
info@mf-plus.com
mf-plus.com

MF PLUS LTD. 
(2189275)

STELLAR BIOMOLECULAR RESEARCH
An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main,

Germany.

�ت االبحاث واالبتكار من قبل:

املتالزمة االستقالبيه
أو تناذر األيض

مقاومة األنسول� وارتفاع
ضغط الدم الرشيا�

 مستويات الكوليسرتول السمنة أو زيادة الوزن
غ� الطبيعيه

NOP (NANO ORGANO PEPTIDES) &
MO (MITO ORGANELLES

TM

)

MITO ORGANELLES

BARCELONA
2017

جائزة أفضل

إبتكار

االمكانيات العالجية

للبيبتيدات عالية الفعالية

الببتيدات العضوية الخاصه ملكافحة

الشيخوخة و الخاصه بالعالج التجديدي:

تطبيقات وإستع�الت مجموعة البيبتيدات

™ Mito Organelles و “NANO “LPPSIM

“LPPSIMKE”

تركيبة أو وصفة (5 يف 1) خاصة بالذكور واإلناث
(ببتيدات الخصية/ املبيض × 2 + الكبد + الغدة النخامية + الببتيدات املشيمية)

الشيخوخه واملرض

دمج إبتكارات طب امليتوكوندريا

(املصورات الخلويه) مع العالج بالخاليا

نظرة عامة عىل إنتاج أصناف االوكسج� االرتكايس التفاعيل يف امليتوكوندريا. م ب موريف. كيف 

تنتج امليتوكوندريا أ§اط األكسج� التفاعلية. Biochem J. 2009 1 يناير؛ 417: 1-13.

أن الشيخوخة الخلوية, عبارة عن أذيه غ¯ قابله للرتاجع يف وظائف وإمكانيات الخليه التكاثري وذلك 

يف الخاليا الجسدية, وهذا الرتاجع الوظيفي يساهم بشكل رئييس يف تنكس االنسجه, والتي تؤدي 

بدورها اىل شيخوخة العضويه. أن سيطرة الخاليا املتنكسه الهرمه عىل النسيج ترض الكائن الحي 

وأعضائه, ويكون عددها كب¯ جدا" يف تلك االنسجه املتشيخه، خاصة ببعض االمراض املزمنه كمرض 

السكري، وفرط كوليسرتول الدم، خرف الشيخوخة واألمراض األخرى املرتبطة بالعمر. أن وجود الخاليا 

 - (ROS)الشيخوخيه الهرمه تؤدي إلنتاج كميات متزايدة من أنواع األكسج� التفاعلية االرتكاسيه

الجذور الحرة، وكذلك السموم ومنتجات اإلجهاد والضغوط التأكسديه، والتي ليس لها فقط تأث¯ عىل 

تكب¯ وزيادة عمر الخليه الذاÊ، وا§ا أيضا تحفز عىل تقدم الشيخوخة يف األنسجة الطبيعية عن طريق 

تأث¯ الباراكراين (وهو يعرب عن شكل من أشكال التواصل ب� الخاليا حيث تنتج الخلية إشارة إلحداث 

̄ات يف الخاليا املجاورة وتغ¯ سلوكها) تغي

 ROS يؤدي تلف وإفساد إشارات وتنبيهات امليتوكوندريا إىل النواة, إىل اإلفراط يف إنتاج امليتوكوندريا

 (Dmitry B. Zorov DB، Juhaszova M، Sollott SJ. Mucchondrial Reactive Oxygen)

Species (ROS) and ROS-Induced ROS Release. Physiol Rev. 2014 Jul؛ 94 (3) : 

950-909). يسبب ROS (اصناف االوكسيج� االرتكايس او التفاعيل) تلف يف الجينوم (الصبغي أو ال 

DNA)، وترسيع يف تقص¯ التيلوم¯ (وهو عباره عن منطقة من تسلسل نووي كث¯ التكرار يتوضع عند 

̄ات السامة داخل الخليه، يحفز ويزيد من �وت الخليه,  نهاية الصبغيات)، كذلك يزيد من  التأث

̄ات مرسطنة. أن تركيز ROS داخل الخاليا يرتبط بنشاط النظام املضاد لألكسدة ويقاس  ويحمل تأث

بشكل غ¯ مبارش عن طريق اإلنزÕات البدئيه االوليه املضادة لألكسدة, مثل االنزيم ديسموتاز الفائق 

االكسده (SOD)، الكاتالز، و الب¯وكسيداز ذو الرتكيز الخاص, الجلوتاثيون ب¯وكسيداز (GPx). تلعب 

امليتوكوندريا دوًرا أساسيًا يف زيادة وإنتاج الطاقة الخلويه، وكذلك يف ارسال االشارات للخاليا، والتكاثر 

الخلوي، والشيخوخه، وبالتايل املوت. أن وظيفة امليتوكوندريا وإفرازها للببتيدات امليتوكوندريه تتناقص 

مع التقدم بالسن. الببتيدات امليتوكوندريه، عىل سبيل املثال Humanin و SHLP، هي املسؤولة عن 

الوقاية العصبية والوقاية من تنكس وتلف الدماغ، وهي حساسه لألنسول�، ولها دور يف تنشيط وافراز 

̄ات وقائيه للخاليا ومضادة للشيخوحه وموت الخاليا (كيلفن ين، تشانغهان يل،  األنسول�، ولها تأث

هيÝل ميهتا، وبينشاس كوه�. دور الببتيدات املستخلصه من امليتوكوندريا (humanin) يف مقاومة 

.J Mol Endocrinol 50 (1) R11-R19 اإلجهاد

كتب (Cobb LJ، et al) إن الببتيدات املستخلصه من امليتوكوندريا بشكل طبيعي تعترب جهاز منظم  

لتموت الخاليا والذي يعتمد عىل العمر، وكذلك ينظم حساسية األنسول�، والعالمات االلتهابية. 

الشيخوخة. 2016 أبريل 8 (4): 796-809).

 إستنادا" اىل ثالثة عقود من الدراسات واالبحاث حول كيفية وألية تحض¯ الببتيدات، تم طرح نظرية 

إيجاد ببتيد للشيخوخة. تعتمد هذه النظرية عىل مبدأ إن الشيخوخة هي عملية بيولوجية حيويه 

̄ات تؤدي بدورها إىل خلل يف  ̄ات يف االداء الجيني, هذه التغ تطورية محدده معتمده عىل التغ

تركيب الببتيدات التي تلعب دور الجهاز املنظم لوظائف الخليه وخلل يف بيبتيدات االنسجه الخاصه 

̄ات هيكلية ووظيفية وتطور األمراض. ومن ناحية  يف األعضاء واألنسجة، والتي تحفز وتؤدي اىل تغ

أخرى، فإن تصحيح مثل هذه االضطرابات عن طريق تحفيز إنتاج الببتيدات يف الكائن الحي أو من 

خالل إعطاء هذه البيبتيدات Õكن أن يعزز ويقوي وظائف الجسم املضطربة وينشطها ويعيدها اىل 

طبيعتها الحيويه. "(الببتيدات والشيخوخة. خافينسون VKh. Neuro endocrinol Let.. 2002 ؛ 

.(-14 11 ، (3) 23

وهي عباره عن مشاركه من مجموعه من الببتيدات املستخلصه من (الكبد + 

البنكرياس + الببتيدات املشيمية + الغشاء املخاطي يف املعدة واألمعاء + الكىل + 

ببتيدات الع� - الشبكية).

املتالزمة االستقالبيه أو تناذر األيض: عباره عن إجتÝع مجموعه من االضطرابات 

املرضيه التي تضاعف من خطر اإلصابة بأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية 

(جمعية القلب األمريكية).

املتالزمة االستقالبيه أو تناذر األيض: هي إجتÝع مجموعه من االمراض مثل: ارتفاع 

ضغط الدم الرشياâ، ارتفاع نسبة السكر يف الدم، زيادة الدهون يف الجسم حول 

الخرص ووسط الجسم، وإرتفاع مستويات الكوليسرتول أو الدهون الثالثية الضاره 

التي ترتفع نسبتها مًعا، مÝ يزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية 

والسكري (مايو كلينيك، الواليات املتحدة األمريكية)

 Mito مع بيبتيدات "LPPSIM" كن إضافة مجموعة نانو من الببتيداتÕ

Organelles "LPPSIMKE" بشكل فعال كعالج مكمل يف تدب¯ الحاالت املرضيه 

التالية:

• متالزمة األيض أو املتالزمه االستقالبيه

• مرىض السكري النوع األول والثاين

• عرس شحوم الدم (أرتفاع الكولسرتول)

• البدانة

• تصلب الرشايني العصيدي

االستطبابات أو دواعي االستع�ل البيبتيدات الخاصه باالعضاء

إضطرابات الهرمونات األنثوية، عدم إنتظام الدورة الشهرية، آالم الحيض أو الطمث، العقم، بيبتيد ال (Mito Organelles) املبييض

انقطاع الطمث املبكر، قصور املبيض، نقص الرغبة والشهوه الجنسية، مكافحة الشيخوخة

الضعف الجنيس أو النقص الهرموâ لدى الرجال، القذف املبكر، والربوده الجنسية، ضعف بيبتيد ال (Mito Organelles) الخصيوي

االنتصاب،  الضعف أو العجز الجنيس، ومكافحة الشيخوخة

نقص املناعة, االلتهابات املزمنه, الروماتيزم, متالزمة التعب املزمن، يعزز وينشط إعادة الحيويه بيبتيد (Mito Organelles) للعقد اللمفاويه

والنشاط بعد املرض

نقص املناعة، تطور االلتهابات املزمنه، أمراض الروماتيزم، متالزمة التعب املزمن، كجزء من بيبتيد (Mito Organelles) للطحال

العالجات املكمله املضادة للرسطان, عادة ما يشارك أو يضاف هذا البيبتيد مع مستخلص الغدة 

الصعرتية او التيموس.

مرض تشحم الكبد، التهاب الكبد املزمن، التهاب الكبد السام أو االنسÝمي، اضطرابات وأمراض بيبتيد (Mito Organelles) الكبدي

الجهاز الهضمي املزمنه، انتفاخ أو غازات البطن، تليف أو تشمع الكبد، اعتالل الدماغ، اضطرابات 

الذاكرة، األرق

اضطرابات الجهاز الهضمي املزمنه، داء السكري، التهاب البنكرياس املزمن، متالزمة التمثيل بيبتيد (Mito Organelles) للبنكرياس أو املعثكله

ëأو التناذر االستقال ìالغذا

أمراض الكىل املزمنه, الوقاية والعالج ملرض اعتالل الكلية السكري، التهاب كبيبات الكىل، فقر بيبتيد (Mito Organelles) الكلوي

الدم, مرض النقرس

مرض االنسداد الرئوي املزمن, التهاب القصبات الهوائية, الربو القصبي, التدخ�بيبتيد (Mito Organelles) الرئوي

بيبتيد (Mito Organelles) للغشاء املخاطي

للمعده واالمعاء

اضطرابات الجهاز الهضمي املزمنة، التهاب القولون، داء كرون، داء الفطور املعويه، التهاب 

املعدة، التهاب املعدة الضموري، سوء االمتصاص

جميع أمراض واالضطرابات التنكسيه لشبكبة الع�، التنكس البقعي أو النقطه العمياء، يطيل من بيبتيد (Mito Organelles) لشبكية الع�

سالمة واستمرار وظيفية شبكية الع� يف حاالت إلتهاب الشبكيه الوراí التصبغي ويحسن 

الوظائف البرصية يف املرىض الذين يعانون من تنكس الشبكية الصباغي *

االضطرابات العصبية الخلقية بجميع أشكالها، جميع أنواع اضطرابات الغدد الصÝء، داء السكري بيبتيد (Mito Organelles) للغدة النخاميه

الكاذب، انقطاع الطمث املبكر، إياس الذكور

االضطرابات العصبية النباتيه للجهاز القلبي الوعاì، الجهاز التنفيس، الجهاز الهضمي، جميع أنواع بيبتيد (Mito Organelles) للغده تحت املهاد

اضطرابات الغدد الصÝء، االضطرابات االستقالبيه االيضيه (كالسمنة، الخ) ، االضطرابات النفسية 

العقليه، اإلجهاد والشده النفسيه.

األرق، اضطرابات النوم، واإلجهاد، زيادة إنتاج امليالتون� تحت تأث¯ الغدة الصنوبرية، يحّسن بيبتيد (Mito Organelles) للغده الصنوبريه

̄ات مضادة للرسطان يف عدة §اذج تجريبية, يحفز وينشط  العوامل والوظائف املناعية، لها تأث

الدفاعات والسبل املضادة لألكسدة، يعيد تنشيط وظيفة اإلنجاب*

مضاد عام للشيخوخة **

التصلب املتعدد، التصلب الجانبي الضموري، داء باركنسون، داء الزهاÕر، التهاب السحايا بيبتيد (Mito Organelles) للجمله العصبيه املركزيه

والدماغ، متالزمة اإلفراط أو االجهاد النفيس

قصور الغدة الكظرية، االضطرابات الهرمونية املختلفة، نقص املناعة، داء أديسون، الوهن العضيل بيبتيد (Mito Organelles) لقرش الكظر

الوخيم، أمراض الحساسية، التهاب الجلد، التهاب املفاصل

أمراض القلب واألوعية الدموية، املرحله مابعد عالج امراض القلب، عالج اإلجهاد أو الضغوط بيبتيد (Mito Organelles) للقلب

النفسيه، اعتالل عضلة القلب، عالجات املضادة للشيخوخة

بيبتيد (Mito Organelles) مستخلص من(العظام والسائل

الزلييل والغضاريف), يسمى أيضا" وصفة املرونة املفصليه  

تنكس املفاصل والعمود الفقري (التهاب املفاصل التنكيس, داء الفقار، التهاب املفاصل الفقاريه)، 

االصابات  واالذيات الغرضوفية املختلفه.

يعزز ويدعم إصالح أنسجة الرئة لدى املدخن� املدمن� عىل التدخ� وعند األفراد املعرض� بيبتيد (Mito Organelles) وصفة او خلطة للمدخن�

لتلوث الهواء بشكل مكثف

هذه البيبتيدات هي عباره عن مزيج من الكبد والبيبتيدات الخاصه بجهاز املناعة. يعزز وينشط بيبتيد (Mito Organelles) وصفه او خلطة للكحولي�

تجديد أنسجة الكبد ويقوي جهاز املناعة. يحتوي هذا املزيج أيضا" عىل بيبتيدات من الجهاز 

العصبي املركزي للتخفيف من تلف الدماغ.

بيبتيدات (Mito Organelles) خلطة ووصفة النوم املريح,

مستخلصه من الغدة الصنوبريه والكبد والجهاز العصبي

املركزي

يجمع ب� اآلثار املفيدة لبيبتيدات الغدة الصنوبرية وببتيدات الكبد وببتيدات الدماغ. يعزز من 

̄اردين يف الجسم ويحسن نوعية النوم تأث¯ امليالتون�، ويعيد توازن الس

Mito Organelles – óyroidHypothyroidism, myxedema, cretinism, obesity, hypercholesterolemia

" أثبتــت االبحــاث والتجــارب الرسيريــة ملســتحرضات ومســتخلصات الببتيــد التــي تــم الحصــول عليهــا مــن أعضــاء 

̄ات مفيــدة تبــدو واضحــه مــن خــالل تحّســن  أخــرى õــا يف ذلــك الربوســتات والقــرشة الدماغيــة وشــبكية العــ�، تأثــ

األمينيــة  األحــÝض  برتكيــب  الخاصــة  املعطيــات  إىل  اســتناداً  املســتهدفه.  املعنيــة  األجهــزة  وحالــة  ظــروف 

̄ة النشــطة بيولوجيــاً والتــي  للمســتحرضات الببتيديــه، تــم تطويــر مبــادئ واليــات جديــدة لتصميــم الببتيــدات القصــ

�تلــك أنشــطة خاصــه باألنســجة. تقــوم الببتيــدات الخاصــه بالغــدة التوتيــة أو غــدة التيمــوس والببتيــدات الخاصــة 

بالقلــب والكبــد والقــرشة الدماغيــة والغــدد الصنوبريــة بتحفيــز وتنشــيط §ــو االعضــاء يف املختــرب الخــاص باألعضــاء 

املعنيه أو املستهدفه

.Khavinson VKh. Neuro endocrinol Let. 2002; 23(3), 11-14 .الببتيدات والشيخوخة *

 Arch. Gerontol. .املســتخلصه مــن الغــدة الصنوبريــة geroprotective الخصائــص املضــادة لألكســدة لببتيــدات **

.Geriatr.  Suppl. 2007; 1; 213-216

*** البيبتيــدات ميتــو Organelles و Nano peptides لقــرش الغــدة الكظريــة, تعتــرب مضــادات اســتطباب يف الحــاالت 

املرضيه التالية: داء السكري، ارتفاع ضغط الدم، قصور القلب، متالزمة كوشينغ

.NOP و MO من 100 نوع من أنواع الخاليا / وأنواع الخلطات واملستخلصات املتوفره لدينا من مستحرضات الببتيدات øأك

لزياده يف املعلومات, يرجى االتصال:

ينصح بإعطاء هذه  الوصفه كإجراء وقاì فعال ضد:

• الشيخوخة

• االضطرابات الهرمونيه

• االنخفاض والنقص املبكر إلنتاج الهرمونات الجنسية

الفوائد األخرى للوصفه أو الخلطه (5 يف 1) الخاصه بالخصوبه عند الذكور واإلناث قد 

تشمل أيضا:

•  تنشيط الرغبة الجنسية وتحفيز الوظائف الجنسية

• تعمل بشكل وثيق ومتوازن مع عالج الخصوبة التقليدي

• باملشاركه مع بيبتيدات العظام والسائل املفصيل والغضاريف, فأنها تؤخر تطور 

هشاشة العظام.

• مبشاركتها مع غريها من املنتجات تساعد عىل عالج السمنة، هشاشية العظام، ونقص 

عام لكتلة  العضالت كسبب ثانوي لنقص هرمون التستوست¯ون

• تخفف من االكتئاب وإضطرايات النوم واالضطرابات النفسية االخرى التي تنجم عن 

.âعدم التوازن الهرمو

أن وصفة وتركيبة (-5يف 1-) الخاصة بالخصوبة للذكور واإلناث وباملشاركه مع ببتيدات 

منطقة املهاد الدماغيه والبيبتيدات الكظرية, أظهرت فعالية عالية يف العالج املبكر 

النقطاع الطمث املبكر وسن اليأس (العالج الهرموâ الحيوي يف حاالت إنقطاع الطمث 

املبكر وسن اليأس. Int J Cur Med Pharm Res، 2017؛ 3 (1): 1278-1281).
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"يحتــوي أحــدث جيــل مــن هــذا املنتــج عــىل مزيــج مــن تســعة أنــواع مــن الببتيــدات العضويــه 

ــور  ــع وتده ــة تراج ــة ملحارب ــة مثالي ــاء وصف ــا إلنش ــا مًع ــا ومزجه ــم دمجه ــي يت ــه، والت الخاص

ــموم  ــة الس ــا يف إزال ــك بفعاليته ــز كذل ــر، وتتمي ــة بالعم ــة املرتبط ــة والخلوي ــف العضوي الوظائ

الخلويــة والقضــاء عــىل الجــذور الحــرة، واســتعادة الوظائــف وقــدرة ونشــاط األجهــزة واألنظمــة 

الرئيسية املشاركة يف عملية الشيخوخة.

ــن  ــا م ــاء والخالي ــة االعض ــف وحيوي ــاط ووظائ ــد نش ــي تعي ــة الت ــدات الخاص ــون الببتي وتتك

األنسجة التالية:"

أجريت هذه الدراسة للتحقق من 

̄ات وفعالية بيبتيدات  تأث

 Mito  امليتوكوندريا الخلوية

Organelles ™ "عىل الرجال 

والنساء"، عىل شيخوخة و�وت 

الخلية، وكذلك عىل تركيز انواع 

االوكسج� االرتكايس التفاعيل 

ROS، وبالتايل تم تأكيد دور 

Mito Organelles يف إعادة 

التأهيل والعالج التجديدي يف 

مكافحة الشيخوخه. عرضت 

وفندت نتائج هذه الدراسة و�ت 

مناقشتها يف املؤ�ر الدويل ملكافحة 

الشيخوخة يف برشلونة (2016).

"تعتــرب شــيخوخة الخليــه هــي العامــل الرئيــيس الــذي يســهم يف ضعــف وشــيخوخة 

األنســجة وتدهورهــا، هــذه الظاهــرة تتميــز بتوقــف الخاليــا عــن التكاثــر كــرد فعــل 

عــىل االنهــاك والتــأذي واالجهــد والــرضر الداخــيل والخارجــي املســتمر. وقــد تبــ� يف 

̄ة أن تقصــ¯ التيلومــ¯ (وهــو عبــاره عــن منطقــة مــن تسلســل نــووي  اآلونــة األخــ

النــووي  الحمــض  وتــأذي  الصبغيــات),  نهايــة  عنــد  يتوضــع  التكــرار  كثــ¯ 

تؤثــر  التــي  اإلشــارات  مــن  سلســلة  إطــالق  اىل  يــؤدي   (DNA)

ــج�  ــواع األكس ــاج أن ــن إنت ــد م ــÝ يزي ــا، م ــوي للميتوكوندري ــن الحي ــىل التكوي ع

التفاعليــة االرتكاســيه ويعــزز ايقــاف وكبــح دورة الخليــة، وبالتــايل ومــن هنــا تظهــر 

مســؤولية هــذه العوامــل مجتمعــة عــن عمليــة حصــول الشــيخوخة. تركــز األبحــاث 

ــووي يف  ــض الن ــن الحم ــض ع ــتبدال أو التعوي ــاوالت اس ــىل مح ــه ع ــه الحديث الحالي

ــإن  ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــن الخلي ــا م ــتنفاذ امليتوكوندري ــتنزاف واس ــا أو اس امليتوكوندري

ــد  ــيخوخة تعتم ــادة للش ــة املض ــه  العالجي ــرتاتيجية والخط ــا يف االس ــا وطريقتن نهجن

عــىل اســتعادة وتعديــل وتجديــد نشــاط امليتوكوندريــا عــن طريــق إعطــاء املســتحرض 

أو املســتخلص، الــذي يحتــوي عــىل وصفــه ومزيــج مــن الببتيــدات املســتخلصه 

واملأخــوذه مــن امليتوكوندريــا العضويــه الخاصــه، والتــي تقلــل مــن معــدالت مــوت 

ــاج ا§ــاط األكســج� التفاعــيل االرتــكايس وتعــزز وتقــوي  ــا املمنهــج ومــن إنت الخالي

استقالب امليتوكوندريا. .

شــملت الدراســة عــىل 17 متطوًعا يف ســن يرتاوح بــ� 72-58 عاًما, يعانــون من أمراض 

وحــاالت مختلفــة مرتبطــة بالعمــر. أعطــي كل منهــم مجموعــة مؤلفــه مــن مزيــج 

منتــج التجديــد والتنشــيط الحيــوي الخــاص املؤلــف مــن ببتيــدات امليتوكوندريــا عــن 

ــة  ــادة الحيوي ــه يف إع ــوالت العالجي ــة الربوتوك ــت خط ــيل. كان ــن العض ــق الحق طري

 8 وملــدة  أســبوعيا  مرتــ�  الببتيــدات  إعطــاء  تتضمــن  والتنشــيط, 

ــل وبعــد  ــة االرتكاســيه قب ــاس مســتويات أ§ــاط األكســج� التفاعلي ــم قي أســابيع. ت

تطبيق العالج.

• الجهاز العصبي املركزي

Adrenal cortex •

Mesenchyme •

Heart •

Placenta •

™ Mito Organelles ما هي مكونات

منشطات ومحفزات الغريزه والشهوه الجنسيه 

عند الذكر /واألنثى"؟

بيبتيدات امليتوكوندريا الخاصه يف مكافحة الشيخوخة والعالج 

التجديدي: دمج إبتكارات طب امليتوكوندريا (املصورات 

الخلويه) مع العالج بالخاليا
Dr. Dmitry Dee, MD, PhD. (Germany)الدكتور دÕرتي دي

عالجات تجميليه يف مجال االمراض 

الجلديه واالمراض الجراحيه

نتائج املؤ½ر السابع للقارات الخمس

Liver •

Eye/retina •

Synovia/cartilage •

/ (Testis (Male Revitalization •

(Ovaries (Female Revitalization 

"Õكن إعطاء بيبتيدات ""ميتو أورجنيليس"" (Mito Organelles) "" املنشط واملجدد للحيويه 

عند الذكور واإلناث"" وبشكل فعال كمكمل لتدب¯ االمراض والحاالت واالضطرابات التالية:

• بشكل عام كمضاد للشيخوخة ومكافحتها وكذلك لتجديد الشباب

• بحاالت األمراض املرتبطة بالعمر (أي أمراض القلب اإلقفارية أو ما يسمى نقص الرتويه القلبيه، 

ارتفاع ضغط الدم، فرط كوليسرتول الدم، الخرف، فقدان الذاكرة، مرض الزهاÕر، هشاشة العظام، 

الساد او املاء االبيض أو ما يسمى إعتام عدسة الع�، النوع الثاâ من داء السكري)

• األعراض واالضطرابات املرتبطة بسن اليأس أو الضهي

 ™ Mito Organelles دواعي إستع�ل

"تنشيط وإعادة الحيويه عند الذكور / اإلناث"

Intramuscular, 1 vial 2-3 times per week •

Recommended total duration of treatment – 3-4 months •

Protocol of administration

مضادات االستطباب واملحاذير (الحاالت التي ال 

يفضل فيها االعطاء)

البيبتيد (NOP) املعروف سابقا باسم 

Nano Cell Extract املستخلص الخلوي نانو

• الحمل

• أثناء الرضاعة الطبيعية

• الحساسيه املفرطه الشديده أو أمراض 

الحساسية االخرى

• األورام الليفية الرحمية

• اعتالالت غدة الثدي

• االمراض الحاده املختلفه أو

إزالة ضغوطات وإختالطات االمراض املزمنه

• الحاالت الطبية الشاذه

• االورام الخبيثه النشطه

ــات املختلفــة وظائــف  ــ�. �لــك هــذه الربوتين ــار بروت ــوي عــىل مــا يقــرب مــن ملي ــة تحت "كل خلي

مختلفــة وهــي مســؤولة مجتمعــة عــن األداء الوظيفــي الطبيعــي للخليــة واألنســجة والكائــن الحــي 

ــة, بينــÝ يعمــل  ــه يف الخلي ــة وبنيوي ــات تحمــل وظائــف هيكلي بشــكل كامــل. بعــض هــذه الربوتين

البعــض اآلخــر كأنزÕــات تحفــز وتنشــط آالف التفاعــالت الكيميائيــة الخاصــه. أن الربوتينــات 

املوجودة داخل الخلية تتحلل بشكل مستمر ويتم إعادة تصنيعها.

 âــا ــاû األمل ــل، الع ــرت بلوب ــور غون ــام الربوفيس ــيص، ق ــث والتق ــن البح ــا م ــ� عاًم ــتنادا"" اىل ثالث إس

األمريــý بصياغــة مبــادئ وخطــوط عامــة لفــرز وإرســال الربوتينــات اىل أهــداف محــدده وغرســها يف 

̄ات خلويــه معينــة. كل بروتــ� يحمــل يف تركيبــه املعلومــات الالزمــة لتحديــد موقعــه املناســب  حجــ

يف الخليــة. يحــدد تسلســل األحــÝض األمينيــة الخلويــه كيفيــة مــرور الربوتينــات مــن خــالل األغشــية 

ــة  ــÝض األميني ــل األح ــوي. تسلس ــذاì الخل ــل الغ ــة يف التمثي ــا متكامل ــة جعله ــة وكيفي البيولوجي

ــام يســتخدم  ــح ع ــي هــو مصطل ــه: تسلســل توبوجين املحــدده: يعتمــد عــىل (اإلشــارات التوبوجيني

ــا يف  ــا وتوجيهه ــة إلدخاله ــة الرضوري ــات الناضج ــد املوجــود يف الربوتين ــىل تسلســل الببتي ــه ع للدالل

عــىل   Günter Blobel الربوفســور  حصــل  الخلويــة).  األغشــية 

جائــزة نوبــل يف علــم وظائــف األعضــاء الفيزيولوجيــا أو الطب يف عام 1999 بســبب أبحاثه يف اكتشــاف 

ــا يف  ــا وتوطينه ــىل نقله ــيطر ع ــم وتس ــه تتحك ــه جوهري ــارات فعلي ــك إش ــات �ل ــّ� أن ""الربوتين يب

الخليــة"". يفــّرس هــذا االكتشــاف اآلليــة االساســيه يف كيفيــة دمــج الببتيــدات (نانــو) وامليتــو 

أورجانيلس الخاصة باألعضاء ودورها يف تعزيز وظيفة األعضاء املستهدفة املحددة.

الجيــل الجديــد مــن الببتيــدات الخاصــة باألعضــاء - Õ - Mito Organellesلــك آليــة عمــل متعــددة 

ــات  ــع الربوتين ــاء وتصني ــارص  بن ــواد وعن õ ــا ــد الخالي ــداد وتزوي ــط إم ــر فق ــي ال توف ــب, فه الجوان

ــه  ــا تعــّدل نظــام التنبي ــن يف األنســجة، وإ§ــا هــي أيًض ــ¯ الباراكري ــز أداء تأث ــا، وتحفي داخــل الخالي

ــه ليصــل اىل مســتوى عمــر  ــا  الكهل ــه وتســتعيد النشــاط الوظيفــي للخالي وارســال االشــارات الخلوي

خاليا الشباب.

يحمــي بيبتيــد ال Humanin مــن الســمية املرتبطــة بالعــالج الكيمياì. يتم تشــف¯ 

ــرز  ــا ويف ــل امليتوكوندري ــا داخ ــن امليتوكوندري ــتق م ــد املش ــيفرة) الببتي ــك ش (ف

والخارجيــة  الداخليــة  الببتيــدات  مــن  كل   .(A) الخلــوي  للضغــط  اســتجابة 

ــاد  ــن اإلجه ــام م ــاغ والعظ ــل الدم ــاء مث ــن األعض ــة م ــة متنوع ــي مجموع تحم

ــامة  ̄ات الس ــ ــد ، والتأث ــم األميلوي ــر ، وتراك ــة بالعم ــدي ، واألرضار املرتبط التأكس

للعــالج الكيميــاì (B). مــن خــالل آليــات غــ¯ معروفــة حتــى اآلن يؤخــر 

تطــور الــورم (كوه� P. دور جديد مليتوريد الببتيد امليتوكوندريا: عامل الحÝية ضد 

 J Natl Cancer Inst (2014) 106 (3): .ìاآلثار الجانبية الناجمة عن العالج الكيميا

(dju006

أشــارت سلســلة مــن الدراســات إىل أن هــذا الببتيــد النشــط بيولوجيــا أظهــر تثبيــط 

مــوت الخاليــا العصبيــة الناجــم عــن التعبــ¯ القــرسي للجينــات العائليــة املرتبطــة 

 CN Disc ًمؤخرا Pat .رÕأحد املدافع� عن مرض الزها :Matsuoka M. Humanin) باإليدز

Drug 2009 ؛ 4 (1) : 37-42).

الببتيــدات ميتــو (Mito) هــي جزيئــات االشــارات الراجعــه (Lee C1, Yen K, Cohen P. Humanin: محاذيــر الببتيــدات 

املأخوذه من امليتوكوندريا. توجيه استقالب الغدد الصم  2013 مايو؛ 24 (5):. 222-8).

الببتيــدات املســتخلصه أو املأخــوذه مــن امليتوكوندريــا, مؤخــرا"" تــم تحديــد إشــاراتها الراجعــه العكســيه, والتــي تعتــرب نــادره 

̄ها أو إعــادة ترميزهــا ضمــن سلســلة مورثــات كرومــوزوم امليتوكوندريــا. ويعتقــد أن  وفريــده يف نوعهــا, حيــث تتميــز بتشــف

ــا  ــل تعمــل داخــل الخالي ــك كعوام ــدد الصــÝء وكذل ــة الغ ــة وكوظيف ــا تعمــل õثاب ــن امليتوكوندري ــدات املســتمدة م الببتي

وتقــوم بالعديــد مــن األدوار البيولوجيــة الحيويــه التــي تنظــم بقــاء الخليــة والحفــاظ عــىل حياتهــا وكذلــك تنظيــم التمثيــل 

الببتيــدات  محاذيــر   :Lee C1, Yen K, Cohen P. Humanin)  "" االســتقالب  أو   ìالغــذا

املأخوذه من امليتوكوندريا. توجيه استقالب الغدد الصم  2013 مايو؛ 24 (5):. 222-8). 

̄ات عصبيــه فّعاله ضد  وقــد أثبتــت االبحــاث والتجــارب التــي أجريــت مؤخــرا"" أن (بيبتيــدات ميتــوmito-peptides)  لهــا تأث

 Voigt A., Jelinek) ــر، باالضافــه اىل أنهــا تعتــرب مفتاح تنشــيط العالمات البيولوجية الرئيســية يف مــرض الســكريÕمــرض الزها

 HF. Humanin: a mitochondrial signaling peptide as a biomarker for impaired fasting glucose‐related

ــه  ــرب عوامــل حيوي ــا تعت ــدات املحفــزه للميتوكوندري oxidative stress. Physiol Rep. 2016 May; 4(9): e12796). البيبتي

نشطه تفيد يف حاالت الضغوط العصبيه النفسيه املرتبطه بحاالت االكسده الناجمه عن صيام الغلوكوز.

ــادة  ــيط وإع ــاالت تنش ــدات Mito Organelles ™ يف ح ــاء بيبتي ــ¯ وإعط أن تدب

الحيويــه عنــد الذكــور واإلنــاث مرتــ� أســبوعيا" وعىل مدى 8 أســابيع, يحّســن من 

مستويات الببتيد الخلوية ويعيدها إىل قيمها الطبيعيه.

مستويات الببتيد هيومان� عند مختلف الفئات العمرية واالشخاص يف املرحله 

(Voigt A. ،Jelinek HF. 2016) قبل السكري

كيف تعمل الببتيدات الخلوية NANO وبيبتيدات 

Mito Organelles ™؟
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االمكانيات العالجية

للبيبتيدات عالية الفعالية

الببتيدات العضوية الخاصه ملكافحة

الشيخوخة و الخاصه بالعالج التجديدي:

تطبيقات وإستع�الت مجموعة البيبتيدات

™ Mito Organelles و “NANO “LPPSIM

“LPPSIMKE”

تركيبة أو وصفة (5 يف 1) خاصة بالذكور واإلناث
(ببتيدات الخصية/ املبيض × 2 + الكبد + الغدة النخامية + الببتيدات املشيمية)

الشيخوخه واملرض

دمج إبتكارات طب امليتوكوندريا

(املصورات الخلويه) مع العالج بالخاليا

نظرة عامة عىل إنتاج أصناف االوكسج� االرتكايس التفاعيل يف امليتوكوندريا. م ب موريف. كيف 

تنتج امليتوكوندريا أ§اط األكسج� التفاعلية. Biochem J. 2009 1 يناير؛ 417: 1-13.

أن الشيخوخة الخلوية, عبارة عن أذيه غ¯ قابله للرتاجع يف وظائف وإمكانيات الخليه التكاثري وذلك 

يف الخاليا الجسدية, وهذا الرتاجع الوظيفي يساهم بشكل رئييس يف تنكس االنسجه, والتي تؤدي 

بدورها اىل شيخوخة العضويه. أن سيطرة الخاليا املتنكسه الهرمه عىل النسيج ترض الكائن الحي 

وأعضائه, ويكون عددها كب¯ جدا" يف تلك االنسجه املتشيخه، خاصة ببعض االمراض املزمنه كمرض 

السكري، وفرط كوليسرتول الدم، خرف الشيخوخة واألمراض األخرى املرتبطة بالعمر. أن وجود الخاليا 

 - (ROS)الشيخوخيه الهرمه تؤدي إلنتاج كميات متزايدة من أنواع األكسج� التفاعلية االرتكاسيه

الجذور الحرة، وكذلك السموم ومنتجات اإلجهاد والضغوط التأكسديه، والتي ليس لها فقط تأث¯ عىل 

تكب¯ وزيادة عمر الخليه الذاÊ، وا§ا أيضا تحفز عىل تقدم الشيخوخة يف األنسجة الطبيعية عن طريق 

تأث¯ الباراكراين (وهو يعرب عن شكل من أشكال التواصل ب� الخاليا حيث تنتج الخلية إشارة إلحداث 

̄ات يف الخاليا املجاورة وتغ¯ سلوكها) تغي

 ROS يؤدي تلف وإفساد إشارات وتنبيهات امليتوكوندريا إىل النواة, إىل اإلفراط يف إنتاج امليتوكوندريا

 (Dmitry B. Zorov DB، Juhaszova M، Sollott SJ. Mucchondrial Reactive Oxygen)

Species (ROS) and ROS-Induced ROS Release. Physiol Rev. 2014 Jul؛ 94 (3) : 

950-909). يسبب ROS (اصناف االوكسيج� االرتكايس او التفاعيل) تلف يف الجينوم (الصبغي أو ال 

DNA)، وترسيع يف تقص¯ التيلوم¯ (وهو عباره عن منطقة من تسلسل نووي كث¯ التكرار يتوضع عند 

̄ات السامة داخل الخليه، يحفز ويزيد من �وت الخليه,  نهاية الصبغيات)، كذلك يزيد من  التأث

̄ات مرسطنة. أن تركيز ROS داخل الخاليا يرتبط بنشاط النظام املضاد لألكسدة ويقاس  ويحمل تأث

بشكل غ¯ مبارش عن طريق اإلنزÕات البدئيه االوليه املضادة لألكسدة, مثل االنزيم ديسموتاز الفائق 

االكسده (SOD)، الكاتالز، و الب¯وكسيداز ذو الرتكيز الخاص, الجلوتاثيون ب¯وكسيداز (GPx). تلعب 

امليتوكوندريا دوًرا أساسيًا يف زيادة وإنتاج الطاقة الخلويه، وكذلك يف ارسال االشارات للخاليا، والتكاثر 

الخلوي، والشيخوخه، وبالتايل املوت. أن وظيفة امليتوكوندريا وإفرازها للببتيدات امليتوكوندريه تتناقص 

مع التقدم بالسن. الببتيدات امليتوكوندريه، عىل سبيل املثال Humanin و SHLP، هي املسؤولة عن 

الوقاية العصبية والوقاية من تنكس وتلف الدماغ، وهي حساسه لألنسول�، ولها دور يف تنشيط وافراز 

̄ات وقائيه للخاليا ومضادة للشيخوحه وموت الخاليا (كيلفن ين، تشانغهان يل،  األنسول�، ولها تأث

هيÝل ميهتا، وبينشاس كوه�. دور الببتيدات املستخلصه من امليتوكوندريا (humanin) يف مقاومة 

.J Mol Endocrinol 50 (1) R11-R19 اإلجهاد

كتب (Cobb LJ، et al) إن الببتيدات املستخلصه من امليتوكوندريا بشكل طبيعي تعترب جهاز منظم  

لتموت الخاليا والذي يعتمد عىل العمر، وكذلك ينظم حساسية األنسول�، والعالمات االلتهابية. 

الشيخوخة. 2016 أبريل 8 (4): 796-809).

 إستنادا" اىل ثالثة عقود من الدراسات واالبحاث حول كيفية وألية تحض¯ الببتيدات، تم طرح نظرية 

إيجاد ببتيد للشيخوخة. تعتمد هذه النظرية عىل مبدأ إن الشيخوخة هي عملية بيولوجية حيويه 

̄ات تؤدي بدورها إىل خلل يف  ̄ات يف االداء الجيني, هذه التغ تطورية محدده معتمده عىل التغ

تركيب الببتيدات التي تلعب دور الجهاز املنظم لوظائف الخليه وخلل يف بيبتيدات االنسجه الخاصه 

̄ات هيكلية ووظيفية وتطور األمراض. ومن ناحية  يف األعضاء واألنسجة، والتي تحفز وتؤدي اىل تغ

أخرى، فإن تصحيح مثل هذه االضطرابات عن طريق تحفيز إنتاج الببتيدات يف الكائن الحي أو من 

خالل إعطاء هذه البيبتيدات Õكن أن يعزز ويقوي وظائف الجسم املضطربة وينشطها ويعيدها اىل 

طبيعتها الحيويه. "(الببتيدات والشيخوخة. خافينسون VKh. Neuro endocrinol Let.. 2002 ؛ 

.(-14 11 ، (3) 23

وهي عباره عن مشاركه من مجموعه من الببتيدات املستخلصه من (الكبد + 

البنكرياس + الببتيدات املشيمية + الغشاء املخاطي يف املعدة واألمعاء + الكىل + 

ببتيدات الع� - الشبكية).

املتالزمة االستقالبيه أو تناذر األيض: عباره عن إجتÝع مجموعه من االضطرابات 

املرضيه التي تضاعف من خطر اإلصابة بأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية 

(جمعية القلب األمريكية).

املتالزمة االستقالبيه أو تناذر األيض: هي إجتÝع مجموعه من االمراض مثل: ارتفاع 

ضغط الدم الرشياâ، ارتفاع نسبة السكر يف الدم، زيادة الدهون يف الجسم حول 

الخرص ووسط الجسم، وإرتفاع مستويات الكوليسرتول أو الدهون الثالثية الضاره 

التي ترتفع نسبتها مًعا، مÝ يزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية 

والسكري (مايو كلينيك، الواليات املتحدة األمريكية)

 Mito مع بيبتيدات "LPPSIM" كن إضافة مجموعة نانو من الببتيداتÕ

Organelles "LPPSIMKE" بشكل فعال كعالج مكمل يف تدب¯ الحاالت املرضيه 

التالية:

• متالزمة األيض أو املتالزمه االستقالبيه

• مرىض السكري النوع األول والثاين

• عرس شحوم الدم (أرتفاع الكولسرتول)

• البدانة

• تصلب الرشايني العصيدي

االستطبابات أو دواعي االستع�ل البيبتيدات الخاصه باالعضاء

إضطرابات الهرمونات األنثوية، عدم إنتظام الدورة الشهرية، آالم الحيض أو الطمث، العقم، بيبتيد ال (Mito Organelles) املبييض

انقطاع الطمث املبكر، قصور املبيض، نقص الرغبة والشهوه الجنسية، مكافحة الشيخوخة

الضعف الجنيس أو النقص الهرموâ لدى الرجال، القذف املبكر، والربوده الجنسية، ضعف بيبتيد ال (Mito Organelles) الخصيوي

االنتصاب،  الضعف أو العجز الجنيس، ومكافحة الشيخوخة

نقص املناعة, االلتهابات املزمنه, الروماتيزم, متالزمة التعب املزمن، يعزز وينشط إعادة الحيويه بيبتيد (Mito Organelles) للعقد اللمفاويه

والنشاط بعد املرض

نقص املناعة، تطور االلتهابات املزمنه، أمراض الروماتيزم، متالزمة التعب املزمن، كجزء من بيبتيد (Mito Organelles) للطحال

العالجات املكمله املضادة للرسطان, عادة ما يشارك أو يضاف هذا البيبتيد مع مستخلص الغدة 

الصعرتية او التيموس.

مرض تشحم الكبد، التهاب الكبد املزمن، التهاب الكبد السام أو االنسÝمي، اضطرابات وأمراض بيبتيد (Mito Organelles) الكبدي

الجهاز الهضمي املزمنه، انتفاخ أو غازات البطن، تليف أو تشمع الكبد، اعتالل الدماغ، اضطرابات 

الذاكرة، األرق

اضطرابات الجهاز الهضمي املزمنه، داء السكري، التهاب البنكرياس املزمن، متالزمة التمثيل بيبتيد (Mito Organelles) للبنكرياس أو املعثكله

ëأو التناذر االستقال ìالغذا

أمراض الكىل املزمنه, الوقاية والعالج ملرض اعتالل الكلية السكري، التهاب كبيبات الكىل، فقر بيبتيد (Mito Organelles) الكلوي

الدم, مرض النقرس

مرض االنسداد الرئوي املزمن, التهاب القصبات الهوائية, الربو القصبي, التدخ�بيبتيد (Mito Organelles) الرئوي

بيبتيد (Mito Organelles) للغشاء املخاطي

للمعده واالمعاء

اضطرابات الجهاز الهضمي املزمنة، التهاب القولون، داء كرون، داء الفطور املعويه، التهاب 

املعدة، التهاب املعدة الضموري، سوء االمتصاص

جميع أمراض واالضطرابات التنكسيه لشبكبة الع�، التنكس البقعي أو النقطه العمياء، يطيل من بيبتيد (Mito Organelles) لشبكية الع�

سالمة واستمرار وظيفية شبكية الع� يف حاالت إلتهاب الشبكيه الوراí التصبغي ويحسن 

الوظائف البرصية يف املرىض الذين يعانون من تنكس الشبكية الصباغي *

االضطرابات العصبية الخلقية بجميع أشكالها، جميع أنواع اضطرابات الغدد الصÝء، داء السكري بيبتيد (Mito Organelles) للغدة النخاميه

الكاذب، انقطاع الطمث املبكر، إياس الذكور

االضطرابات العصبية النباتيه للجهاز القلبي الوعاì، الجهاز التنفيس، الجهاز الهضمي، جميع أنواع بيبتيد (Mito Organelles) للغده تحت املهاد

اضطرابات الغدد الصÝء، االضطرابات االستقالبيه االيضيه (كالسمنة، الخ) ، االضطرابات النفسية 

العقليه، اإلجهاد والشده النفسيه.

األرق، اضطرابات النوم، واإلجهاد، زيادة إنتاج امليالتون� تحت تأث¯ الغدة الصنوبرية، يحّسن بيبتيد (Mito Organelles) للغده الصنوبريه

̄ات مضادة للرسطان يف عدة §اذج تجريبية, يحفز وينشط  العوامل والوظائف املناعية، لها تأث

الدفاعات والسبل املضادة لألكسدة، يعيد تنشيط وظيفة اإلنجاب*

مضاد عام للشيخوخة **

التصلب املتعدد، التصلب الجانبي الضموري، داء باركنسون، داء الزهاÕر، التهاب السحايا بيبتيد (Mito Organelles) للجمله العصبيه املركزيه

والدماغ، متالزمة اإلفراط أو االجهاد النفيس

قصور الغدة الكظرية، االضطرابات الهرمونية املختلفة، نقص املناعة، داء أديسون، الوهن العضيل بيبتيد (Mito Organelles) لقرش الكظر

الوخيم، أمراض الحساسية، التهاب الجلد، التهاب املفاصل

أمراض القلب واألوعية الدموية، املرحله مابعد عالج امراض القلب، عالج اإلجهاد أو الضغوط بيبتيد (Mito Organelles) للقلب

النفسيه، اعتالل عضلة القلب، عالجات املضادة للشيخوخة

بيبتيد (Mito Organelles) مستخلص من(العظام والسائل

الزلييل والغضاريف), يسمى أيضا" وصفة املرونة املفصليه  

تنكس املفاصل والعمود الفقري (التهاب املفاصل التنكيس, داء الفقار، التهاب املفاصل الفقاريه)، 

االصابات  واالذيات الغرضوفية املختلفه.

يعزز ويدعم إصالح أنسجة الرئة لدى املدخن� املدمن� عىل التدخ� وعند األفراد املعرض� بيبتيد (Mito Organelles) وصفة او خلطة للمدخن�

لتلوث الهواء بشكل مكثف

هذه البيبتيدات هي عباره عن مزيج من الكبد والبيبتيدات الخاصه بجهاز املناعة. يعزز وينشط بيبتيد (Mito Organelles) وصفه او خلطة للكحولي�

تجديد أنسجة الكبد ويقوي جهاز املناعة. يحتوي هذا املزيج أيضا" عىل بيبتيدات من الجهاز 

العصبي املركزي للتخفيف من تلف الدماغ.

بيبتيدات (Mito Organelles) خلطة ووصفة النوم املريح,

مستخلصه من الغدة الصنوبريه والكبد والجهاز العصبي

املركزي

يجمع ب� اآلثار املفيدة لبيبتيدات الغدة الصنوبرية وببتيدات الكبد وببتيدات الدماغ. يعزز من 

̄اردين يف الجسم ويحسن نوعية النوم تأث¯ امليالتون�، ويعيد توازن الس

Mito Organelles – óyroidHypothyroidism, myxedema, cretinism, obesity, hypercholesterolemia

" أثبتــت االبحــاث والتجــارب الرسيريــة ملســتحرضات ومســتخلصات الببتيــد التــي تــم الحصــول عليهــا مــن أعضــاء 

̄ات مفيــدة تبــدو واضحــه مــن خــالل تحّســن  أخــرى õــا يف ذلــك الربوســتات والقــرشة الدماغيــة وشــبكية العــ�، تأثــ

األمينيــة  األحــÝض  برتكيــب  الخاصــة  املعطيــات  إىل  اســتناداً  املســتهدفه.  املعنيــة  األجهــزة  وحالــة  ظــروف 

̄ة النشــطة بيولوجيــاً والتــي  للمســتحرضات الببتيديــه، تــم تطويــر مبــادئ واليــات جديــدة لتصميــم الببتيــدات القصــ

�تلــك أنشــطة خاصــه باألنســجة. تقــوم الببتيــدات الخاصــه بالغــدة التوتيــة أو غــدة التيمــوس والببتيــدات الخاصــة 

بالقلــب والكبــد والقــرشة الدماغيــة والغــدد الصنوبريــة بتحفيــز وتنشــيط §ــو االعضــاء يف املختــرب الخــاص باألعضــاء 

املعنيه أو املستهدفه

.Khavinson VKh. Neuro endocrinol Let. 2002; 23(3), 11-14 .الببتيدات والشيخوخة *

 Arch. Gerontol. .املســتخلصه مــن الغــدة الصنوبريــة geroprotective الخصائــص املضــادة لألكســدة لببتيــدات **

.Geriatr.  Suppl. 2007; 1; 213-216

*** البيبتيــدات ميتــو Organelles و Nano peptides لقــرش الغــدة الكظريــة, تعتــرب مضــادات اســتطباب يف الحــاالت 

املرضيه التالية: داء السكري، ارتفاع ضغط الدم، قصور القلب، متالزمة كوشينغ

.NOP و MO من 100 نوع من أنواع الخاليا / وأنواع الخلطات واملستخلصات املتوفره لدينا من مستحرضات الببتيدات øأك

لزياده يف املعلومات, يرجى االتصال:

"يحتــوي أحــدث جيــل مــن هــذا املنتــج عــىل مزيــج مــن تســعة أنــواع مــن الببتيــدات العضويــه 

ــور  ــع وتده ــة تراج ــة ملحارب ــة مثالي ــاء وصف ــا إلنش ــا مًع ــا ومزجه ــم دمجه ــي يت ــه، والت الخاص

ــموم  ــة الس ــا يف إزال ــك بفعاليته ــز كذل ــر، وتتمي ــة بالعم ــة املرتبط ــة والخلوي ــف العضوي الوظائ

الخلويــة والقضــاء عــىل الجــذور الحــرة، واســتعادة الوظائــف وقــدرة ونشــاط األجهــزة واألنظمــة 

الرئيسية املشاركة يف عملية الشيخوخة.

ــن  ــا م ــاء والخالي ــة االعض ــف وحيوي ــاط ووظائ ــد نش ــي تعي ــة الت ــدات الخاص ــون الببتي وتتك

األنسجة التالية:"

أجريت هذه الدراسة للتحقق من 

̄ات وفعالية بيبتيدات  تأث

 Mito  امليتوكوندريا الخلوية

Organelles ™ "عىل الرجال 

والنساء"، عىل شيخوخة و�وت 

الخلية، وكذلك عىل تركيز انواع 

االوكسج� االرتكايس التفاعيل 

ROS، وبالتايل تم تأكيد دور 

Mito Organelles يف إعادة 

التأهيل والعالج التجديدي يف 

مكافحة الشيخوخه. عرضت 

وفندت نتائج هذه الدراسة و�ت 

مناقشتها يف املؤ�ر الدويل ملكافحة 

الشيخوخة يف برشلونة (2016).

"تعتــرب شــيخوخة الخليــه هــي العامــل الرئيــيس الــذي يســهم يف ضعــف وشــيخوخة 

األنســجة وتدهورهــا، هــذه الظاهــرة تتميــز بتوقــف الخاليــا عــن التكاثــر كــرد فعــل 

عــىل االنهــاك والتــأذي واالجهــد والــرضر الداخــيل والخارجــي املســتمر. وقــد تبــ� يف 

̄ة أن تقصــ¯ التيلومــ¯ (وهــو عبــاره عــن منطقــة مــن تسلســل نــووي  اآلونــة األخــ

النــووي  الحمــض  وتــأذي  الصبغيــات),  نهايــة  عنــد  يتوضــع  التكــرار  كثــ¯ 

تؤثــر  التــي  اإلشــارات  مــن  سلســلة  إطــالق  اىل  يــؤدي   (DNA)

ــج�  ــواع األكس ــاج أن ــن إنت ــد م ــÝ يزي ــا، م ــوي للميتوكوندري ــن الحي ــىل التكوي ع

التفاعليــة االرتكاســيه ويعــزز ايقــاف وكبــح دورة الخليــة، وبالتــايل ومــن هنــا تظهــر 

مســؤولية هــذه العوامــل مجتمعــة عــن عمليــة حصــول الشــيخوخة. تركــز األبحــاث 

ــووي يف  ــض الن ــن الحم ــض ع ــتبدال أو التعوي ــاوالت اس ــىل مح ــه ع ــه الحديث الحالي

ــإن  ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــن الخلي ــا م ــتنفاذ امليتوكوندري ــتنزاف واس ــا أو اس امليتوكوندري

ــد  ــيخوخة تعتم ــادة للش ــة املض ــه  العالجي ــرتاتيجية والخط ــا يف االس ــا وطريقتن نهجن

عــىل اســتعادة وتعديــل وتجديــد نشــاط امليتوكوندريــا عــن طريــق إعطــاء املســتحرض 

أو املســتخلص، الــذي يحتــوي عــىل وصفــه ومزيــج مــن الببتيــدات املســتخلصه 

واملأخــوذه مــن امليتوكوندريــا العضويــه الخاصــه، والتــي تقلــل مــن معــدالت مــوت 

ــاج ا§ــاط األكســج� التفاعــيل االرتــكايس وتعــزز وتقــوي  ــا املمنهــج ومــن إنت الخالي

استقالب امليتوكوندريا. .

شــملت الدراســة عــىل 17 متطوًعا يف ســن يرتاوح بــ� 72-58 عاًما, يعانــون من أمراض 

وحــاالت مختلفــة مرتبطــة بالعمــر. أعطــي كل منهــم مجموعــة مؤلفــه مــن مزيــج 

منتــج التجديــد والتنشــيط الحيــوي الخــاص املؤلــف مــن ببتيــدات امليتوكوندريــا عــن 

ــة  ــادة الحيوي ــه يف إع ــوالت العالجي ــة الربوتوك ــت خط ــيل. كان ــن العض ــق الحق طري

 8 وملــدة  أســبوعيا  مرتــ�  الببتيــدات  إعطــاء  تتضمــن  والتنشــيط, 

ــل وبعــد  ــة االرتكاســيه قب ــاس مســتويات أ§ــاط األكســج� التفاعلي ــم قي أســابيع. ت

تطبيق العالج.

• الجهاز العصبي املركزي

Adrenal cortex •

Mesenchyme •

Heart •

Placenta •

™ Mito Organelles ما هي مكونات

منشطات ومحفزات الغريزه والشهوه الجنسيه 

عند الذكر /واألنثى"؟

بيبتيدات امليتوكوندريا الخاصه يف مكافحة الشيخوخة والعالج 

التجديدي: دمج إبتكارات طب امليتوكوندريا (املصورات 

الخلويه) مع العالج بالخاليا
Dr. Dmitry Dee, MD, PhD. (Germany)الدكتور دÕرتي دي

عالجات تجميليه يف مجال االمراض 

الجلديه واالمراض الجراحيه

نتائج املؤ½ر السابع للقارات الخمس

Liver •

Eye/retina •

Synovia/cartilage •

/ (Testis (Male Revitalization •

(Ovaries (Female Revitalization 

"Õكن إعطاء بيبتيدات ""ميتو أورجنيليس"" (Mito Organelles) "" املنشط واملجدد للحيويه 

عند الذكور واإلناث"" وبشكل فعال كمكمل لتدب¯ االمراض والحاالت واالضطرابات التالية:

• بشكل عام كمضاد للشيخوخة ومكافحتها وكذلك لتجديد الشباب

• بحاالت األمراض املرتبطة بالعمر (أي أمراض القلب اإلقفارية أو ما يسمى نقص الرتويه القلبيه، 

ارتفاع ضغط الدم، فرط كوليسرتول الدم، الخرف، فقدان الذاكرة، مرض الزهاÕر، هشاشة العظام، 

الساد او املاء االبيض أو ما يسمى إعتام عدسة الع�، النوع الثاâ من داء السكري)

• األعراض واالضطرابات املرتبطة بسن اليأس أو الضهي

 ™ Mito Organelles دواعي إستع�ل

"تنشيط وإعادة الحيويه عند الذكور / اإلناث"

Intramuscular, 1 vial 2-3 times per week •

Recommended total duration of treatment – 3-4 months •

Protocol of administration

مضادات االستطباب واملحاذير (الحاالت التي ال 

يفضل فيها االعطاء)

البيبتيد (NOP) املعروف سابقا باسم 

Nano Cell Extract املستخلص الخلوي نانو

• الحمل

• أثناء الرضاعة الطبيعية

• الحساسيه املفرطه الشديده أو أمراض 

الحساسية االخرى

• األورام الليفية الرحمية

• اعتالالت غدة الثدي

• االمراض الحاده املختلفه أو

إزالة ضغوطات وإختالطات االمراض املزمنه

• الحاالت الطبية الشاذه

• االورام الخبيثه النشطه

ــات املختلفــة وظائــف  ــ�. �لــك هــذه الربوتين ــار بروت ــوي عــىل مــا يقــرب مــن ملي ــة تحت "كل خلي

مختلفــة وهــي مســؤولة مجتمعــة عــن األداء الوظيفــي الطبيعــي للخليــة واألنســجة والكائــن الحــي 

ــة, بينــÝ يعمــل  ــه يف الخلي ــة وبنيوي ــات تحمــل وظائــف هيكلي بشــكل كامــل. بعــض هــذه الربوتين

البعــض اآلخــر كأنزÕــات تحفــز وتنشــط آالف التفاعــالت الكيميائيــة الخاصــه. أن الربوتينــات 

املوجودة داخل الخلية تتحلل بشكل مستمر ويتم إعادة تصنيعها.

 âــا ــاû األمل ــل، الع ــرت بلوب ــور غون ــام الربوفيس ــيص، ق ــث والتق ــن البح ــا م ــ� عاًم ــتنادا"" اىل ثالث إس

األمريــý بصياغــة مبــادئ وخطــوط عامــة لفــرز وإرســال الربوتينــات اىل أهــداف محــدده وغرســها يف 

̄ات خلويــه معينــة. كل بروتــ� يحمــل يف تركيبــه املعلومــات الالزمــة لتحديــد موقعــه املناســب  حجــ

يف الخليــة. يحــدد تسلســل األحــÝض األمينيــة الخلويــه كيفيــة مــرور الربوتينــات مــن خــالل األغشــية 

ــة  ــÝض األميني ــل األح ــوي. تسلس ــذاì الخل ــل الغ ــة يف التمثي ــا متكامل ــة جعله ــة وكيفي البيولوجي

ــام يســتخدم  ــح ع ــي هــو مصطل ــه: تسلســل توبوجين املحــدده: يعتمــد عــىل (اإلشــارات التوبوجيني

ــا يف  ــا وتوجيهه ــة إلدخاله ــة الرضوري ــات الناضج ــد املوجــود يف الربوتين ــىل تسلســل الببتي ــه ع للدالل

عــىل   Günter Blobel الربوفســور  حصــل  الخلويــة).  األغشــية 

جائــزة نوبــل يف علــم وظائــف األعضــاء الفيزيولوجيــا أو الطب يف عام 1999 بســبب أبحاثه يف اكتشــاف 

ــا يف  ــا وتوطينه ــىل نقله ــيطر ع ــم وتس ــه تتحك ــه جوهري ــارات فعلي ــك إش ــات �ل ــّ� أن ""الربوتين يب

الخليــة"". يفــّرس هــذا االكتشــاف اآلليــة االساســيه يف كيفيــة دمــج الببتيــدات (نانــو) وامليتــو 

أورجانيلس الخاصة باألعضاء ودورها يف تعزيز وظيفة األعضاء املستهدفة املحددة.

الجيــل الجديــد مــن الببتيــدات الخاصــة باألعضــاء - Õ - Mito Organellesلــك آليــة عمــل متعــددة 

ــات  ــع الربوتين ــاء وتصني ــارص  بن ــواد وعن õ ــا ــد الخالي ــداد وتزوي ــط إم ــر فق ــي ال توف ــب, فه الجوان

ــه  ــا تعــّدل نظــام التنبي ــن يف األنســجة، وإ§ــا هــي أيًض ــ¯ الباراكري ــز أداء تأث ــا، وتحفي داخــل الخالي

ــه ليصــل اىل مســتوى عمــر  ــا  الكهل ــه وتســتعيد النشــاط الوظيفــي للخالي وارســال االشــارات الخلوي

خاليا الشباب.

يحمــي بيبتيــد ال Humanin مــن الســمية املرتبطــة بالعــالج الكيمياì. يتم تشــف¯ 

ــرز  ــا ويف ــل امليتوكوندري ــا داخ ــن امليتوكوندري ــتق م ــد املش ــيفرة) الببتي ــك ش (ف

والخارجيــة  الداخليــة  الببتيــدات  مــن  كل   .(A) الخلــوي  للضغــط  اســتجابة 

ــاد  ــن اإلجه ــام م ــاغ والعظ ــل الدم ــاء مث ــن األعض ــة م ــة متنوع ــي مجموع تحم

ــامة  ̄ات الس ــ ــد ، والتأث ــم األميلوي ــر ، وتراك ــة بالعم ــدي ، واألرضار املرتبط التأكس

للعــالج الكيميــاì (B). مــن خــالل آليــات غــ¯ معروفــة حتــى اآلن يؤخــر 

تطــور الــورم (كوه� P. دور جديد مليتوريد الببتيد امليتوكوندريا: عامل الحÝية ضد 

 J Natl Cancer Inst (2014) 106 (3): .ìاآلثار الجانبية الناجمة عن العالج الكيميا

(dju006

أشــارت سلســلة مــن الدراســات إىل أن هــذا الببتيــد النشــط بيولوجيــا أظهــر تثبيــط 

مــوت الخاليــا العصبيــة الناجــم عــن التعبــ¯ القــرسي للجينــات العائليــة املرتبطــة 

 CN Disc ًمؤخرا Pat .رÕأحد املدافع� عن مرض الزها :Matsuoka M. Humanin) باإليدز

Drug 2009 ؛ 4 (1) : 37-42).

الببتيــدات ميتــو (Mito) هــي جزيئــات االشــارات الراجعــه (Lee C1, Yen K, Cohen P. Humanin: محاذيــر الببتيــدات 

املأخوذه من امليتوكوندريا. توجيه استقالب الغدد الصم  2013 مايو؛ 24 (5):. 222-8).

الببتيــدات املســتخلصه أو املأخــوذه مــن امليتوكوندريــا, مؤخــرا"" تــم تحديــد إشــاراتها الراجعــه العكســيه, والتــي تعتــرب نــادره 

̄ها أو إعــادة ترميزهــا ضمــن سلســلة مورثــات كرومــوزوم امليتوكوندريــا. ويعتقــد أن  وفريــده يف نوعهــا, حيــث تتميــز بتشــف

ــا  ــل تعمــل داخــل الخالي ــك كعوام ــدد الصــÝء وكذل ــة الغ ــة وكوظيف ــا تعمــل õثاب ــن امليتوكوندري ــدات املســتمدة م الببتي

وتقــوم بالعديــد مــن األدوار البيولوجيــة الحيويــه التــي تنظــم بقــاء الخليــة والحفــاظ عــىل حياتهــا وكذلــك تنظيــم التمثيــل 

الببتيــدات  محاذيــر   :Lee C1, Yen K, Cohen P. Humanin)  "" االســتقالب  أو   ìالغــذا

املأخوذه من امليتوكوندريا. توجيه استقالب الغدد الصم  2013 مايو؛ 24 (5):. 222-8). 

̄ات عصبيــه فّعاله ضد  وقــد أثبتــت االبحــاث والتجــارب التــي أجريــت مؤخــرا"" أن (بيبتيــدات ميتــوmito-peptides)  لهــا تأث

 Voigt A., Jelinek) ــر، باالضافــه اىل أنهــا تعتــرب مفتاح تنشــيط العالمات البيولوجية الرئيســية يف مــرض الســكريÕمــرض الزها

 HF. Humanin: a mitochondrial signaling peptide as a biomarker for impaired fasting glucose‐related

ــه  ــرب عوامــل حيوي ــا تعت ــدات املحفــزه للميتوكوندري oxidative stress. Physiol Rep. 2016 May; 4(9): e12796). البيبتي

نشطه تفيد يف حاالت الضغوط العصبيه النفسيه املرتبطه بحاالت االكسده الناجمه عن صيام الغلوكوز.

ــادة  ــيط وإع ــاالت تنش ــدات Mito Organelles ™ يف ح ــاء بيبتي ــ¯ وإعط أن تدب

الحيويــه عنــد الذكــور واإلنــاث مرتــ� أســبوعيا" وعىل مدى 8 أســابيع, يحّســن من 

مستويات الببتيد الخلوية ويعيدها إىل قيمها الطبيعيه.

مستويات الببتيد هيومان� عند مختلف الفئات العمرية واالشخاص يف املرحله 

(Voigt A. ،Jelinek HF. 2016) قبل السكري

كيف تعمل الببتيدات الخلوية NANO وبيبتيدات 

Mito Organelles ™؟

ينصح بإعطاء هذه  الوصفه كإجراء وقاì فعال ضد:

• الشيخوخة

• االضطرابات الهرمونيه

• االنخفاض والنقص املبكر إلنتاج الهرمونات الجنسية

الفوائد األخرى للوصفه أو الخلطه (5 يف 1) الخاصه بالخصوبه عند الذكور واإلناث قد 

تشمل أيضا:

•  تنشيط الرغبة الجنسية وتحفيز الوظائف الجنسية

• تعمل بشكل وثيق ومتوازن مع عالج الخصوبة التقليدي

• باملشاركه مع بيبتيدات العظام والسائل املفصيل والغضاريف, فأنها تؤخر تطور 

هشاشة العظام.

• مبشاركتها مع غريها من املنتجات تساعد عىل عالج السمنة، هشاشية العظام، ونقص 

عام لكتلة  العضالت كسبب ثانوي لنقص هرمون التستوست¯ون

• تخفف من االكتئاب وإضطرايات النوم واالضطرابات النفسية االخرى التي تنجم عن 

.âعدم التوازن الهرمو

أن وصفة وتركيبة (-5يف 1-) الخاصة بالخصوبة للذكور واإلناث وباملشاركه مع ببتيدات 

منطقة املهاد الدماغيه والبيبتيدات الكظرية, أظهرت فعالية عالية يف العالج املبكر 

النقطاع الطمث املبكر وسن اليأس (العالج الهرموâ الحيوي يف حاالت إنقطاع الطمث 

املبكر وسن اليأس. Int J Cur Med Pharm Res، 2017؛ 3 (1): 1278-1281).



THERAPEUTIC POTENTIALS
OF HIGHLY EFFICIENT PEPTIDES

AGEING AND DISEASE
Cellular senescence is the irreversible loss of proliferative potential 
in somatic cells and is the main contributor to age-related tissue 
degeneration. Predominance of senescent cells is detrimental for 
organism and is remarkably high in ageing tissues, especially on 
a background of diabetes, hypercholesterolemia, senile dementia 
and other age-related diseases. Senescent cell are found to produce 
increased amount of Reactive Oxygen Species (ROS) – free radicals, 
toxins and products of oxidative stress, which not only have a 
self-amplifying e�ect, but also induce senescence in normal tissue 
via paracrine e�ect. 

Deterioration of mitochondria-to-nucleus signaling initiates 
overproduction of mitochondrial ROS (Dmitry B. Zorov DB, Juhaszova 
M, Sollott SJ. Mitochondrial Reactive Oxygen Species (ROS) and 
ROS-Induced ROS Release. Physiol Rev. 2014 Jul; 94(3): 909–950). ROS 
induce genomic damage, accelerate telomere shortening, possess 
cytotoxic e�ect, induce apoptosis, and carry carcinogenic e�ect. 
Intracellular concentration of ROS is related to activity of antioxidant 
system and indirectly is measured by primary antioxidant enzymes 
– superoxide dismutase (SOD), catalase, and a substrate speci�c 
peroxidase, glutathione peroxidase (GPx). Mitochondria play core 
role in cellular energy production, cell signaling, cell proliferation, 
senescence, and apoptosis. Mitochondrial function and release of 
mitochondrial peptides decline with age. Mitochondrial peptides, 
i.e. Humanin and SHLP, are responsible for neuroprotection 
and prevention of brain degeneration, insulin-sensitivity, are 
insulin-synthesizers, and have cytoprotective and anti-apoptoic 
e�ects (Kelvin Yen, Changhan Lee, Hemal Mehta, and Pinchas Cohen The 
emerging role of the mitochondrial-derived peptide humanin in stress resistance 
J Mol Endocrinol 50 (1) R11-R19.

Cobb LJ, et al. Naturally occurring mitochondrial-derived peptides are 
age-dependent regulators of apoptosis, insulin sensitivity, and in�ammatory 
markers. Ageing. 2016 Apr; 8(4): 796-809).

Applications of NANO “LPPSIM” 
and Mito Organelles™ “LPPSIMKE” 
combination of peptides
(liver + pancreas + placental peptides + gastric 
and intestinal mucosa + kidney +
eye – retinal peptides)

“Based on three decades of studies of the peptide preparations, 
the peptide theory of ageing has been put forward. According 
to this theory, ageing is an evolutionary determined biological 
process of changes in gene expression resulting in impaired 
synthesis of regulatory and tissue-speci�c peptides in organs and 
tissues, which provokes their structural and functional changes 
and the development of diseases. Correspondingly, correction 
of such disorders by means of stimulation of peptide production 
in the organism or through their delivery can promote the 
normalization of disturbed body functions.” (Peptides and Ageing. 
Khavinson VKh. Neuro endocrinol Let. 2002; 23(3), 11-14).

5-in-1 Male and Female Fertility 
Formula
(testicular/ovarian peptides × 2 + liver + 
pituitary gland + placental peptides)

Can be recommended as an e�ective preventive measure 
against 
• Ageing
• Hormonal dysfunction
• Premature decline of sexual hormones production

Other Bene�ts of 5-in-1 Male and Female Fertility Formula 
also may include:
• Libido and sexual function boost
• Works synergistically with conventional fertility 

treatment
• In combination with bone and synovia/cartilage 

peptides postpones development of osteoporosis
• In combination with other products helps to manage 

obesity, osteopenia, and muscle bulk loss secondary to 
testosterone de�ciency
• Alleviates depression, sleep and psychological 

disturbances, which occur due to hormonal imbalance

5-in-1 Male and Female Fertility Formula in combination 
with hypothalamic and adrenal peptides show high 
e�cacy in early management of premature menopause 
and andropause (Biohormonal therapy in early management of 
premature menopause and andropause. Int J Cur Med Pharm Res, 
2017; 3 (1):1278-1281).

“Clinical trials of the peptide preparations obtained from other organs 
including the prostate, the cerebral cortex, and the eye retina, have 
demonstrated bene�cial e�ects re�ected by the improvement of the 
conditions of respective organs. Based on the data about the amino acid 
compositions of the peptide preparations, novel principles of the design of 
biologically active short peptides possessing tissue-speci�c activities has 
been developed. Peptides speci�c for the thymus and peptides speci�c for the 
heart, liver, brain cortex, and pineal glands stimulate the in vitro outgrowth of 
explants of respective organs”*

* Peptides and Ageing. Khavinson VKh. Neuro endocrinol Let. 2002; 23(3), 11-14.
** Antioxidant properties of geroprotective peptides of the pineal gland. Arch. Gerontol. 
Geriatr.  Suppl. 2007; 1; 213-216.
*** Mito Organelles and Nano peptides Adrenal cortex are contra-indicated in the following 
conditions: diabetes mellitus, hypertensions, cardiac failure, Cushing’s syndrome

Organ-speci�c peptides Indications
Mito Organelles - Ovary Female hormonal disorders, irregular menstrual cycle, menstrual pain, 

infertility, premature menopause, ovarian failure, lack in libido, 
anti-ageing 

Mito Organelles - Testis Hormonal weaknesses in men, premature andropause, lack of libido, 
erectile dysfunction, impotence, anti-ageing

Mito Organelles – Lymph nodes Immune de�ciency, chronic in�ammation, rheumatism, chronic 
fatigue syndrome, enhances recovery after illnesses

Mito Organelles – Thyroid Hypothyroidism, myxedema, cretinism, obesity, hypercholesterolemia

Mito Organelles – Spleen Immune de�ciency, chronic in�ammatory process, rheumatic disease, 
chronic fatigue syndrome, as a part of the complementary anti-cancer 
therapies. Usually combined with HT Thymus therapy.

Mito Organelles – Liver Fatty liver disease, chronic hepatitis, toxic hepatitis, chronic digestive 
disorders, �atulence, liver cirrhosis, encephalopathy and memory 
disorders, insomnia

Mito Organelles - Pancreas Chronic digestive disorders, diabetes mellitus, chronic pancreatitis, 
metabolic syndrome

Mito Organelles - Kidney Chronic kidney disease, prevention and management of diabetic 
nephropathy, glomerulonephritis, anemia, gout

Mito Organelles - Lungs Chronic obstructive pulmonary disease, bronchitis, bronchial asthma, 
smoking

Mito Organelles – Gastric or Chronic digestive disorders, colitis, Crohn’s disease, mycoses, 
intestinal mucosa gastritis, atrophic gastritis, malabsorption 

Mito Organelles – Retina Any form of retinal degeneration, macular degeneration, prolongs the 
functional integrity of the eye retina in hereditary Retinitis Pigmentosa 
and improves the visual functions in patients with pigmental retinal 
degeneration*

Mito Organelles – Pituitary gland Neuro-vegetative disturbances of any type, all sorts of endocrine 
disorders, diabetes insipidus, premature menopause, andropause

Mito Organelles - Hypothalamus Neuro-vegetative disorders of cardio-vascular, respiratory, digestive 
systems, all sorts of endocrine disorders, metabolic disorders (obesity, 
etc), mental disorders, stress.

Mito Organelles – Pineal gland Insomnia, sleep disorders, stress, increases melatonin production by 
the pineal gland, improves immunological parameters, produces 
anticarcinogenic e�ects in di�erent experimental models, stimulates 
antioxidant defenses, and restores the reproductive function.* 

 General anti-ageing**

Mito Organelles – CNS Multiple sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis, Parkinson’s disease, 
Alzheimer’s disease, meningitis and encephalitis, overstress syndrome

Mito Organelles – Adrenal cortex*** Adrenal insu�ciency, various hormonal disorders, immune de�ciency, 
Addison’s disease, myasthenia, allergic conditions, dermatitis, arthritis

Mito Organelles - Heart Cardiovascular disease, post-treatment of cardiac events, stress 
treatment, cardiomyopathy, anti-ageing therapies

Mito Organelles – Joint �exibility Degeneration of the joints and spine (osteoarthritis,
Formula (bone + synovia/cartilage) spondylosis, spondyloarthritis), cartilage bone defects of any kind

Mito Organelles – Smokers Formula Promotes lung tissue repair in chronic smokers and individuals 
exposed to heavy air pollution

Mito Organelles – Drinkers Formula A combination of liver and immune system speci�c peptides. 
Promotes regeneration of liver tissue and enhances immunity. Also 
contains peptides from central nervous system to reduce the brain 
damage.

Mito Organelles – better sleep Combines bene�cial e�ects of pineal gland peptides, liver peptides
Formula (Pineal gland + Liver + CNS) and brain peptides. Promotes melatonin expression, normalizes 

circardian rhythms and improves quality of sleep

More than 100 types of cell/combination types available from MO and NOP peptide preparations.

Overview of mitochondrial ROS production. Murphy MP. How 
mitochondria produce reactive oxygen species. Biochem J. 2009 Jan 
1; 417: 1–13.

For further information, please contact:

info@mf-plus.com
mf-plus.com

MF PLUS LTD. 
(2189275)

STELLAR BIOMOLECULAR RESEARCH
An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main,
Germany.

Researched & Innovated by:

Metabolic syndrome is a combination of disorders that 
multiply a person's risk for heart disease, diabetes and 
stroke (American Heart Association)

Metabolic syndrome is a cluster of conditions — 
increased blood pressure, high blood sugar, excess 
body fat around the waist, and abnormal cholesterol 
or triglyceride levels — that occur together, increasing 
your risk of heart disease, stroke and diabetes (Mayo 
Clinic, USA)

Nano range of peptides “LPPSIM” as well as Mito 
Organelles “LPPSIMKE” can be e�ectively added as a 
complementary for the management of the following 
conditions:
• Metabolic syndrome
• Diabetes types I and II
• Dyslipidemia
 (hypercholesterolemia) 
• Obesity 
• Atherosclerosis

NOP (NANO ORGANO PEPTIDES) &
MO (MITO ORGANELLES

TM

)
Organo-speci�c Peptides In
Anti-ageing And Therapeutic
Rejuvenation:

MITO ORGANELLES

An Innovative Fusion Of Mitochondrial
Medicine And Cellular Therapy

Best
Innovation
AWARD

BARCELONA
2017



Administration of Mito Organelles™ Male/Female 
Revitalization twice per week over the duration of 8 
weeks improves the cellular peptide levels to practically 
normal values.

Mito Peptides are Retrograde Signaling Molecules (Lee C1, Yen K, Cohen P. 
Humanin: a harbinger of mitochondrial-derived peptides? Trends Endocrinol Metab. 
2013 May;24(5):222-8.)

“Mitochondria-derived peptides are recently identi�ed retrograde 
signals, which are unique in that they are encoded within the 
mitochondrial genome sequences. Mitochondria-derived peptides are 
thought to act as endocrine as well as intracellular factors with several 
biological roles regulating cell survival and metabolism” (Lee C, Yen K, Cohen 
P. Humanin: a harbinger of mitochondrial-derived peptides? Trends Endocrinol Metab. 
2013 May; 24(5):222-8.)

Recent research has found certain mito-peptides to have 
neuroprotective e�ect against Alzheimer’s disease as well as a key 
biomarker in diabetes (Voigt A., Jelinek HF. Humanin: a mitochondrial signaling 
peptide as a biomarker for impaired fasting glucose‐related oxidative stress. Physiol 
Rep. 2016 May; 4(9): e12796).

What is the content of Mito Organelles™
“Male/Female Revitalization”?

Indications for Mito Organelles™
“Male/Female Revitalization”

Physiological importance and clinical bene�ts of Mito Organelles™ peptides

How do cellular NANO and Mito Organelles™
peptides work?

The latest generation of this product contains a 
combination of 9 organ-speci�c types of peptides, put 
together to create a perfect recipe to �ght age-related 
degradation of organic and cellular function, provide 
e�ective cellular detoxi�cation and elimination of free 
radicals, restore the functional capacity of main organs 
and systems involved in ageing process.

The peptides speci�c to the function of the following 
organs/tissues are included:

Mito Organelles “Male/Female Revitalization” can be 
e�ectively added as a complementary for the management 
of the following conditions:
• General anti-ageing and rejuvenation
• Age-related diseases (i.e. Ischemic heart disease, 

hypertension, hypercholesterolemia, dementia, memory 
loss, Alzheimer’s disease, osteoarthritis, cataract, diabetes 
type II)
• Symptoms associated with menopause or andropause

Protocol of administration
• Intramuscular, 1 vial 2-3 times per week
• Recommended total duration of treatment – 3-4 months

Every cell contains approximately one billion proteins. Di�erent proteins 
have di�erent functions and together they are responsible for normal 
functioning of the cell, tissue and entire organism as a whole. Some 
proteins carry structural functions in the cell while others function 
as enzymes catalyzing thousands of speci�c chemical reactions. The 
proteins within a cell are constantly degraded and resynthesized. 

Based on 30 years of research, Prof. Günter Blobel, the German-American 
scientist formulated general principles for the sorting and targeting 
of proteins to particular cell compartments. Each protein carries in its 
structure the information needed to specify its proper location in the 
cell. Speci�c amino acid sequences (topogenic signals) determine how a 
protein will pass through biological membranes and become integrated 
into cellular metabolism. Günter Blobel has received a Nobel Prize in 
Physiology or Medicine in 1999 to for the discovery that "proteins have 
intrinsic signals that govern their transport and localization in the cell". 
This discovery explains the mechanism of how organ-speci�c Nano and 
Mito Organelles peptides are integrated into the function of the speci�c 
target-organs.

New generation of organ-speci�c peptides – Mito Organelles - has a 
multifactorial mechanism of action. It does not only provide a supply of 
structural material for the intracellular proteins’ synthesis and perform 
paracrine e�ect in the tissues, but also modulates cellular signaling 
system and restores functional activity of the aged cells to the level of the 
young ones.

This study was conducted to 
investigate the e�ects of Mito 
Organelles™ “Male/female 
Revitalization™” organ-speci�c 
cellular-mitochondrial 
peptides, on cell senescence, 
concentration of ROS, and 
thus establish the role of 
Mito Organelles in 
therapeutic rejuvenation 
and revitalization. Results of 
the study were presented 
and discussed on the 
International Anti-ageing 
Congress in Barcelona 
(2016).

Humanin protects from chemotherapy-related toxicity. 
The mitochondrial-derived peptide is encoded within the 
mitochondria and is secreted in response to cellular stress 
(A). Both endogenous and exogenous peptides protect a 
variety of organs such as brain and bone from oxidative 
stress, age-related damage, amyloid accumulation, and the 
toxic e�ects of chemotherapy (B). Through as of yet unknown 
mechanisms it delays tumor progression (Cohen P. New Role for 
the Mitochondrial Peptide Humanin: Protective Agent Against 
Chemotherapy-Induced Side E�ects. J Natl Cancer Inst (2014) 
106 (3): dju006)

A series of studies indicated that this bioactive peptide 
was shown to inhibit neuronal cell death induced 
by enforced expression of familial AD-related genes 
(Matsuoka M. Humanin: a defender against Alzheimer’s disease. 
Recent Pat CNS Drug Discov. 2009; 4(1):37-42.)

Humanin peptide levels in di�erent age groups and in pre-diabetic 
individuals (Voigt A., Jelinek HF. 2016). 

• Central Nervous System
• Adrenal cortex
• Mesenchyme
• Heart
• Placenta

• Liver
• Eye/retina
• Synovia/cartilage
• Testis (Male Revitalization) /
 Ovaries (Female Revitalization)

BARCELONA 2016

Mitochondrial Speci�c Peptides in Anti-Ageing and
Therapeutic Rejuvenation: An Innovative Fusion of
Mitochondrial Medicine and Cellular Therapy
Dr. Dmitry Dee, MD, PhD. (Germany)

The main factor contributing to tissue ageing and degener-
ation is cellular senescence, a phenomenon characterized 
by cessation of cell proliferation as a response to continuous 
exogenous and endogenous stress and damage. Recently it 
has been shown that telomere shortening and DNA 
damage launches the cascade of signaling affecting the 
mitochondrial biogenesis, increasing the production of 
reactive oxygen species and promoting cell cycle arrest, 
hence is responsible for ageing process. Latest research is 
focused on attempts of mitochondrial DNA replacement or 
depletion of mitochondria from the cell. However, our 
approach to anti-ageing therapeutic strategy is based on 
restoring and modulating the mitochondrial activity by 
administering the preparation, containing the combination 
of organ-specific mitochondria exported peptides, which 
reduce the apoptosis rate and production of reactive 
oxygen species and enhance mitochondrial metabolism.

The study involved 17 volunteers in the age 58-72 years old 
with various pathology and age-related conditions. All of 
them received intramuscular injections of standardized 
rejuvenation-revitalization combination of mitochondrial 
specific peptides. Rejuvenation-revitalization protocol 
included administering of peptides twice weekly during 8 
weeks. The levels of main reactive oxygen species were 
measured before and after treatment.

Contra-indications and precautions
• Pregnancy
• Breast-feeding
• Individual intolerance or severe allergies
• Uterine �broids 
• Breast mastopathy 
• Acute severe illness or
 decompensation of existing
 chronic pathology
• Terminal medical condition
• Active malignancy

NOP previously known as Nano Cell Extract


