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A.I.Krashenyuk, S.V.Krashenyuk, N.I.Chalisova sunt autorii descoperirii efectului 
factorului neurotrofic al lipitorii medicinale. Autorii au demonstrat prezenta unui 
efect pozitiv clinic pronuntat in tratamentul starilor spastice la copiii cu paralizie 
cerebrala (CP), precum si la pacientii cu post-accident vascular cerebral. Si, pentru 
prima data in lume, au aratat ca la baza efectului clinic pozitiv al lipitorii 
medicinale sta efectul neurostimulator (numar de brevet 2144698 Federatia Rusa). 
Pe baza acestei descoperiri, profesorul Baskov IP si angajatii sai au constatat ca, 
cel putin trei componente din saliva lipitorii, au un efect neurostimulator: 
destabilaza, bdellastazin si bdellin B. 
 
Lipitorile sunt capabile sa restabileasca celulele nervoase. 
 
Aceasta descoperire uimitoare ne obliga astazi  sa reevaluam tratamentul 
traditional de boli neurologice: paralizie cerebrala (CP), efectele ale accidentului 
vascular cerebral, traumatisme ale sistemului nervos central şi periferic, boala 
Parkinson şi multe alte boli. Trebuie remarcat cum apar in neuroni – procese ale 
celulelor nervoase, prin care acestea transmit reciproc semnale chimice. Acesta 
este modul in care functioneaza calculatorul nostru biologic. Si asa a fost 
descoperit un fenomen nou – efectul neurotrofic al hirudoterapiei. 
 
Cand la St Petersburg,  Canal 5 a prezentat  un  show TV in 1995 ce avea ca 
subiect un film documentar in care copiii cu paralizie cerebrala incep sa mearga 
sub influenta efectul terapeutic al lipitorilor medicinale (inainte de aplicarea 
lipitorilor, acestia se deplaseau doar sprijinindu-se de maini), a fost provocat un 
val mare de cereri de tratament pentru tratarea copiilor cu astfel de deficiente. 
 
Si acum cel mai important lucru – de peste zece ani s-a lucrat cu probleme de 
infertilitate. Succesul nu a intarziat sa apara. Tratamentul acestor cupluri a dus la 



urmatoarele rezultate: au avut copii care la nastere au obtinut cel mai mare scor – 
Apgar International: 9 ~ 10. Deasemenea acesti copii au parametrii fizici si mentali 
superiori fata de colegii lor. Ei au inceput sa vorbeasca mai repede, au mers pe jos 
mult mai repede, sunt mai bine pregatiti,  capacitatea lor de memorare este mult 
imbunatatita. 
 
Un experiment cu rezultate impresionante a fost facut pe un grup de copii de la 
gradinita nr. 64 din Sankt-Petersburg unde cadrele didactice lucreaza cu copiii 
care sufera de intarziere in dezvoltarea psiho-emotionala. Pentru reabilitarea 
acestor copii s-a lucrat cu hirudoterapie. Imaginati-va surpriza medicilor, 
educatorilor si parintilor acestor copii, atunci cand, desi acestia nu vorbeau de 3-5 
ani, dupa inceperea tratamentului, la 1,5-2 luni de tratament cu lipitori, copiii au 
inceput sa vorbeasca, toate abilitatile le-au fost îmbunatatite iar miscarile lor  au 
devenit precise. Acum, aceasta experienta unica continua. 
 
Din materialul prezentat o mare importanta o prezinta cuplurile care doresc sa 
aiba copii sanatosi. Putem asista la nasterea unui copil sanatos, puternic si 
inteligent. Nu este un secret ca femeile se tem sa dea nastere, nu numai din cauza 
problemelor economice. 
 
Ele se tem sa dea nastere unui copil bolnav! 
 
In cadrul Asociatiei Romane de Hirudoterapie, se lucreaza la un proiect care sa 
asigure „un copil sanatos’’. Aceasta este pana la urma dorinta aprinsa a poporul 
nostru –  de a da nastere la copii sanatosi – iar noi venim in ajutorul 
dumneavoastra. 


