
ფუტკრის რძე  

ფუტკრის რძე წარმოადგენს ნახევრად თხევად, გაუმჭირვალე, ღია მოყვითალო ფერის ნივთიერებას, რომლის ქიმიური შემადგენლობა ძალზე 

რთულია. იგი 130-ზე მეტი ორგანული ნაერთისაგან შედგება.  

ფუტკრის რძის მიღების წინაპირობაა ფუტკრის ოჯახის მიერ დედის გამოყვანა. ოჯახის დაობლების შემდეგ სამუშე ლავრა (ჭუპრი) უნდა 

გარდაიქმნას სადედე ლავრად. ამისთვის სამუშე ლავრიან უჯრას ფუტკრები რძით გაავსებენ და ამ საკვების მიღებით მუშა ფუტკრის მაგივრად 

(ცოცხლობს 3-5 თვე) ვითარდება დედა ფუტკარი (ცოცხლობს 5-7 წელი). სწორედ ამ უჯრედებიდან, დედა ფუტკრის გამოჩეკვამდე, ხდება 

ფუტკრის რძის შეგროვება.  

მსოფლიო საერთაშორისო ორგანიზაციის „აპიმონდიას“ მიერ დადგენილ იქნა, რომ: „ბიოლოგიასა და მედიცინაში ჯერჯერობით არ არსებობს 

ფუტკრის რძეზე უფრო ეფექტური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერება ორგანიზმის გასაახალგაზრდავებლად, აგრეთვე გამრავლების სტი-

მულირებისათვის“.  

ფუტკრის რძე მთელ მსოფლიოში გამოიყენება, როგორც საუკეთესო ოპერაციისშემდგომი სარეაბილიტაციო საშუალება.  

გამოკვლევები ადასტურებს, რომ ფუტკრის რძე მნიშვნელოვნად (30-50%) აუმჯობესებს ადამიანის ფიზიკურ და გონებრივ შესაძლებლობებს. 

ამიტომ ფუტკრის რძის მიღებას ურჩევენ სპორტსმენებს მძიმე ფიზიკურ დატვირთვისას და ადამიანებს, რომელთაც დაძაბული გონებრივი 

საქმიანობა უწევთ. 

ფუტკრის რძის სამკურნალო თვისებების ბიოლოგიური საფუძველი 

გამოკვლევებმა გვიჩვენა, რომ ფუტკრის რძის მიღების შედეგად ადამიანის სისხლის ჰემოგლობინის რაოდენობა იზრდება და ხდება მისი გა-

ნახლება. ჰემოგლობინი რკინის შემცველი ცილაა, რომელიც სისხლის წითელ უჯრედებში - ერითროციტებში მდებარეობს. ჰემოგლობინს გა-

დააქვს ჟანგბადი სასუნთქი ორგანოებიდან ქსოვილებამდე, ქსოვილებიდან კი სასუნთქ ორგანოებამდე მიაქვს ნახშირორჟანგი. ჰემოგლობინის 

განახლება აუცილებელია, ვინაიდან ჰემოგლობინის მოლეკულა ”ბერდება”, ფორმას იცვლის და კარგავს ჟანგბადთან დაკავშირების უნარს.  

ფუტკრის რძე ასევე აქვეითებს ქოლესტერინის რაოდენობას სისხლში. ეს მნიშვნელოვნად ამცირებს სისხლძარღვის კედელში ქოლესტერინის 

ჩალაგებას და ხელს უწყობს სისხლძარღვების შიგნითა ზედაპირის სიგლუვის შენარჩუნებას. ეს კი, თავის მხრივ, მნიშვნელოვნად ამცირებს 

თრომბის განვითარების შესაძლებლობას.  

ფუტკრის რძის ფარმაკოლოგიური  მოქმედება ადამიანის ორგანიზმზე 

ნატურალური ფუტკრის რძე: ორგანიზმზე ახდენს ბაქტერიოციდულ და ანტივირუსულ ზემოქმედებას, ზრდის ორგანიზმის იმუნიტეტს, 

აუმჯობესებს მხედველობას, მეხსიერებას, საჭმლის მომნელებელ ფუნქციას, ახდენს შინაგანი სეკრეციის ჯირკვლების ფუნქციის სტიმული-

რებას, აახალგაზრდავებს ორგანიზმს, ხელს უშლის სიმსივნის წარმოქმნას, ანთებითი პროცესების განვითარებას, ამცირებს შაქრის დონეს 

სისხლში, არეგულირებს სისხლის არტერიული წნევას, ასუსტებს რადიოაქტიური გამოსხივების შედეგად მიღებულ მავნე ზემოქმედებას, 

აჩქარებს ორგანიზმიდან მავნე შხამების გამოდევნას, ახდენს ანტისპაზმურ ზემოქმედებას, აჩქარებს ბავშვების ზრდის პროცესს და სხვ. 

ფუტკრის რძე გამოიყენება შემდეგ დაავადებათა სამკურნალოდ: 

კეთილთვისებიანი და ავთვისებიანი სიმსივნეები, ანემია, გულ–სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებები (კარდიალური ასთმა, ათეროსკლე-

როზი, გულის იშემიური დაავადება, მიოკარდიუმის დისტროფია, ჰიპერტონია, არითმია), საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის დაავადებები 

(გასტრიტი, კუჭისა და თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლულოვანი დაავადება, ენტერიტი, კოლიტი, ნაღველკენჭოვანი დაავადება, ჰეპატიტი, ღვიძ-

ლის ციროზი, ბუასილი), შარდ–სასქესო სისტემის დაავადებები (უშვილობა, მენსტრუალური ციკლის დარღვევა, კლიმაქსური სინდრომი, 

იმპოტენცია, წინამდებარე ჯირკვლის ადენომა, ქრონიკული პროსტატიტი), სასუნთქი სისტემის დაავადებები (სინუსიტი, ლარინგიტი, ბრონ-

ქიტი), თვალის დაავადებები (გლაუკომა, კატარაქტა, კონიუნქტივიტი, მიკრობული კერატიტი, ბლეფარიტი, თვალის წნევის მომატება), პა-

რადონტოზი, სტომატიტი, ავიტამინოზი, სიგამხდრე ან ჭარბი წონა, შაქრიანი დიაბეტი, რადიკულიტი, რევმატიზმი, თმის ცვენა, დერმატიტი, 

ეგზემა, ფსორიაზი, ნეიროდერმიტი, დამწვრობა, ჭრილობა, დეპრესია, ნევრასთენია, ისტერია, შიზოფრენია, ეპილეფსია, ქორეა, ალკოჰოლიზმი 

და სხვ.  

პროფილაქტიკური დოზა: ფუტკრის რძე მიიღება უზმოდ, ჭამამდე 30 წთ–ით ადრე ენის ქვეშ მოთავსებით. უნდა გავაჩეროთ 5-10 წთ. რათა 

მოხდეს მისი შეწოვა ლორწოვანი გარსის მეშვეობით. 20-25 წთ–ის შემდეგ იგი სისხლში ფიქსირდება.  

პროფილაქტიკის მიზნით ფუტკრის რძე მიიღება 4-6–კვირიანი კურსებით. შემდეგ კეთდება ერთკვირიანი შესვენება. წლის განმავლობაში 

სასურველია გავიმეოროთ 3-4 კურსი, განსაკუთრებით ეფექტურია გაციების მაღალი ალბათობის შემთხვევაში. ნატურალური ფუტკრის რძის 

პროფილაქტიკური დღიური ნორმა ზრდასრულთათვის 0,25-0,5 გრამია, ხოლო მოზარდთათვის 16 წლამდე - 0,1-0,15 გრ. ან 2,5 მგ კგ წონაზე.  

შაქრიანი დიაბეტის დროს  ფუტკრის რძე მიიღება 0,25 გრ. ჭამამდე 30 წთ. ადრე 2-ჯერ დღეში, 6 თვის განმავლობაში. 

უშვილობის დროს - 0,25-0,5 გრ. ჭამამდე 30 წთ. ადრე 2-ჯერ დღეში 2 თვის განმავლობაში. ორკვირიანი შესვენების შემდეგ კურსი მეორდება. 

გულ–სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებისას (სტენოკარდია, ინფარქტი, ათეროსკლეროზი) მიიღება თაფლის 1%-იანი ნარევი 2 სუფრის 

კოვზი 2-ჯერ დღეში 1-2 თვის განმავლობაში. ორკვირიანი შესვენების შემდეგ კურსი მეორდება. 

შიზოფრენიის და ნევროზების დროს – თაფლის 1%-იანი ნარევი 2 სუფრის კოვზი დღეში 2-ჯერ 1 თვის განმავლობაში. 

კუჭისა და თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლულის, კუჭ–ნაწლავის დაავადებების დროს მიიღება თაფლის 2%-იანი ნარევი 2 სუფრის კოვზი 3-ჯერ 

დღეში 2 თვის განმავლობაში. რეკომენდირებულია დაიცვათ დიეტა. 

შენახვის ვადა, პირობები და უკუჩვენება 

საუკეთესოა მოსახმარად აღებიდან 1 წლის განმავლობაში. რძე უნდა მივიღოთ ნატურალური სახით. ამჟამად გამომშრალი რძის ფხვნილის ან 

ტაბლეტის სახით დამზადება უარყოფილია. ფუტკრის რძე ადვილადფუჭებადი პროდუქტია, მას ინახავენ მაცივარში 2-6°c-ზე, ჰერმეტულად 

დახურულ მცირე ზომის მინის ჭურჭელში, ან ერთჯერად შპრიცში. 

დაიმახსოვრეთ! 

ფუტკრის რძის მიღება არ  არის რეკომენდირებული ადისონის დაავადებით ავადმყოფთათვის (ეს არის თირკმელზედა ჯირკვლების დაავა-

დება), მწვავე ინფექციისა და ალერგიის დროს. 


