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Működnek-e a természetes 
vágyfokozók?
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a korábbi feltételezésekkel ellen-
tétben nem növelik a cukorbeteg-
ség kockázatát a diétás üdítők és 
más, mesterséges édesítőszerrel 
készült italok – állapították meg a 
Harvard egyetem kutatói.

Egészséges alternatívát jelent 
a cukrozott italok diétásak-
kal való helyettesítése – vélik 

a The American Journal of Cli ni cal 
Nutrition című folyóiratban ismer-
tetett tanulmány szerzői. Frank Hu 

és munkatársai 40 ezer férfi 1986 és 
2006 közötti követéses vizsgálatának 
adatait elemezték. A két évtized során 
a résztvevők rendszeresen töltöttek ki 
kérdőíveket egészségi állapotukról és 
étrendjükről. Utóbbi azt is tartalmaz-
ta, hogy milyen édesítőszert tartal-
maztak italaik, és milyen mennyiség-
ben fogyasztották azokat.

A tanulmány folyamán a köve-
tésbe bevont férfiak 7 százalékánál 
fejlődött ki diabétesz. Azok a férfiak, 
akik naponta ittak cukrozott üdítőt, 

16 százalékkal nagyobb eséllyel lettek 
cukorbetegek, mint azok, akik egy-
általán nem fogyasztottak ilyent. Az 
összefüggést elsősorban a szénsavas 
cukrozott italokra találták érvényes-
nek, a cukortartalmú gyümölcsleveket 
fogyasztók embereknél nem találták 
emelkedettnek a diabétesz kockázatát. 
A napi rendszerességgel fogyasztott – 
akár koffeinmentes – kávé esetében is 
kisebb volt a cukorbetegség valószínű-
sége, vélhetően a kávé antioxidáns- és 
ásványianyag-tartalma miatt.

Mégis egészségesebb a diétás üdítő

Nem növeli a cukorbaj kockázatát a „light”

Növényi és állati eredetű anyagok, 
fűszerek és gyógynövények vágyfo-
kozó hatását tekintették át kanadai 
kutatók több tucat tanulmány alap-
ján: a legpotensebbnek, ráadásul 
legízletesebbnek a korai ginseng és 
a sáfrány bizonyult.

Kilenc tanulmány szerint a nyu-
gat-afrikai johimbe (Pausiny-
stalia johimbe) fa kérge is 

segítette a szexuális funkciókat, ám 
fogyasztásának következményeként 
más típusú merevség jelentkezhet, 
mint amilyenre a férfiak vágynak – 
súlyos görcsöket, sőt halált okozhat. 
Állatkísérletek tapasztalatai alapján a 
szerecsendió, szegfűszeg, fokhagyma 
és a gyömbér is legalább közepesen 
hatékony. 

Az afrodiziákumok vagy vágy-
fokozók olyan anyagok, melyek nö-
velik a nemi vágyat, a libidót. Egyes 
szakértők idesorolják azokat a vegyü-
leteket is, melyek képesek javítani a 
szexuális élvezetet. A szűkebb definí-
ció alapján nincs ismert természetes 
afrodiziákum. A Viagra és a Cialis 
szintetikus szerek, melyek magát a 
vágyat nem serkentik, annak „magá-
tól” jelentkeznie kell valakinél ahhoz, 
hogy a kémiai segédanyagok hatéko-
nyak lehessenek.

Az alkohol oldja a szexuális gátlá-
sokat, ám csökkenti a teljesítőképes-
séget. Az ecstasy (MDMA) növelheti 
a taktilis, tapintási érzékelést, ezáltal 
hozzájárulhat a szexuális élvezet eme-
léséhez, ám az alkoholhoz hasonlóan 
ronthatja az erekciót és késleltetheti 
vagy megakadályozhatja mindkét nem 
esetében az orgazmust.

A sáfrány vágyfokozó tulajdonsá-
gait először patkányokon tesztelték, 
a kivonat emelte a hím állatok me-
revedésének gyakoriságát. Humán 
tanulmányokban merevedési zavarral 
küzdő férfiaknál próbálták ki, és kis 
mértékben hatékonynak találták, mi-
közben mellékhatásokat nem tapasz-
taltak.

A panax ginseng (koreai ginseng) 
több humán tanulmány szerint is 
hatékonynak bizonyult merevedési 
zavarok kezelésénél. A ginseng ezen 
túlmenően emelte a szexuális vágyat és 
az élvezetet is mind a két nemnél, ezért 
a ginseng lehet az első a természetes 
afrodiziákumok közül, melynek ha-
tása igazolt, mindazonáltal a kutatók 
szerint nagyobb létszámmal készülő 
tanulmányokra is szükség van még eh-
hez. A ginseng vélhetően a Viagrához 
hasonlóan fejti ki hatását: ellazítja az 
izmokat és javítja a genitális régió vér-
ellátását.

A johimbefa kérgét természetes 
Viagraként árulják az interneten. Bár 
egyes tanulmányok szerint valóban 
van vágyfokozó hatása, használata 
mégsem ajánlott, mert mellékhatásai 
közt szerepel pánikroham, veseelégte-
lenség, hallucinációk és halál.

A tanulmányok nem igazolták 
ugyan az osztriga vagy a csokoládé 
vágyfokozó hatását, ám ezeknek az 
élelmiszereknek vannak jótékony 
összetevői. Így az osztrigának pél-
dául magas a cinktartalma, ami jót 
tesz a spermium termelődésének, 
a csokoládé pedig a szerotonin és a 
fenil-etil-amin agyi szintjét emeli, 
ezzel hozzájárul a jó hangulathoz. 
A perui makagyökér is sok hasznos 
tápanyagot tartalmaz, és a vérkerin-
gés javításával növelheti a szexuális 
teljesítményt.

A szakemberek azt javasolják, hogy 
mielőtt bárki is egzotikus anyagokhoz 
fordulna vágya fokozása érdekében, 
előbb vegye figyelembe, hogy érdemes 
általános egészségi állapotát javítania. 
A merevedési zavar nagy mértékben 
összefügg a rossz fizikai állapottal és 
inaktivitással. Egy felmérés szerint a 
cukorbetegek 50 százaléka, a magas 
vérnyomással élők 44 százaléka vála-
szolta azt, hogy időnként vagy mindig 
problémája van az erekció elérésével.

sziGorúbb feltételek

Kitiltanák a kínai 
gyógyszereket 

az EU-ból
egy április végén hatályba lépő kö-
zösségi irányelv-módosítás követ-
keztében május elsejétől eltűnhet-
nek a tradicionális kínai gyógysze-
rek és gyógynövények az európai 
Unió tagországainak polcairól.

2004. április 30-án az EU a 
hagyományos növényi gyógy-
szereket illetően módosí-

totta az emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerek kódexéről szóló 
irányelvét, s az említett termékek 
forgalomba hozatalának engedé-
lyezéséhez szigorú minőségi, így 
fizikai–kémiai, biológiai vizsgála-
tokat, farmakológiai és toxikoló-
giai kísérleteket tett kötelezővé. A 
gyógyszerek biztonságosságának és 
hatásosságának bizonyítása mellett 
a törzskönyvezéshez igazolni kell, 
hogy az adott gyógyszer legalább 
30 éve gyógyászati használatban 
van, s ebből legalább 15 éve az Uni-
óban. Az irányelv hatályba lépése 
előtt forgalomba hozott termékek 
hétéves engedélyeztetési moratóri-
umot kaptak, s ez idén április 30-án 
jár le.

A módosítás elsősorban a tra-
dicionális kínai gyógyszerek és 
gyógynövények iparát érinti, ezek 
a termékek ugyanis gyakran a meg-
engedettnél nagyobb nehézfém-

tartalmuk, illetve előállításuk kör-
nyezetre káros hatásai miatt nem 
felelnek meg az előírásoknak. Bár 
néhány vállalat megpróbálkozott a 
regisztrációval, mind ez idáig egyet-
len kínai termék sem kapta meg a 
forgalomba hozatalhoz szükséges 
engedélyt – mondta el Liu Csang-
lin (Liu Zhanglin), a gyógyszerek 
és egészségügyi termékek külke-
reskedelméért felelős kereskedelmi 
kamara elnökhelyettese a China 
Daily című kínai napilapnak. Liu 
a túlzott uniós szigor mellett az el-
járás költségeit is okolja, egyetlen 
gyógyszer engedélyeztetése ugyanis 
nagyjából egymillió jüannak (430 
ezer lej) megfelelő összegbe kerül, 
amit a legtöbb vállalat nem enged-
het meg magának.

Tekintve, hogy a tradicionális 
kínai gyógyszerek és gyógynövé-
nyek exportjának egynegyede Eu-
rópába irányul, az új irányelv ha-
tályba lépése évi 500 millió dolláros 
veszteséget jelenthet az iparág szá-
mára – hívja fel a figyelmet a kínai 
fél. A probléma megoldását jelente-
né a módosítás hatályba lépésének 
2019-ig való kitolása, amiről kínai 
források szerint jelenleg is folynak 
a tárgyalások.

 illusztráció

CsökkeNő 
„rossz” koleszterinszint

Változókor után 
hasznos 

az aszalt alma
a „naponta egy alma a doktort 
távol tartja” mondás igazságát 
egy amerikai vizsgálat tudo-
mányosan is megerősítette. a 
tanulmányt ismertető előadás 
Washingtonban az experimental 
biology 2011 kongresszuson 
hangzott el.

Finom az alma, az év bármely 
időszakában elérhető gyü-
mölcs. Nemcsak rostokat és 

vitaminokat tartalmaz, de állatkí-
sérletes adatok szerint a benne lévő 
pektin és polifenolok javítják a zsír-
anyagcserét és csökkentik a szerve-
zetben a gyulladásos folyamatokat, 
melyek közül az érelmeszesedés a 
legveszélyesebb.

A floridai Bahram H. Arjmandi 
és Margaret A. Sitton táplálkozás-
kutatók a közmondás bizonyításá-
ra – hogy a kedvező állatkísérletes 
eredményeket humán vizsgálatok-
ban is megerősítsék – a változókor 
utáni, 45-65 éves női önkénteseket 
véletlenszerűen két csoportba osz-
tották. A 160 résztvevő egyik cso-
portja egy éven keresztül naponta 
75 gramm aszalt almát fogyasztott, 
a másik csoport ugyanennyi aszalt 
szilvát evett mindennap. A harma-
dik, hatodik és 12. hónapban az 
alanyokat részletes kivizsgálásnak 
vetették alá.

Arjmandi az eredmények ér-
tékelésekor azt mondta: „Hihe-
tetlen változást észleltünk, mert 
az almát fogyasztók »rossz« 
koleszterinvérszintje már félévi alma-
fogyasztás után 23 százalékkal csök-
kent.” A koleszterinnek két változa-
ta van: a „rossz” LDL-koleszterin, 
mely a koszorúér-betegség legfőbb 
okozója, illetve a „hasznos” HDL-
koleszterin, mely szívvédő hatású.

A kutatók további meglepeté-
sére a HDL-koleszterin szintje is 
négy százalékkal növekedett, és a 
vérben lévő gyulladásra utaló el-
térések is mérséklődtek. További 
kedvező változás, hogy miközben 
a naponta elfogyasztott gyümölcs 
240 kilokalória bevitelét jelentette, 
a vizsgálati résztvevők átlagosan két 
kilót fogytak.

A tanulmány előadója kiemel-
te, hogy „a testsúly csökkenése az 
aszalt alma rendszeres fogyasz-
tásának további kedvező hatása”. 
A kutatók szerint ebben az alma 
pektintartalmának lehet szerepe, 
amely teltségérzetet okoz.

A kongresszus résztvevői egyet-
értettek abban, hogy ezeket a 
kezdeti eredményeket további na-
gyobb léptékű vizsgálatokkal kell 
megerősíteni.


