Gerbiamasis mūsų produkto vartotojau,
Rašome šį laišką siekdami užtikrinti jums galimybę gauti pakankamai mokslinės informacijos
apie jūsų pasirinkto maisto papildo GASTROVAL® sudėtines medžiagas.
Dviejose GASTROVAL® kapsulėse yra 150 mg Natenzym® D (fermentų komplekso, kuriame yra
amilazės, celiulazės, laktazės, proteazės, pektinazės, gliukoamilazės, lipazės), 50 mg geltonųjų
gencijonų (Gentiana lutea) šaknų miltelių, 50 mg paprastųjų kiaulpienių (Taraxacum officinale)
šaknų miltelių, 50 mg tikrųjų margainių (Silybum marianum) sausojo sėklų ekstrakto (80%
silimarino).
GASTROVAL® sudėtyje esančios medžiagos turi senas vartojimo tradicijas ne tik Europos šalyse,
bet ir visame pasaulyje. Su šiomis medžiagomis yra atlikta nemaža mokslinių tyrimų, kurie
publikuoti mokslinėje literatūroje ir internetiniuose šaltiniuose. Mokslinius duomenis apie tyrimus,
atliktus su GASTROVAL® sudėtinėmis medžiagomis, apibendrinome šiame laiške jūsų patogumui.
Atkreipiame jūsų dėmesį, kad visi šiame laiške minimi moksliniai tyrimai yra atlikti ne su pačiu
maisto papildu GASTROVAL®, bet su į jo sudėtį įeinančiomis medžiagomis.
SU NATENZYM® D SUDĖTYJE ESANČIAIS FERMENTAIS ATLIKTŲ MOKSLINIŲ
TYRIMŲ DUOMENYS*
Su Natenzym® D sudėtyje esančiais fermentais buvo atliekami įvairūs tyrimai, siekiant nustatyti jų
teigiamą poveikį esant laktozės netoleravimui, kasos problemoms ir įvairiems kitiems virškinimo
sutrikimams:
 Kontroliuojamo tyrimo rezultatai parodė, kad vaikams duodant kartu su pienu iš grybo gauto
fermento beta-galaktozidazės (laktazės), netoleruojantiems laktozės vaikams nepasireiškė
jokie sutrikusio virškinimo simptomai.
 Atliekant tyrimą su namuose slaugomais žmonėmis, kurie buvo maitinami per vamzdelį,
paaiškėjo, kad augalinės kilmės fermentai pagerino virškinimą.
 Tiriant žmones su lėtiniais kasos funkcijos sutrikimais, buvo patvirtinta, kad atsparios
skrandžio rūgščiai iš grybo išgautos lipazės padeda virškinti riebalus.
 Tyrimas naudojant dirbtinį dinaminį skrandžio ir žarnų sistemos modelį atskleidė, kad iš
grybo gautų virškinimo fermentų skrandžio rūgštis nesuardo ir jie pagerina angliavandenių
ir baltymų virškinimą skrandyje bei plonosiose žarnose.

SU TIKRAISIAIS MARGAINIAIS (SILYBUM MARIANUM) ATLIKTŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ
DUOMENYS*
Tikrieji margainiai (Silybum marianum) - nuo seno vartojami graižažiedžių šeimos augalai.
Dažniausiai naudojamas silimarinas - standartizuotas ekstraktas, pagamintas iš tikrųjų margainių,
turintis bioflavonoidų silibino, silidianino ir silichristino. Teigiama, kad tikrųjų margainių
veikliosios medžiagos padeda palaikyti kepenų veiklą ir apsaugoti kepenų ląsteles nuo toksinų.
Su silimarinu yra atlikta daug tyrimų. Tirta, kaip jis veikia, esant įvairioms kepenų problemoms dėl
alkoholio vartojimo ir kitų priežasčių:
 Buvo atlikta keletas tyrimų, kurių metu nustatyta, kad vartojusiems silimariną žmonėms su
kepenų funkcijos sutrikimais dėl alkoholio vartojimo žymiai sumažėjo kepenų pažeidimą
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rodančių transaminazių ALT ir AST lygis kraujo serume, taip pat normalizavosi bendro
bilirubino kiekis.
Atsitiktinių imčių tyrimas atskleidė, kad silimarinas naudingas esant kepenų struktūros ir
funkcijos sutrikimams dėl alkoholio vartojimo.
Atlikus 4 mėnesių trukmės tyrimą pateikta išvada, kad silimarino vartojimas turi teigiamą
poveikį II tipo diabetą turintiems žmonėms.
Tiriant žmones su kepenų struktūros ir funkcijos sutrikimais, buvo padaryta išvada, kad
silimarinas gali sumažinti lipoperoksidaciją ląstelių membranose ir jų atsparumą insulinui.

SU GELTONAISIAIS GENCIJONAIS (GENTIANA LUTEA) ATLIKTŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ
DUOMENYS*
Geltonieji gencijonai tradiciškai yra naudojami virškinimui palengvinti, padeda palaikyti
virškinimą. Mokslinėje literatūroje yra aprašyti tokie su geltonųjų gencijonų šaknimis atlikti
tyrimai:
 Tiriant sveikus asmenis buvo nustatyta, kad išgėrus etanolinio geltonųjų gencijonų ekstrakto
padidėjo skrandžio sulčių sekrecija ir pagerėjo tulžies išsiskyrimas.
 Atviro tyrimo metu nustatyta, kad hidroetanolinis gencijonų šaknų ekstraktas pagerino
virškinimą žmonėms su įvairiomis virškinimo problemomis.
 Tiriant augalinį preparatą, kurio vienas iš komponentų - gencijonų tinktūra, buvo nustatyta,
kad gencijonų tinktūra ženkliai padidino tiriamiesiems seilių sekreciją.

SU PAPRASTOSIOMIS KIAULPIENĖMIS
MOKSLINIŲ TYRIMŲ DUOMENYS*

(TARAXACUM

OFFICINALE)

ATLIKTŲ

Paprastosios kiaulpienės preparatai padeda pagerinti riebalų ir kitų maisto medžiagų virškinimą.
Mokslinėje literatūroje yra parašyta keletas tyrimų su gyvūnais, naudojant kiaulpienių ekstraktą:
 Tyrimais buvo nustatyta, kad kiaulpienių šaknų nuoviras padidina tulžies išsiskyrimą
žiurkėms bei šunims.
 Etanolinis viso augalo ekstraktas per dvi valandas padidino tulžies sekreciją žiurkėms 40 %.
 Atlikus tyrimą su žiurkėmis, kurių kepenys buvo pažeistos anglies tetrachloridu, paaiškėjo,
kad paprastųjų kiaulpienių ekstraktas gali turėti apsaugantį poveikį esant ūmiems kepenų
sutrikimams.

* Čia galite plačiau pasiskaityti apie šiuos tyrimus:
SU NATENZYM® D SUDĖTYJE ESANČIAIS FERMENTAIS ATLIKTŲ MOKSLINIŲ
TYRIMŲ DUOMENYS
Su Natenzym® D sudėtyje esančiais fermentais buvo atliekami įvairūs tyrimai, siekiant nustatyti jų
teigiamą poveikį esant laktozės netoleravimui, kasos problemoms ir įvairiems kitiems virškinimo
sutrikimams.
 Gvatemaloje buvo atliktas kontroliuojamas tyrimas, kuriame dalyvavo 48 priešmokyklinio
amžiaus vaikai, 27 iš kurių turėjo laktozės netoleravimo simptomų. Kai vaikams kartu su
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karvės pienu buvo duodama ir iš grybo gauto fermento beta-galaktozidazės (laktazės), 25 iš
tų 27 netoleruojančių laktozės vaikų nepasireiškė jokie sutrikusio pieno virškinimo
simptomai. Panašus tyrimas su tokiais pačiais rezultatais buvo atliktas ir suaugusiems
žmonėms.15
Tyrimas su namuose slaugomais žmonėmis, kurie buvo maitinami per vamzdelį, parodė, kad
augalinės kilmės fermentai (bromelainas ir iš grybo Aspergillus gautų fermentų kompleksas)
pagerino virškinimą, nes ženkliai padidėjo bendras proteinų kiekis serume, taip pat šiek tiek
padidėjo albumino kiekis. Nustojus duoti virškinimo fermentus, serumo proteinų ir
albumino kiekis nukrito iki prieš tai buvusio lygio. 16
Dėl lėtinio kasos funkcijos sutrikimo ar jos struktūros pakitimo maiste esantys riebalai
suvirškinami prastai. Riebalų virškinimui pagerinti yra naudojamas fermentas pankreatinas.
Vokietijoje buvo atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo 17 žmonių, turinčių lėtinių kasos
veiklos problemų. Tyrimas parodė, kad atsparios skrandžio rūgščiai iš grybo išgautos lipazės
padeda virškinti riebalus taip pat gerai, kaip ir iš kiaulės organizmo išgautas pankreatinas.
Be to, tam pačiam efektui pasiekti augalinių fermentų vartoti reikėjo 4 kartus mažiau, nei
gyvulinės kilmės fermento. 17
2004 metais, siekiant įrodyti augalinių virškinimo fermentų efektyvumą, buvo atliktas
tyrimas su iš grybo gautų fermentų kompleksu, naudojant dirbtinį dinaminį skrandžio ir
žarnų sistemos modelį, labai artimai imituojantį tikras sąlygas žmogaus virškinimo
sistemoje. Buvo parinkti du variantai: kai virškinimas idealus ir kai virškinimas 70 %
sutrikęs, siekiant patikrinti, kaip iš grybo gautų virškinimo fermentų pridėjimas į maistą
paveiks angliavandenių ir baltymų virškinimą. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad iš grybo
gautų virškinimo fermentų skrandžio rūgštis nesuardo ir jie pagerina angliavandenių ir
baltymų virškinimą skrandyje bei plonosiose žarnose tiek esant sutrikusiam virškinimui, tiek
ir idealiomis sąlygomis. Šis tyrimas nėra paskelbtas oficialiuose moksliniuose žurnaluose,
tačiau jo duomenys prieinami internete. 18

SU TIKRAISIAIS MARGAINIAIS (SILYBUM MARIANUM) ATLIKTŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ
DUOMENYS
Tikrieji margainiai (Silybum marianum) - nuo seno vartojami graižažiedžių šeimos augalai.
Dažniausiai naudojamas silimarinas - standartizuotas ekstraktas, pagamintas iš tikrųjų margainių,
turintis bioflavonoidų silibino, silidianino ir silichristino. Teigiama, kad tikrųjų margainių
veikliosios medžiagos padeda palaikyti kepenų veiklą ir apsaugoti kepenų ląsteles nuo toksinų.
Su silimarinu yra atlikta daug tyrimų. Tirta, kaip jis veikia, esant įvairioms kepenų problemoms dėl
alkoholio vartojimo ir kitų priežasčių:
 Buvo atliktas dvigubai aklas kontroliuojamas tyrimas, siekiant įvertinti silimarino poveikį
106 asmenims su kepenų funkcijos sutrikimu dėl alkoholio vartojimo. Tyrimo metu buvo
draudžiama vartoti alkoholį. Tyrimo dalyviai buvo suskirstyti į tiriamąją ir placebo grupes ir
tirti 4 savaites. Tyrimą pabaigė 97 asmenys (47 silimarino grupėje ir 50 placebo grupėje).
Pastebėta, kad silimariną vartojusių asmenų grupėje žymiai sumažėjo serumo transaminazių
ALT ir AST lygis, taip pat pastebėtas histologinių pokyčių normalizavimasis. 3
 Vengrijoje atlikto tyrimo metu 36 asmenims, turėjusiems lėtinį kepenų funkcijos sutrikimą
dėl alkoholio vartojimo, buvo duodama 420 mg per dieną silimarino 6 mėnesius. Buvo
nustatyta serumo transaminazių (AST, ALT ir γ-GT), bendro bilirubino kiekio, bei
histologinių pokyčių normalizavimasis. 3
 Atsitiktinių imčių klinikiniame tyrime su 170 žmonių, turinčių rimtų funkcinių ir
struktūrinių kepenų sutrikimų, 87 žmonėms (46 alkoholikai, 41 ne alkoholikas) buvo
duodama 420 mg per dieną silimarino ir 83 žmonėms (45 alkoholikai, 38 ne alkoholikai)
3

buvo duodama placebo. Tiriamieji buvo stebimi 41 mėnesį. Placebo grupėje dėl kepenų
sutrikimų mirė 31 žmogus, o tiriamojoje grupėje 18. Tyrimas atskleidė, kad silimarinas
efektyvus esant funkciniams ir struktūriniams kepenų pažeidimams dėl alkoholio vartojimo.
3, 20





Aprašytas 4 mėnesių trukmės atsitiktinių imčių dvigubai aklas tyrimas su tikrųjų margainių
(Silybum marianum) sėklų ekstraktu (silimarinu), pasižyminčiu antioksidaciniu poveikiu. 51
savanoris, kuriems buvo nustatytas antro tipo diabetas, buvo paskirstyti į dvi grupes. Pirmoji
grupė (25 asmenys) gaudavo po vieną 200 mg silimarino tabletę 3 kartus per dieną šalia
savo įprasto gydymo. Antroji grupė (26 asmenys) gaudavo placebo tabletes. Tyrimo
pradžioje ir pabaigoje tyrimo dalyviams buvo atliekamas kraujo patikrinimas: nustatomas
gliukozės kiekis kraujyje, glikuoto hemoglobino kiekis, insulino kiekis, bendras
cholesterolio kiekis, trigliceridų kiekis ir kiti rodikliai. Buvo nustatyta, kad šie rodikliai
tyrimo pabaigoje buvo gerokai mažesni silimariną vartojusių asmenų grupėje, todėl tyrėjai
pateikė išvadą, kad silimarino vartojimas 4 mėnesius turi teigiamą poveikį žmonėms su II
tipo diabetu.1
60 žmonių su funkciniais ir struktūriniais kepenų sutrikimais ir cukriniu diabetu buvo
atsitiktine tvarka paskirstyti į dvi grupes. Viena grupė šalia įprastinio gydymo 12 mėnesių
gaudavo 600 mg per dieną silimarino. Pastebėta, kad vartojusioje silimariną grupėje ženkliai
sumažėjo gliukozės ir glikuoto hemoglobino kiekis kraujyje bei insulino poreikis.
Nevartojusių silimarino grupėje šie rodikliai pablogėjo. Tyrimo autoriai padarė išvadą, kad
silimarinas gali sumažinti lipoperoksidaciją ląstelių membranose ir jų atsparumą
insulinui.2,19

SU GELTONAISIAIS GENCIJONAIS (GENTIANA LUTEA) ATLIKTŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ
DUOMENYS
Geltonieji gencijonai tradiciškai yra naudojami virškinimui palengvinti, padeda palaikyti
virškinimą.
Su geltonųjų gencijonų šaknimis yra atlikta keletas tyrimų:
 Tiriant 10 sveikų asmenų buvo nustatyta, kad skrandžio sulčių sekrecija padidėjo po to, kai
jiems buvo duota išgerti etanolinio geltonųjų gencijonų ekstrakto kiekį, atitinkantį 0,2 g
džiovintos šaknies miltelių. Taip pat buvo nustatyta, kad ištuštėjo šių žmonių tulžies pūslė,
iš ko padaryta išvada, kad pasireiškė ir tulžies išsiskyrimą skatinantis poveikis. 8
 Atviro tyrimo metu 205 asmenims su įvairiais virškinimo sutrikimo simptomais (rėmuo,
vėmimas, skrandžio skausmai, pykinimas, apetito praradimas, vidurių užkietėjimas, vidurių
pūtimas) 15 dienų buvo duodama vidutiniškai 576 mg (po 240 mg du arba tris kartus per
dieną) sauso hidroetanolinio gencijonų šaknų ekstrakto (5:1). Daugeliu atvejų jau po 5 dienų
buvo pastebėtas simptomų pagerėjimas, o iki tyrimo pabaigos sutrikimai praėjo 68
procentams tyrime dalyvavusių asmenų. Gydytojai įvertino, kad gencijonų šaknų ekstraktas
veikia puikiai (simptomai pranyko) 31 % atvejų, gerai 55 %, vidutiniškai 9 % ir netinkamai
5 % atvejų. 6,8
 24 savanoriams buvo atliktas kontroliuojamas tyrimas su augaliniu produktu, kurio vienas iš
komponentų buvo gencijonų tinktūra. Nustatyta, kad tiek visas produktas, tiek atskiras jo
komponentas, gencijonų tinktūra, ženkliai padidino tiriamiesiems seilių sekreciją per 30
minučių. 6

SU PAPRASTOSIOMIS KIAULPIENĖMIS
MOKSLINIŲ TYRIMŲ DUOMENYS

(TARAXACUM
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Paprastosios kiaulpienės padeda pagerinti riebalų ir kitų maisto medžiagų virškinimą.
Mokslinėje literatūroje yra parašyta keletas tyrimų su gyvūnais, naudojant kiaulpienių ekstraktą:
 Nustatyta, kad į veną šunims suleistas šviežių kiaulpienių šaknų nuoviras (atitinkantis 5 g
džiovintos šaknies) per 30 minučių padidina tulžies išsiskyrimą dvigubai. 9
 Panašus tulžies išsiskyrimą skatinantis poveikis buvo pastebėtas ir žiurkėms, kurioms į
dvylikapirštę žarną buvo suleista paprastųjų kiaulpienių šaknų ekstrakto; tulžies kiekis
padidėjo maždaug trečdaliu. 9
 Etanolinis viso augalo ekstraktas per dvi valandas padidino tulžies sekreciją žiurkėms 40
procentų. 9
 Buvo atliktas tyrimas su žiurkėmis, kaip paprastųjų kiaulpienių vandeninis ekstraktas
apsaugo kepenis nuo anglies tetrachloridu sukelto pažeidimo. Tyrimo rezultatai parodė, kad
paprastųjų kiaulpienių ekstraktas gali turėti apsaugantį poveikį esant ūmiam kepenų
uždegimui.5
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Mes neteigiame, kad mūsų produktas pasižymi visomis mokslinėje informacijoje minimomis
atskirų sudėtinių medžiagų savybėmis, tiesiog norime suteikti jums išsamios ir aiškios mokslinės
informacijos apie produkto sudėtines dalis jūsų gimtąja kalba.
Jeigu norėtumėte gauti daugiau informacijos, kreipkitės el. pašto adresu: pharma@valentis.lt, arba
telefonu: 837452758.
Pagarbiai

žolininkas Virgilijus Skirkevičius
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