
Hatásosan csökkenti a szívin-
farktus utáni szívizom-károso-
dást az a különleges zsíroldat, 
amelyet érbe adott táplálékként 
alkalmaztak eddig olyan betegek 
számára, akik természetes úton 
nem táplálkozhattak. Kaliforniai 
kutatók véletlen felismerése je-
lentősen növelheti a szívroham 
utáni kezelés hatékonyságát.

Manapság a halál leggyako-
ribb oka a szívinfarktus, 
és ha időben felismerik, 

megfelelő szakintézetbe kerülve 
igen hatékonyan kezelhető. A ko-
szorúér-elzáródás helyét rövid idő-
vel a drámai esemény után végzett 
szívkatéteres vizsgálattal megálla-
pítják, az ér átjárhatósága szeren-

csés esetben helyreállítható. Ha 
szűkület van, ballonos katéterrel 
kitágítják, és szükség esetén a visz-
szaszűkülés megakadályozására fi-
nom fémhálóból font hengerecskét 
is behelyeznek a beteg érszakaszba. 
Ez a folyamat önmagában is bonyo-
lult és fantasztikus orvostudományi 
teljesítmény, de a helyzet ennél még 
sokszorta bonyolultabb. A változó 
ideig oxigénhiányt szenvedő terü-
let sejtjei újraélednek, de ebben, 
kisebb-nagyobb mértékben újabb 
kóros folyamat indul el: ezt újra-
áramlási károsodásnak hívják. Az 
oxigénnel nem megfelelően ellátott 
szövetek sejtjei, amikor ismét vért 
kapnak, különös gyulladásos folya-
matba kerülnek, és ennek biokémiai 
következménye a szívizom károso-

dása. Ez olyan mértékű lehet, hogy 
súlyosabb következménnyel járhat, 
mint az infarktus idején elszenvedett 
oxigénhiány okozta sejtfuldoklás. 
Siamak Rahman és munkatársainak 
cikkét az Anaesthesiology közölte. 
Ebben leírják, hogy az Intralipid ol-
dat, melyet az altatóorvosokból álló 
csoport gyakran alkalmazott enni 
nem tudó betegek táplálására, haté-
konyan gátolja a szívizomzat infark-
tust követő, újraáramlási károsodást 
is. Ez az oldat döntően szójaolajból 
készül, valamint tojás-foszforlipidet 
és glicerint tartalmaz, vagyis dön-
tően létfontosságú aminosavakat. 
A vizsgálat igazolta, hogy az Intralipid 
segíti a sejtek épen maradását, amikor 
olyan súlyos veszélyhelyzet alakul ki, 
mint a szívinfarktus. 
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A málna: gyógygyümölcs

Az Intralipid a szívroham ellen is véd

ElsőbbséggEl kEllEnE kEzElni a sófogyasztást
az Egészség védElmébEn

Emberéletek millióit  
menthetnék meg

szénhidrátban szEgény étrEnd

Gyógyír a pattanásokra

az egyesült nemzetek szerveze-
tének elsőbbséggel kell kezelnie 
a sófogyasztás visszaszorításának 
ügyét az egészség védelmében – 
figyelmeztetnek brit szakemberek.

A globális sófogyasztás mér-
tékének 15 százalékos csök-
kentésével világszerte 8,5 

millió ember életét lehetne megmen-
teni a következő évtizedben – állítják 
a brit szakemberek a British Medical 
Journal című folyóiratban megjelent 
tanulmányukban. A szakemberek 
ezért azonnali gyakorlati lépések 
megvalósítását sürgetik. Álláspont-
juk szerint, ha az emberek önkéntes 
döntésén alapuló megoldások nem 
működnek, akkor az élelmiszeripart 
kellene rákényszeríteni termékeik só-
tartalmának csökkentésére.

A Liverpooli Egyetem és a 
Warwicki Egyetem szakemberei által 
készített tanulmány szerzői úgy vélik, 
hogy a dohánytermékek fogyasztásá-
nak visszaszorítása után az emberek 
sóbeviteli mennyiségének csökkentése 
lenne a legköltséghatékonyabb módja 

annak, hogy az emberek egészségi ál-
lapota világszerte javuljon. Az eddigi 
eredmények egyértelmű és közvetlen 
kapcsolatot mutatnak a sóbevitel és a 
vérnyomás között. A magas vérnyo-
más pedig a szívbetegséggel, az agyvér-
zéssel, valamint a veseproblémákkal áll 
összefüggésben. A jelentés szerint ha 
az Egyesült Államokban egyharmadá-
val csökkenne a jelenlegi sófogyasztás 
mértéke az több tízezer ember életét 
mentené meg, és évente 24 milliárd 
dollárnyi megtakarítást jelentene az 
amerikai egészségügy számára. A 
sófogyasztás csökkentésének globális 
jelentőségét támasztja alá az a tény is, 
hogy az agyvérzések és szívbetegségek 
okozta halálesetek 70 százaléka a fejlő-
dő országokban történik – olvasható a 
BBC brit közszolgálati műsorszolgál-
tató honlapján.

A szakemberek olyan Finnor-
szágban, Portugáliában és Japánban 
is sikerrel alkalmazott sófogyasztás 
visszaszorító kezdeményezéseket is-
mertetettek, amelyek meghatározó 
szerepet játszottak a helyi lakosság vér-
nyomásának csökkentésében.

a szénhidrátokban szegény étrend 
nemcsak karcsúsít, egy amerikai 
szakember szerint az arcbőrt is 
tisztíthatja.

Kitisztulhat a pattanásos arcbőr 
a szénhidrátok étrendbeli kor-
látozásával – a WebMD News 

egészségügyi hírportál szerint. Az aknés 
arcbőrt ugyanis a vér kiugróan magas in-
zulinszintje is okozhatja: ha csökken a vér-
cukorszint, az hatással lehet a pattanásos 
bőrért felelős hormonrendszerre.

„Az alacsony glikémiás indexű 
(GI) ételek közreműködhetnek 
az akné hormonális szabályozásá-
ban” – fejtette ki Alan R. Shalita, 
a New York-i Egyetemhez tartozó 
Downstate Medical Center dermato-
lógiai osztályának vezetője. Egyúttal 

arra bátorította az aknés bőrű páci-
enseket, hogy fogyasszanak kevesebb 
szénhidrátot, ne vigyék túlzásba a tej-
termékeket sem étrendjükben, mert 
azoktól is pattanásos lehet a bőrük. Az 
alacsony glikémiás indexű étrendben 
jellemzően kerülni kell a fehér rizst, 
az édességeket és a fehér kenyérféléket, 
helyettük a zöldség, gyümölcs és hús 
fogyasztása ajánlott. Shalita szerint a 
csokoládéval az a helyzet, hogy az édes-
ség cukor- és zsírtartalma kiválthatja a 
bőr irritációját – ismertette az interjút 
a The Independent online kiadása.

Az enyhébb aknés tünetekre a 
bőrgyógyász szalicilsavas arctisztí-
tót és benzoil-peroxid hatóanyagú 
krémeket ajánlott. „Ha ez nem segít, 
forduljanak bőrgyógyászhoz” – ta-
nácsolta.

bár a piacokon már ritkábban ta-
lálkozhatunk vele, a legtöbb házi 
kertben nyár végéig érik a málna, 
amely a fekete ribizli után a népi 
gyógyászat egyik legtöbbre ér-
tékelt gyümölcse. de érdemes a 
levelét is szedni, mert jótékony ha-
tású lehet cukorbetegek, szív- és 
érrendszeri panaszokban és erős 
menstruációs görcsöktől szenve-
dők számára is.

Nem tartozik az olcsó gyü-
mölcsök közé a málna, de 
érdemes bőségesen fogyasz-

tani, amíg terem. Bár tény, hogy 
„macerás” gyümölcs: már a szürete-
lése sem könnyű, hiszen fáradságos 
és kényelmetlen a szúrós ágak között 
úgy szedni a szemeket, hogy ne sérül-
jenek meg, féléretten pedig nem lehet 
leszedni, mert – sok gyümölcstől el-
térően – utána már nem érik tovább. 
Ráadásul a leszüretelt gyümölcs gyor-
san romlik, és törékeny is. De megéri a 
fáradságot, a népi gyógyászat ugyanis 
a fekete ribizli mellett a málnát és 
levelét „gyógygyümölcsként”, illetve 
gyógynövényként tartja számon.

A málnának magas a víz- és a 
rosttartalma, energiatartalma viszont 

csupán 30 kcal/100g. Szénhidráttar-
talma, mely főleg gyümölcscukorból 
(fruktózból) áll, alacsony, 5,4g/100 g, 
ezért jól beilleszthető a cukorbetegek 
és fogyókúrázók étrendjébe is. Tisz-
tító gyümölcsnapot tartóknak érde-
mes legalább egy étkezésre málnát 
fogyasztani.

Sokféle és kiemelkedő mennyiségű 
vitamin van benne: C-vitamin,  niacin, 
pantoténsav, folsav, karotin, valamint 
E- és A-vitamin. Az ásványi anyagok 
közül kiemelhető kalcium-, kálium-, 
magnézium-, cink- és vastartalma. 
Alacsony szénhidrát- és magas rost-
tartalma a népi tapasztalatok szerint 
segíthet a vércukorszint karbantartá-
sában, a székrekedés megelőzésében, 
kezelésében és a magas vérnyomás 
csökkentésében, valamint előnyösen 
hathat a szív munkájára és a keringés-
re. Antioxidáns- és flavonoid-tartalma 
révén csökkenti a káros szabadgyökök 
elszaporodását.

A málnalének a népi gyógyászat-
ban lázcsillapító és a meghűlést eny-
hítő hatást tulajdonítanak. A közép-
korban a málnaszirupot immunerő-
sítőként, valamint hányinger, hányás 
ellen használták. Aki emésztési pa-
naszok miatt nem fogyaszthatja a 

gyümölcs apró magjait, szitán áttört 
levével próbálkozzon, előnyös hatásai 
így is érvényesülnek.

A málna júniustól augusztusig 
szedett leveleit a népi gyógyászat 
gyógynövényként tartja számon. 
A szárított levelekből készített tea 
a gyümölcshöz hasonló előnyös 
tulajdonságokkal rendelkezik: jó 
hatású lehet cukorbetegségben, 
székrekedéskor és érbetegségekre. 
Természetgyógyászok, dietetikusok 
ajánlják izzasztásra, meghűléses és 
húgyúti panaszok enyhítésére. Kül-
sőleg borogatásként alkalmazható. 
Segíthet a menstruációs fájdalmak 
enyhítésében is.

A természetgyógyászok a terhes-
ség első hónapjaiban a reggeli rosz-
szullétek enyhítésére napi egy csésze 
málnalevélteát ajánlanak, a terhesség 
utolsó heteiben pedig kétcsészényit a 
kismedence tájékán lévő izomzat el-
lazítására, amely révén megkönnyíti 
a szülést. Senki ne vesse be azonban 
ezt a „fegyvert” szülész-nőgyógyászá-
val történő egyeztetés nélkül. Teaké-
szítéskor egy evőkanálnyi szárított 
levelet 35-40 percig kell forralni 2,5 
dl vízben, majd leszűrni. Melegen és 
langyosan fogyasztható.
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