
BEMER terapija



Mikrocirkuliacija 
 

Mikrocirkuliacija – gyvybės upė 

 

Mikrocirkuliacija – tai kraujo taka pačiose smulkiausiose organizmo 

kraujagyslėse. Jos vadinamos kapiliarais < 100 µm. Mikrocirkuliacija sudaro 2/3 visos 

kūno kraujotakos. Kapiliarų tūris viską sudėjus prilygtų futbolo kamuolio dydžiui. 

 Dėka kapiliarų, organizme vyksta labai svarbūs procesai tarp ląstelių. Tai esminiai 

procesai, padedantys palaikyti gyvybę (energijos gamyba, baltymų sintezė ir pan.), taip 

pat – organizmo savireguliaciją. Mikrocirkuliacija yra būtinas gyvybei procesas. 

 Nepriekaištinga mikrocirkuliacija yra būtina sveiko organizmo sąlyga. Kaip 

namui svarbu pamatai, taip organizmui svarbi mikrocirkuliacija, kuri užtikrina 

pakankamą energijos kiekį, gerą lastelės funkcionavimą, nepriekaištingą baltymų sintezę 

ir, žinoma, tinkamą informacijos perdavimą. 

 

Bemer plius naudojimas esminiai pagerina mikrocirkuliaciją 

 

 

Pagrindimas. Mikrocirkuliacijos sutrikimai būdingi daugeliui ligų. Ankstesni tyrimai 

parodė teigiamą Bemer procedūros poveikį mikrocirkuliacijai. 

 

Tikslas. Įvertinti kaip Bemer terapija veikia deguonies įsisavinimą veniniame kraujyje,  

spontaninę arterijų vazomaciją, veninę kraujotaką ir eritrocitų tekėjimą kapiliaruose per 

tam tikrą laiko tarpą. 

 

Tyrimo tipas. Aklas, randomizuotas, placebo kontroliuojamas klinikinis tyrimas. 

 

Metodika. Tyrimai atlikti 36 pagyvenusiems ligoniams, gydytiems reabilitacijos 

skyriuje. Tyriamieji padalinti į dvi grupes: tiriamųjų ir kontrolinę. Ligoniai tirti 27 dienas. 

Naudoti neinvazyvūs, ypač tiklūs intravitalinės mikroskopijos refleksospektografijos, 

spektroskopijos ir lazerio metodai. 

 

Rezultatai. Tyrimo duomenys atskeidė reikšmingus skirtumus tarp tyriamosios ir 

kontrolinės grupės ligonių jau nuo 6  Bemer terapijos taikymo dienos. Priešingai negu 

kontrolinėje grupėje, kurioje mikrocirkuliacijos rodikliai nepasikeitė, tiriamojoje grupėje 

pastebėtas kraujotakos suintensyvėjimas 27 dieną 8 mm gylyje poodyje ir žarnyne. 

Deguonies veniniame kraujyje įsisavinimas padidėjo 11 tyriamųjų iki 15 %, spontaninė 

arterinė vazomocija 13 tiriamųjų iki 19 %, veninis nuotėkis – 19 tyriamųjų iki 21 %, 

eritrocitų pretekėjimas per tam tikrą laiko tarpą 22 tyriamiesiems iki 24%. 

 

Išvados. Bemer plius terapija ženkliai suintensyvina mikrocirkuliaciją žarnyno gleivinėje 

ir poodiniame sluoksnyje. Dėl pagerėjusios kraujotakos deguonies įsisavinimas išauga. 

 

 

 

Bemer terapija padidina ATF kiekį eritrocituose 



 

Pagrindimas. Impulsinė magneto terapija turi poveikį fermentų aktyvumui eritrocituose. 

 

Tikslas. Nustatyti Bemer poveikį ATF kiekiui ir 2, 3 DPG koncentracijai eritrocituose. 

Taip pat nustatyti deguonies įsisotinimą sveikiems asmenims. 

 

Tyrimo tipas. Aklas, randomizuotas, placebo kontroliuojamas klinikinis tyrimas. 

 

Metodika. 20 studentų vyrų, kurių amžius 21,3±2,4 metai (nerūkantys, sveriantys 

74,3±8,4 kg) suskirstyti į dvi grupes: 10 tyriamojoje grupėje (Bemer terapija taikyta 21 

dieną, 6 kartus per savaitę po 20 min, magnetinė indukcija siekė 21-35µT). Ligoniai 

priklausantyus kontrolinei grupei gydyti su neveikiančiu indukciniu paklotu. Diena prieš 

(0 d.) ir po gydymo (21 d.) arteriniame kraujyje matuotas hemoglobino afinitetas 

deguoniui, eritrocitų vidaus ATF ir 2, 3-DPG koncentracija, hemoglobinas, hematokritas 

ir kraujo pH. 

 

Rezultatai. Po 21 dienos tiriamoje grupėje ženkliai padidėjo ATF (14,3 %, p<0,04) ir 2,3 

– DPG (12,2 %, p<0,05) koncentracija. Gauti skirtingi rezultatai abiejose grupėse. 

Hemoglobino afinitetas deguoniui ženkliai nekito. 

 

 Kontrolinė 

0 dienų 

Kontrolinė 

21 diena 

Tiriamoji 

0 dienų 

Tiriamoji 

21 diena 

Hb, g/L 13,9±1,1 14,1±1,3 14,3±1,5 14,0±1,0 

pCO2,kPa 5,32±0,51 5,28±0,46 5,30±0,44 5,31±0,39 

pO2,kPa 12,6±0,75 12,69±0,8 12,58±0,82 12,61±0,74 

2,3-DPG, µmol/gHb 12,5±1,7 12,0±2,2 12,2±2,2 14,8±1,4 

ATF, µmol/gL 591,4±72,2 583,1±54,8 596,6±71,2 68119±64,6 

MCHC 33,6±2,4 33,2±2,1 32,9±2,0 33,2±1,8 

 

Išvada. Taikant tris savaites Bemer impulsinę magneto terapiją visam kūnui ATF kiekis 

ir 2,3 – DPG atsargos eritrocituose buvo didesnės negu kontrolinės grupės asmenų. 

Metabolizmo suintensyvėjimas eritrocituose gali apsaugoti audinius nuo hipoksijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemer terapija mažina raumenų skausmą 



 

 

Pagrindimas. Nuolat augantis susidomėjimas Bemer terapija taikoma esant raumenų 

skausmui, kuri nesukelia nepageidaujamo poveikio. 

 

Tikslas. Įvertinti pulsuojančio elektromagnetinio lauko poveikį malšinant raumenų 

skausmą. 

 

Tyrimo tipas. Dvigubai akla studija. 

 

Metodika. 36 vyrai studentai nuo 18 iki 22 metų buvo suskirstyti į dvi grupes. Penkias 

dienas iš eilės kontrolinės grupės tiriamieji prieš gaudami krūvį 20 min. ilsėdavosi 

gulėdami ant nugaros. Placebo grupės tiriamieji prieš tai būdavo paveikiami neaktyvuotu 

„intensyviuoju aplikatoriumi“, o kontrolinės grupės tiriamieji – aktyvuotu „intensyviuoju 

aplikatoriumi“ (vidutinis lauko tankumas palaipsniui didinimas nuo 60 µt iki 100 µt). 

Mechaninis skausmo jutimo slenkstis buvo matuojamas nejudančios rankos dvigalvio 

žąsto raumens srityje. Judesių amplitudės būdavo nustatomos standartiniais reabilitacijos 

metodais, matuojant alkūnės lenkimą, tiesimą ir kampą esant atpalaiduotai alkūnei. 

Raumens skausmo provokacijai ranka būdavo apkraunama, panaudojant atitinkamą 

maksimalaus svorio hantelį ir kitai daug kartų ją sulenkiant. Skausmo skalė būdavo 

dokumentuojama vizualine analogine skale VAS pagal Brogą. 

 

Rezultatai. Paveikus pulsuojančiais elektromagnetiniais Bemer laukais, gautas žymus 

mechaninio skausmo slenksčio (<0,05) ir judesio amplitudės padidėjimas. 

 

Išvada. Bemer terapija turi teigiamą poveikį raumenų skausmo atsiradimo slenksčiui ir 

judesių amplitudei. 

 

 

 

Grafikai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemer magnetinio lauko įtaka sportininkų fizinei būklei 



 

 

Pagrindimas. Atlikdami įvairius tyrimus autoriai norėjo išsiaškinti, ar impulsinė 

magneto terapija įtakoja sportininkų fizinę būklę ir kokie rodikliai parodo fizinės būklės 

pokyčius. 

 

Tikslas. Fizinės būklės pokyčiai vertinti ant bėgimo takelio, didinant sportininko bėgimo 

greitį kas dvi minutes. Tyrėjai įvertino anaerobinį slenkstį pagal Conconi, laktoacidozę, 

deguonies būklę organizme, taip pat nustatyta gliukozės koncentracija kraujyje ir kraujo 

dujos pagal Astrup. 

 

Tyrimo tipas. Randomizuotas, dvigubai aklas, kontroliuojamas tyrimas atliktas su 12 

teniso žaidėjų per 3 sporto stovyklos savaites. 

 

Metodika. Tiriamosios grupės spoortininkams  taikytos Bemer procedūros kas dieną po 8 

minutes. Magnetinio lauko indukcija naudota nuo 10,5 µT iki 21 µt, ir pagrindinai taikyti 

3-4-5-6 intensyvumo lygiai. 

 

Rezultatai. Tyrimas parodė, jog tiriamosios grupės sportininkų pajėgumas padidėjo 438 

m (+15%), tuo tarpu kontrolinės grupės – 166 m. (+5,4%) dėl įprasto treniravimosi.  

Tiriamosios grupės sportininkų bėgimo greitis išaugo 1,5 km/h padidėjus anaerobiniam 

slenksčiui (+9,5%), tuo tarpu kontrolinėje grupėje – 0,5 km (+0,4%). Visi registruoti 

fizinės būklės parametrai daugiau pagerėjo sportininkams, kuriems buvo taikyta 

impulsinė magneto terapija. 

 

Išvados. Atliekant Bemer procedūras tris savaites sporto stovykloje pagerėjo sportininkų 

fizinė būklė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bemer terapija reguliuoja arterinį kraujo spaudimą ir širdies pulsą adrenerginėmis 

sąlygomis 

 

Pagrindimas. Bemer terapijos vartotojų prenešimuose auga nuorodų skaičius dėl galimo 

Bemer terapijos poveikio vegetacinėms nervų sistemos funkcijoms. 

 

Tikslas. Įvertinti Bemer elektromagnetinių laukų poveikį, mažinant dantų gydytojo 

baimę. 

 

Tyrimo tipas. Atsitiktinai parinkti tiriamieji, jų duomenys palyginti su placebo 

(kontroline) grupe. 

 

Metodika. Vieno odontologinio centro 90 pacientų nuo 18 iki 69 metų (vidutinis amžius 

– 38,2 m. ±11,3), atsitiktinumo principu buvo suskirstyti į placebo (n=30; 22 w/8 m) ir 

tyriamųjų grupes (n=60; w/15 m), kuriems buvo atliktos šios odontologo procedūros: 20 

rutininių odontologo patikrinimų, 6 dantų traukimai, 12 protezų tvarkymų, 11 

plombavimų ir 10 dantų operacijų. Terapiją gaunančios grupės pacientams prieš šias 

procedūras 8 minutes Bemer „intensyviu aplikatoriumi“ (8x6x3 cm; Bemer impulsai, 

11,5 µt) buvo veikiama virš saulės rezginio (solar plexus). Placebo grupės pacientams 

buvo aplikuojama neaktyvuota Bemer sistema. Abiejų grupių tiriamiesiems 30 minučių 

prieš ir po procedūros buvo matuojamas pulsas ir sistolinis bei diastolinis kraujo 

spaudimas. Naudojant anketą, buvo įvertinama baimė prieš odontologo procedūrą 

(naudotas Špylbergo Traite-State baimės modelis). 

 

Rezultatai.Terapiją gavusių pacientų odontologo baimės (Špylbergo testo metodas), 

pulso ir kraujo spaudimo duomenys prieš ir po procedūros (laiko testas) skyrėsi žymiai 

arba labai žymiai, tačiau to negalima pasakyti apie placebo grupę. 

 

 Procedūra Iki procedūros Po procedūros Skirtumas 

Pulsas Placebo 83,96 81,23 nežymus 

 Tiriamoji 80,55 76,38 l. nežymus 

Sistolinis 

krauspūdis 

Placebo 117,43 119,50 nežymus 

 Tiriamoji 129,38 123,71 žymus 

Diastolinis 

kraujospūdis 

Placebo 74,93 77,96 nežymus 

 tiriamoji 82,80 78,93 žymus 

Špylbergo 

testas 

placebo 41,00 39,10 nežymus 

 tiriamoji 41,77 36,88 l. nežymus 

 

Nežymus (P>0,05), žymus = 0,05>P>0,01; 1. žymus = 0,01>0,001 

 

Išvada. Elektromagnetinių laukų terapija su Bemer 3000 sistema sumažina odontologo 

procedūrų baimę, matyt dėl to, kad adrenerginėmis sąlygomis stabilizuoja svarbiausius 

kraujotakos sistemos parametrus. 



 
Michels-Wakili, Kafka WA 

 

 

 

 

 

Sėkminga skausmus juosmens srityje patiriančių pacientų reabilitacija naudojant 

Bemer terapiją 

 

Pagrindimas. Nuolat didėja efektyvių reabilitacijos priemonių poreikis pacientams, 

patiriantiems lėtinius atramos ir judėjimo aparato skausmus. 

 

Tyrimo tikslas. Įvertinti palaikančiosios Bemer terapijos, derinamos su 

standartizuotomis fizioterapinėmis programomis, veiksmingumą. 

 

Tyrimo tipas. Dvigubai akla, atsitiktinai parinktų dviejų centrų klinikinė studija, 

naudojant placebo grupę. 

 

Metodika. 44 nuo 23 iki 71 metų (amžiaus vidurkis – 51,9±10,1) stacionare gydyti 

pacientai (20 vyrų, 24 moterys), kurie patiria lėtinius nugaros skausmus dėl stuburo disko 

išvaržos (prolapsus nuclei pulposi). Jie gydyti neoperuojami, pagal Skore testą jų 

VAS>4. Pacientai atsitiktinai suskirstyti į dvi grupes po 10 vyrų ir 12 moterų. Papildomai 

prie fizioterapijos programos tiriamosios grupės pacientams tris savaites rytais ir vakarais 

20 minučių buvo taikoma terapija su Bemer 3000 (ričių pagalvė, 4 programa). Placebo 

grupės pacientams ričių pagalvė nebuvo aktyvi. Tiriamieji parametrai – skausmas 

ramybės būsenoje ir judant (pagal vizualinę analogų skalę), spaudimo skausmas 

(verbalinė reitingų skalė), pasilenkus atstumas tarp pirštų ir grindų, funkciniai 

pažeidimai, miego kokybė, baimė ir depresija vertinti prieš ir po 3 savaičių terapijos su 

veikiančiu ir neveikiančiu Bemer ričių paklotu pagal nustatytą tyrimų protokolą. 

Rezultatai. Reikšmingas pagerėjimas, papildomai taikant Bemer terapiją (žr. lentelę). 

 

Tiriamieji 

parametrai 

Matavimų vienetas Pokyčio dydis * (prieš terapiją ir po 3 

savaičių) taikant tik reabilitaciją   

reabilitacija+Bemer 

Skausmas ramybės 

būsenoje 

Skore testas 0-10 * *** 

Skausmas judant Skore testas 0-10 *** *** 

Skausmas 

spaudžiant 

Skore testas 0-10 * ** 

Atstumas tarp pirštų 

ir grindų 

Skore testas 0-3 nežymus ** 

Lateralinis pirštų ir 

grindų kontaktas 

Cm nežymus nežymus 

Funkciniai pakitimai Cm * * 

Miego kokybė  nežymus ** 

Baimė  * ** 

Depresija  * * 



 

Nežymus pokytis (>0,05)- *=0,05>0,01**-0,01>P>0,001***=P,0,001 

 

Išvada. Bemer terapija pagerina papilitusios ir veiksmingos reabilitacijos efektyvumą. 

Stuburo disko išvaržą turinčių pacientų reabilitacijai rekomenduojama papildomai taikyti 

Bemer terapiją. 

 

Bemer terapija skatina osteoblastų proliferaciją 

 

Pagrindimas. Ankstesnieji tyrimai rodo, kad elektromagnetiniai laukai veikia į 

molekulinius biologinio reguliavimo mechanizmus. 

 

Tyrimo tikslas. Įvertinti, koks yra Bemer elektromagnetinių labai silpno intensyvumo 

laukų poveikis molekuliniams biologinio reguliavimo mechanizmams. 

 

Tyrimo tipas. Kontroliuojamas žmogaus osteoblastų in vitro stimuliavimas. 

 

Metodika. Žmogaus osteoblastų proliferacija kraujo reaktoriuose su elektromagnetine 

stimuliacija, naudojant specialų ypač žemo dažnio Bemer 3000 pulsuojantį silpną 

elektromagnetinį lauką (ovali plokščia ritė apie 48/42 cm, pulso dažnis 30 Hz, vidutinis 

maks. lauko tankis 100 µt) iš karto po inkubacijos 3 dienas iš eilės, veikiant penkis kartus 

po 8 minutes su 12 valandų pertraukomis. Iš karto po paskutinės stimuliacijos buvo 

atliekama genų (GenChip) analizė, imant maksimalaus lauko tankio zonoje buvusius 

mėginius. Taikant liuminometrinius ATF testus su mikrotitrų  plokštelėmis, nustatomi 

proliferacijos koeficientai. 

 

Rezultatai. Maksimalaus lauko tankio zonoje buvusių mėginių proliferacijos koeficientai 

išaugo iki penkių kartų, tai rodo žymius pasikeitimus, skatinant arba slopinant genų 

produktų reguliavimą (žr. lentelę). Su onkogenais nebuvo ekperimentuojama. 

 

Up-Regulation Funkcija Function 

Intersectin 2 Proteinų transportavias  

Core promoter element binding 

protein 

Transkripcijos faktorius  

Solute carrier family 16, 

member 7 

Monokarboksilo rūgties transportas  

Miosin VI Vesikel ir ląstelių transportavimas  

Chemokine (c-X-C-motif) 

ligand 12 

Apie srovę informuojantis faktorius  

Chlorire channel 4 Jonų kanalas  

Osteoprotegrin Signalų faktorius  

Ring finger protegrin (C3H2C3 

type) 6 

Transkripcijos faktorius  

Hypothetical protein FLJ21106 Nežinoma  

Down-Regulation   

Karyoprotein beta 2b, RNR transportavimas  



transportin 

Ras homolog gene family, 

member 1 

G proteinas, signalo transdukcija  

Amine oxidase, copper 

containing 2 

Metabolizmas  

Hypothetical gene CG018 Nežinoma  

 

Išvada. DNR genų analizė padeda geriau suvokti ir optimizuoti su Bemer sistema 

pasiekiamus teigiamus rezultatus. Nenustatytas onkogenų aktyvumas yra pagrindas 

sumažinti susirūpinimą dėl galimo terapiniais tikslais taikomų elektromagnetinių laukų 

kancerogeniškumo. 

 

 

Sportas 
 

Jau daugelį metų Bemer magnetinio lauko procedūros taikomos atletams. Nors 

ankstesniais laikais dar nebuvo atlikta išsamių mokslinių tyrimų apie mikrocirkuliaciją, 

sportininkai, kurie nuolat taikė Bemer procedūras, pajuto gydymo privalumus treniruočių 

ir varžybų metu. 

            Bemer terapija suintensyvina mikrocirkuliaciją visame organizme. Tai yrač 

svarbu sportininkams- profesionalams, kuomet aprūpinami raumenys deguonimi dar prieš 

pradedant jiems dirbti. Pagerėjusi mikrocirkuliacija skatina raumenų skaidulų 

regeneraciją, intensviai sportuojantiems žmonėms. 

 Tuo pat metu profesionalūs sportininkai varžybų maratonų metu turi polinkį 

susirgti infekcinėmis ligomis, nes jų imuninė sistema dėl energijos trūkumo yra nusilpusi. 

Taigi, šiuo periodu sutrinka oksidacinė organizmo pusiausvyra. Imuninės sistemos 

stiprinimas ir oksidacinės pusiausvyros atstatymas pasiekti Bemer procedūrų metu 

padeda palaikyti fizinę būklę, ypač sunkių fizinių krūvių metu. 

 Efektyvesnės treniruotės profesionaliems sportininkams yra be galo reikšmingos, 

kartais fizinės formos palaikymui netgi imamasi naudoti uždraustas medžiagas. 

Sportininkai, kurie dažnai patiria traumas, ypač vertina Bemer įrangą. Įrodytas 

regeneracinių baltymų sintezės suaktyvėjimas, ir pagalba reabilitacijoje sumažina 

praleistas rungtynes ar varžybas. 

 

 

Bemer procedūros pagerina fizinę būklę 

 

Pagrindimas. Ventiliacijos slenksčio pagerėjimas, taikant Bemer impulsinę magneto 

terapiją tiesiogiai įtakoja gerenę fizinę būklę. 

 

Tyrimo tikslas. Įvertinti Bemer impulsinės magneto terapijos poveikį profesionaliems 

atletams. 

 

Tyrimo tipas. Aklas, randomizuotas, placebo kontroliuojamas tyrimas. 

 



Metodika. 28 sveiki nerūkantys studentai (amžiaus vidurkis 21,4 metai) – suskirstyti į 

dvi grupes. Po pilotinės studijos ir sportinių galimybių ribos įvertinimo, tiriamosios 

grupės sportininkams kas dieną taikytos 12 minučių trumės Bemer procedūros, gulint ant 

magnetinių ričių pakloto (maks. magnetinė indukcija 35 µT). Sportininkams, 

priklausantiems placebo grupei, taikyta neaktyvi procedūra. Fizinės būklės rodikliai 

nustatyti Borg skale, atliekant standartinį ergometrinį testą (60-70 k/min, nuo 2 min 60W 

iki 20W/min iki sportininkas nutraukia procedūrą). Tuo pat metu monitoruotas pulsas ir 

deguonies suvartojimas. Ventiliacinis slenkstis pagal deguonies ir anglies dioksido 

rezultatus pavaizduotas grafikškai. 

 

Rezultatai. Kardiorespiratorinis atsakas į gautą fizinį kūvį abejose grupėse (tiriamojoje ir 

kontrolineje) nesiskyrė. Tačiau ventiliacijos slenksčio rodikliai tiriamojoje grupėje buvo 

ženkliai geresni negu placebo grupėje. 

 

Išvada. Bemer impulsinė magneto terapija ženkliai pagerina ventiliacijos slenksčio 

rodiklius profesionaliems sportininkams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bemer terapija švelnina nepageidaujamus citostatinės terapijos reiškinius 

 

Pagrindimas. Bemer pulsuojantys elektromagnetiniai laukai sėkmingai taikomi 

polineuropatijos atveju. 

 

Tyrimo tikslas. Pacientams po citostatinės terapijos su rezistentiška gydymui 

polineuropatija Bemer 3000 elektromagnetinių laukų poveikio įvertinimas. 

 

Tyrimo tipas. Kontroliuojamas ligonių stebėjimas, pasirenkant pacientus po cistostatinės 

terapijos su aiškiai išreikštais polineuropatijos požymiais. 

 

Metodika. Tirtos 44 pacientės po krūties karcinomos bei ginekologinių auglių operacijos, 

kurioms taikyta chemoterapija (taxana, cisplatina) ir pacientės, gydytos dėl limfos vėžio, 

Vinca alkaloidais. Joms vidutiniškai 4 savaites kasdien tris kartus per dieną buvo taikoma 

8 minučių Bemer terapija (magnetinio lauko tankis 30 µT). Prieš pradedant ir pabaigus 

Bemer terapiją, kamertonu C64 buvo nustatomas polineuropatijos sunkumo lapsnis, 

atliekant matavimus rankų ir kojų srityse, taip pat buvo vertinamas achilo sausgislės 

refleksas bei skausmas vizualine analogine skale. 

 

Rezultatai. Pabaigus Bemer terapiją, 50 % pacienčių nurodė pagerėjimą dėl buvusių 

nusiskundimų. Bemer terapiją puikiai toleravo visos pacientės. Be to, visos pacientės, 

išskyrus vieną, kuri jau terapijos pradžioje informavo apie lengvus širdies pojūčius, 

nepatyrė jokių nepageidaujamų poveikių. 

 

Išvada. Bemer terapija yra gerai toleruojama ir praktiškai neturi nepageidaujamo 

poveikio, o kartu yra geras cistostatinės kilmės polineuropatijos gydymo metodas. 

 
M.Gabrys 

Pulsuojančiųjų magnetinių laukų taikymas dėl cistostatinės terapijos kilusios polineuropatijos gydymui. Vokietijos 
onkologų žurnalas. 
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Imuninė sistema 
 

Imuninė sistema – sveikatos sargas 
 

 

Imunitetas yra be galo svarbus organizmo egzistavimui, nes visi organizmai yra veikiami 

vidinės bei išorinės aplinkos. Žalingi mikroorganizmai gali sukelti itin rimtus susirgimus. 

 

Manoma, kad apie 90% infekcijų sukėlėjų gali būti atpažinti žmogaus imuninės sistemos, 

ir sunaikinti. Pirminis atsakas taip pat gali skirti savas ir svetimas organizmo ląsteles. 

Kiekviena ląstelė turi savo „specifinį“ atpažinimo kodą. Svetimkūniai ir energetinės  

ląstelės jo neturi ir imuninės sistemos yra sunaikinamos. 

 

Imuninei sistemai priklauso leukocitai. Jie cirkuliuoja kraujagyslėse ir limfagyslėse, taip 

pat aptinkami organų audiniuose. Atsiradus infekcijai, specifinių informacinių baltymų 

dėka leukocitai nukeliauja į pažeistas vietas. Bendri biologiniai imunitetą palaikantys 

veiksniai, sukuriami minėtų baltymų dėka, todėl susidarius infekcijai, šių baltymų dėka 

leukocitai nukeliauja į pažeistas vietas, kur pasigamina papildomai daugiau leukocitų, 

saugančių organizmą nuo pavojų. 

 

 

Bemer skatina leukocitų paslankumą 

 

Pagrindimas. Gausėja duomenų, kad, taikant Bemer terapiją, padaugėja specifinių 

baltymų, kurie didina leukocitų paslankumą. 

 

Tyrimo tikslas. Refleksospektrometrijos būdu nustatyti specifinių baltymų kiekį ir 

apskaičiuoti koreliaciją tarp jų ir leukocitų paslankumo. 

 

Tyrimo tipas. Randomizuotas, placebo kontroliuojamas tyrimas (dalis 2004 m, 

mikrocirkuliacijos studijos). 

 

Metodika. 28 sveiki savanoriai, kurie patyrė stresą ir infekcijos riziką, buvo suskirstyti į 

dvi grupes: tiriamąją ir kontrolinę. Taikyti neinvazyvūs, aukštos skiriamosios gebos 

metodai, taip pat gyvojo audinio mikroskopija, refleksospektrometrija, baltos šviesos 

spektroskopija ir lazerioflanmetrija. 

 

Rezultatai. Specifinio baltymo kiekis padidėjo daugiau kaip 10%. Pastebėtas 

intensyvesnis leukocitų paslankumas taip pat ir jų migracija tarpendotelinėje erdvėje. 

 

Išvados. Bemer terapija įtakoja leukocitų paslankumą, skatina pirminio imuninio atsako 

formavimąsi. 

 

Oksidacinė pusiausvyra 

 

Antioksidantai – laisvų radikalų daromos žalos apsauga 

 



Įrodyta, jog laisvieji radikalai žaloja organizmą. Jie atsiranda esant intensyviam 

metabolizmui, išsivysčius „perdegimo“ procesams, taip pat veikiant išoriniams 

kenksmingiems faktoriams, jonizuojantiems spinduliams, rūkant. Laisvieji radikalai, be 

kita ko, skatina onkologinių ligų vystymąsi. 

 

Antioksidantai sujungia laisvuosius radikalus ir juos nukenksmina. Antioksidantai 

gaminasi ląstelėse fermentų ir baltymų pavidalu (redukuotas gliutationas, 

gliutationperoksidazė) arba gaunami su maistu (vitaminas A, E, C). Šlapimo rūgštis, kaip 

ir hormonas melatoninas, kuris išsiskiria streso metu, taip pat gali neutralizuoti 

laisvuosius radikalus.  

Bemer terapija, skatindama natūralių laisvųjų radikalų neutralizavimo mechanizmus, 

pagerina ląstelių funkcionavimą ir biologinę antioksidacinę apsaugą ir tokiu būdu 

sustiprina visą organizmą 

 

 

Bemer terapija gerina kepenų kraujotaką ir skatina natūralią kepenų apsaugą, 

padidindama reduktuotą gliutationo kiekį kepenų ląstelėse 

 

Pagrindimas. Pagerėjusi mikrocirkuliacija, nustatyta jauniems žmonėms Bemer terapijos 

dėka, gali būti pritaikyta ir pagyvenusiems žmonėms, sergantiems kepenų steatoze. 

 

Tyrimo tikslas. Intravitalinės mikroskopijos ir refleksospektrometrijos tyrimais įvertinti 

pagyvenusių žmonių su hepatosteatoze kepenų sinusų mikrocirkuliaciją, taikant Bemer 

terapiją. 

 

Tyrimo tipas. Aklas, randomizuotas, placebo kontroliuojamas klinikinis tyrimas. 

 

Metodika. 60-70 amžiaus 36 ligoniai, sergantys lengva ir sunkia kepenų disfunkcija, 

suskirstyti į dvi grupes: tiriamąją ir placebo. Hepatosteatozės diagnozė patvirtinta 

nustačius kepenų fermentų padidėjimą ir pagal kepenų sonoskopijos duomenis. Visi 

ligoniai tyrimo metu griežtai laikėsi dietos. Kas antrą dieną tiriamiesiems taikytos dvi 

procedūros po 2 minutes 2 valandų laikotarpyje. Placebo grupei impulsinės magnetinio 

lauko procedūros netaikytos, tuo tarpu tiriamajai grupei taikyta 10,5 µT magnetinė 

indukcija. Gydymas truko 30 dienų, stebėjimo laikotarpis – 60 dienų. 

 

Rezultatai. Bemer procedūros ne tik sumažino ligos klinikinius simptomus, bet ir 

sutrumpino gydymo trukmę. Jau po dešimties dienų tyrimų rezultatai abiejuose grupėse 

ženkliai skyrėsi. Tyriamojoje grupėje suintensyvėjo ne tik kepenų sinusų kraujotaka, bet 

ir sutrumpėjo gydymo trukmė. 

 

Išvados. Bemer terapija duoda puikius rezultatus, nes pagyvenusiems ligoniams kaip ir 

jauniems žmonėms, gerina kepenų mikrocirkuliaciją, o reduktuoto gliutationo 

koncentracijos padidėjimas rodo oksidacinės pusiausvyros apsaugą. 

 

 

 



Bemer terapija apsaugo žmonių eritrocitus nuo oksidacinio streso 

 

Pagrindimas. Nuolatinė profesionalių atletų įtampa lemia oksidacinį stresą, sąlygojantį 

laisvųjų radikalų kaupimąsi. Tai riboja sportininkų profesines galimybes. 

 

Tyrimo tikslas. Įvertinti Bemer terapijos poveikį organizmo homeostazei. Subrendę 

eritrocitai vertinami kaip jautrūs lipidų peroksidacijos ir baltymų degradacijos 

indikatorius. 

 

Tyrimo tipas. Aklas, randomizuotas, placebo kontroliuojamas klinikinis tyrimas. 

 

Metodika. 32 sveiki atletai, kurių amžius 28±7,8 m. (svoris – 75,4±7,8 kg) suskirstyti į 

keturias grupes, kiekvienoje – po 8 sportininkus: kontrolinė (C), placebo (S-T), tiriamoji 

(T 18) ir kontrolinė (T 35). Išskyrus C grupės asmenis, visiems tiriamiesiems tris savaites 

kiekvieną dieną taikytos 20 minučių trukmės procedūros. S-T grupei Bemer magnetinio 

lauko procedūros netaikytos. T 18 grupėje Bemer terapija taikyta 8 min, magnetinė 

indukcija siekė 18 µT. T35 grupėje-20 minučių magnetinė indukcija siekė nuo 21 iki 35 

µT. Oksidacinio streso būklė nustatyta pagal eritrocitų fermentų (gliutationo S 

transferazės, 6-fosfatdehidrogenazės, 6-fosfogliukonatdehidrogenazės, NADPH – 

diaforazės, katalazės ir gliutationreduktazės) aktyvumą. Baltymų degradacija buvo 

nustatyta pagal gliutationo, malonyldialdehido ir alanino kiekius. 

 

Rezultatai. Po 3-jų savaičių, 6 dienas per savaitę trukmės Bemer terapijos T35 grupėje 

pastebėtas ženklus fermentų aktyvumo suaktyvėjimas, ir lipidų peroksidacijos produktų 

koncentracijos padidėjimas. 

 

Išvados. Bemer terapijos taikymas magnetinei indukcijai siekiant iki 35 µT, padeda 

apsaugoti eritrocitus nuo oksidacinio streso ir teigiamai veikia jų medžiagų apykaitą. 

 

 

 

Paveikslai du  

 

 

Bemer procedūrų sportuojantiems žmonėms poveikis mikrocirkuliacijai, 

oksidacijos balansui ir imuninei sistemai 

 

 

 

 Pasaulinė sveikatos organizacija sveikatą apibrėžia kaip dvasinę, psichinę ir 

socialinę gerovę. Pastaruoju metu sportas yra pagrindinis gražaus ir sveiko organizmo 

palydovas. Pagrindinis to tikslas – fizinio neaktyvumo(pasyvumo)  pašalinimas. Jau 1994 

m. PSO Kiolno deklaracijoje teigiama, jog sportas prailgina gyvenimo trukmę ir apsaugo 

nuo daugelio lėtinių lygų. Tačiau intensyvus, streso apimtas žmogaus gyvenimo būdas 

užkerta kelią fizinėms treniruotėms. 

 



 Kokios reikia papildomos pagalbos tam, kad būtų pasiekta fizinė gerovė? Fizinio 

aktyvumo stygių jau paminėjome. Be to, didelio kiekio žmonių prasta mityba, stresas, 

susidūrimas su neigiamais pokyčiais gyvenamoje aplinkoje, nuodingų išskyrų gausėjimas 

galiausiai nulemia energijos trūkumą žmogaus organizme ir jo blogą savijautą. Nereikia 

pamiršti, kad treniravimasis priklauso nuo raumenų veiklos, kurių susitraukimui reikia 

nervinės stimuliacijos. Nervinis stimulas susidaro dėl jonų judėjimo ir magnetinio lauko 

aplink juos sukūrimo. Kai judame, sukuriame mažus elektromagnetinius laukus, tai 

energija mumyse. Jei trūksta fizinės veiklos, taip pat trūksta ir šios energijos. 

  

 Bemer procedūros padeda žmonėms subalansuoti energiją, skirtą visiems 

organizmo valdymo ir kontroliavimo procesams. Todėl nieko nestebina, jog magneto 

terapija aktyvina tokius svarbius procesus kaip mikrocirkuliaciją, vidinį oksidacinį 

balansą ir imuninį atsaką. Geras centrinės nervų sistemos procesų funkcionavimas yra 

sveiko žmogaus pagrindas. 

 

 Kadangi Bemer terapijos tikslas yra panašus kaip ir sporto, todėl juos galima 

taikyti kartu; be to, šis gydymo metodas apsaugo nuo kūno perkrovų. 

 

 


