
Ősz végéig tart a padlizsán sze-
zonja. Magnéziumban, kalcium-
ban és vitaminokban különösen 
gazdag, érdemes minél többet 
fogyasztani belőle.

Magyarországra a török 
hódoltság idején került 
a padlizsán, nevezik 

törökparadicsomnak is, de időn-
ként találkozni az angol és német 
nevének tükörfordításaként szü-
letett tojásgyümölcs elnevezéssel 
is. Erdély-szerte a román nyelvből 
átvett vinete megnevezés az el-
terjedt. A zöldség szezonja július 
végétől késő őszig tart. Húsos bo-
gyótermését fogyasztjuk, amely-
nek alakja lehet hosszabb henge-
res, tojás vagy gömb alakú.

Az érett padlizsán átmérője 
körülbelül 5-8 cm, héja csillo-
gó, kemény és sima, kocsánya 
élénkzöld. A hosszan tárolt, illet-
ve túlérett zöldség felülete nem 
csillog, hanem matt, csészelevelei 
hervadtak, belső húsa szívós, ke-
sernyés ízű, magjai barnás színű-
ek. Szüretelése után öt-hat napig 
tárolható. A nem teljesen érett 
padlizsánt szobahőmérsékleten 
tovább lehet érlelni, de jobb, ha 
érett növényt vásárolunk.

Vitamin- és ásványi-
anyag-tartalma magas
A padlizsánnak előnyösen ki-

csi az energia- (27 kcal/100 g) és a 
szénhidráttartalma (4,8 g/100 g). 
Fehérje 1,3 g/100 g van benne, zsi-
radék elhanyagolható mennyiségű. 
Vizet 92 százalékban tartalmaz. 
Vitamin- és ásványianyag-tartalma 
kiemelkedően magas: értékes forrá-
sa a C- és K-vitaminnak, a folsavnak, 
valamint a pantoténsavnak. Kisebb 
mennyiségben karotint és E-vita-
mint is tartalmaz. Jelentős ásványi 
anyagai a kálium, a foszfor, a mag-
nézium és a kalcium.

Az éretlen padlizsán
mérgező vegyületeket is
tartalmaz
Az éretlen vagy félig érett padli-

zsán egy szolanin nevű mérgező ve-
gyületet tartalmaz, melynek színe 
zöld és keserű ízű. Ugyanez a vegyü-
let található például a burgonyagu-
móban és a félig érett paradicsom-
ban is (mindkettő a padlizsán roko-
na). Az érett padlizsán azonban bő-
velkedik antioxidáns hatású vegyü-
letekben, elsősorban ubikinonban 
(Q10) és antocianinban.

Az ubikinonnak nélkülözhetet-
len szerepe van a sejtanyagcserében 

és a káros szabadgyökök megköté-
sében. Az antocianin pedig segíti 
a C-vitamin hasznosulását a szer-
vezetben, szerepet játszik a szív- és 
érrendszeri betegségek megelőzé-
sében, csökkenti a vérben az LDL-
koleszterin szintjét, és növeli a védő 
hatású HDL-koleszterinét.

Epebetegeknek és kösz-
vényeseknek is ajánlott
Zsiradékszegény konyhatech-

nológiával elkészítve, kis energia- 
és szénhidráttartalma miatt a pad-
lizsán fogyasztása különösen aján-
lott cukorbetegeknek és fogyókú-
rázóknak. Előnyös a fogyasztása 
máj- és epebetegségekben szenve-
dőknek, valamint reumás beteg-
ségek esetén is, mivel vegyületei 
gyulladáscsökkentő hatásúak. 

Alacsony nátriumtartalma miatt 
nátriumszegény diétákban szintén 
ajánlott a felhasználása. Kevés purin 
és oxálsav van benne, ezért köszvénye-
sek és vesekőképződésre hajlamosak 
is betervezhetik étrendjükbe.  A pad-
lizsán nagy zsiradékfelvevő képes-
séggel rendelkezik. Ezért bő olaj-
ban sütve fájdalmas panaszokat 
okozhat a túlzott gyomorsav-ter-
melődésben, gyomorfekélyben és 
refluxbetegségben szenvedőknél.

A padlizsán héját el kell
távolítani
A zöldség héját a felhasználás 

előtt mindig ajánlott eltávolítani, 
a kocsányát egyujjnyi terméssel 
együtt érdemes levágni. A padli-
zsánból készíthető saláta, rakott 
étel, szendvicskrém, de lehet süt-
ni, rántani vagy párolni is, vala-
mint önálló köretként vagy más 
köretek alkotórészeként is kínál-
ható. Nyersen viszont nem fo-

gyasztható. A padlizsán az egyik 
leggyakrabban használt zöldség 
a balkáni, illetve a mediterrán 
népek étrendjében. Többek kö-
zött olajos salátákat, illetve egyéb 
zöldségekkel kombinált ragukat 
készítenek belőle. Bazsalikom-
mal, borsikafűvel (csomborral), 
borssal, oregánóval, vöröshagy-
mával, fokhagymával, zöldpet-
rezselyemmel ízesíthető, sokszor 
paradicsomot is adnak hozzá.

 illusztráció
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A veleszületett immunrendszer
kutatását díjazták

A 2011-es orvosi-élettani no-
bel-díjat bruce A. beutler, 
jules A. Hoffmann és ralph M. 
steinman kapták megosztva, az 
immunrendszerrel kapcsolatos 
kutatásaikért.

Fele részben Bruce A. Beut-
ler és Jules A. Hoffmann 
kapták a díjat, az úgynevezett 

természetes vagy veleszületett im-
munrendszer kutatásáért. A díj má-
sik felét Ralph M. Steinman kapta 
a dendritikus sejtekkel kapcsolatos 
felfedezéseiért. Az élővilág evolúció-
ja során számos olyan mechanizmus 
alakult ki, amely az idegen behato-
lók nagyon gyors elpusztítását vagy 
hatástalanítását biztosítja. Ismerve a 
káros mikrobák gyors szaporodási 
ütemét (például számos baktérium 
tömege 20 percenként megduplá-
zódhat), a hatékony azonnali reak-
ció a gazdaszervezet túlélése szem-
pontjából alapvető fontosságú. A 
kórokozó mikrobák (patogének) 
azonnali elpusztításában döntő sze-
repe van az ún. természetes vagy 
veleszületett immunrendszernek, 
amely a szervezetbe jutó kórokozót 
rögtön felismeri és elpusztítja. Ennek 
köszönhető, hogy sokszor észre sem 
vesszük a káros mikrobák támadását. 
A szervezet minden pontján állan-
dóan készenlétben álló természetes 
immunrendszert különböző faló-
sejtek (makrofágok, granulociták) 

alkotják, melyek minden „útjukba 
kerülő” idegen anyagot, kórokozót 
bekebeleznek, a nyúlványokkal ren-
delkező dendritikus sejtek, az ún. 
természetes ölősejtek, valamint a 
különböző testnedvekben jelen lévő 
komplementrendszer alkotják – ol-
vasható a Mindentudás Egyeteme 
honlapján.

Ralph M. Steinman (Rockefeller 
University, New York) az immunvá-
lasz szabályozásában kulcsszerepet 
játszó úgynevezett dendritikus sej-
teket fedezte fel. A fehérvérsejtek-
nek mindössze ezredrészét kitevő 
dendritikus sejtek az elsők között ta-
lálkoznak a szervezetet megtámadó 

kórokozókkal. A vöröscsontvelőben 
fejlődnek, majd szétrajzanak a szö-
vetekbe, ahol folyamatos őrjáratot 
végeznek. Egy kórokozóval vagy 
tumorsejttel való találkozáskor a 
betolakodókat megtámadják, és az 
ezeken lévő idegen molekulák jel-
lemző részleteit más immunsejtek-
nek bemutatják, további védekezési 
folyamatokat indítva el. Az immun-
rendszer számos sejtje rendelkezik 
ilyen antigén-bemutató képességgel, 
de a dendritikus sejtek minden más 
típusnál hatékonyabban végzik ezt 
a munkát. Az utóbbi években ezért 
rákellenes vakcinákat fejlesztenek a 
dendritikus sejtek felhasználásával.
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Padlizsán: a késő ősz vitaminbombája

Hatékonynak bizonyult egy HiV-
vírus ellen kifejlesztett vakci-
na egészséges önkénteseken 
végzett klinikai vizsgálatban. 
A résztvevők 85 százalékában 
egy év múlva is kimutatható im-
munválasz alakult ki az Aids-et 
okozó vírus ellen.

A z I-es fázisú klinikai vizsgá-
latban az MVA-B jelű vak-
cinával beoltott önkénte-

sek 90%-ában immunválasz alakult 
ki a HIV ellen, amely 85 százalékuk-
ban legalább egy éven át megma-
radt. A Spanyol Legfelsőbb Tudo-
mányos Kutatási Tanács (CSIC), a 
madridi Gregorio Maranón kórház 
és a barcelonai Clinic Kórház által 
végzett vizsgálat részleteit a Vaccine 
és a Journal of Virology tudomá-
nyos szaklapokban tették közzé.  
Mariano Esteban, a CSIC Nemzeti 
Biotechnológiai Centrum vezető 
kutatója szerint az MVA-B vakcina 
hatékonysága legalább olyan jó vagy 
még jobb, mint a jelenleg vizsgált 
többi HIV-vakcináé.

Az oltóanyag egy módosított 
vírust tartalmaz, amelyet korábban 
több más vakcina, köztük a himlő 
elleni vakcina kifejlesztésére is hasz-
náltak. Jelen esetben a módosítás 
azt jelentette, hogy a Vaccinia vírus 
genetikai állományába a HIV-vírus 
négy génjét illesztették. Az eljárás 
lényege, hogy az immunrendszer 
megtanulja felismerni a bejuttatott 
gének által kódolt HIV-fehérjéket, 
és támadást indít ellenük. Ugyan-

akkor a beillesztett HIV-gének nem 
képesek replikálódni, ami biztonsá-
gossá teszi a vakcinát. 

A 48. héten végzett vérvizsgála-
tok azt mutatták, hogy a kezelt ön-
kéntesek 72,7 százalékában a HIV-
vírust felismerő specifikus antitestek 
voltak jelen, továbbá jelentősen 
megnőtt a HIV-fertőzött sejteket 
elpusztítani képes immunsejtek, az 
úgynevezett T-limfociták mennyisé-
ge. Ezekben a résztvevőkben a vizs-
gált T-sejtek több mint 50 százaléka 
úgynevezett memória T-sejt volt, 
ami azt jelenti, hogy tartós védettség 
alakult ki. 

Az immunfehérjék vizsgálata 
pedig azt mutatta, hogy a beoltot-
tak immunrendszere többfrontos 
támadást indított a kórokozó ellen, 
ami a kutatók szerint jó hír, hiszen 
így kisebb a kockázat arra, hogy a 
kórokozó ellenállóvá (rezisztenssé) 
válik az immunreakcióval szem-
ben. Esteban szerint az MVA-B az 
eddigi eredmények alapján ígéretes 
HIV-vakcinának tűnik, amely arra 
ugyan nem képes, hogy eltávolítsa a 
vírust a szervezetből (hiszen a vírus 
génjei beépülnek a fertőzött sejtek 
génállományába), ám segít annak 
féken tartásában.

A kutató szerint ha az oltóanyag 
a klinikai vizsgálatok későbbi fázisai-
ban is sikeres lesz, a HIV-fertőzés a 
jövőben a herpeszvírus-fertőzéshez 
hasonlóan kezelhető lesz. A beoltot-
takban a vírus sokkal kevésbé lenne 
fertőző, és csak egy viszonylag enyhe 
krónikus fertőzést okozna.

HiV-VAkCinA

Biztató eredmények


