dienomis.

Jau žinome, kad tų vietovių ilgaamžių kraujas yra rūgštus, 
todėl jie užmiega lengvai, miega ilgai ir pabunda anksti. Tai va-
dinamieji „vieversiai“.
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10.3. Vieversiai ir pelėdos

Įvertinus kraujo reakciją, lengva paaiškinti, kodėl vieni yra 
„vieversiai“, o kiti – „pelėdos“. „Vieversiai“ – tai žmonės, kurių 
kraujas yra rūgštus. Jie laiku užmiega, jų miegas gilus ir gerai 
atstato jėgas. Todėl jie lengvai prabunda anksti ryte. Jiems nuo 
ankstaus ryto išsiskiria daug antinksčių hormonų – kortikoste-
roidų, kurie suteikia žvalumo jausmą. 

„Pelėdoms“ viskas atvirkščiai. Jie ilgai negali užmigti, blo-
gai miega, prastai pailsi, ilgai nesikelia iš patalo ir atrodo pavar-
gę nuo pat ryto. Taigi jie ne tik blogiau miegantys, bet ir prastes-
nės sveikatos žmonės. 

Tačiau pelėdos taipogi gali tapti vieversiais, jei jie sistemin-
gai ims rūgštinti savo kraują, o ypač vakare, prieš guldami mie-
goti. Dar geriau, jei jie negers pieno bei nevalgys jo produktų ir 
gers minkštą vandenį. Jiems to labai reikia, nes šarminis kraujas 
– tai tiesus kelias į daugelį ligų.

Mūsų miego kokybė leidžia spręsti apie kraujo reakciją ir 
apie sveikatos atsargas. Vieversiai dažniau sapnuoja. Ir gražes-
nius sapnus.

Užmigti padeda ir lėtas kvėpavimas prieš miegą, jau atsi-
gulus. Kvėpuoti reikia lėtai, 3-4 ciklai per minutę. Kvėpavimo 
ritmas gali būti toks: 2 sekundės įkvėpimui, 4 sulaikymui, ir 8 iš-
kvėpimui. Visas kvėpavimo ciklas – 15 sekundžių, taigi 4 ciklai 
per minutę. Ciklo ilgumą galimą keisti, pasirenkant ilgesnį ar 
trumpesnį, maždaug išlaikant įkvėpimo, sulaikymo ir iškvėpimo 
santykį – 1:2:4. Sulėtinus kvėpavimą, kraujyje padaugėja CO2, 
kuris parūgština kraują (žr. sk.1).
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11. OSTEOCHONDROZĖ

Kas yra osteochondrozė? Trumpai sakant, tai kremzlių kie-
tėjimas, jų irimas (degeneracija, distrofija). Statistika rodo, kad 
labai mažai vilčių išvengti osteochondrozės. Pagal vienus duo-
menis, šia liga serga kas antras žmogus. Kiti sako, kad didesniu 
ar mažesniu mastu ši liga paliečia visus šiuolaikinius žmones. 
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis (1995 m.), 80% 
žmonijos serga osteochondroze.

Iš interneto komentarų: 
Man osteochondrozę nustatė 14-os metų ir, kiek pamenu, 

kažkiek lankiau baseiną, bet daugiau gydytoja nieko nesakė, tik 
pamenu, kad pasakė: o kas bus, kai sulauksi 40 metų. Ir suprask, 
kas bus... O dabar jau visai net miegot negaliu, nes visos ga-
lūnės be išimties tirpsta ir vis turiu vartytis. Skauda jau ne tik 
kaklo srity, o visa nugara ir kaklas lyg surakinti būna, o galvos 
svaigimas, pykinimas ir vis įsimetantys skausmai tai į koją, tai į 
ranką. Žodžiu, nebeįmanoma nors apynormaliai gyvent.

Man osteochondrozę nustatė be nuotraukos. Pasakė: visi 
turi ataugų, kam toji nuotrauka, gydymo tai nėra. 

Kaip atrodo sveikas stuburas? Slankstelius vieną nuo kito 
skiria tarpslanksteliniai diskai – amortizatoriai. Disko struktūra 
yra sudėtinga, bet jo paskirtis aiški – atskirti, amortizuoti kietus 
kaulinius slankstelius, kad jie vienas kito nespaustų ir nesitrintų.

Osteochondrozės priežastis iki šiol nenustatyta, nors yra 
daug hipotezių. Viena iš jų, – kad tai duoklė už vaikščiojimą 
stačiomis, kita – judėjimo ir fizinės veiklos trūkumas ir t. t.

Vokiečių kunigas ir gydytojas Sebastianas Kneipas (1821-
1897) rašė, kad visų ligų, kaip jos besivadintų, priežasčių reikia 
ieškoti kraujyje. Jis rašė:  Visur yra amžina nekintanti tvarka. 
Bet koks kraujotakos susilpnėjimas ar sustiprėjimas, bet kokių 
pašalinių elementų jame atsiradimas sukelia pakitimus, o to pa-
sėkoje ir ligas. Kneipas siūlė ir gydymą: reikia atstatyti teisingą 
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kraujo tekėjimą, jei jis pažeistas, arba pašalinti iš kraujo netin-
kamus elementus.

Paieškosime tarpslankstelinių diskų sausėjimo priežasties 
per kraujo sudėties prizmę. Tarpslanksteliniai diskai tiesiogiai iš 
kraujo maitinimo negauna, – kraujas per juos neteka. Jie maitina-
si difuzijos būdu iš aplinkinių audinių. Tai vadinamasis pasyvus 
maitinimas. Jokio sutrikimo maitinime nebūtų, jei kraujo sudėtis 
būtų tokia, kokia reikalinga kūnui. Kas gi negero yra kraujyje?

Slankstelių diskų minkštumas priklauso nuo juose esančio 
vandens. Vandenį lengvai sulaiko natrio jonai. Natrio kraujyje 
visada yra pakankamai, todėl jaunystėje diskai būna išbrinkę ir 
spyruoklingi. Tačiau kraujyje yra ir kalcio jonai, kurių gali būti 
daug. Jie taip pat lengvai patenka į diskus, nors ir ne taip akty-
viai, kaip natrio jonai.

Skirtingai nuo natrio, kuris laiko prie savęs vandenį, kalcis 
vandens nelaiko, bet jį išstumia. Todėl į slankstelius patekę kal-
cio jonai palaipsniui išstumia iš jų vandenį, o patys lieka diskuo-
se, nes prievartinės kraujotakos diskuose nėra, o jei kalcio krau-
jyje yra daug, diskus supančiuose audiniuose yra jo perteklius. 
Taip dažniausiai ir būna. 

Kalciui kaupiantis diskuose, juose mažėja vandens, dėl to jie 



239

plonėja ir kietėja. Todėl slanksteliai artėja vienas prie kito ir ima 
spausti per jų tarpus išeinančius nervus. Nervų spaudimas suke-
lia osteochondrozę lydinčius skausmus.

Žinant osteochondrozės priežastį, galima ją gydyti. Reikia 
sumažinti kalcio kiekį kraujyje. Tada kalcio perteklius, esantis 
diskuose, palaipsniui išeis į kraują, o jo vietą užims natris, kuris 
susigrąžins ir vandenį. Diskai vėl taps stori ir stangrūs. 

Tarpslanksteliniai diskai – tai ne mechaniniai amortizatoriai, 
bet gyvas audinys, kuris, esant tinkamoms sąlygoms, sugeba at-
sinaujinti ir atsistatyti. Taigi osteochondrozės galima ne tik iš-
vengti, bet ir išsigydyti, jei ji pasireiškia. Be to, gera žinoti, kad 
galime pasveikti be didelių pastangų.

Druzjakas pasidalino savo patirtimi: Man buvo 46 metai, kai 
pajutau kaklo osteochondrozės simptomus. Vargino ir druskų 
nusėdimas dešinės rankos alkūnėje, jaučiau skausmą spausda-
mas ranką. Maitinausi saikingai: ryte stiklinė pieno su duona, 
per pietus pusė litro pieno su duona ir tik vakare  kažkas stipres-
nio. Pieno produktus mėgau nuo vaikystės, galima sakyti, juos 
valgydamas užaugau. Gydytojas  nuramino, kad tai natūralūs 
pasikeitimai senstant. Judėjau daug, tačiau jokia fizinė veikla 
negelbsti nuo osteochondrozės.

Sulaukęs 50 metų, jau buvau atradęs pagrindines idėjas apie 
pieno ir kalcio įtaką žmogaus sveikatai. Visiškai atsisakiau pie-
no ir jo produktų, ėmiau gerti tiktai vandenį „Mikolinka“ (žr. 
sk. 5.4). Po trijų mėnesių tokios mitybos išnyko osteochondrozės 
skausmai ir druskų nusėdimas alkūnėje. Tačiau įdomiausia at-
sitiko po metų: mano ūgis padidėjo dviem centimetrais. Tapau 
lankstus ir judesiai laisvi. Atsistatė, sustorėjo suplonėję diskai 
tarp slankstelių. 

Negalėčiau pasakyti, kad padidėjo ir mano ūgis, nes jo ne-
pasimatavau, nustojęs vartoti pieną ir pradėjęs gerti vandenį be 
kalcio „Alitasa“ (žr. sk. 5.4), bet judesiai tapo laisvesni ir prany-
ko dažnai varginę nugaros skausmai. O štai bičiulis, kuris gėrė 
minėtą vandenį ir vengė kalcio, džiaugiasi, kad jo ūgis padidėjo 
dviem centimetrais ir išnyko nugaros skausmai.
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Tam tikrose vietovėse pati gamta apsaugo žmogų nuo šio 
susirgimo. Pavyzdžiui, Japonijoje labai minkštas vanduo (iki 
5 mg/l kalcio) ir nebuvo pieno produktų (kurie atsirado tik po 
Antrojo pasaulinio karo). Todėl japonai beveik neserga osteo-
chondroze. Ne veltui Japonijoje yra senas paprotys – susitikus 
žemai nusilenkti vienas kitam. O mūsų kraštuose daugelio seny-
vo amžiaus žmonių nugara sukalkėjusi. Ir visa tai – dėl kalcio 
pertekliaus kraujyje.

Dėl to sąnariuose nusėda druskos. To priežastis – kalcio, 
kurio druskos beveik netirpios, perteklius ir šarminis kraujas. 
Taigi, osteochondrozės ir druskų nusėdimo sąnariuose priežastis 
yra didelis kalcio jonų kiekis kraujyje. Todėl osteochondrozę ir 
artritą gydyti reikėtų taip: rūgštinti kraują ir sumažinti su vande-
niu ir maistu suvartojamo kalcio kiekį.
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12. KALCIS IR KAULAI

12.1. Kaulų lūžiai ir jų suaugimai

Pagyvenusiems kaulai lūžta lengvai, o gyja sunkiai ir ilgai. 
Jaunų žmonių, o ypač vaikų, kaulai suauga greitai. Ir tai priklau-
so nuo kraujo reakcijos.

Vyresnių žmonių kaulų trapumas ir jų lūžiai medicinoje sie-
jami su kalcio trūkumu. Medikai kalba tik apie kalcį. Tačiau 
kaulus sudaro ne tik kalcis. Kaulams būtinas dar ir fosforas. O 
pieno produktuose yra ne tik daug kalcio, bet ir fosforo. Atrodo, 
kad kaulų stiprumui palaikyti nėra nieko geriau už pieną. Todėl 
lūžus kaulams patariama vartoti pieną ir jo produktus.

Tačiau kauluose yra ir trečia sudedamoji dalis – kolagenas, 
kuris yra organinė medžiaga. Tvirtumą ir mažesnį trapumą kau-
lams suteikia kolagenas. Kaulus sudaro 70% neorganinių me-
džiagų, 20% organinių ir 10% vandens. Daugiau nei 95% šių 
organinių medžiagų yra kolagenas.

Normaliai kolageno gamybai reikalingas rūgštus kraujas. 
Pieno produktai, – nors juose yra ir kalcio, ir fosforo, – kraują 
šarmina ir stabdo kolageno gamybą. O be kolageno kaulai būna 
trapūs. Todėl rūpinantis kaulų tvirtumu, pirmiausiai reikia atsi-
sakyti gaminių iš pieno ir pasirūpinti kraujo parūgštinimu.

Žinome, kad kaulai išsivysto iš kremzlių. Embrione būsimų 
kaulų vietoje yra tik kremzlės. Vaikui augant, kaulus minerali-
zuoja kalcio fosfatas.

Kaulų lūžiai suauga lygiai taip pat, kaip ir embrione vystosi 
kaulai. Iš pradžių auga kremzlė, kuri užpildo lūžio plyšius kaule, 
po to ta kremzlė mineralizuojasi ir virsta kaulu. Tačiau kremzlę 
sudaro kolagenas, kuriam gamintis būtina rūgšti kraujo reakcija. 

Kremzlės susidarymui svarbus ir dar vienas veiksnys – tai 
manganas. Seniai pastebėta, kad sportininkų kaulai suauga lė-
čiau, jei trūksta mangano. O manganą įsisavinti trukdo kalcis. 
Jei mangano yra nepakankamai, tai kaulų lūžių suaugimas už-
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trunka. Trūkstant mangano, vaikų ūgis būna mažesnis ir gali ne-
taisyklingai vystytis skeletas.

Šarminis kraujas yra ir daugelio kolageninių ligų priežastis, 
bet čia tik pabrėšime, kad kaulai be kolageno tampa trapūs kaip 
ir stiklas, kuris yra kietesnis už daugelį plieno rūšių, tačiau labai 
lengvai dūžta. Taigi, didinant kalcio kiekį, niekaip nepavyks su-
stiprinti kaulų.

Be to, esant šarminiam kraujui, pablogėja ir kalcio apykaita. 
Todėl, lūžus kaulams didindami kalcio suvartojimą, tik blogin-
sime padėtį ir ilginsime kaulų suaugimą. 

Visuose kauluose yra tiek daug kalcio (99% viso kalcio, 
esančio kūne), kad organizmas ir be mūsų pagalbos gali pasi-
telkti būtiną kalcio kiekį lūžusiam kaului suaugti. Tačiau pir-
miausia lūžio plyšį turi užpildyti iš kolageno sudaryta kremzlė, 
kuriai atsirasti reikalingas rūgštesnis kraujas. 

Kryptingos rūgštinimo įtakos kaulų gijimui pavyzdys: Mano 
mamai 91-ri. Rugsėjį jai lūžo šlaunis. Po dviejų savaičių, kad 
nebūtų dar vieno numirėlio, mamą išrašė iš ligoninės su pragu-
lomis ir sąstoviu plaučiuose. Namuose mamą paguldėme į spe-
cialiai padarytą lovą, kurioje ją buvo galima paversti nuo šono 
ant šono.

Ėmiausi gydyti mamą. Pirmiausia nutraukiau visus pieno 
produktus ir taipogi produktus, kurie šarmina kraują. Kiekvieną 
pusvalandį versdavau ją nuo šono ant šono, intensyviai rūgšti-
nau kraują, ploviau, tepiau pragulas. Per dvi savaites pragulos 
užsitraukė. O gruodžio 12 d. naktį mama patyliukais, kad negir-
dėčiau, nusprendė lipti iš lovos. Nenorėjau leisti, o ji: „Užteks 
gulėti, mokyk mane vaikščioti“.

Kolagenui, kuris yra ir pagrindinė sudedamoji odos dalis, 
didelį dėmesį skiria ir kosmetologai. Senstant kolageno mažė-
ja, nes didėja kraujo šarmingumas (didėja ir eritrocitų nusėdimo 
greitis – ENG). Tai gamtos dėsningumas, kurį sulėtinti galima 
mažinant ar atsisakant kraują šarminančių produktų (žr. sk. 3.7) ir 
su valgiu arba gėrimu nuolat vartojant įvairias organines rūgštis.
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12.2. Artrozė ir artritai

Artrozės yra labiausiai paplitę sąnarių susirgimai. Artrozė – 
tai lėtai besivystanti neuždegiminė liga, kuriai būdinga sąnario 
kremzlės destrukcija (irimas) ir naujų kaulinių darinių (osteofi-
tų) susidarymas. Senstant ši liga dažnėja. XX a. sergančiųjų ėmė 
taip staigiai daugėti, kad artrozė vadinama amžiaus liga. 

Atramos ir judėjimo sistemos ligos užima antrą vietą po šir-
dies ir kraujagyslių susirgimų. Vis dažniau atliekamos sąnarių 
keitimo operacijos. 80% vyresnių nei 40 metų žmonių nustatomi 
artrozės požymiai, ir beveik kiekvienam, kuriam virš 50 metų. 
Visa tai, nepaisant daugybės naujų vaistų.

Kokia šios epidemijos priežastis? Ligos esmė yra sąnarių 
kremzlės irimas. Sakėme, kad kremzlės augimui reikalingas 
rūgštus kraujas. Taigi ir gydymas, ir profilaktika bus ta pati. 

Artritai – tai sąnarių uždegimai. Reumato ir reumatoidinio 
artrito kilmė nėra aiški, tačiau jie priskiriami prie kolageninių 
ligų. Sergant šiomis ligomis irsta jungiamasis audinys ir krau-
jagyslės. Kraujagyslės irsta ir sergant skorbutu. O skorbutu ser-
gama, kai kraujas yra šarminis. Kapiliarai kraujuoja todėl, kad 
juos sudaro tik vienas sluoksnis elastino – baltymo, panašaus į 
kolageną, kuris šarminiame kraujyje pradeda irti. Sąnarius skau-
da todėl, kad juose daug kolageno, kuris pradeda irti, kai kraujas 
tampa šarminis. Taigi, reikia rūpintis, kad pakaktų kolageno, ku-
rio gamybai būtinas rūgštus kraujas.

Žurnale „Fizkultūra ir sportas“ (Физкултура и спорт, 1990 
Nr. 8-12 ir 1991 Nr. 1-2) aprašytas amerikiečių žurnalisto Nor-
mano Kazinso išgijimas nuo reumatoidinio artrito (kolageno-
zės). Pasveiko pradėjęs vartoti vitaminą C didelėmis dozėmis 
į veną. Pradėjo nuo 10 gramų ir didino iki 25 gramų per dieną.

Džarvis rašo: Kartą vienas fermeris man papasakojo, kaip 
jis pasveiko nuo artrito. Jo visi sąnariai buvo pažeisti. Prieš kie-
kvieną valgį tris kartus dienoje jis gėrė po 10 arbatinių šaukšte-
lių obuolių acto, praskiesto stikline vandens. Jau pirmą dieną jo 
šlubavimas šiek tiek sumažėjo, antrą dieną dar geriau. Ketvirtą 
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dieną šlubavimas sumažėjo pusiau, o mėnesio pabaigoje trim 
ketvirtadaliais. Kartu nyko ir skausmas. Galų gale, skausmas 
sąnariuose visai išnyko, o taipogi ir skausmas pakaušyje bei už-
pakalinėje kaklo dalyje.  Šis fermeris per dieną išgerdavo 100 ml 
6% obuolių acto arba 6 gramus 100% acto rūgšties. 

P. M. Kurenovas savo knygoje „Rusų liaudies medicina“ (П. 
М. Куреннов. Русский народный лечебник) rašo, kad nuo sun-
kiausių reumato formų išgyjama rūgščiuose šaltinio vandenyse. 
O štai Uokeris artritus pataria gydyti rūgščiomis greipfrutų sul-
timis – per dieną išgerti ne mažiau 0,5 litro. 

Dar apie reumatą. Ši liga pažeidžia jungiamąjį audinį sąna-
riuose ir širdies kraujagyslėse. Reumatas dažnai vystosi kaip 
komplikacija po anginos ar streptokokinių susirgimų. O strep-
tokokai, kaip žinome, gerai jaučiasi šarminėje aplinkoje – pH 
7,4-7,6. Todėl streptokokiniai susirgimai visų pirma rodo kraujo 
šarmingumo padidėjimą. Angina taipogi vystosi esant šarmi-
niam kraujui ir pati šarmina kraują. 

Uokeris rašo, kad podagra ir reumatas beveik dvyniai. Po-
dagros priežastis yra šlapimo rūgšties kaupimasis kūne. Žmo-
gaus kraujyje būna 3-7 mg/dl šlapimo rūgšties. Kiekvieną parą 
organizme susidaro apie 0,5-1,0 g šlapimo rūgšties, kuri blogai 
tirpsta vandenyje. Net nedidelis šlapimo rūgšties padaugėjimas 
kraujyje skatina šios rūgšties kristalų susidarymą. Kai šlapimo 
rūgšties kraujyje yra 7-8 mg/dl, podagra serga tik apie 20% žmo-
nių, o jei koncentracija pakyla virš 9 mg/dl, podagra serga iki 
90% žmonių. Tačiau rūgščiame kraujyje šlapimo rūgštis tirpsta 
geriau ir pasišalina kartu su šlapimu. 

Jakutai maitinasi daugiausiai mėsa, ir jų kūnas šlapimo rūgš-
ties pagamina 3-4 kartus daugiau, bet podagra jie neserga. Ne-
suserga, nes jų kraujas yra rūgštus, o tokiame kraujyje šlapimo 
rūgštis lengvai pasišalina su šlapimu. Kai kraujas šarminis, šla-
pimo rūgštis sunkiai šalinama iš kūno ir lieka jame. O jei kraujas 
rūgštus, šlapimo rūgštis pašalinama ir podagros nebūna. Abi šios 
ligos – podagra ir reumatas – yra tos pačios priežasties pasekmė.
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12.3. Mityba – vienintelė viltis sergantiems artritu

JAV gydytojas Džonas Makduglas (John McDoughall) taip 
pat rašo apie artritą.  Jo teiginiai ir pagrindinės išvados sutampa 
su N. Druzjako atradimais. Tiesa, D. Makduglas nemini kraujo 
rūgštingumo-šarmingumo, tačiau jo siūlomi ir aprašytieji mity-
bos pakeitimai daugiau ar mažiau rūgština kraują.

Tai, kad ši liga visų pirma susijusi su mityba, rodo jos atsi-
radimas ir paplitimas. Apie tai rašo Makduglas: Kai kurių tyrėjų 
nuomone, reumatoidinis artritas apskritai neegzistavo iki 1800 
m. /.../ Tarp kaimo gyventojų Azijoje ir Afrikoje šis negalavimas 
seniau beveik niekada nepasireikšdavo. Iki pat 1957 m. Afrikoje 
nebuvo nustatytas nė vienas reumatoidinio artrito atvejis. Šios, 
kadaise neegzistavusios, sąnarių ligos jau tampa kasdienybe, 
nes žmonės migruoja į labiau pasiturinčias šalis arba į savo 
gimtinės didmiesčius. Išvykę jie pakeičia mitybą: nuo maitini-
mosi grūdais ir daržovėmis pereina prie mėsos, pieno produktų 
ir smarkiai apdoroto maisto. Pavyzdžiui, vilkligė Afrikoje aps-
kritai buvo nežinoma iki 1960 m., tačiau dabar Jungtinėse Vals-
tijose ši liga labiausiai paplitusi tarp afroamerikiečių.

1800 m. yra maždaug tas laikas, kai, prasidėjus pramoninei 
gamybai, pamažu ir vis greitėjančiai keitėsi civilizuotų kraštų 
žmonių mityba. Vis daugiau suvalgoma perdirbtų maisto pro-
duktų, bet mažėjo šviežio ir natūralaus maisto, daugėjo an-
gliavandenių, o ypač cukraus ir pieno produktų. Toks mitybos 
pasikeitimas kraujo reakciją neišvengiamai pastūmėjo į šarmin-
gumo pusę. Azijoje ir Afrikoje, kur civilizacija plito vėliau, il-
giau nebuvo ir artrito.
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Prisiminę, koks maistas šarmina (žr. sk. 3.7), lengvai pa-
stebėsime, kad sergantieji artritu pradėjo sveikti, kai, keisdami 
mitybą, atsisakė šarminančių maisto produktų, o ypač pieno ir 
angliavandenių. Tai pastebėjo ir gydytojas Makduglas. Padeda 
ir badavimas, kuris taip pat rūgština kraują. Rūgština šviežios 
daržovės ir riebalai. Nedideli kiekiai mėsos nei rūgština, nei šar-
mina. Jei prie tokios mitybos dar pridėsime raugintas daržoves 
ir papildomai vartosime bet kokią organinę rūgštį, poveikis bus 
greitesnis ir geresnis. Bet D. Makduglas apie tai nieko nerašo. 
Toliau pateikiamos ištraukos iš jo straipsnio.

Tyrimai rodo, jog ši sunki autoimuninė degeneracinė liga 
gali būti užkardoma ir net išgydoma viso augalo veganine mity-
ba be papildomų riebalų. Daugiausia neigiamų organizmo reak-
cijų sukelia pieno produktai. 

Artrito gydymas mityba tapo populiarus XX a. trečiajame 
dešimtmetyje, o per pastaruosius 20 metų daugeliu tyrimų buvo 
įrodyta, kad sveika mityba, kuri nė iš tolo nepanaši į amerikie-
čiams įprastą mitybą, gali būti labai veiksmingas uždegiminio 
artrito gydymas.

Jei reikėtų paminėti konkretų maistą, tuomet daugiausia kal-
tinimų susilauktų pieno produktai, nes jie sukelia daugiausia 
ir rimčiausių organizmo neigiamų reakcijų. Taip pat daugelyje 
tyrimų pažymima, kad grūdinės kultūros, tokios kaip kukurūzai 
ir kviečiai, taip pat sustiprina ligos požymius. Tiesa ta, kad bet 
kuris maistas gali sukelti neigiamų reakcijų, tačiau tokių reak-
cijų į daržoves beveik nenustatyta. Tokiu apibendrinimu baigia 
savo straipsnį D. Makduglas.

12.4. Osteoporozė

Osteoporozė – tai kaulinio audinio retėjimas tam tikroje kau-
lo dalyje arba daugelyje kaulų. Patikimai nustatyta, kad manga-
no trūkumas gali įtakoti osteoporozės vystymąsi. Belgijoje at-
liktas tyrimas rodo, kad osteoporoze sergančių moterų kraujyje 
mangano yra 25% mažiau.

Šį susirgimą bandoma gydyti padidintu kalcio kiekiu, bet no-
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rimo rezultato nėra, nes kalcis apsunkina mangano įsisavinimą. O 
be mangano sutrinka kaulo audinio susidarymas. Manganas yra 
biogeninis cheminis elementas, sužadinantis daugelį fermentinių 
procesų. Jis būtinas kremzlių audinio ir hemoglobino gamybai.

Ar osteoporozė yra kalcio trūkumo pasekmė? Atrodo, kad 
ne, nes suvartojus daugiau kalcio, norimo poveikio nesulau-
kiama. Įdomus Uokerio pastebėjimas apie osteoporozę: kaulo 
audinys irsta, kai valgoma daug pieno produktų. Osteoporozę 
gali sukelti ir sustiprėjęs kalcio išskyrimas, sergant skydliaukės 
ligomis.

Taigi osteoporozė priklauso nuo daugelio priežasčių. Viena 
iš jų – tai padidintas kraujo šarmingumas, kuriam esant sutrin-
ka kalcio apykaita organizme. Tačiau šios ligos priežastis nėra 
mažas suvartojamo kalcio kiekis, bet sutrikusi kalcio apykaita. 
Pavyzdžiui, japonai kalcio suvartoja tris kartus mažiau, negu 
mes, tačiau šia liga jie neserga. Labai mažai kalcio suvartoja 
ir afrikiečiai (apie 350 mg per parą), to pakanka normaliems jų 
kaulams.

Antra svarbi osteoporozės atsiradimo priežastis gali būti pa-
didintas pieno produktų vartojimas. Trečia, o galbūt ir pagrindi-
nė priežastis yra nepakankamas mangano kiekis. 

Štai ką apie tai sako Borisas Haitas, Alternatyvios medicinos 
instituto Tel-Avive vadovas: Kalbame apie osteopeniją (kaulų 
tankio sumažėjimą). Tai jungtinė sąvoka, žyminti mažą kaulų 
masę. Tikriausiai geriau žinomas osteoporozės pavadinimas. 
Tačiau tai ne tas pats. Pasiaiškinkime. 

Kaulų masė auga maždaug iki 30-ies metų, o po to kaulai 
pamažu pradeda retėti. Tai ir yra osteopenija. Ji priklauso nuo 
kelių priežasčių, tačiau dažniausios – tai osteoporozė ir osteo-
maliacija (kaulų minkštėjimas).

Osteoporozė, kaip dauguma neteisingai galvoja, tiesioginės 
įtakos kalcio sumažėjimui neturi. Osteoporozė – tai pagrindinės 
kaulo medžiagos kiekio mažėjimas ir visų pirma dėl sumažėju-
sios jo baltyminės dalies (o tai kolagenas). Todėl kraujo tyri-
muose mineralų rodikliai lieka normalūs. 
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Pagrindiniais osteoporozės požymiais laikomi skausmai 
kauluose, dažniausiai nugaroje, bei didesnis kaulų lūžių pavo-
jus. Tai 60-70 metų amžiaus moterų liga, tačiau virš 70 metų ja 
gali sirgti ir vyrai. 

Osteomaliacija – tai kaulų mineralizacijos sutrikimas, pasak 
vokiečių prof. Helingo, tai „suaugusiojo rachitas“. Šitas proce-
sas, kaip ir osteoporozė, dažniausiai pasitaiko po menopauzės. 
Jis pasireiškia skausmais nugaroje, šlaunyse, rečiau petyse ir 
krūtinės ląstoje. Vėliau iškrypsta ir kojos. Šiuo atveju, kraujo 
tyrimas rodo tam tikrą kalcio ir fosforo kiekio mažėjimą.

Cituotame B. Haito tekste nėra nė žodžio apie kraujo pH, ta-
čiau nurodytas amžiaus tarpsnis (virš 60 metų) aiškiai sako, kad 
tokiame amžiuje kraujas dažniausiai yra šarminis. Todėl sergant 
osteoporoze kauluose sumažėja kolageno – baltyminės kaulų su-
dedamosios dalies, nes šarminėje aplinkoje kolagenas irsta. 

Kaulų mineralizacijos sutrikimą taip pat gali sukelti stiprus 
kraujo šarmingumas, nes tokiu atveju pablogėja kalcio apykai-
ta. Tokią išvadą lengvai galima padaryti, pasidomėjus ligonio 
valgiu. Jei ligonis valgo daug pieno produktų, tai apie kalcio 
trūkumą negali būti ir kalbos.

Minėtoje citatoje nieko nepasakyta apie manganą, bet pakan-
ka to, kad B. Haitas osteoporozę susieja ne su kalcio trūkumu, 
bet su tuo, kad kauluose sumažėja organinės dalies – kolageno.

Sunku suprasti, kodėl medicina taip susirūpinusi kalcio trū-
kumu. Šiuo elementu mes visada esame pakankamai aprūpinti, 
ir netgi per daug. Šiandien žymiai svarbiau kalcio kiekį organiz-
me sumažinti. Jei kas nors vis dar susirūpinęs per mažu kalcio 
kiekiu, tepasižiūri į veršiuką, kuris karvės pienu minta ne ilgiau 
nei 2-3 mėnesius, o paskui ėsdamas žolę išauga į didelę karvę, 
kuriai pilnai pakako kalcio išauginti tokį galingą skeletą. Be jo-
kio papildomo kalcio.

Norint išvengti osteoporozės ar bent sumažinti jos pasireiški-
mą, reikia ne papildomo kalcio, bet pasirūpinti kolageno gamy-
ba, kuriai reikia rūgštesnio kraujo. Kaip tai padaryti, jau žinome.



249

13. ONKOLOGINIAI SUSIRGIMAI

13.1. Onkologinių ligų daugėjimas

Pasaulinė statistika rodo, kad per paskutinius 100 metų pagal 
susirgimų skaičių ir mirtingumą vėžiniai susirgimai iš dešim-
tos vietos pakilo į antrąją, užleisdami pirmąją vietą tik širdies ir 
kraujagyslių susirgimams. PSO duomenimis, pasaulyje kasmet 
vėžiu suserga 10 milijonų žmonių, o 2030 m. šis skaičius išaugs 
45% , palyginus su 2007 m. Jau ne kartą pastebėjome, kad nuo-
lat augančios ekonomikos visuomenėje viskas kyla, auga ir di-
dėja. Daugėjant vaistų ir medicininių paslaugų, neišvengiamai, 
bent kol kas, daugėja ir ligų. 

Lietuvoje vėžinių susirgimų skaičiaus kaita pavaizduota že-
miau esančiame grafike, kuriame viršutinė kreivė rodo susirgi-
mų, o apatinė – mirčių nuo vėžio skaičių. Matome, kaip ryškiai 
pradėjo daugėti vėžinių susirgimų Lietuvoje, kai maždaug 1995 
m. tapome vartotojų visuomene. 

Grafikas nubraižytas pagal nestandartizuotus rodiklius. Ne-
standartizuotas rodiklis rodo esamą padėtį, t. y. tai, kiek žmonių 
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iš tiesų suserga iš šimto tūkstančių gyventojų. Jis gaunamas taip: 
susirgimų skaičius dalijamas iš gyventojų skaičiaus ir daugina-
mas iš 100 000. Standartizuotas rodiklis rodo, koks būtų Lietu-
vos gyventojų sergamumas (mirtingumas), jei gyventojų sudėtis 
pagal amžiaus tarpsnius (0-4, 5-9, 10-14 metų ir t.t.) būtų nor-
mali (standartinė), t. y. nepaveikta gimstamumo kontrolės. Yra 
Europos standartas (EASR) ir yra pasaulio standartas (WASR), 
kurių rodikliai gerokai mažesni už nestandartizuotą rodiklį. 
2012 m. Lietuvoje susirgimų skaičius pagal susirgimo atvejus 
100 000 gyventojų buvo 593,6, pagal europinį standartą – 436, 
o pagal pasaulio standartą – 309,8. Toks skirtumas susidaro dėl 
gimstamumo kontrolės ir gyventojų senėjimo. Standartizuoti ro-
dikliai – tai tik teoriniai skaičiai, rodantys, kas būtų, jeigu būtų, 
t. y. jei gyventojų sudėtis būtų standartinė pagal amžiaus tarps-
nius. Standartiniai rodikliai rodo gražesnę, bet ne tikrąją padėtį.

JAV mokslinio tyrimo institutas IHME (The Institute for 
Health Metrics and Evaluation) yra paskelbęs globalaus tyrimo 
išvadas – Global Burden of Disease (GBD). 

Štai šalys, kuriose daugiausia buvo vėžinių susirgimų 100 
000 gyventojų 2016 metais: Australija – 743,8; Naujoji Zelan-
dija – 542,8; JAV – 532,9; Olandija – 477,3; Liuksemburgas – 
455,4; Islandija – 455; Norvegija – 446,1.

O štai šalys, kuriose rečiausiai susergama vėžiu: Sirija – 85; 
Butanas – 86; Alžyras – 86,7; Nepalas – 90,7; Omanas – 94,9; 
Šri lanka –101,6; Nigerija –102,3; Indija –106,6.

Civilizuotos šalys penkis ir daugiau kartų lenkia atsilikusias. 
Skaičiuojant pagal tikruosius rodiklius, skirtumas būtų dar di-
desnis, nes besivystančių šalių gyventojų sudėtis yra artimesnė 
standartinei. Iš pateiktų skaičių gana akivaizdžiai matyti, kad 
vėžys, kaip širdies-kraujagyslių bei kitos ligos, yra gyvenimo 
būdo arba civilizacijos ligos, kurios labiausiai priklauso nuo pa-
sikeitusios mitybos.
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13.2. Onkologinių susirgimų priežastis

Gyvename jau XXI amžiuje, o vėžinių susirgimų problema 
tebelieka neišspręsta. Štai ką šiuo klausimu sako  Kijevo On-
kologijos ir radiobiologijos instituto profesorius onkologas V. 
Mosijenko (В. Мосиенко): Onkologija pateko į akligatvį. Tai 
pripažįsta dauguma mokslininkų ir mąstančių praktikų. Aš ne-
betikiu chirurginiu ir chemoterapiniu vėžinių susirgimų gydymu. 
Mes bandome gydyti klinikinius ligos pasireiškimus, bet ligos 
priežastys išlieka (Урядовый курьер, 2004). Proveržio gydant 
onkologines ligas nesimato, nors kartkartėmis vis pasigirsta pra-
nešimai apie naujus veiksmingus vaistus.

Trumpai apžvelkime australų rašytojo Jano Goulerio knygą 
„Jūs galite įveikti vėžį“ (Ян Гоулер. Вы можете победить 
рак, Москва, 1997). Autorius rašo, kad jam dėl osteogeninės 
sarkomos (kaulų vėžio) nupjovė koją. Pagal statistiką tik 50% 
ligonių po tokios operacijos gyvena ilgiau nei 5 metus. Goulerį 
perspėjo, kad jei auglys vėl pasirodys, tai liga greitai pereis į pa-
skutinę stadiją. Dauguma ligonių po antrinės šios vėžio formos 
pasirodymo gyvena tik 3-6 mėnesius. J. Gouleriui vėžys atsinau-
jino, praėjus 10 mėnesių po operacijos; dar po 4-ių mėnesių jo 
būklė pablogėjo tiek, kad, pasak gydytojų, jam beliko gyventi ne 
ilgiau dviejų savaičių.

Toliau Gouleris rašo, kad jis pasveiko dėka įvairių gydymo 
metodų derinio. Po dviejų metų jis gavo oficialų patvirtinimą, 
kad nelikę jokių vėžio pėdsakų. Pasveikęs jis Melburne organi-
zavo pagalbos grupę vėžininkams.

 Paklauskite bet kurio sergančiojo, – rašo Gouleris, – kas 
jam pirmiausia atėjo į galvą, kai išgirdo savo diagnozę. Atsa-
kymas bus standartinis: „Kodėl aš? Kodėl taip man atsitiko?“ 
Tokia reakcija į diagnozę visiškai suprantama, nes visuomenėje 
paplitęs klaidingas įsitikinimas, kad vėžio priežastys nežinomos. 
Todėl ligonis dažnai jaučiasi žiauraus ir absurdiško atsitiktinu-
mo auka.
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Daug metų visi ieškojo vėžio priežasties (vienos vienintelės): 
kokia nors medžiaga, maisto produktas, bet kas! Dabar tapo 
akivaizdu, kad viskas ne taip paprasta. Yra ne viena, bet daug 
faktorių, kurių bendras poveikis tampa ligos, vadinamos vėžiu, 
priežastimi.

Panašiai, kaip pavargęs kupranugaris ilgai kankinasi su ne-
pakeliama našta, – iki tol, kol jo neįveiks paskutinis šiaudas, taip 
ir žmogaus organizmas kovoja su daugybe kenksmingų įtakų, – 
kol neišsenka jo jėgos ir kažkoks vienas kenksmingas dalykas 
– medikai jį vadina „įjungimo faktoriumi“ – tampa tiesiogine 
vėžio priežastimi. Tačiau, jei panaikinsime visas kenksmingas 
įtakas, – nuimsime nuo kupranugario visus šiaudus, – tai tuo 
pačiu sukursime sąlygas pasveikimui.

Onkologiniai susirgimai – tai dinaminiai procesai, reaguo-
jantys į išorines įtakas. Liga gali vystytis ne tiktai į blogėjimo 
pusę. Pakeitus ligą sukeliančias įtakas priešingomis, gydančio-
mis, galima grąžinti prarastą sveikatą. Tačiau pradėti reikia nuo 
pripažinimo, kad mūsų liga ne atsitiktinumas, bet procesas ir 
pasistengti suprasti, kas šį procesą pastūmėjo. 

Perskaičius J. Goulerio knygą sunku suprasti, ką autorius 
laiko tikrąja vėžinių susirgimų priežastimi. Jis rašo apie vėžio 
ryšį su imuninės sistemos nusilpimu, kalba apie psichologinius 
veiksnius bei apie vėžio ryšį su mityba: Niekas neabejoja, kad 
mitybos klaidos yra vienas iš lemiamų vėžį sukeliančių veiksnių. 

Tačiau kaip sustiprinti imunitetą, kaip pašalinti streso įtakas 
kūnui arba kokios yra maitinimosi klaidos, – į šiuos klausimus 
atsakymų J. Goulerio knygoje nerasime. Tačiau čia vis tik yra 
atsakyta į klausimą: kokia vėžinių susirgimų priežastis? Goule-
ris atsakymą pateikia ne tiesiogiai, tačiau jo knygoje yra daug 
įdomių minčių, į kurias verta atkreipti dėmesį. Pavyzdžiui: Už 
vėžio simptomų slepiasi problema, daug platesnė, negu auglys: 
serga visas organizmas. Tačiau dažnai vėžys gydomas tik kaip 
lokalinis (vietinis) susirgimas, tarsi visa problema yra augliai, o 
visur kitur ligonis yra sveikas. Kūną reikia gydyti kaip visumą – 
štai kur naujo metodo esmė. Jei pasiseks atstatyti normalią viso 
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organizmo sveikatą, tai kūnas pats pašalins visus piktybinius 
auglius, kad ir kur jie būtų. 

Tik va klausimas – kaip tai padaryti? J. Gouleriui išgyti pa-
vyko ne dėka įvairių gydymo būdų derinio visumos, nors jis jų 
aprašo daug, o gal – labiausiai dėl to, kad jis griežtai laikėsi tam 
tikros dietos.

Neaprašinėsime visų tos dietos sudėtinių dalių, paminėsiu tik 
tas, kurios yra lemiančios. Apie šitą dietą Gouleris atsitiktinai 
sužinojo vienoje iš paskaitų, ir ji buvo tik viena grandis sudė-
tingame jo sveikimo metodų komplekse. O tikslas buvo vienas 
– sukurti kūnui tokias sąlygas, kuriose jis pats pasveiktų. Skir-
ti organizmui pagrindinį vaidmenį, o ne būti pasyviu gydymo 
objektu, – toks vėžio gydymas daugeliui neįprastas, tačiau jame 
slypi didžiulės galimybės.

Tokios sąlygos iš esmės sudaromos rūgštinant kraują. Nors 
Gouleris  net nevartoja žodžio „rūgštinimas“, tačiau jo patarimai 
skirti būtent tam. Patys spręskite. Onkologiniams ligoniams jis 
pataria kasdien išgerti po 1,4-1,6 litro sulčių – apelsinų, obuo-
lių, vynuogių ir morkų. Pirmosios trys sulčių rūšys – tai stiprus 
kūno rūgštinimas organinėmis rūgštimis. O morkų sultys jau ne-
bereikalauja paaiškinimo. Uokeris jas prirašydavo visiems ligo-
niams. Morkų sultys taip pat yra šiek tiek rūgščios, tačiau jose 
daug karotino ir todėl jos yra antioksidantas.

Toliau Gouleris nurodo, kad onkologiniams ligoniams būti-
na naudoti vitaminą C. Jis jiems pataria kiekvieną dieną suval-
gyti po 18-20 gramų vitamino C, o kartais ir daugiau. Tai, kad 
vitaminas C – tai viso labo tik viena iš organinių rūgščių, jau 
žinome iš sk. 4.10, todėl suprantame, kad tokio didelio kiekio 
šios rūgšties suvartojimas vienareikšmiškai reiškia stiprų kraujo 
rūgštinimą.

Matome, kad vėžiu segantiems Gouleris pataria ilgalaikį (apie 
du mėnesius trunkantį) stiprų kraujo rūgštinimą. O kraujo rūgš-
tinimas pagerina visų organizmo ląstelių aprūpinimą deguonimi.

Štai dar vienas jo patarimas vėžininkams: Karvės pienas yra 
riebus ir dažnai sukelia alergiją. Mažiems vaikams jis dažnai 
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būna sinusų, ausų bei gerklės uždegimų priežastimi. Tiems, ku-
rie iš esmės sveiki ar kurių padėtis nusistovėjo, patariame iš-
braukti iš savo mitybos pieno produktus nuo dviejų savaičių iki 
dviejų mėnesių, o po to atnaujinti pieno vartojimą. Būkite atidūs 
ir nepamirškite, kad pienas įeina į daugelio patiekalų ir paruoš-
to maisto sudėtį. Jei po pertraukos pasireikš neigiamos reakci-
jos į karvės pieną, tai pabandykite pereiti prie ožkos pieno arba 
naudoti pieno pakaitalus – sojos pieną. Mūsų patirtis rodo, kad 
ligai esant aštrioje stadijoje, ligoniai jaučiasi geriau, jei visai 
atsisako pieno produktų. Todėl mes patariame visai nevartoti 
pieno ir jo produktų ligos paūmėjimų metu, bet padėčiai nusi-
stovėjus galima palaipsniui, po truputį atnaujinti jų vartojimą. 

Gouleris nežino, kokia tikroji pieno poveikio priežastis, gy-
dant vėžį, ir nurodo, kad tai jo riebumas. Bregas ir Uokeris pie-
ną neigiamai vertino dėl didelio gleivių kiekio jame. Bet argi 
riebalai yra ausų, nosies ir gerklės uždegimų priežastis? Tikroji 
priežastis, kodėl negalima vartoti pieno, yra didelis kalcio kiekis 
jame. Kadangi kalcis šarmina kraują, tai pienas ir jo produktai 
netinkami, sergant vėžiu ir rūgštinant kraują sultimis, askorbo 
bei kitomis rūgštimis. Nors Goulerio knygoje apie parūgštinimą 
nėra nei žodžio, bet patirtis jam parodė, kad pieno geriau atsisa-
kyti, bent jau sergant. 

Vėliau bus parodyta, kad kalcio jonai skatina metastazes ir 
spartina vėžinių ląstelių dalijimąsi. Kadangi tokių jonų daugiau-
sia yra pieno produktuose, tai sergant vėžiu iš ligonio mitybos 
reikia išbraukti visus pieno produktus, įskaitant ir rūgščius. 

Yra rimti tyrimai (daugiausia JAV onkologų), kad vartojant 
pieną, jau nuo 25 m. amžiaus yra potenciali grėsmė susirgti 
vėžiu. Gydytojas Kolinas Kempbelas (T. Colin Campbell. Visu-
ma, 2013) rašo: Pats stipriausias kancerogenas, medžiaga, kuri 
laboratorinėms žiurkėms neišvengiamai sukelia vėžį, buvo pieno 
baltymas kazeinas. Pasak Druzjako, neatsisakę pieno ir jo pro-
duktų, vėžio problemos neišspręsime.

Japonų profesorius Kacudo Niši žinomas kaip mokslininkas, 
sėkmingai gydęs vėžį. Savo sistemą jis sukūrė dar 1927 m. Pa-
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sak Niši, vėžio priežastis yra anglies monoksido susikaupimas 
organizme, askorbo rūgšties trūkumas ir kūno užterštumas. Pa-
grindinė Niši vėžio gydymo metodikos grandis yra kraujo rūgš-
tinimas. Kaip tai daroma pagal Niši sistemą? Esminiai dalykai 
– tai padidintas vitamino C vartojimas, badavimas (tai rūgština), 
rūgštinančio maisto vartojimas ir rūgščių vaisių sulčių gėrimas. 
Niši neminėjo pieno produktų – matyt todėl, kad tuo metu Japo-
nijoje jų beveik nebuvo.

Kaip matome, ir Goulerio Australijoje, ir Niši Japonijoje 
pagrindinis vėžio gydymo raktas yra kraujo rūgštinimas. Na o 
rūgštus kraujas geriau aprūpina organizmo ląsteles deguonimi. 
Iš to galima padaryti išvadą, kad vėžio priežastis yra nepakanka-
mas kūno aprūpinimas deguonimi. 

Kodėl beveik nepasitaiko širdies vėžys? Todėl, kad širdis yra 
geriausiai deguonimi aprūpinamas organas.

13.3. Vėžio priežastis pagal Strogatą

1990 m. Niujorke pasirodė JAV onkologo Levo Strogato 
knyga „Vėžys“. Autorius rašo, kad pagrindinė vėžinių susirgimų 
priežastis yra ne atmosferos užterštumas, ne nerviniai stresai, 
ne rūkymas ar besaikis mėsos vartojimas, – nors šie veiksniai 
prisideda prie vėžinių susirgimų gausėjimo, – bet valytų (rafi-
nuotų) kviečių vartojimas. Kuo kruopščiau nuvalomos kviečių 
luobelės, tuo daugiau vėžinių susirgimų.

Strogatas teisingai nustatė ryšį tarp duonos iš rafinuotų kvie-
čių miltų vartojimo ir padažnėjusių vėžinių susirgimų, tačiau pa-
aiškinti šio ryšio jis nesugebėjo. O esmė tame, kad angliavande-
niai, ypač rafinuoti, šarmina kraują (žr. sk. 3.7 ir 7.5). Strogatas 
taipogi išnagrinėjo daugelio šalių duomenis ir nustatė tiesioginę 
priklausomybę tarp vėžinių susirgimų ir alaus vartojimo.

Vadinamuosius „kviečių“ rajonus (JAV, Kanada, Europa) L. 
Strogatas priskyrė prie nepalankių, nes juose daugiau vėžinių 
susirgimų. Vėžys čia dažnesnis, nes tuose rajonuose suvalgoma 
daugiau aukštos kokybės (rafinuotų) kviečių miltų. Šiuose kraš-
tuose yra dar dvi priežastys, kenkiančios gyventojų sveikatai: 
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gamtiniai vandenys čia yra kieti, nes juose daug kalcio, ir čia 
suvartojama daug pieno. Abu šie veiksniai šarmina kraują. 

Taigi, rafinuoti kviečiai, kietas vanduo ir pienas yra minėtose 
šalyse dažnai pasitaikančio vėžio priežastis.

 13.4. Grūdinės kultūros. Koks jų trūkumas?

Grūduose pagrindinės maistinės medžiagos yra baltymai ir 
šarminantis krakmolas. Krakmolo visada yra gerokai daugiau už 
baltymus. Daugiausia baltymų yra kviečiuose. Rugiuose, avi-
žose, miežiuose jų yra gerokai mažiau. Mažiausia baltymų yra 
kukurūzuose ir ryžiuose. 

Jau vien pagal baltymų kiekį grūduose galima spėti, kad ge-
riausi yra tie, kuriuose yra mažiau augalinių baltymų. Susida-
ro įspūdis, kad grūdų baltymai kažkuo nepalankūs mūsų kūnui. 
Nepalankūs tuo, kad juose baltymai nesubalansuoti pagal ami-
no rūgštis. O nesubalansuoti baltymai, kuriuos kūnas vartoja 
energijai gauti, šarmina kraują (žr. sk. 7.3).

Lyginant visas grūdines kultūras, kviečiuose nesubalansuo-
tų baltymų yra daugiausia, todėl jie labiausiai skatina vėžinius 
susirgimus. Rugiai ir miežiai turi mažiau glitimo, negu kviečiai, 
bet iš miežių duonos nekepa, o ruginė duona ne tokia skani. Ru-
ginė duona naudingesnė už baltą, nes joje mažiau baltymų. Kuo 
mažiau suvalgome nesubalansuotų augalinių baltymų, tuo ge-
riau mūsų kraujui. Be to, ruginės duonos baltymai yra geriau 
subalansuoti, negu kviečių, ir todėl mažiau kenkia sveikatai. 

13.5. Rykliai ir vėžys 

Apie ryklius vis pasigirsta sensacingų pranešimų, susijusių 
su vėžio gydymu, bet ne visi jie pasitvirtina. Tačiau priešvėžinę 
paslaptį rykliai vis tik turi.

JAV mokslininkai bandė ryklius susargdinti vėžiu, tačiau 
jiems niekaip nepavyko. Pasirodo, rykliai visai neimlūs vėžiui, 
ir nežinia kodėl. Kilo ir kitas klausimas: kodėl rykliai, kurių 
imuninė sistema yra gana silpna, beveik visai neserga? Rykliai 
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neimlūs jokioms ligoms. Ryklių protėviai atsirado prieš 300 mi-
lijonų metų. Šiuolaikinių ryklių rūšims – ne mažiau kaip 150 
milijonų metų. Ir iki šiol rykliai sėkmingai varžosi su kaulinėmis 
žuvimis, nerodydami jokių išnykimo požymių. Jie taip gerai pri-
sitaikę prie aplinkos sąlygų, kad jiems nereikia jokio savo orga-
nizmo pertvarkymo (adaptacijos).

Maitinasi rykliai ne vegetariškai, bet išimtinai baltyminiu-
lipidiniu maistu (gyvuliniais baltymais ir riebalais). Pasirodo, 
valgant vien mėsą, galima ilgai gyventi. Tačiau reikia žinoti, 
kaip. Rykliai galėtų mus daug ko išmokyti, jei nebūtume taip 
prisirišę prie įsitikinimų ir atidžiau patyrinėtume ryklių gyveni-
mo būdą.

Rykliai gyvena tik labai sūriuose vandenyse. Tokio vandens 
negali gerti net žuvys. O kodėl? Jau žinome, kad labai sūraus 
vandens negalima gerti dėl osmoso dėsnio (žr. sk. 5.5). Ką tai 
reiškia? Jei du tirpalus, kuriuose tirpiklis yra vanduo, atskirsime 
pusiau laidžia pertvara, per kurią gali praeiti vanduo, bet negali 
prasiskverbti jame ištirpusios medžiagos, tai vanduo iš mažiau 
koncentruoto tirpalo ims pereidinėti į didesnės koncentracijos 
tirpalą. Ir tas perėjimas tęsis tol, kol labiau koncentruotame tir-
pale padidės spaudimas, kuris sulaikys tolesnį vandens perėjimą 
iš mažesnės koncentracijos tirpalo.

Tai reiškia, kad išgėrus jūros vandens, per pusiau laidžias 
žarnyno sieneles iš kraujo, kuriame ištirpusių medžiagų mažiau, 
negu išgertame jūros vandenyje, vanduo pradės tekėti į žarny-
ną, į sūresnį vandenį. Taip mūsų kūnas neteks vandens, vietoj 
to, kad jį papildytų. 

Taigi, žmonės negali gerti jūros vandens. O kaip jūrų vande-
nyse gyvena žuvys ir rykliai? Jiems irgi reikia vandens. Tačiau, 
kaip ir mums, – gėlo vandens. Osmoso problemą rykliai išspren-
dė paprastai. Jų kraujyje yra labai daug šlapalo, dėka kurio ry-
klių kraujo koncentracija gali būti lygi ir truputį didesnė už jūros 
vandens koncentraciją. Be šlapalo, osmotiškai svarbi medžiaga 
ryklio kraujyje yra dar ir trimetilamino oksidas. Šlapalas yra 
galutinis baltymų apykaitos produktas, kurį žinduoliai išskiria 
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kartu su šlapimu. O ryklių inkstai šlapalą grąžina į kraują. Ry-
klių kraujyje šlapalo yra virš 100 kartų daugiau, negu žinduolių 
kraujyje. Žinduoliai tokios šlapalo koncentracijos neištvertų, o 
ryklių kraujyje šlapalas yra normali visų skysčių sudėtinė dalis, 
be kurio jie negalėtų gyventi. Kai ištirpusių medžiagų koncen-
tracija kraujyje tampa didesnė nei jūros vandenyje, dėka osmoso 
dėsnio, per žiaunas į ryklio kraują patenka gėlas vanduo.

Kaip matome, rykliai geria tiktai gėlą vandenį, kuriame 
beveik nėra kalcio jonų. To pasėkoje, rykliai neturi kaulų, jų 
skeletas kremzlinis. Vien tik ryklio dantys yra iš kaulo. Ir dar 
viena ryklių ypatybė susijusi su mažu kalcio kiekiu jų kraujyje. 
Daugelis ryklių rūšių daugindamiesi deda kiaušinius, nors yra ir 
gyvavedžių. Ryklių kiaušiniai apsaugoti ne kalkiniu lukštu, bet 
oda, kurios sudėtyje nėra kalcio. Kaip matome, gamta tą pačią 
funkciją – šiuo atveju apsaugą – gali išpildyti įvairiai, pasinau-
dodama labiausiai prieinamomis medžiagomis.

Tokiame pačiame odiniame apvalkale į pajūrio smėlį kiauši-
nus deda ir jūros vėžliai, kurie gali gyventi iki 300 metų. Ar ne 
todėl jie deda tokius kiaušinius, kad jų kraujyje mažai kalcio? Ir 
ar ne todėl jie taip ilgai gyvena, kad jų kraujyje mažai kalcio? O 
štai sausumos vėžliai kiaušinius deda kalkiniame lukšte ir gyve-
na 10 kartų trumpiau, negu jų jūros broliai. Ar sausumos vėžlių 
gyvenimo nesutrumpina padidintas kalcio kiekis kraujyje, kuris 
yra tik gyvenimo būdo pasekmė? 

Mažas kalcio kiekis ryklių kraujyje padidina jo rūgštingumą. 
Be to, rykliai ilgą laiką gali maitintis savo kepenyse sukauptais 
riebalais. Toks maitinimasis papildomai parūgština ryklių krau-
ją. Būtent rūgštus kraujas yra jų neimlumo ligoms priežastis. Iš 
sk. 8.9.2 ir 8.9.3 žinome, kad bet kokiai infekcijai užkarda yra 
ne imuninė sistema, kaip mums visada atrodė, bet kraujo rūgš-
tingumas. Todėl ryklių imuninė sistema yra mažai veiksminga. 

Dabar tampa aišku, kodėl ryklių neįmanoma užkrėsti vėžiu. 
Jei vėžinių susirgimų priežastimi laikysime blogą kūno aprūpi-
nimą deguonimi, kaip tai nustatė Oto Varburgas (žr. sk. 13.7), tai 
rykliams niekaip neturėtų trūkti deguonies. O jei manysime, kad 
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vėžį sukelia virusai, tai rūgštaus kraujo dėka ryklių organizmas 
pakankamai pagamina interferono, kuris naikina visus virusus, 
ir todėl rykliai nesuserga. 

13.6. Rūgštis ir vėžiniai susirgimai

Jau rašėme, kad japonas prof. Niši viena iš vėžio priežas-
čių laikė vitamino C trūkumą, o Nobelio premijos laureatas L. 
Polingas (Linus Carl Pauling) manė, jog su vitaminu C galima 
įveikti visas peršalimo ligas. Be to, Polingas kartu su škotų chi-
rurgu E. Kameronu (Ewan Cameron) parašė knygą „Vėžys ir vi-
taminas C“ (Л. Полинг, И. Камерон. Рак и витамин С, 2001), 
kurioje rašoma, kad vitaminas C padidina natūralų organizmo 
atsparumą. Bet mes jau žinome, kad vitaminas C yra tik askor-
bo rūgštis – viena iš daugelio organinių rūgščių, kuri parūgština 
kraują, ir dėl to kūno ląstelės geriau aprūpinamos deguonimi. 

Polingo ir Kamerono knygoje aprašomas bandymas su neiš-
gydomais vėžiu sergančiais ligoniais. Tie, kurie negėrė vitamino 
C, neišgyveno nė metų nuo tyrimų pradžios. Tie, kurie kiekvieną 
dieną gėrė po 10 gramų askorbo rūgšties, gyveno ilgiau nei me-
tus, o kai kurie buvo gyvi ir po 8 metų (visą laiką kasdien ger-
dami po 10 g). Tačiau Polingo ir Kamerono idėjas autoritetingi 
specialistai paneigė, o knygos autoriai buvo išvadinti šarlatanais. 

Nė neverta priminti, kad askorbo rūgšties vartojimas tokiais 
dideliais kiekiais yra kraujo parūgštinimas. Taigi tikėtina, kad 
kraujo rūgštinimas gali būti pati paveikiausia profilaktinė prie-
monė prieš vėžį, nes ji gerai aprūpina deguonimi kūno ląsteles. 

Vokiečių biochemikas Otas Varburgas (Otto Warburg, 1883-
1970) teigė, kad pirminė vėžinių susirgimų priežastis yra deguo-
nies trūkumas ląstelėse, ir manė, kad vėžys gali būti sustabdytas 
ir net išgydytas gerai aprūpinus kūną deguonimi. 

 Tačiau šarminio vandens reklamuotojai (T. Laucevičius savo 
knygoje „Jonizuotas vanduo“, 2010) ir kiti autoriai pasekmes 
sukeičia su priežastimi ir teigia, kad vėžys atsiranda rūgštinėje 
terpėje. Tuo tarpu O. Varburgo atradimas sako, kad vėžinės ląs-
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telės, kurios nebegauna deguonies, raugina (fermentuoja) gliu-
kozę ir taip sukuria rūgštinę aplinką.

Prisiminę Verigo-Boro efektą (žr. sk. 1.10), anot kurio, kuo 
rūgštesnis kraujas, tuo lengviau hemoglobinas atiduoda deguonį 
ir atvirkščiai, suprasime, kad kraujo parūgštinimas yra pats pa-
veikiausias būdas aprūpinti visas kūno ląsteles deguonimi. 

Tačiau neretai galima išgirsti priešingą nuomonę, – kad rūgš-
tinimas skatina vėžinio auglio augimą. Tai klaidinga, bet pel-
ninga pažiūra. Gydant pasekmes, gydymas būna ilgas ir nuolat 
atsinaujinantis.

Iš humoro apie medikus. Sūnus sako tėvui: – Tėte, aš išgy-
džiau tą pacientę, kurią tu gydei dešimt metų. – Galėjau ir aš, 
sūneli, bet tu už jos pinigus baigei mokslus.

13.7. Varburgo atradimas

O. Varburgas savo teoriją paskelbė 1924 m. Tuo metu vė-
žys buvo gana reta liga, o vėžio tyrimai tik pradėti. Tačiau šiais 
laikais onkologinių ligų gydymas yra tapęs didžiule medicinos 
industrija. Varburgas, tyrinėdamas deguonies ir anglies dioksido 
asimiliaciją augalų bei gyvūnų ląstelėse, aptiko, kad vėžinėse 
ląstelėse šis procesas vyksta kitaip. Mokslininkas pastebėjo, kad 
vėžio ląstelės visiškai nenaudoja deguonies ir neturi mitochon-
drijų. Normalių ląstelių organėlės – mitochondrijos naudoja de-
guonį gliukozei skaidyti ir energijai gaminti, o vėžinės ląstelės 
energiją gauna fermentuodamos gliukozę. Dabar šis procesas 
dažniausiai vadinamas glikolize.

Skirtumą tarp normalių ir vėžio ląstelių Varburgas pastebėjo, 
atlikdamas paprastą bandymą. Gyvūnų ląsteles jis užaugino mė-
gintuvėlyje sumažinto deguonies sąlygomis, ir po 48 valandų šios 
buvo virtusios vėžinėmis. Po to, net ir atstačius normalų deguo-
nies slėgį, ląstelės, kurios buvo dirbtinai paverstos vėžinėmis, ir 
vėliau išliko vėžinės. Iš to Varburgas padarė išvadą: kai tik ląstelė-
se prasideda glikolizė (gliukozės fermentacija), ji yra negrįžtama. 

Šis atradimas nebuvo priimtas, jis buvo ignoruojamas ir ne-
gailestingai kritikuojamas. Kai kas tvirtino, kad jis paradoksalus: 
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mat kodėl gi vėžinės ląstelės, kurių sparčiam dauginimuisi rei-
kia daug energijos, turėtų rinktis fermentaciją, kuri, palyginus su 
deguonies naudojimu, yra kur kas mažiau veiksminga? Išvengti 
negarbės ir blogo vardo mokslininkui padėjo Nobelio premija, 
kurią 1931 m. jis gavo už kitus pasiekimus medicinos srityje. 

Keli metai prieš mirtį (1966 m.) paskaitoje Nobelio premijos 
laureatams Varburgas aiškino: Svarbiausia vėžio priežastis yra 
tai, kad vietoj kvėpavimo deguonimi, kaip tai normaliai būna 
organizme, vyksta cukraus fermentacija. Po Varburgo mirties 
jo teorija buvo visiškai diskredituota ir pamiršta. Vėžio tyrimai 
toliau vyko genetikos srityje, ir tai pamažu pasidarė vyraujanti 
teorija onkologijoje. 

2002 m. mokslininkai iš Madrido universiteto atliko nuodu-
gnų tyrimą apie kepenų, inkstų ir storosios žarnos vėžių meta-
bolizmo procesus. Paaiškėjo, kad esama dviejų atskirų mecha-
nizmų, galinčių skatinti vėžinių ląstelių augimą, ir kad abu jie 
naudojasi tuo pačiu principu – trukdo mitochondrijų veiklai 
sveikose ląstelėse. Tai buvo pirmas tyrimas, patvirtinantis Var-
burgo teoriją.

Kiek vėliau du radiologai iš Arizonos universiteto (JAV) 
nurodė, kad jau daug metų naudojasi „Varburgo efektu“ rent-
genologinių tyrimų aparatūroje. Ligoninėse tiriant navikus, per 
pozitronų emisijos tomografijos (PET) patikras taikomi glikoli-
zės (fermentacijos) matavimai, nes taip galima nustatyti vėžio 
stadiją, – kuo ryškesnė glikolizė, tuo piktybiškesnis navikas. 
Radiologai priminė pasauliui, kad sustiprėjęs gliukozės skilimas 
– universali vėžio savybė. 

Molekulinių biologų komanda iš Teksaso universiteto (JAV) 
patvirtino, kad vėžinės ląstelės klesti terpėje, kurioje mažai de-
guonies ir stipriau vyksta glikolizė. Dar svarbiau: jų laborato-
riniai bandymai pirmą kartą pasauliui parodė, kad, sutrukdžius 
glikolizę vėžinėse ląstelėse, jas galima veiksmingai sunaikinti ir 
sukelti jų „masinę žūtį“. 

Aukščiausiame lygyje O. Varburgo hipotezė patvirtinta ir ge-
riausią vardą turinčiose mokslinių tyrimų įstaigose – Jungtinių 
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Amerijos Valstijų Harvardo universitete ir Masačūsetso tech-
nologijų institute. Jų jungtinė komanda, vadovaujama prof. dr. 
S. Šreiberio (Stuart Schreiber), nuodugniai ištyrė visas stadijas, 
kaip sveika ląstelė pavirsta vėžine. Ypatingą dėmesį mokslinin-
kai skyrė ląstelių metabolizmui (medžiagų apykaitai) ir nustatė 
tą patį, ką jau prieš 70 metų aptiko Varburgas: kai ląstelė tampa 
piktybine, ji vis mažiau naudoja iš mitochondrijų gautą energiją 
ir pamažu pereina prie glikolizės, t. y. prie bedeguoninio (anae-
robinio) energijos gavimo. 

Varburgo efektas – unikalus būdas naikinti vėžio ląsteles, 
visiškai nepažeidžiant sveikųjų. Ar yra tokių gydymo metodų, 
kuriuose jis taikomas? Ne, nėra. Tam būtini klinikiniai tyrimai, 
tačiau jiems reikia didžiulių lėšų. Vaistų gamintojai tokių tyrimų 
nefinansuos, nebent būtų galima tikėtis, kad būsimas medika-
mentas bus pelningas. 

Visas įdomumas ar paradoksas yra tame, kad vėžio priežas-
ties panaikinimui ir ligos gydymui vaistai apskritai nereikalingi, 
– pakanka pakeisti mitybą.

Padidėjęs gliukozės suvartojimas kadaise buvo laikomas 
auglio raidos šalutiniu reiškiniu, tačiau tyrimai liudija, kad jis 
yra ligos pagrindas, o pradinė priežastis – deguonies trūkumas. 
Panašiai, kaip bėgant padidėja gliukozės suvartojimas, – nes 
trūksta įkvepiamo deguonies (žr. sk. 4.7). Vėžio silpnoji vieta 
yra nenumaldomas troškimas angliavandenių, be kurių jis negali 
gyvuoti. Taipogi žinoma, kad vėžinės ląstelės turi 10 kartų dau-
giau insulino receptorių nei normalios ląstelės. Tai paaiškina, 
kodėl insulinas padeda navikams augti ir plisti: būtent insulinas 
atneša vėžiui būtiną gliukozę.

13.8. Kokios ląstelės tampa vėžinėmis?

13.8.1. Kamieninės ląstelės ir vėžys 
Remsimės O. Varburgo atradimu. Apie 90% vėžinių susirgi-

mų yra ne virusinės kilmės. Juos pirmiausia ir apžvelgsime.
Dažnai tenka skaityti, kad vėžį sukelia pakitusių (mutavusių) 

ląstelių klonai. Viso gyvenimo eigoje žmogaus kūne įvyksta 1016 
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ląstelių pasidalijimų. Kartas nuo karto atsiranda savaiminiai pa-
kitimai (mutacijos). Vidutinį mutacijų dažnį labai sunku apskai-
čiuoti, tačiau gyvenimo bėgyje paprastas genas tikriausiai gali 
pakisti maždaug 1010 kartų. Tarp pakitusių ląstelių tikriausiai 
bus daug tokių, kurios, nepaisydamos teisingo valdymo, dau-
ginsis greičiau, negu nepakitusios (nemutavusios) to paties tipo 
ląstelės. Tame ir įžvelgiama vėžio priežastis. Tačiau, jei vėžio 
priežastimi laikysime pakitusias ląsteles, kyla klausimas: kodėl 
vėžys pasitaiko ne taip dažnai, kaip galima būtų tikėtis?

Atsakymas būtų toks: vėžinius auglius pagimdo ne mutavu-
sios ar kaip nors kitaip pakitusios ląstelės, bet tik kamieninės 
ląstelės. Kuo jos ypatingos?

Apie kamienines ląsteles pradėta kalbėti tik XX a. pabaigo-
je. Jos pirmiausia buvo atrastos gimstančiuose kūdikiuose, bet 
neilgai trukus kamieninės ląstelės buvo aptiktos ir suaugusiuo-
se. Pasirodė, kad jos yra būtinos organizmo gyvybinei veiklai 
palaikyti. 

Žmogaus kūne yra apie 200 skirtingų rūšių (diferencijuotų) 
arba specializuotų ląstelių. Tai ląstelės, atliekančios tam tikrą 
paskirtį (funkciją), – jos jau negali virsti kitokiomis, nes yra 
specializuotos. Kamieninės ląstelės nėra specializuotos, bet jos 
gali virsti bet kuria specializuota ląstele. Kitaip sakant, tai uni-
versalios ląstelės.

Žmogaus kūno ląstelės nėra pastovios, jos nuolat atsinauji-
na. Specializuotos ląstelės dauginasi dviem būdais: arba papras-
tu specializuotų ląstelių pasidalijimu (mitozė), – kai iš vienos 
ląstelės jai dalijantis atsiranda dvi to paties tipo ląstelės, – arba 
naujos ląstelės atsiranda iš nespecializuotų kamieninių ląstelių. 

Kai kuriuose audiniuose specializuotos ląstelės pačios nega-
li pasidauginti. Pavyzdžiui, išoriniame epidermio (viršutiniame 
odos) sluoksnyje ląstelių branduoliai nuolatos irsta, o bręstant 
eritrocitams, branduoliai išvis yra išmetami iš ląstelių, todėl 
jos negali pasidauginti įprastu ląstelių dalijimosi būdu. Tokiu 
atveju, naujos ląstelės randasi iš nespecializuotų kamieninių 
ląstelių, iš kurių gali išaugti bet kokios rūšies (specializacijos) 
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ląstelės. Todėl kamieninės ląstelės reikalingos tose vietose, kur 
nuolat reikia naujų specializuotų ląstelių, o specializuotos ląste-
lės pačios negali dalytis (daugintis mitozės būdu). Pavyzdžiui, 
taip yra plonajame žarnyne, kuris padengtas vieno sluoksnio 
epiteliu. Specializuotos ląstelės, atsirandančios iš kamieninių, 
išnešamos į paviršių ir sudaro naują epitelio sluoksnį, kuris pa-
keičia suirusįjį. Šitaip, dėka kamieninių ląstelių, žarnyno epitelis 
atsinaujina. 

Įvairių kūno ląstelių atsinaujinimo greitis keičiasi priklau-
somai nuo medžiagos. Ląstelių atsinaujinimo laikas gali būti 
matuojamas paromis, – kaip, pavyzdžiui, plonojo žarnyno epi-
telyje, – o gali tęstis metus ir daugiau, – kaip yra kasoje, kurioje 
ląstelės atsinaujina paprastu dalijimosi būdu. Epitelis arba epi-
telinė medžiaga – tai tankus ląstelių sluoksnis, dengiantis visą 
kūno paviršių, išklojantis visas organizmo ertmes ir atliekantis 
gynybinę, išskyrimo, įsiurbimo funkcijas. Daugumą liaukų su-
daro epitelis. Odos paviršius taip pat padengtas epiteliu arba ra-
giniu sluoksniu. Epitelis dengia sekantį apsauginį odos sluoksnį 
– epidermį (žr. pav. 1 ir pav. 2).

Epiderminis odos sluoksnis (epidermis) ir virškinamojo trak-
to epitelinė paklotė – tai du audiniai, kuriuos labiausiai ir tiesio-
giai veikia griaunantis aplinkos poveikis. Minėtose medžiagose 
ar sluoksniuose specializuotos ląstelės greitai susidėvi pačiose 
pažeidžiamiausiose vietose ir jas greitai pakeičia naujos, specia-
lizuotos ląstelės, kurios atsiranda iš kamieninių ląstelių, esančių 
labiau apsaugotose vietose.

Epidermyje yra keli skirtingi sluoksniai: vidinius sluoksnius 
sudaro apykaitoje dalyvaujančios ląstelės, o išorinius – mirusių 
ląstelių liekanos. Patį giliausią vidinį sluoksnį sudaro prie pa-
matinės (bazalinės) membranos prigludusios pamatinės, kamie-
ninės (bazalinės) ląstelės. Pamatinė membrana epidermį atski-
ria nuo po juo esančios jungiamosios medžiagos arba dermos. 
Pirmasis paveikslėlis vaizduoja odos sudėtines dalis, o antrasis 
detalizuotas – mastelis jame neišlaikytas.
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Odą sudaro keturi sluoksniai: epitelis, epidermis, derma (ti-
kroji oda) ir hipoderma (poodis). Kiekvienas sluoksnis pasižymi 
tik jam būdingomis išskirtinėmis savybėmis ir atlieka tam tikrą 
paskirtį.

Epidermis – tai plonas viršutinis odos sluoksnis, kuriame 
vyksta nuolatinis irimo ir atsinaujinimo procesas. Jame nėra 
kraujagyslių, deguonimi ir maistingomis medžiagomis jį aprū-
pina giluminiai odos sluoksniai. Daugelyje kūno vietų epidermis 
yra 35-50 mikrometrų storio, tačiau paakių srityje jo storis tesie-
kia 20 mikrometrų, – dėl to paakių oda yra tokia jautri ir joje taip 
greitai atsiranda raukšlių. 

Epidermyje vyksta ypatingai svarbus ląstelių atsinaujinimas. 
Naujos odos ląstelės atsiranda žemiausiame epidermio sluoks-
nyje ir palengva juda į viršų. Pasiekusios viršutinį epidermio 
sluoksnį, ląstelės netenka drėgmės, tampa plokščios ir sufor-
muoja popieriaus plonumo apsauginį sluoksnį – epitelį. Naujoms 
ląstelėms judant į viršų, senosios ląstelės, esančios netoli odos 
paviršiaus, miršta ir iškyla į patį viršų. Tačiau odos paviršiuje jos 
išbūna neilgai – netrukus tiesiog nubyra. Nors šio proceso pa-
prastai nepastebime, per dieną mes prarandame 30-40 tūkstančių 
negyvų ląstelių. Tai maždaug 4 kg ląstelių per metus! Epidermis 
nuolat gamina naujas ląsteles, kurios kyla į paviršių ir pakeičia 
mirusias. Gyvi esame tik dėka nuolatinės ląstelių mirties.

Epidermis naujų ląstelių negamina, – tai atlieka epidermio 
apačioje, pamatinėje membranoje esančios kamieninės ląstelės. 
Naujai pagamintos ląstelės virsta odos ląstelėmis (žr. pav. 2). 
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Pav.1.

Pav. 2.

Epidermį sudaro atskiri, viena ant kitos sudėtų ląstelių stul-
peliai. Stulpelių plotis toks, kad po kiekvienu iš jų apačioje telpa 
apie 20 kamieninių (bazalinių) ląstelių. Šias ląsteles pagal jų iš-
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sidėstymą galima pavadinti centrinėmis ir pakraštinėmis. Kie-
kvienas toks stulpelis vadinamas proliferatyviniu epidermio vie-
netu (proliferacija, lot. proles – atžala, palikuonis + fero – nešu: 
tai audinių vešėjimas ar išsišakojimas dėl ląstelių dalijimosi). 
Kiekvieno tokio proliferatyvinio vieneto apačioje yra centrinė 
kamieninė (bazalinė) ląstelė, iš kurios randasi visos šio vieneto 
ląstelės (tokią pačią struktūrą turi ir vėžiniai augliai). 

Tokios kamieninės arba bazalinės ląstelės palikuonių linija 
nenutrūksta visą žmogaus gyvenimą. Šią kamieninę ląstelę ga-
lima vadinti nemirtinga. Kiekvieną kartą, kai kamieninė ląstelė 
dalijasi, viena iš atsiradusių dviejų ląstelių paveldi nemirtin-
gumo „mantiją“. Tuo tarpu kita atsiradusi ląstelė anksčiau ar 
vėliau (galbūt per keletą pasidalinimų) pereina į specializuotų 
ląstelių stulpelį ir galų gale, sudžiūvusi, suragėjusi nusilupa 
nuo odos. 

Kuo skiriasi „nemirtinga“ kamieninė ląstelė nuo kitų ląste-
lių? Iš tiesų ji niekuo nesiskiria nuo savo pagimdytų specializuo-
tų ląstelių. Žodis „nemirtingumas“ apibūdina būsimą dukterinių 
kamieninių ląstelių likimą, bet ne jų vidinę prigimtį. Pagal savo 
savybes jos (dukterinės) gali būti kamieninėmis ląstelėmis, ta-
čiau dauguma iš jų tampa mirtingomis tiktai todėl, kad praranda 
ryšį su bazaline membrana ir kažkur, vystymosi kelyje, jų vidi-
nės savybės pasikeičia tiek, kad būti kamieninėmis jos nebega-
li. Pavyzdžiui, eritrocitai taipogi vystosi iš kamieninių ląstelių, 
tačiau virsdamos eritrocitais jos praranda net savo branduolį ir 
todėl nebegali dalintis savarankiškai. 

Tačiau žodyje „nemirtingumas“ glūdi ir gilesnė su kamieni-
nėmis ląstelėmis susijusi prasmė. Kamieninės ląstelės atsiranda 
vystantis embrionui ir jų paskirtis yra tiekti naujas ląsteles vi-
soms kūno reikmėms – ir augimui, ir remontui, ir atsinaujini-
mui. Todėl jos turi nuolat atsinaujinti ir gyvuoti be perstojo. Šita-
me kamieninių ląstelių nemirtingume ir slypi vėžinių susirgimų 
ištakos. 

Žemėje – erdvės ir laiko pasaulyje – nemirtingumas yra nu-
krypimas nuo normos, t. y. anomalija, nenormalumas. Taigi ne-
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mirtingumas, slypintis kamieninėse ląstelėse, yra vėžio – taigi 
ir mirties – priežastis. Taip jau yra šiame prieštarų pasaulyje: 
nemirtingumas tampa mirties priežastimi. 

Kai ląstelėms trūksta deguonies (hipoksija), jos gali ilgai 
egzistuoti, tačiau daugintis tokiose sąlygose negali. Kamieninei 
ląstelei negalėjimas daugintis tolygus mirčiai, – taip ji užprogra-
muota. Todėl ilgą laiką trūkstant deguonies, kamieninės ląstelės 
gali egzistuoti tik bedeguoninio (anaerobinio) kvėpavimo reži-
mu. Tokiu atveju, jos nesidalija, nes trūksta energijos.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad aerobinį ir anaerobinį kvėpavi-
mą vykdo skirtingi ląstelės organai. Bedeguoninis (anaerobinis) 
kvėpavimas vyksta tik citozolyje. Deguoninį (aerobinį) kvėpa-
vimą vykdo specialios ląstelių organelės – mitochondrijos. Mi-
tochondrijos yra centrai, kuriuose vyksta su maistu gaunamų 
medžiagų – angliavandenių, baltymų arba riebalų – apykaita 
(disimiliacija). Jei dėl kokios nors priežasties ląstelė nebegau-
na deguonies, tai energiją ji gauna tik bedeguoninio kvėpavimo 
būdu. Mitochondrijos yra labai pažeidžios vidinės organėlės, 
jos anksčiau nei kitos reaguoja į patologinių  būsenų atsiradimą 
(deguonies trūkumą, apsinuodijimą, badavimą ar joninį spin-
duliavimą). Jų skaičius gerokai sumažėja, nepriklausomai nuo 
priežasčių, sukėlusių sutrikimą. Pavyzdžiui, netgi badaujant mi-
tochondrijų skaičius gali gerokai sumažėti. 

Kai ląstelę pažeidžia įvairūs veiksniai (temperatūros svyra-
vimai, spindulinė energija ir kt.), pirmiausiai žūva mitochon-
drijos. Be to, iš ląstelių išeina kalio jonai, fosfatai ir kaupiasi 
natrio bei chloro jonai, padidėja sugeriamosios (absorbcinės) 
citoplazmos savybės, ir ląstelėse pradeda vyrauti bedeguoninė 
glikolizė (angliavandenių, gliukozės skaldymas be deguonies). 
Tai yra pirmasis vėžinių susirgimų požymis. Šita vėžinių ląstelių 
savybė yra naudojama PET (pozitronų emisijos tomografijoje) 
tyrimais ieškant vėžinių auglių, – kuo intensyvesnė glikolizė, 
tuo piktybiškesnis navikas. Išgėrus arba suleidus žymėtos (radi-
oaktyvios) gliukozės, ji pirmiausiai nukeliauja į vėžines ląsteles. 
Tai vadinamasis „Varburgo efektas“. Nors ši vėžinių ląstelių sa-
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vybė naudojama diagnostikoje, tačiau vėžio gydymui ji netaiko-
ma. Priežastis paprasta, bet beveik neįveikiama: šimtų milijardų   
medicinos ir farmacijos pramonė pigių gydymo būdų nemėgs-
ta. Kita vertus, onkologiniams ligoniams labai sunku atsisakyti 
įprastos, angliavandeniais gausios mitybos, – jos „reikalauja“ 
auglys.

Prie ląsteles žeidžiančių veiksnių galima priskirti ir amžių: 
senstant ląstelių viduje daugėja natrio ir mažėja kalio, daugėja ir 
vėžinių susirgimų. Tačiau gali būti, kad ne amžius įtakoja ląste-
lėse esančių jonų sudėtį, bet kažkokie pažeidimai, pasitaikantys 
gyvenime, kurie ilgainiui kaupiasi ir veikia mūsų ląsteles. Tyri-
mai parodė, kad senstant mažėja kvėpavimo fermentų aktyvu-
mas, mažiau lieka ir mitochondrijų, kuriose gaminama energija. 
Mažėjant ląstelėse mitochondrijų, galima tikėtis, kad tokios ląs-
telės virs vėžinėmis. 

Jei pirmose deguonies trūkumo stadijose kamieninės ląste-
lės badauja ir beveik nebesidalija, tai žuvus mitochondrijoms 
ir padaugėjus ląstelėse natrio bei chloro, sugeriamosios ląste-
lės savybės labai sustiprėja ir į ląstelę ateina daugiau gliukozės, 
energijos gamyba ląstelėje staigiai padidėja dėka bedeguoninio 
kvėpavimo, ir ląstelės vėl atnaujina dalijimąsi. Tačiau bedeguo-
niniame režime ląstelių specializacija, t. y. virtimas tam tikro 
audinio ląstelėmis, jau nebevyksta, ir todėl iš kiekvienos pasi-
dalijančios ląstelės randasi dvi jau kamieninės ląstelės, iš dviejų 
– keturios ir t. t. Dabar jau daugėja tik kamieninių ląstelių kiekis. 
O tai ir yra vėžinis procesas, nes nebėra mirties.

Kraujo kapiliarai nepasiekia kamieninių ląstelių sluoksnio, 
– šios ląstelės maitinasi iš po jomis esančio jungiamojo audinio 
per pamatinę (bazalinę) membraną. Jei pamatinė membrana yra 
padengta kalcio druskomis, – taip ir būna, kai kraujyje yra per 
daug kalcio, – tai kamieninių ląstelių maitinimas ir jų aprūpini-
mas deguonimi pablogėja dar labiau.

Vadinasi, pagrindinė vėžio priežastis yra ilgas kamieninių 
ląstelių deguonies badas (hipoksija). Todėl tokie susirgimai at-
siranda tik ten, kur yra daug kamieninių ląstelių: plaučiuose, 
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odoje, krūtyse, gimdoje, skrandyje, virškinimo bei kraujodaros 
sistemose. 

Be deguonies trūkumo, nemažą reikšmę vėžiniams susirgi-
mams turi vadinamosios kancerogeninės (lot. cancer – vėžys + 
gr. genos – giminė, kilmė) medžiagos, kurios taipogi pirmiausiai 
veikia kamieninių ląstelių mitochondrijas (klasikinis pavyzdys – 
rūkymas ir plaučių vėžys). Taip pat – radiacija ir ultravioletinis 
spinduliavimas.

Ilgas antibiotikų, pavyzdžiui, tetraciklino ar chloramfeniko-
lio vartojimas taipogi pažeidžia ląstelių mitochondrijas ir tai gali 
būti vėžinių susirgimų priežastis. Kodėl kamieninėms ląstelėms 
ilgą laiką gali trūkti deguonies, jau žinome iš ankstesnių skyrių. 
Ne paskutinė deguonies trūkumo priežastis yra ir per didelis kal-
cio kiekis kraujyje.

Kai deguonies badas (hipoksija) trunka ilgai, pakanka, kad 
vienoje iš kamieninių ląstelių žūtų visos mitochondrijos, ji per-
eitų į bedeguoninį (anaerobinį) kvėpavimą, ir kūne atsiras pir-
moji vėžinė ląstelė. Jokia imuninė sistema negali jos sunaikin-
ti, nes vėžinės ląstelės genomas yra tas pats, kaip ir visų kitų 
organizmo ląstelių, – ji kūnui nesvetima. Čia tinka italų profe-
soriaus Umberto Veronezio pastebėjimas: Mums reikia suprasti, 
kodėl organizmas, kuris iš esmės sugeba apsiginti nuo visko, kas 
jam kenkia, negali atpažinti vėžinių ląstelių ir jas atmesti. Mes 
tikėjomės, kad stiprindami imunitetą galėsim pasiekti numatytą 
tikslą.

Imuniteto stiprinimas, kaip rodo patirtis, nepateisina lūkes-
čių. Imunoterapija neduoda apčiuopiamų rezultatų dėl paprastos 
priežasties: imunitetas vėžinėse ląstelėse nemato nieko svetimo. 

Matome, kad teoriškai vėžinių ląstelių atsiradimui lengvai 
galima užtverti kelią, – viso labo reikia pasirūpinti, kad kraujas 
būtų rūgštus. Šiai temai ir yra skirta ši knyga. Reikia pabrėžti, 
kad visiškai neatsisakius visų pieno produktų (išskyrus sviestą), 
vėžinių susirgimų problema niekada nebus išspręsta, nes piene 
esantis kalcis šarmina kraują, o kalcio jonai dar ir padeda plisti 
metastazėms.
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Gydant vėžį būtina atsisakyti visų pieno produktų (pagamin-
tų ir iš saldaus, ir iš rauginto pieno). Vėžininkų kraujas dažniau-
siai būna labai šarminis – ENG (etitrocitų nusėdimo greitis) apie 
60. Šarminis kraujas yra ne tik piktybinių auglių priežastis, bet 
tolesnėje ligos eigoje jis skatina metastazes. Be to, visos kovos 
su vėžiu priemonės – operacija, spindulinė terapija, chemote-
rapija – dar papildomai šarmina kraują. Šarmina jį ir stresinė 
ligonio būsena, prasidedanti nuo tos akimirkos, kai jis sužino 
apie savo ligą. Visi šie neigiami veiksniai ir skatina ligą. Todėl 
taip sunku užkirsti kelią metastazėms. 

13.8.2. Virusinės kilmės augliai 
Iki šiol kalbėjome apie nevirusinės kilmės vėžį. Apie 90% 

visų piktybinių auglių yra nevirusinės kilmės. Tačiau yra ir vi-
rusiniai augliai. Tai sarkomos – neepitelinės kilmės augliai. Jie 
vystosi iš mažai specializuotų mezenchimos ląstelių, esmėje iš 
tų pačių kamieninių, bet dar funkciškai „neapsisprendusių“ ląs-
telių. Tai tarsi laisvos ląstelės raumenų masėje.

Mezenchima – tai užuomazginis audinys, pagal kilmę (filo-
genetiškai) seniausia mezodermos forma. O mezoderma – tai 
tam tikra embriono ląstelių sankaupa. Dauguma neepitelinės 
kilmės vėžinių ligų – tokių, kaip, pavyzdžiui, leukozės – griežtai 
šio termino prasme, negali būti pavadintos sarkomomis, nes jos 
taip pat yra mezenchininiai augliai. 

Rusų virusologas L. A. Zilberis dar 1946 m. paskelbė viru-
sinę vėžio kilmės teoriją. Pasak jos, onkoviruso genomas, kaip 
fragmentas, įsiskverbia į ląstelės genomą ir tampa tarsi jo sudė-
tine dalimi. Dėl to sveika ląstelė virsta vėžine ir nuo tada auglio 
ląstelei virusas nebereikalingas. Prof. M. D. Frankas-Kamenec-
kis 1983 m. šiuo klausimu taip sakė: Pavyko patikimai įrodyti 
labai retai pasitaikančių auglių virusinę kilmę. Taipogi paaiškė-
jo, kad labiausiai paplitusios vėžio rūšys yra nevirusinės kilmės. 

Kraujo rūgštinimas gali būti labai paveiki priemonė ir prieš 
vėžio virusus, – prieš jiems įsiskverbiant į ląstelę ir jau prasidė-
jus vėžiui, virusus gali sunaikinti kūno gaminamas interferonas 
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(žr. sk. 8.9.3). Tai smulkiai aprašė Janas Gouleris, tas pats, kuris 
įveikė savo sarkomą. Taigi, kai kraujo rūgštinimas yra pakan-
kamas, kūnas gamina labai paveikią priešvirusinę priemonę – 
interferoną. Todėl J. Gouleris pasveiko tikriausiai dėka savojo 
interferono, kurio gamybą jis skatino rūgštindamasis kraują. 

Yra ir dirbtinai pagamintas vaistas interferonas, tačiau jo gy-
domasis poveikis žymiai mažesnis, be to jis labai brangus ir turi 
daug neigiamų pašalinių poveikių.

Ir virusiniai, ir nevirusiniai vėžiniai susirgimai turi vieną 
bendrą savybę: visi jie vystosi bedeguoninio (anaerobinio) kvė-
pavimo dėka. Intensyvų gliukozės rauginimą be deguonies (ana-
erobinę glikolizę) vėžinėse ląstelėse skatina piktybinių ląstelių 
išorinių membranų pralaidumas. Tačiau kol iki vėžinių ląstelių 
nebus nutiestos kraujagyslės, auglys ilgą laiką gali nesivystyti, 
kartais tūnoti nepasireikšdamas metų metus. Kai auglys pradės 
gauti maitinančias medžiagas iš jį pasiekusių kraujagyslių, tada 
jis pradės sparčiai augti.

Viena JAV įmonė sudarė sutartį su Harvardo universitetu, 
norėdama rasti medžiagą, atsakingą už kraujagyslių nutiesimą 
iki vėžinio auglio. Po kelių tyrimo metų buvo gautas atsakymas: 
kraujagyslės ateina į auglį iš sveikų audinių, bet tai vyksta pa-
gal vėžinio auglio komandą. Kokia šio signalo esmė, išsiaiškinti 
nepavyko.

Tai, kad audiniai gali duoti signalą naujų kraujagyslių susida-
rymui (angiogenezei), labiausiai akivaizdu, tyrinėjant piktybinio 
darinio augimą. Kaip vientisa masė augantis auglys ilgą laiką 
lieka labai nedidelis, – tol, kol bus aprūpintas kraujagyslėmis. 
Be vidinės dalies aprūpinimo krauju, auglys gali egzistuoti tik 
maistingų medžiagų iš periferijos dėka, ir todėl sparčiai neauga. 
Tačiau kai vėžinės ląstelės ima skatinti (indukuoti) į auglį prasi-
skverbiančio kapiliarų tinklo susidarymą, tada naviko augimas 
labai paspartėja. 

Yra įtikinami įrodymai, rodantys, kad auglys gali augti ne-
ribotai, išskirdamas medžiagą, vadinamą auglio angiogenezės 
faktoriumi. Mažą gabalėlį auglio persodinus į rageną, jis suža-
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dina greitą kraujagyslių augimą link įsodinto audinio. Matyt, ir 
sveikos ląstelės, kurioms trūksta deguonies, gali skatinti kraujo 
indų augimą, išskirdamos tą patį angiogenezės skatintoją. 

Kadangi vėžinės ląstelės gliukozę perdirba pagreitintai, tai 
gliukozės tiekimas atsilieka nuo jos apdorojimo audiniuose, ir 
todėl augliuose gliukozės lygis yra labai žemas. Dėka šio ypatin-
gumo augliai sugeba „siurbti“ gliukozę iš kraujo. O tai sukelia 
pastebimus postūmius homeostazėje, – ligonio kraujyje cukraus 
lygis gali nukristi iki 6-15 mg/100 ml, tuo tarpu kai norma yra 
80 mg/100 ml, o minimalus kiekis – 50 mg/100 ml. Dėl to vėži-
ninką gali ištikti gili hipoglikemija.

Auglys gali siurbti gliukozę didžiuliais kiekiais. Iš to galima 
padaryti vienareikšmišką išvadą: naviko augimo sustabdymui ar 
net jo sunaikinimui būtina nebevartoti angliavandenių, o ypač 
medaus, cukraus ir visko, kas saldu; taip pat ir krakmolingų 
produktų (miltinių patiekalų, kruopų ir bulvių). 

Epiteliniame audinyje besivystantis vėžys suardo bazalinę 
membraną ir auglio ląstelės ima skverbtis į svetimus audinius. 
Sugebėjimas įsiskverbti į gretimus audinius ir juose augti – pa-
grindinis piktybinio auglio skirtumas nuo gerybinio. Gerybinis 
auglys taip pat pasižymi greitu augimu, dėl ko aplinkiniai audi-
niai atstumiami arba spaudžiami, bet jis neįsiskverbia į kaimy-
ninius audinius. 

13.9. Vėžinių susirgimų paplitimas ir pavojai

Nieko nestebina, kai vėžiu serga seni žmonės. Tačiau kaip 
paaiškinti tai, kad juo serga vaikai? Vėžiniais susirgimais, t. y. 
epiteliniais augliais serga apie 2% vaikų. Dažniausiai jie serga 
sarkoma – piktybiniu mezenchiminės kilmės ląstelių naviku. 
Sarkoma formuojasi kremzlėje, riebaliniame, kauliniame, rau-
meniniame audinyje. Sarkoma yra kur kas retesnis navikas, nei 
iš epitelinio audinio susiformuojanti karcinoma. Jos sudaro tik 
apie 1% visų piktybinių navikų. 

Ką tai reiškia? Tiktai tai, kad vaikų kamieninių ląstelių mity-
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ba per pamatinę (bazalinę) membraną vyksta be problemų, nes 
ši membrana dar neužkimšta kalcio druskomis. O suaugusiųjų 
kraujyje yra daug kalcio druskų, kurios blogina membranos 
pralaidumą, šarmina kraują ir taip prisideda prie auglių atsira-
dimo. Daugelyje auglių yra pastebėta ostifikacija (tarpląstelinio 
audinio apkalkėjimas) ir kalcio druskų nuosėdų. 

Tuo tarpu vaikų sarkomos vystosi dėl nepakankamo kraujo 
rūgštingumo. Nereikia vaikų maitinti pieno produktais, bet dau-
giau dėmesio skirti kraujo parūgštinimui.

Žmonės daugiausia serga epiteliniais augliais (apie 90%). 
Kamieninės ląstelės yra po epiteliais, todėl naudojamas toks 
pavadinimas. Arkliai ir kiaulės tokiais augliais serga tik 20%, 
o avys tik 10%. Beveik kaip vaikai. Ar ne todėl, kad augalinis 
maistas rūgština kraują ir jame mažai kalcio?

Žinome, kad žmogaus amžių ilgina rūgšti kraujo reakcija, o 
rūkymas labai šarmina kraują. Vienos cigaretės neigiamą poveikį 
galėtų pašalinti tik maždaug 25 miligramai askorbo rūgšties. To-
dėl labai lengva suprasti, kodėl rūkantys žmonės greitai sensta. 

Žinoma olimpinė šokių ant ledo čempionė Liudmila Pacho-
mova mirė 39 metų amžiaus nuo plaučių vėžio. Ji rūkė nuolat, 
vieną cigaretę prisidegdavo po kitos. Į vyro pastabas atsakyda-
vo: Aš noriu gyventi pilnavertį gyvenimą. Labai neigiamai rūky-
mas veikia nėščiosios ir kūdikio sveikatą. 

13.10. Vėžinių susirgimų profilaktika

Pasak PSO vėžinių susirgimų profilaktikos komiteto, iki 
90% vėžio atvejų priklauso nuo išorinės įtakos, o 10% nuo viru-
sų ir genetikos. 

Daugelio išorinių veiksnių pakeisti mes negalime. Tačiau ga-
lime pakeisti savo vidinę aplinką taip, kad ji pajėgtų atsilaikyti 
prieš neigiamą išorinį poveikį. Tam mūsų kraujo reakcija turėtų 
būti rūgšti. Kaip tai padaryti, jau žinome. 

Visų pirma, reikia gerti rūgščios reakcijos vandenį, turintį 
mažai kalcio. Antra, – pakankamai valgyti daržovių ir vaisių. 
Trečia, – atsisakyti pieno ir visų jo produktų, išskyrus sviestą, 
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nes juose yra daug kraują šarminančio kalcio. Ketvirta, cukrų ir 
visus miltinius patiekalus bei kruopas vartoti saikingai. Penkta, 
– stebėti, kad pagal energinę vertę angliavandenių būtų apyti-
kriai tiek pat kiek, ir riebalų, panašiai kaip bičių pienelyje. Be to, 
reikalingi gyvuliniai baltymai. Nors jie ir šarmina kraują, bet jie 
yra reikalingi, ir todėl juos vartojant reikia papildomai rūgštinti 
kraują. Šalia viso to, kiekvieną dieną papildomai reikia rūgštinti 
kraują. Tai gali būti stiklinė rūgščių sulčių ar pusė citrinos, ar 
kokia nors organinė rūgštis, pavyzdžiui, citrinos arba acto.

Apie vėžio gydymą nekalbėsime. Vėžys – labai pavojinga 
liga ir ne visose stadijose išgydoma. Dėl to negalima užtikrintai 
siūlyti kokias nors visiems tinkamas gydymo priemones. Gydyti 
turi tik gydytojai atitinkamose įstaigose. Ši knyga skirta tik vė-
žio ir kitų ligų profilaktikai. O tai galima daryti labai sėkmingai, 
turint atitinkamas žinias ir norą gyventi sveikiau.

Vis dėlto, galima pasiūlyti vieną visiems tinkantį patarimą: 
gydantis būtina nuolat palaikyti rūgščią kraujo reakciją. Tam 
galima naudotis L. Polingo patarimu ir kiekvieną dieną suvartoti 
po 10 gramų vitamino C. Galima rūgštinti kraują citrinos rūgš-
timi – kasdien suvalgyti vieną didelę citriną arba išgerti citrinos 
rūgšties tirpalo (5 g rūgšties, atskiestos 0,5 litro kambario tem-
peratūros vandens). 

Kovojant su vėžiu reikia ne tik rūgštinti kraują. Būtina skirti 
dėmesį ligonio mitybai. Joje beveik neturėtų būti angliavande-
nių, o visų pirma – jokių miltinių gaminių ir grūdų, bulvių, pie-
no, nieko saldaus. Tai ką valgyti? Teoriškai reikėtų tik riebalus 
ir baltymus, nes auglys riebalais nesimaitina. Kurį laiką galima 
būtų badauti. 

Sergant vėžiu, kūne jau nebėra glikogeno atsargų ir nėra iš 
kur imti gliukozės, kūnui telikę riebalai, jei dar jų yra, ir balty-
mai. Iš riebalų (tiksliau – iš sudėtinės riebalų dalies – glicerino) 
organizmas nedideliais kiekiais gamina gliukozę, bet tas gliuko-
zės kiekis vis tik nepalyginamas su betarpišku kūno maitinimu 
gliukoze per suvalgomus maisto produktus.

Badavimu vėžiniai susirgimai gydomi jau seniai. Armstron-
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go knygoje „Gyvasis vanduo“ aprašyti vėžio išgydymo atvejai, 
kai gydoma šlapimu. Tačiau esmė ne šlapimas, bet tai, kad gydy-
mo metu ligonis visiškai badauja. Badaudamas jis nutraukia vė-
žinio auglio maitinimą gliukoze ir tik rūgština kraują. Tačiau 
visa tai reikia daryti prižiūrint gydytojui. Nes galimas toks atve-
jis, kai auglys ima staigiai irti ir taip užnuodija visą organizmą. 
Todėl gydymo eiga turi būti suderinta su gydytoju.

Ką dar galima patarti onkologiniams ligoniams? 
Visų pirma, ne panikuoti, bet draugauti su liga. Pirmiausiai 

reiktų savęs klausti: ką aš ne taip dariau? Arba – ko ši liga nori 
mane išmokyti? Labai dažnai, gal net dažniausiai, susergama il-
gai būnant stresinėje būsenoje, todėl būtina tvarkyti savo vidinį 
pasaulį: keisti mintis, pažiūras, vertybes.

Tačiau svarbiausia būtų rūpintis tuo, kaip vėžio, o ir kitų 
ligų, išvengti. Todėl mes kalbame ne apie gydymą, bet apie ligų 
priežastis ir jų profilaktiką. Tam tikslui kraujo rūgštinimas ir an-
gliavandenių kiekio maiste sumažinimas gali būti paprasta, bet 
labai veiksminga priemonė. 

13.11. Vėžį išsigydė atsisakęs angliavandenių

Štai vieno panevėžiečio pasveikimo istorija (glaustai perpa-
sakota pagal www.delfi.lt). 

Kazimieras Petraitis vėžiu susirgo jau išėjęs į pensiją. Me-
dikai diagnozavo mielomą ir sisteminę amiloidozę. Su mieloma 
vidutiniškai išgyvenama šiek tiek ilgiau nei dvejus metus. Treč-
daliui pacientų taikomas kaulų čiulpų persodinimas, likusiems 
– chemoterapija. Ji ligą geriausiu atveju „užmigdo“, taigi ši bet 
kada gali atsinaujinti. Amiloidozės atveju nevaldomai ima ga-
mintis kūnui nereikalingas baltymas, kuris sutrikdo organų vei-
klą. Ją taip pat bandoma gydyti chemoterapija, tačiau gydymas 
nėra veiksmingas – su šia liga išgyvenama vos 1-2 metus.  

2011 m. pradžioje buvo pradėta chemoterapija. K. Petraitis 
gaudavo chemijos ir daugiau niekam nebuvo įdomus. Juk vis 
tiek nurašytas. Laimė, Panevėžyje pateko pas gerą gydytoją, 
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kuri prieš chemoterapiją lašindavo fiziologinį skystį. Tačiau vis 
tiek pradėjo taip silpti, kad pereidavo tik per kambarį iki tu-
aleto. Kadangi jis yra buvęs badavimo seminare, tad griebėsi 
paskutinio šiaudo – nieko nesakęs gydytojams savaitę badavo. 
Kaip bebūtų keista, pradėjo atsigauti. Ne tik galėjo užbaigti che-
moterapiją iki galo, bet ir šiek tiek sustiprėjo. „Nušliaužęs“ iki 
knygyno nusipirko knygą apie priešvėžinę mitybą, kurioje buvo 
rašoma, kad vėžio maistas – cukrus. 

Tai buvo gegužės pradžia. Nuo to laiko jau trečius metus 
K. Petraitis iš savo mitybos yra išbraukęs cukraus ir krakmolo 
turinčius produktus – saldumynus, vaisius, bulves ir grūdinius 
produktus. Gydytojai gąsdino, kad gali ištikti glikeminė koma, o 
ir artimieji tokią mitybą stebėjo su siaubu, tačiau ligonis susti-
prėjo ir rugsėjį jau darbavosi ant stogo.

 Atsigavo ir kitas jo pažįstamas, kuriam buvo diagnozuotas 
tas pats vėžys, – po to, kai žmona iš jo atėmė bulves ir grūdus. 
Tačiau gydytoja teigė, kad niekam negali patarti taip maitintis 
ar badauti, nes niekas jų šitaip nemokė, o dviejų atvejų – per 
mažai. Ligoninėse vėžininkų mityba nepakoreguota. Medikai sa-
kydavo, kad reikia valgyti viską. Oficialios rekomendacijos vėži-
ninkams – valgyti kuo daugiau kruopų.

K. Petraitis valgė viską, išskyrus angliavandenius, kuriuos 
griežtai skaičiavo, kad per dieną nesusidarytų daugiau nei 20-
30 g. Susigrąžino normalų svorį. Kraujo rodikliai taip pat grįžo 
į normos ribas. Pas onkologus jau užtenka tikrintis kartą per 
pusmetį. Vėžio pėdsakų kūne neberandama. Žmogus jaučiasi ge-
rai, nors amiloidozės padariniai liko – koją skauda. Nepaisant 
to, greitu tempu gali įveikti 8 km ir kiti nepastebi, kad kažkas 
negerai. K. Petraičiui 67 metai, ir be angliavandenių jis gyvena 
jau trečius metus. Nepaisant to, sugeba ir lauko darbus dirbti, ir 
šienauti, ir kastuvu griovį iškasti. Yra gyvas pavyzdys, kad kūnui 
nereikia daug angliavandenių. Rudenį nusipirko riebią kiaulę, 
mėsą užsišaldė ir visą sezoną ją valgo. Yra sudaręs tokį racioną, 
kad per dieną gautų tik 20-30 g angliavandenių. 

Per dieną jis suvalgo 3-4 kiaušinius, apie 200-300 g mėsos 
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ir apie 250 g riebalų (dažniausiai kiaulienos taukų arba svies-
to, tuo tarpu aliejaus nevartoja), 300-350 g daržovių. Visiškai 
nevalgo vaisių, išskyrus raugintus obuolius. Nepaisant to, jo 
kraujui medikai neturi priekaištų. Sviestą valgo lydytą. Kad su-
sidarytų pakankamas riebalų kiekis, į maistą jų prisideda papil-
domai, kadangi, jo teigimu, valgant daug baltymų, bet negau-
nant pakankamai riebalų, kyla problemų su virškinimu ir maisto 
medžiagų įsisavinimu.

K. Petraičio racione – daug raugintų daržovių. Jis raugina 
net morkas ir obuolius. Beje, nevengia uogų, žinoma, griežtai 
ribodamas jų kiekį. Vyras labai mėgsta sotų desertą, kuris gali 
atstoti pietus – 30 proc. grietinę sumaišo su žiedadulkėmis ir 
šaldytomis uogomis. Mėsą renkasi riebesnę bei labai vertina 
subproduktus – kepenis, širdis, inkstus, kaulų sultinius ir šaltieną. 
Pasak jo, tai kur kas vertingesnė gyvulių dalis nei raumenys. 
Pieno jis nevartoja, tačiau raugintų pieno produktų nevengia, 
kadangi vėžiui nepatinka pieno rūgštis.

Anot K. Petraičio, žmonėms, kurie nori pakeisti mitybą, la-
biausiai trukdo jų žinios apie sveiką maitinimąsi. Yra pavyzdžių, 
kai žmonės sustabdo vėžio plitimą, bet kai vėl pradeda valgy-
ti įprastai, vėžys grįžta. Žmonės neišlaiko. Beje, sunkiausia tai 
padaryti moterims. Vieną pažįstamą visaip įkalbinėjo atsisakyti 
bandelių, tačiau būtent be jų gyventi ji negalėjo ir dabar jau 
palaidota. Juk krakmolas – tas pats cukrus. 

Su K. Petraičiu susisiekiau ir pasiteiravau, pagal kokią knygą 
jis maitinosi. Tai buvo į lietuvių kalbą išversta vokiečių gydyto-
jo ir žurnalisto J. Kojaus ir M. Franco (Maren Franz, Johannes 
F. Coy) knyga „Naujoji priešvėžinė mityba“. Knyga paremta jau 
minėto O. Varburgo atradimu, kad vėžinės ląstelės nenaudoja de-
guonies, bet energiją gaminasi raugindamos (fermentuodamos) 
gliukozę. Gydymo esmė – atimti iš vėžinių ląstelių jų maistą, t. 
y. angliavandenius. Tada vėžys pats sunyksta. Deja, šioje knygo-
je nieko nerašoma apie rūgšties ir rūgščių maisto produktų reikš-
mę vėžio gydymui bei jo užkardymui. Tai šios knygos trūkumas. 

Atsisakyti angliavandenių, o ypač saldumynų, nevalgant 
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rūgščių maisto produktų yra ganėtinai sunku, o ypač vėžiu ser-
gantiems. Tačiau naudojant rūgštų maistą, saldumynų poreikis 
mažėja. K. Petraitis pats atrado ar susivokė, kad rūgštūs pro-
duktai labai tinka ne tik gydant vėžį, bet ir apskritai mityboje. 
Jei prie Kojaus ir Franco siūlomos mitybos prijungsime rūgštų 
maistą ir rūgštinimąsi įvairiomis organinėmis rūgštimis, – knyga 
labai pravers ne tik sergant vėžiu, bet ir jam išvengti.

13.12. Vėžys ir vartotojų visuomenė

1966 m. L. Zilberis manė, kad vėžinių susirgimų problema 
bus greitai išspręsta. Su šia prognoze palyginkime dvi kitas.

1981 m. išleistos knygos „Trečiosios karalystės paslaptis“ 
autoriai (žr. sk. 8.9.3) rašė, kad pasiekimai vėžio diagnostikoje ir 
jo gydyme jau 1988 metais dvigubai sumažins mirtingumą nuo 
šios ligos. O artimoje ateityje pasirodysiantys nauji stipraus vei-
kimo priešvėžiniai preparatai jau 1997 metais visiškai išlaisvins 
žmoniją nuo vėžio.

Akademikas A. Bajevas (1986 m.) rašė: Kokia prognozė 
penkiems metams? Visų pirma, reikia tikėtis, kad vėžio paslaptį 
per artimiausius penkerius metus mokslas arba įspės, arba bus 
ant lemiamų atradimų slenksčio. Faktai, kurie susikaupė iki da-
bar, neišvengiamai /.../ privers peržiūrėti mūsų supratimą apie 
cheminių sąveikų sistemą žmogaus organizme.

Šiandien jau 2019 metai, tačiau vėžinių susirgimų padėtis 
į gerą pusę nepasikeitė. Kaip matyti iš šio skyriaus pradžioje 
esančio grafiko, vėžys vis dažniau išgydomas, bet susirgimų 
skaičius auga sparčiau, negu išgydymų. Kodėl toks keistas san-
tykis: išgydoma greičiau ir veiksmingiau, bet susirgimų dau-
gėja dar greičiau? 

Paslaptis akivaizdžiai paslėpta, jei būtų šalinama vėžinių su-
sirgimų priežastis, tokio smūgio neatlaikytų nuolat auganti eko-
nomika. Medicinos industrija nemėgsta paprastų, pigių gydymo 
metodų. Parašiau paradoksaliai. Aiškiau sakant, priežastis aki-
vaizdi, bet jos nenorime matyti, nes tektų atsisakyti nuolat au-
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gančios gerovės. Vartotojų visuomenėje esame pasmerkti veiks-
mingesniam gydymui, bet ir dažnesniems susirgimams.

Metams bėgant, pasikeitė tik gydymo ir vaistų kainos. Štai 
„Lietuvos ryte“ (2015-06-20) rašoma: Britų visuomenėje jau įsi-
galėjo svarbus pokytis. Frazę „mirti nuo vėžio“ keičia optimiš-
kesnė – „gyventi su vėžiu“. /.../ Iš dabar Anglijoje gyvenančių 
65 milijonų žmonių beveik kas antras – 47% – tam tikru savo 
gyvenimo tarpsniu susirgs vienokia ar kitokia vėžio forma. Ta-
čiau jau 2020-ais net du iš penkių sergančių nemirs nuo šios 
ligos. /.../ Britų medicininė statistika rodo, kad vėžiu serga ne 
tik rūkaliai ar nutukėliai, bet ir gyvenantys labai sveikai ir ak-
tyviai. Žiniasklaidoje mirgėte mirga straipsniai apie „ryškius 
proveržius“, „naujus revoliucinius metodus“ ar net „stebuklin-
gus ginklus“ kovojant su vėžiu. /.../ Pasenusį ir ne itin veiksmin-
gą chemoterapijos metodą pakeis „išmanieji“ imunoterapijos 
preparatai. O tarptautiniai farmacijos gigantai jau užuodžia 
milžinišką pelną, kurį jiems sukraus šie vaistai. /.../ Atliktas ty-
rimas rodo, kad per 18 metų nuo 1995-ųjų iki 2013-ųjų vėžinių 
vaistų kainos pakilo penkis kartus.

Tokia politika skatina ekonomikos vystymąsi, bet lyg ir ne-
padoru garsiai apie tai kalbėti. Užtat spaudoje kartas nuo karto 
pasirodo visus sudominančios ir daug žadančios antraštės apie 
naujus labai veiksmingus ar net „stebuklingus“ vaistus nuo vė-
žio ar kitokios ligos. 

Štai vienas naujausių tokių daug žadančių pranešimų. 2018 
m. Nobelio premija medicinos ir fiziologijos srityje skirta ame-
rikiečiui Jamesui P. Alisonui ir japonui Tasukui Honjo už jų 
sukurtą vėžio gydymo metodą, slopinant neigiamą imuninį re-
guliavimą. Jau rašėme, kad imuninė sistema su vėžinėmis ląste-
lėmis nekovoja, nes kūnas jų neatpažįsta kaip svetimkūnių, – tai 
yra būtinai organizmui reikalingos kamieninės ląstelės, tačiau 
prie netinkamų sąlygų – trūkstant deguonies – joms teko pereiti 
prie bedeguoninio kvėpavimo ir tuo pačiu sutriko jų virtimas 
specializuotomis (mirtingomis) ląstelėmis. Tyrinėdamas imuni-
nės sistemos veiklą, J. Alisonas 1995 m. atrado imuninės siste-
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mos „stabdžius“, kurie neleidžia naikinti savų ląstelių. Šįkart jis, 
kartu su T. Honjo, surado, kaip „atleisti stabdžius“ ir paskatinti 
žmogaus imunines ląsteles pulti navikus.

 Tačiau pamąstykime. Atleidus stabdžius, imuninė sistema, 
ko gero, ims naikinti ne tik vėžines ląsteles, bet ir kitokias kū-
nui reikalingas ląsteles, kurias anksčiau, kol „stabdžiai“ nebuvo 
atleisti, atpažindavo kaip savas. Tai ir būtų galimas šalutinis, tik 
simptomą naikinančių vaistų poveikis. Šalutinis vaistų poveikis 
sukelia naujas ligas, kurioms gydyti prireikia vėl naujų vaistų 
ir t. t. Tokia yra šiuolaikinė, nuolatiniu augimu grįsta medicina. 
Kaip ir vartotojų visuomenės ekonomika.

13.13. Vėžio gydymas radioterapija ir chemoterapija

Spindulinė terapija naudojama ir prieš operaciją, ir po jos, 
tačiau švitinant iš akiračio išleidžiama viena svarbi aplinkybė: 
tokio gydymo metu gerokai padidėja kraujo šarmingumas. Apie 
tai smulkiau sk. 13.14. Kadangi šarminis kraujas lėtina sveiki-
mą, tai po kiekvieno švitinimo seanso būtina atstatyti kraujo 
rūgštingumą. Tą patį reikia daryti ir po chemoterapijos.

Man teko kalbėtis su ligoniais po tokio gydymo, – rašo N. 
Druzjakas. – Po kiekvieno eilinio seanso jie jautėsi vis blogiau ir 
blogiau. Niekas nesirūpino jų kraujo parūgštinimu, o ir apskri-
tai jie negaudavo jokių nurodymų, kaip maitintis. O mityba labai 
svarbus sveikimo veiksnys. Kai, man patarus, jie parūgštindavo 
kraują, tai ne tik tuojau pat pagerėdavo jų savijauta, bet labai 
greitai atsistatydavo visi kraujo rodikliai.

Bakteriologas V. Longas (Valter Longo, Pietų Kalifornijos 
universitetas, JAV) tyrė badavimo įtaką nuodų poveikiui. Jis su-
leido nuodų dviems žiurkių grupėms. Viena grupė prieš tai dvi 
paras badavo, o kita – ne. Badavusios žiurkės ištvėrė nuodus, 
išliko gyvybingos, jų vidaus organai liko sveiki. Nebadavusių-
jų grupėje liko tik maždaug trečdalis gyvų žiurkių ir tos pačios 
buvo leisgyvės, pažeistais organais. Bandymų rezultatus paskel-
bus spaudoje, žurnalistai išplatino naujieną, kad badavimas sau-
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go nuo pašalinio chemoterapijos poveikio.
Į šią pigią priemonę atkreipė dėmesį ir nedidelės apimties 

bandymus pradėjo tik viena Los Andželo onkologijos ligoni-
nė (USC Norris Comprehensive Canser Center and Hospital), 
išsilaikanti iš privačių aukų ir visuomeninių fondų. Nora Kvin 
(Quinn), kuri sirgo krūties vėžiu, nelaukdama tyrimų pabaigos, 
onkologui leidus, prieš chemoterapiją badavo penkias paras. Po 
pirmosios chemoterapijos ji jautėsi gerai ir galėjo grįžti į darbą. 
Prieš antrąjį seansą ji, onkologo pageidavimu, nebadavo, ir po 
jo jos savijauta buvo labai bloga. Prieš visus kitus seansus Nora 
badavo ir lengvai juos pakėlė.

V. Longas tikrino, kaip badavimas veikia ląsteles: ir svei-
kas, ir vėžines. Po dviejų dienų badavimo pasikeitė ląstelių genų 
veikla: kai kurie genai tapo aktyvesni, o kai kurių veiklumas 
sumažėjo. Vėžinių ląstelių genų veikla pasikeitė priešingai (nei 
sveikųjų ląstelių genų veikla). Paaiškėjo, kad badavimas naikina 
vėžines ląsteles ir be chemoterapijos. Tačiau visuomenėje, kur 
vartojimas yra kertinis ekonomikos akmuo, šis pigus gydymas 
nepaplito. Paviršutiniškas požiūris, įtaigotas egoizmo ir galbūt 
seniau patirtų nepriteklių, mums sako, kad atsisakydami kažko, 
tame tarpe ir maisto, mes netenkame. Tačiau, gyvenant perte-
kliuje ir gerovės sąlygomis, atsisakyti reiškia ne tik netekti, bet 
ir gauti. Šiuo atveju – gauti sveikatos.

 Jau rašėme, kad pagrindinis badavimo gydomasis poveikis 
yra kraujo rūgštėjimas (žr. sk. 4.8; 7.15; 7.17; 7.24). Tai suvo-
kiant, badavimą, kuris daugeliui žmonių yra sunkus ir mažai pri-
imtinas, galima labai palengvinti, geriant rūgštų vandenį. Galima 
ir visai be badavimo apsieiti, tačiau ir prieš, ir po švitinimo arba 
chemoterapijos seansų vartoti daug įvairių organinių rūgščių.

Reikia pasakyti, kad ne tik onkologiniams, bet ir visiems ligo-
niams po operacijų reikia papildomai rūgštinti kraują, nes naujų 
ląstelių augimui, žaizdų gijimui reikalingi vandenilio jonai.

JAV chirurgai pastebėjo, tačiau nepaaiškino vieno įsidėmėti-
no fakto. Pasirodo, kad pooperaciniams ligoniams šiltose pala-
tose žaizdos gyja greičiau, nei tiems, kurie guli vėsesnėse pala-
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tose. Ilgai būnant šaltyje kūnas normaliai temperatūrai palaikyti 
priverstas naudoti energijos atsargas, esančias ATP (žr. sk. 2.5), 
o tokiu atveju kraujas šarmėja. Šarminis kraujas sumažina ląs-
telių augimą (regeneraciją) ir tuo pačiu lėtina pooperacinių žaiz-
dų gijimą. Tačiau jei visiems pooperaciniams ligoniams rūgš-
tintų kraują, tai žaizdų gijimas paspartėtų ir šiltose, ir šaltesnėse 
palatose.

13.14. Radiacija ir magnetinės audros

Skyriuje apie aterosklerozę kalbėjome, kad su laisvaisiais 
radikalais kūne kovoja antioksidacinė sistema. Matyt ši siste-
ma visų pirma buvo skirta kovoti su radiacijos pasekmėmis, nes 
radiacija žmogų veikia visą gyvenimą. Tik tas spinduliavimas 
gali būti labai skirtingas. Esant didesnei radiacijai, pavyzdžiui, 
padidėjus radioaktyvumui po atominės elektrinės avarijos, orga-
nizmo numatytos antioksidacinės sistemos aiškiai nepakanka ir 
reikia jai pagelbėti.

Kadangi antioksidacinės sistemos instrumentas yra vandeni-
lio jonai, tai ir mūsų pagalba turėtų būti vandenilio jonų kiekio 
padidinimas, t. y. kraujo parūgštinimas.

Pati gamta mums nurodo: visi dykumų gyvūnai ištveria žy-
miai didesnes radiacijos dozes, palyginus su žmogumi, nes jų 
kraujo reakcija yra rūgšti. Radiacija šarmina kraują, todėl šar-
minio kraujo požymiai – galvos skausmai, greitas nuovargis ir 
padidintas imlumas visoms ligoms – yra būdingi daugumai gy-
ventojų, gyvenančių radiacija užterštose vietovėse. 

Seniai pastebėta, kad oro pasikeitimai atsiliepia žmonių svei-
katai. Nesunku parodyti, kad oro kaita kenkia tik žmonėms su 
mažu kraujo rūgštingumu.

Magnetinės audros taip pat veikia sveikatą. Sveiki žmonės 
jų nė nepajunta. Nustatyta, kad magnetinių audrų metu padidė-
ja eritrocitų nusėdimo greitis. Jau žinome, kad ENG didėja, kai 
kraujas yra šarminis. Manoma, kad 40% žmonių kenčia nuo ma-
gnetinių audrų. 
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14. SVARBESNI KŪNO PH RODIKLIAI

Žemiau esančiame paveikslėlyje pavaizduotieji pH rodikliai 
jau buvo vienur ar kitur paminėti ir aptarti šios knygos tekste. 
Kadangi tai labai svarbūs rodikliai, siekdami susidaryti pilnesnį 
vaizdą, juos aptarsime išsamiau, nevengdami pasikartojimo.

14.1. Oda

Gyvename ne tik gyvūnų ir augalų apsuptyje, – mus supa ir 
trečioji nematomos gyvybės – bakterijų ir virusų – karalystė. Jie 
pirmieji atsirado ir paskutiniai išnyks, nes yra geriau prisitaikę 
išlikti. Kai kurie iš jų būtinai reikalingi, o kai kurie kenksmingi.  

„Kenksmingi“ – įprastas, tačiau trumparegiškas žodis. 
Kenksmingais juos galima vadinti tik sąlyginai. Tokiais jie tam-
pa, kai, netinkamai maitindamiesi ar elgdamiesi, pažeidžiame 
natūralias kūno apsaugas. Atstačius natūralumą, jų kenksmin-
gumas išnyksta. Buvo laikai, kai visus mikrobus laikėme kenks-
mingais. Karčios patirties pamokyti, jau žinome, kad be kai ku-
rių iš jų nebūtume sveiki. 

Žmogus per milijonus metų prisitaikė gyventi natūralioje 
gamtinėje aplinkoje, – tokioje, kokia ji yra. Evoliucijos eigoje 
susiformavo ir natūralios apsaugos. Viena iš jų yra rūgštinis žmo-
gaus odos potencialas, kurio pH yra maždaug 5,5. Tai rūgštinis 
mūsų „apsiaustas“. Jis saugo mus nuo įvairias ligas sukeliančių 
biologinių veiksnių (patogenų). Žinome, kad po pirties lengviau 
peršąlame. Taip yra todėl, kad muilais nuplovėme rūgštinę dangą 
ir per tas kelias valandas, kol organizmas atstato natūralų odos 
rūgštingumą, ligų sukėlėjams lengviau į mūsų kūną patekti. La-
bai dažnai su muilu praustis nepatartina, nes aliname organizmą, 
versdami jį kaskart atstatinėti nuplautąjį rūgštingumą. 

Jei dažnai su muilu prausiatės dėl prakaito kvapo, tai tas 
nebūtina, nes prakaito kvapą labai gerai panaikina actas arba 
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citrinos rūgštis. Tereikia 9% arba 6% actu patepti pažastis, pė-
das ar kitas vietas. Taip panaikinsite prakaito kvapo priežastį, 
o ne simptomą, kaip tai daro dezodorantai. Kvapą skleidžia ne 
prakaitas, bet prakaitu mintančių bakterijų išskyros. Rūgštis su-
naikina bakterijas, bet neužkemša prakaito liaukų. O prakaituoti 
reikia, – tai naudinga sveikatai. 

Jei actu tepsite pėdas, neliks ne tik nemalonaus kvapo, jos 
bus ir švaresnės. Be to, tai labai gera apsauga nuo grybelio. Jei 
grybelis įsisenėjęs, 9% acto gali ir nepakakti greitam jo sunai-
kinimui. Norėdami greičiau, tepkite 70% acto esencija, tačiau 
labai atsargiai – mažu šepetėliu ir tik grybelio pažeistas vietas. 
Tokio stiprumo actas jau gali nudeginti odą. Nežymūs nudegi-
nimai nekenkia, – oda greitai atauga. Tai nepalyginamai geriau, 
negu, gydant grybelį, lupti nagus. 

14.2. Burna

Žmogus – tai galvą, rankas ir kojas turinti žarna. Toks pa-
lyginimas gali šokiruoti, bet jis paryškina tai, ką pamirštame. 
Valgydami nuolat kažką kemšame į save, tačiau kartu su maistu 
į burną patenka ir nematomoji gyvybė – bakterijos bei virusai. 
Gamta sukūrė užtvaras, kurios naikina ligų sukėlėjus (patoge-
nus). Pirmoji užtvara yra seilės. Burnoje esančios liaukos ga-
mina seiles, kurių rūgštingumas yra 6,2-6,5 pH. Gamta neklysta 
gamindama rūgščias seiles. Gyvūnai, laižydami žaizdas, dezin-
fekuoja jas rūgščiomis seilėmis. Rūgščios seilės stabdo bakterijų 
veiklą. Atsimenu, kad vaikystėje sužeistą vietą aplaižydavome, 
o vėliau imta drausti. Šiuolaikinio žmogaus burna, pasirodo, yra 
užkrato (infekcijų) šaltinis. Gydytojai draudžia kramtyti nagus, 
nes, prakandęs iki kraujo, gali pasigauti užkratą. Pasak medikų, 
bakterijos iš burnos nukeliauja į sąnarius, smegenis ir kitus kūno 
organus.

Bet reklama ragina neutralizuoti rūgštis burnoje, kramtant 
kramtomąją gumą. Įtikinimui rodo, kaip rūgštyje suminkštėja 
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kiaušinio lukštas. Po tokios reklamos bijomės ką nors rūgštaus 
paimti į burną. Tačiau kiaušinio lukštus suminkština tik ta rūgš-
tis, kurios pH yra 2,0-1,0.

 Kai burnos seilės yra truputį rūgščios, nesusidaro apnašos 
ant dantų ir liežuvio arba jų būna labai nedaug. Apnašos yra bur-
nos ertmės bakterijų veiklos produktas. Kai seilės rūgščios, bak-
terijų veikla sustoja. Jau keleri metai burną skalauju parūgštintu 
vandeniu. Apnašų beveik nebūna, sumažėjo ir poreikis valytis 
dantis šepetuku su pasta. Visai kitas pojūtis, kai dantys be apna-
šų. Pakanka po valgio išvalyti tarpdančius krapštuku. O burnos 
higienos specialistai pataria grandikliu liežuvį valyti net du kar-
tus per dieną.

Burna, kurioje pastovi temperatūra ir drėgna, gali tapti labai 
palankia terpe klestėti ir daugintis mikroorganizmams. Taip ir 
būna, kai seilės tampa nebe rūgščios reakcijos, kaip numatyta 
Gamtos, bet šarminės, nes daugelio šiuolaikinių žmonių seilių 
pH – dėl reklamos ir šarminančios mitybos (daug saldumynų ir 
angliavandenių) – gerokai pasistūmusi į šarminę pusę. 

Skirtingi šaltiniai nurodo skirtingą seilių pH normą. Štai 
trys internete skelbiami seilių pH normos pavyzdžiai: 6,5-7,5; 
7,1-7,5 ir net 7,4-7,6. Tai jau šarminė aplinka. Šitokios reakci-
jos seilės dabar dažniausiai ir būna. Tokioje aplinkoje bakterijos 
jaučiasi labai gerai. Normų nevienodumas ir jų kryptingas išsi-
mėtymas rodo palyginti greitą seilių rūgštingumo pasikeitimą.

Dantų karieso bakterijos gerai vystosi ir ėda dantis, kai bur-
nos ertmė yra šarminė. Karieso profilaktika būtų po valgio (ypač 
po saldžių patiekalų) praskalauti dantis truputį parūgštintu van-
deniu. Rūgštinti reikia labai nedaug: citrinų ar acto rūgštimi (pH 
5,5- 6,0), tai vos juntamas rūgšties skonis. Rūgštis saugo dantis 
nuo bakterijų veiklos ir naikina blogą kvapą iš burnos, nes smar-
vę, kaip ir pažastyse, skleidžia bakterijų veiklos produktai.

16.3. Skrandis

Kita labai svarbi rūgštinė kūno terpė yra skrandis. Pirmo-
ji skrandžio paskirtis yra maisto smulkinimas. Ne virškinimas, 
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kaip paprastai sakoma, bet smulkinimas. Susmulkintas maistas 
virškinamas plonajame ir storajame žarnyne. Antroji skrandžio 
paskirtis – naikinti su maistu patekusius mikroorganizmus. Abi 
šias užduotis atlieka skrandžio išskiriama druskos rūgštis – HCl. 
Kuo stipresnė skrandžio rūgštis, tuo geriau ir greičiau smulkina-
mas maistas, tuo veiksmingiau naikinami su maistu patekę ligų 
sukėlėjai (patogenai). Gerai susmulkintas maistas neužsibūna 
skrandyje ir keliauja į dvylikapirštę žarną virškinimui.

Jei skrandyje maistas užtrunka ilgai, mus vargina jaučiamas 
sunkumas, raugėjimas, nemalonus kvapas, rėmuo. Šie ir kiti 
simptomai dažniausiai laikomi padidėjusio skrandžio rūgštingu-
mo požymiais, tačiau net paprasta logika byloja, kad yra prie-
šingai. Tvirtinančių, jog dėl to kaltas padidėjęs rūgštingumas, 
reiktų paklausti: kokia yra skrandžio paskirtis ir kaip jis tą pa-
skirtį atlieka?

Tam, kad skandis tinkamai atliktų savo užduotį, jo rūgštingu-
mas turi būti didelis – nuo 1,0 pH iki 1,5 pH. Kiti šaltiniai nuro-
do platesnes ribas – 0,8-2,0 pH. Kuo didesnis rūgštingumas, tuo 



288

geriau ir greičiau skrandis smulkina maistą ir naikina mikroor-
ganizmus. Sveikesni yra tie žmonės, kurių skrandžio rūgštingu-
mas yra didesnis, nes jų skrandis geriau smulkina. Švaresnis ir 
jų liežuvis. Padidinto skrandžio rūgštingumo nebūna, bet, pasak 
B. Bolotovo, būna padidintas kvailumas.

Didelis skrandžio rūgštingumas saugo ir nuo apsinuodijimo 
maistu, tiksliau – nuo puvimo bakterijų ir grybelių. Pajutę apsi-
nuodijimo požymius, išgerkite 5 g ištirpintos citrinos rūgšties. 
Jei dar nepraeina, – pakartokite, ir negalavimo sukėlėjas bus su-
naikintas. Džarvis pataria prieš valgant senoką ar įtartiną maistą, 
išgerti acto. Apskritai, jei po valgio jaučiate, kad prastai virški-
na, padidinkite skrandžio rūgštingumą bet kokia rūgštimi.

Skrandžio rūgštingumas ir tuo pačiu pajėgumas smulkinti 
maistą priklauso nuo to, kiek jis sugeba išskirti druskos rūgšties. 
Senstant silpsta visų organų veikla. Sulaukus 60 metų, skrandžio 
rūgštingumas, palyginus su tuo, koks jis buvo jaunystėje, būna 
sumažėjęs 4-5 kartus. Prisiminkime, kaip jausdavomės prikimšę 
pilvą jaunystėje, ir kaip – jau pagyvenę. Pažvelgęs į save nu-
stembu, kaip sumažėjo virškinimo pajėgumas. Turbūt labai ne-
apsiriksiu spėdamas, kad suskirstytos mitybos (atskirai valgyti 
angliavandenius, atskirai baltymus) idėja kilo pagyvenusiems 
sveikuoliams, kurių skrandis jau nebuvo toks pajėgus, kaip jau-
nystėje.

 Rėmuo arba gastroezofaginis refliuksas taip pat dažniausiai 
laikomas padidėjusio rūgštingumo simptomu. Atrodytų akivaiz-
du: graužia skrandžio rūgštis. Taip, ėda rūgštis, bet ne skrandį, 
o stemplę. Rėmens priežastis yra neužsidarantis raukas (sfink-
teris). Pro pravirą angą rūgštis iš skrandžio patenka į stemplę ir 
ją graužia. Raukas užsidaro, kai jį dirgina rūgštis, o sumažėjus 
skrandžio rūgštingumui, raukas nebeužsidaro. Tačiau išgėrus 
rūgšties, rūgštingumas padidėja, raukas užsidaro ir rėmuo iš-
nyksta. Taigi darykite atvirkščiai: vietoj sodos naudojimo susti-
prinkite skrandį išgerdami rūgšties. Taip šalinsite priežastį, bet 
ne slopinsite simptomą (o kad būtų drąsiau, pažiūrėkite TV laidą 
„Klauskite daktaro“, 2018-04-12).
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14.4. Žarnynas

Skrandį palikusi susmulkinta rūgšti košelė patenka į dvyli-
kapirštę žarną, kur ją tuojau pat neutralizuoja šarminės kasos 
sultys ir kepenų tulžis. Čia vyksta tolesnis maisto virškinimas ir 
įsisavinimas – jau šarminėje terpėje, kurios pH yra 8,0-8,8. 

Iš plonojo žarnyno maistas keliauja į storąją žarną, kurios 
aplinka taip pat šarminė, bet šiek tiek mažiau nei plonosios žar-
nos – 7,8-8,0 pH. Tokioje, jiems palankioje, silpnai šarminėje 
terpėje gyvena ir mums tarnauja žarnyno mikroflora – daugybė 
įvairiausių žarnyno bakterijų, padedančių įsisavinti suvalgytą 
maistą. Į žarnyną rūgštis jau negali ir neturi patekti, nes naikintų 
žarnyno bakterijas, kurios ten būtinai turi būti. Suvalgytos arba 
išgertos rūgšties vandenilio jonai H+ per skrandžio sieneles tie-
siogiai patenka į kraują arba ją, kaip ir kitą skrandžio rūgštį, nu-
keliavusią į plonąją žarną, neutralizuoja kasa ir tulžis. 

Apie storojo žarnyno bakterijas, vadinamąjį mikrobiomą, 
kuris dabar jau laikomas atskiru labai reikšmingu organu, būtų 
galima ir reikėtų daug ką parašyti, nes nuo jo veiklos labai pri-
klauso ir fizinė, ir psichinė sveikata. Taip, psichinė sveikata taip 
pat labai priklauso nuo to, kaip jaučiasi mūsų žarnyno gerosios 
bakterijos. Bet šiais laikais, o ypač turtinguose kraštuose, šios 
bakterijos yra naikinamos ir apleistos. Jas naikiname vartodami 
– reikia ar nereikia – antibiotikus. O mariname badu, valgydami 
rafinuotą ir perdirbtą maistą. Tačiau kaip tik toks maistas tinka 
blogosioms bakterijoms vešėti. Tuo tarpu gerųjų penas yra skai-
dulos (žr. sk. 7.23), kurių mūsų maiste liko labai mažai. Kuo ge-
riau mikrobiomui, tuo žmogus sveikesnis. Ir atvirkščiai. Kokios 
bakterijos vyrauja – gerosios ar blogosios, – apytikriai galima 
nustatyti pagal išmatų kvapą. Kuo bjauresnė smarvė, tuo dau-
giau blogųjų bakterijų. Ir atvirkščiai. 
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15. SAVELIJAUS KRAMAROVO LIKIMAS

Apie populiarų kino aktorių Savelijų Kramarovą jo žmona 
rašė: 

Daug metų Savelijus griežtai, netgi fanatiškai rūpinosi savo 
sveikata. Jis kruopščiai studijavo visus dietologų nurodymus, 
patarimus ir Rytų medicinos pagrindus. Ant sienų iškabino dau-
gybę sveikatos receptų. Jis darė viską, kas tik įmanoma, kad ne-
sirgdamas galėtų sulaukti gilios senatvės. Ir juokavo: „Tai pir-
mas bandymas sulaukti 140 metų nesergant“.

Rytais jis gėrė vaistažolių arbatą. Po to, pasimeldęs bėgda-
vo prie vandenyno (gyveno San Fransiske, keli kvartalai nuo 
pakrantės). Didžiąją metų dalį plaukiojo. Bėgimas, mankšta 
gryname ore, po to pirmi pusryčiai – įvairūs švieži vaisiai. Po 
to higieninės procedūros ir antri pusryčiai – salotos iš šviežių 
daržovių.

Pietūs būdavo paprasti ir gana vienodi: į termosą Savelijus 
įberdavo kruopų (kiekvieną kartą kitokių), užpildavo verdančiu 
vandeniu ir po kelių valandų pietūs būdavo paruošti. Į košę įmai-
šydavo alyvų aliejaus, medaus, kartais saulėgrąžų sėklų ar razinų. 

Vakarienė – vėl žalios daržovės, košė, tofu (sojų varškė). Vis-
ką jis pirkdavo parduotuvėse „Sveikata“, t. y. viskas buvo 100% 
natūralu.

Penktadieniais Savelijus valgė žuvį, kurią trumpai virdavo 
garuose. Dienos bėgyje gerdavo daržovių sultis. Savelijus ne-
valgė nei druskos, nei cukraus, nei duonos ir kitokių miltinių 
gaminių, nei pieno produktų, nei kiaušinių, nekalbant jau apie 
mėsą. Jis taipogi atsisakydavo ir virto valgio. Aš dažnai virda-
vau daržovių sriubas ir ruošdavau mišrainę, bet jis nevalgė. 
Tiesa, kartais paprašydavo pakepti jam bulvių, bet be riebalų 
ir druskos. Tik retkarčiais, švenčių proga jis suvalgydavo kažką 
skanaus. Laikas nuo laiko jis valė organizmą badaudamas. 
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Nežinia, kas nuvarė jį į kapus. Šešiasdešimt pirmaisiais  gy-
venimo metais sausio mėnesį jo tiesiojoje žarnoje buvo rastas 
vėžys. Vasario pradžioje Savelijų operavo ir paskyrė sustiprintą 
chemoterapijos kursą. Tuo metu jo kojose pasireiškė trombozė. 
Vėliau trombai pasklido po visą kūną, pateko ir į smegenis. Visą 
gegužės mėnesį Savelijus po dviejų insultų gulėjo ligoninėje – 
aklas, nebylys, paralyžiuotas. Tik gerai jį pažinoję žmonės su-
prato jo tragišką padėtį. Jis mirė tų pačių metų (1995) gegužę.

N. Druzjakas įvertinto tai, kas atsitiko S. Kramarovui, vado-
vaudamasis savo knygoje aprašyta teorija. Glaustai perpasakosi-
me. Galima spėti, kad tarp knygų, kuriomis naudojosi Savelijus, 
buvo ir P. Brego knyga „Badavimo stebuklas“. Tokią prielaidą 
galima daryti iš to, kad jis maitindamasis atsisakė druskos, mė-
sos, duonos ir miltinių gaminių, cukraus ir pieno, o taip pat va-
lėsi organizmą badavimais.

Visame tame nieko blogo nėra. Nors Bregas ir manė, kad 
tokiu būdu jis šarmina kraują, bet iš tikrųjų vyko kraujo rūgšti-
nimas. Tačiau galbūt Kramarovas pažodžiui sekė klaidinga Bre-
go nuomone, kad kraują reikia šarminti šarminiais produktais? 
Savelijus baigė Miškų institutą, kuriame chemija buvo vienas 
iš pagrindinių dėstomų dalykų, ir todėl jis ne žodžiais, bet iš 
tikrųjų žinojo, kuo skiriasi rūgštinė reakcija nuo šarminės. Taigi 
jis galėjo tikslingai visais būdais šarminti kraują. Apie tai galima 
tik spėlioti. O iš tikrųjų mityba buvo bloga tuo, kad joje dide-
lę dalį sudarė kruopos. Beveik visų grūdinių kultūrų baltymai 
yra nesubalansuoti, jie šarmina kraują (amoniaku). Be to, visos 
kruopos būdavo tik užpilamos verdančiu vandeniu termose, ir 
todėl jos virškinosi sunkiai. Matyt, virškinimas tęsdavosi dar ir 
tiesiojoje žarnoje, nors jis turėtų baigtis dvylikapirštėje žarnoje, 
ir todėl tiesioji žarna buvo intensyviai šarminama. 

Vakarienei vėl – žalios daržovės, košė, sojų varškė. Tofu – 
tai labai koncentruotas baltyminis maistas. Jis taipogi šarmina 
kraują ir taip pat amoniaku. Be to, sojų varškėje (tofu) yra daug 
kalcio. 
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Atkreipkite dėmesį ir į arbatą iš gydomųjų žolelių, kurią ry-
tais gėrė Kramarovas. Nežinoma, kokias žoles jis naudojo, bet 
aišku viena: tokia arbata buvo šarminė, nes džiovintų žolių arba-
ta visada yra šarminės reakcijos. Be to, nuolat gerti vaistinių žo-
lių antpilus yra taip pat pavojinga, kaip ir sveikam žmogui gerti 
vaistus sveikatos stiprinimui. Pasekmės gali būti priešingos, vi-
sai ne tos, kurių tikimės. O riebalų, kurie būtų galėję parūgštinti 
kraują, Savelijus nevalgė. 

Peržiūrėję Kramarovo mitybą matome, kad ji nebuvo gera. 
Tačiau be maitinimosi yra dar vienas labai svarbus veiksnys, ga-
lintis daryti blogą poveikį sveikatai. Tai psichologinis veiksnys. 
Jau sakėme (žr. sk. 13.2), kad dvasinė (psichologinė) būsena yra 
svarbi vėžinių susirgimų priežastis, ir kad beveik visi (95%)  su-
sirgusieji vėžiu buvo jos paveikti. 

Žinoma nemažai atvejų, kai žmonės, emigravę į užsienį, su-
sirgdavo, tame tarpe ir vėžiu. Tiesioginė to priežastis – nuolati-
nė stresinė būsena, sukelta naujų gyvenimo sąlygų ir sunkaus 
prisitaikymo prie jų. 

1987 m. Paryžiuje nuo vėžio mirė 54-ių metų amžiaus kino 
režisierius A. Tarkovskis. 1983 m. jis išvyko į Italiją filmuoti 
„Nostalgijos“ ir, spaudžiamas draugų, norėjusių jam gero, o tai-
pogi žmonos, kuri norėjo gyventi užsienyje, į tėvynę negrįžo. 
Tai buvo pati bjauriausia mano gyvenimo diena, – rašė jis apie 
tai savo seseriai. S. Kramarovas taip pat buvo aktorius emigran-
tas ir jam sunkiai sekėsi naujose sąlygose. Naujas aforizmas: 
Kai gyvenimas griūva, jūs užaugate arba užsiauginate vėžį.

Papildomai šarminti kraują galėjo ir beveik ištisus metus be-
sitęsiančios maudynės vandenyne, nes okeano vandens pH yra 
8,0. Bet dar labiau, nei sūrus okeano vanduo, kraują šarmina 
ultravioletiniai saulės spinduliai. O juk San Fransiskas yra 370 
platumoje – ypač aktyvios spinduliuotės juostoje.

Matome, kad svarbiausia Savelijaus Kramarovo mirties prie-
žastis galėjo būti labai šarminis kraujas. Tokią išvadą patvirtina 
ir trombozė. Trombų priežastis – šarminis kraujas ir didelė kal-
cio koncentracija jame. Galima bandyti prasidėjusią trombozę 
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susieti su operacija. Toks ryšys visai galimas, nes po kiekvienos 
operacijos kūnas sutelkia visą savo rūgštingumą pažeistų audi-
nių atstatymui, ir todėl po operacijos kraujo rūgštingumas suma-
žėja ir padidėja trombų susidarymo galimybė. Tačiau kai kraujas 
yra pakankamai rūgštus, tada tie prarasti vandenilio jonai, kurie 
būna sunaudoti žaizdų gijimui, yra nebe tokie svarbūs. Bet kai 
iki operacijos kraujas būna gerokai šarminis (sergančių vėžiu 
staigiai pakyla eritrocitų nusėdimo greitis), o tai rodo didelį šar-
mingumą, tai po operacijos kraujo rūgštingumas gali katastrofiš-
kai sumažėti. Matyt taip ir buvo S. Kramarovo ligos atveju.

Didelės pastangos, o ypač perdėtos, neatneša lauktų pada-
rinių, bet tampa nuolatinės įtampos šaltiniu. Mano nuomone, 
gyvenimo trukmę ir pagrindinius jo įvykius siela pasirenka dar 
prieš gimimą, bet žmogaus atmintyje tai neišlieka (gimti-migti). 
Tačiau gyvenimo kokybė ir tai, kokiais būdais ar keliais žmogus 
atkaks į pagrindinius savo gyvenimo įvykius bei mirtį, priklauso 
nuo jo pasirinkimų.
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16. MOKSLININKO NUOMONĖ

Šiame skyrelyje pateiktas medicinos mokslų daktaro, profe-
soriaus I. Kruko (И. Крук) atsiliepimas. 

Nuo tada, kai buvo nustatyta, kad mūsų kūne yra rūgščių ir 
šarmų pusiausvyra, mokslininkai manė, kad ligų priežastis yra 
padidėjęs kraujo rūgštingumas. Pavyzdžiui, žymus biochemikas 
V. Karavajevas manė, kad ląstelėse vyrauja rūgšti aplinka, nes 
angliavandenių, baltymų ir riebalų oksidinimas baigiasi, susi-
darant ditrikarbonatinėms rūgštims. Todėl kūne dažniausiai yra 
rūgšti aplinka. A. Abramovas tiesiog rašo: Daugumoje iš mūsų 
yra rūgšti aplinka. Svarbu pastebėti, kad šiandien Maskvoje 
yra tūkstančiai V. Karavajevo sekėjų, tarp kurių daug gydyto-
jų, manančių, kad kalcio perteklius neužsilaiko kūne ir nesudaro 
akmenų inkstuose. 

Tačiau, remdamasis šiuolaikine literatūra ir tyrimais, akade-
mikas N. Druzjakas iškėlė naują ligų atsiradimo ir jų gydymo 
teoriją. Paaiškėjo, kad mūsų kūnas dažniausiai yra ne rūgštus, 
kaip buvo manoma anksčiau, bet atvirkščiai – šarminis. Ligos 
vystosi ne tada, kai organizmas yra rūgštus, o priešingai, – kai 
jis yra šarminis.

Iki šiol manyta, kad sveikatos pablogėjimui turi įtakos už-
teršta aplinka, kurioje gyvename (vanduo, oras, kenksmingais 
transriebalais užnuodytas maistas, nitratai), imuninės sistemos 
nusilpimas, rūkymas ir t. t. Tačiau iš tiesų pagrindinį vaidmenį 
ligų atsiradime atlieka kraujo šarmingumas. 

Odesos Regioninės mokslų akademijos akademiko N. Druzjako 
metodu išgydomos kone visos ligos. 
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17. APIE GYVENIMĄ, 
SVEIKATĄ, LIGĄ, MIRTĮ

Gyvenimas yra paradoksalus – jis niekaip nenori tilpti į nu-
braižytas schemas ar nustatytus rėmus. Teorijos lieka teorijomis, 
o gyvenimas gyvenimu. Jame būna visko, neretai viskas vyksta 
visai kitaip, negu tikėjomės. Būkime atviri gyvenimui, jo netikė-
tiems posūkiams. Gyvenkime be lūkesčių. Juokimės. O išmin-
ties semkimės iš laiką įveikusių paradoksalios išminties perlų.

Štai keli iš jų:

Apie tai, kas yra gera ir teisinga, nespręskite pagal autoriteto 
dydį, nes kai kuriais klausimais žemesniojo nuomonė gali būti 
teisingesnė už didesnių autoritetų nuomonę. Bizantijos impera-
torius Justinas

Gyvenimas keistas dalykas. Ilgai aš apie jį galvojau ir mąsčiau, 
tačiau su kiekviena diena man jis darosi vis labiau nesupranta-
mas. Kodėl tokia didžiulė trauka gyventi? Juk gyvenimas – tai 
žaidimas, iš kurio žmogus niekada neišeis nugalėtoju. Gyventi 
– tai reiškia sunkiai dirbti ir kentėti, kol nepastebimai atslinks 
senatvė, – ir tada ant užgesusio laužo šaltų pelenų mes nulei-
džiame rankas. Gyventi sunku. Vaikas gimsta kančiose, kančio-
se senas žmogus išleidžia paskutinį atodūsį, o ir visos mūsų die-
nos pilnos liūdesio ir rūpesčių. Ir vis tiek į mirties glėbį žmogus 
eina nenoromis, klupdamas, krisdamas, atsigręždamas atgal. O 
juk mirtis gera. Tik gyvenimas suteikia kančias. Tačiau mes my-
lime gyvenimą ir neapkenčiame mirties. Tai labai keista! Džekas 
Londonas - 

Gyvendami sistemoje, mes ją sugeriame ir mąstome taip, kaip ji 
liepia.  Džeimsas Duglasas

Keista, bet tuomet, kai ko nors atsisakai, gyvenimas labai pra-
turtėja.  J. Donohju
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Gyvenimas yra toks, kokios yra mūsų mintys ir tikėjimas. 

Kad laimėtum gyvenimą, pirma reikia jį prarasti.

Kam pasaulis yra iliuzija, to nemato mirties Dievas. Dhamapada  

Tam, kuris gyvena jausmais, gyvenimas yra tragedija; kuris gy-
vena mintimis, – komedija; o kuris gyvena ir jausmais, ir protu 
– drama.

Tik labai nedaug kas gyvena šia diena, dauguma ruošiasi gyventi 
vėliau. 

Už nieko jau nesilaikau. Gražus pasaulis tolstant. A. Puišytė

Gyventi – tai pamažu gimti.

Civilizacija taip palengvino gyvenimą, jog greitai gyvenimas 
taps nepakeliamas. M. Tvenas 

Iliuzijų, kaip ir dantų, netenkame su amžiumi.

Yra du būdai nugyventi gyvenimą. Vienas – kai stebuklų nebū-
na. Kitas – lyg viskas būtų stebuklas. A. Einšteinas - 

Gera gyventi, nors skauda. Skauda, nors gera. E. Perednytė

Gyvenimas yra medaus ir tulžies derinys. Apulėjus  

Jei viskas visada būtų gerai, tai nebūtų nieko gero. Merfis 

Ne todėl nesiryžtam, kad sunku, bet sunku todėl, kad nesiryž-
tam. Seneka 

Kur beeitum – nesvarbu koks oras – visada pasiimk nuosavą 
saulę. 

Kas moka – daro, kas nemoka daryti – moko, kas nemoka mo-
kyti – vadovauja.

Kad žmogus liautųsi standartiškai šypsojęsis, jam reikia pasaky-
ti porą nestandartinių frazių.

Jei nerandi išėjimo, išeik pro įėjimą. 

Nebūsi sveikesnis, jei gerai prisitaikysi prie akivaizdžiai sergan-
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čios visuomenės. Krišnamurti. 

Kūnas turi nuostabią savybę – sveikti pats, kai mes jam tai lei-
džiame.

Maitinantis netinkamai, neįmanoma išlikti sveikam.

Kartais mes nukankiname savo kūną maistu.

Gyventi labai ilgai labai pavojinga sveikatai. Merfis 

Jei žmogus iš tikrųjų nori gyventi, tai medicina bejėgė.

Medicinos galimybės neribotos, ribotos tik pacientų galimybės.

Jei jūs šiandien gerai jaučiatės, nesijaudinkite dėl to, nes tai ti-
krai praeis. Merfis

Jeigu medicina išgydytų visas ligas, tai reikštų, kad nėra tvarkos, 
o jei nėra tvarkos, nėra ir Dievo.

Kai kūnas serga, valosi ir sveiksta dvasia.

Bet kokia liga yra išpažintis, kurią atlieka kūnas. O. Milašius

Liga – tai ne skaudulys, kurio reikia atsikratyti, bet pagalba 
žmogui.

Gydymas, kuris į sveikimo vyksmą neįjungia sąmonės, yra ne-
veiksmingas.

Liga yra mandagus mirties prisistatymas.

Negalima gydyti kūno, negydant sielos. Sokratas

Liga – tai pirmas žingsnis link sielos pasveikimo.

Stora ligonio piniginė prailgina gydymą.

Liga – šventė gydytojui. Airių patarlė

Brangūs vaistai visuomet naudingi, – jei ne ligoniui, tai vaisti-
ninkui.

Sergate? Dėkokite Dievui, kad Jis jūsų nepamiršo.

Liga – tai saviti kvalifikacijos kėlimo kursai.
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Negerai, jei pacientas sveiksta pernelyg greitai, dar nespėjęs pa-
imti iš ligos viso to, ką ji galėjo duoti.

Nuo senatvės tik mirtis išgydo. 

Mirtis – nepagydomų ligų daktarė.

Neapleisk pasaulio per anksti, bet ir negaišuok per ilgai.

Gyvenimas baigėsi, o įpročiai liko.

Numirti – tai dar ne viskas: svarbu numirti laiku. Ž. P. Sartras 

Ar mirties bijosi, ar nebijosi – ji neišvengiamai ateis. Gėtė 

Gamta sukūrė mirtį, kad turėtų daug gyvybės. Gėtė

Visi tave myli, kai esi šešios pėdos po žeme. Dž. Lenonas 

Mirties baimė kyla iš gyvenimo baimės. 

Žmogus, gyvenantis visavertį gyvenimą, yra pasirengęs mirti 
bet kurią akimirką. M. Tvenas

Manęs neužmigdys net mirtis, o daugelio ji gal net nepažadins. 
D. Kajokas

Aš nemirštu – einu pasitikti amžinybės.

Daugybė negyvėlių nė nežino, kad jie negyvi, nes pirmiausia 
miršta jų siela. 

Mirtis – tai įžanga į ciklo pakartojimą. 
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Tai knyga apie mitybą. Patarimų mitybos ir sveikos gyvensenos 
klausimais yra daug, tačiau dažniausiai patariama ką valgyti ir ką 
pirkti. Norint neapsirikti, būtina suvokti arba bent paklausti: kodėl ir 
kam? Tuo tarpu girdime ar skaitome ką vartoti ir kaip.

Knyga skirta mėgstantiems suprasti esmę ir nepasitikintiems vien 
tik patarimais, bet ieškantiems atsakymo į klausimą kodėl.










