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Többször megkérdőjelezték már, 
de a legújabb kutatások is mét 
megerősítették, hogy az egész-
ség megőrzéséhez napi nyolc po-
hár vizet kell inni, mert a bősé-
ges vízfogyasztás hosszú távon 
segíthet megelőzni a veseprob-
lémák kialakulását.

Két átfogó kutatás is vizs-
gálta a közelmúltban a 
bőséges vízfogyasztás ha-

tásait, és az eredmények szerint a 
többletvízbevitel segíti a nátrium, 
a karbamid és egyes méreganya-
gok kiválasztását a szervezetből. 
Ausztrál kutatók például több mint 
2400, ötven év feletti résztvevő 
folyadékbeviteli szokásait vizsgálták, 
és eredményeik szerint a napi körül-
belül három liter folyadékot fogyasz-
tóknál jóval kisebb volt a krónikus 
vesebetegség kialakulásának kocká-
zata, mint a legkevesebbet ivóknál.

A másik, kanadai szakembe-
rek által végzett vizsgálatban 2148 
egészséges nő és férfi vett részt (át-
lagéletkoruk 46 év volt), akiknél 
hét éven keresztül figyelték a vese-
működést meghatározó tényező-
ket, például a vizelet mennyiségét. 

A különféle hatások (példá-
ul dohányzás, gyógyszerszedés, 
stb.) kiszűrése után a kutatók azt 
tapasztalták, hogy akik a legtöbb 
folyadékot fogyasztották (azaz 
legnagyobb vizeletmennyiséget 
produkálták), azoknál volt a leg-
kevésbé valószínű a vesefunkci-
ók romlása. A kanadai kutatók 

hangsúlyozták, hogy az eredmé-
nyek alapján senki ne kezdjen 
„agresszív vízivásba”, mert annak 
számos mellékhatása lehet. Azt 
viszont megerősítették, hogy az 
elterjed ajánlás szerinti mérsékelt 
– napi nyolc pohár, azaz két liter 
körüli – folyadékbevitel hozzájá-
rulhat a vesék védelméhez.

A dohányzástól akár meg is le-
het vakulni. A tüdőrák, az agy-
vérzés és a szívinfarktus után 
a cigaretta egy újabb káros 
hatására hívják fel a figyelmet 
magyarországi szakemberek.

Négyezer különböző égés-
termék kerül a levegőbe a 
dohányfüsttel, melyeknek 

nagy része mérgező. Ezek a szem fel-
színével érintkezve is károsak, kötő-
hártya-gyulladást, szemvörösödést, 
irritációt okozhatnak, dohányzás 
során közvetlen belélegzésük pedig 
vaksághoz is vezethet – hívja fel a 
figyelmet a Semmelweis Egyetem 
Szemészeti Klinikájának sajtóköz-
leménye. Dr. Németh János, a kli-
nika igazgatója szerint a dohányzás 
megtöbbszörözi a vakság kialakulá-
sának esélyét, ráadásul a meglévő, 
vaksághoz vezető szembetegségek 
lefolyását is felgyorsítja. Ennek a 
mérgező anyagok mellett az az oka, 
hogy dohányzás során a szemben 
oxigénhiányos állapot lép fel.

Az időskori makuladege ne-
rá ció (AMD) a leggyakoribb ok, 
amely miatt emberek veszítik 
el a látásukat. 74 éves kor felett 
minden harmadik embert érint. 
Ennek során a szem éleslátásért 
felelős területe károsodik. Ki-
alakulásának valószínűségét a ci-
garettázás három-négyszeresére 
növeli.

A dohányzás egyéb vaksá-
got okozó szembetegségeket is 
befolyásol. Napi húsznál több 
cigaretta két és félszeresére eme-
li annak kockázatát, hogy a 
szemlencse elszürkülésével járó 
szürkehályog alakuljon ki. A cu-
korbetegség szövődményeként 
kialakuló szemideghártya-elvál-
tozást (a második leggyakoribb 
látásvesztést okozó betegség) a 
cigarettázás felgyorsítja, a látó-
ideg elhalásával járó úgyneve-
zett elülső ischaemiás optikus 
neuropátia pedig tizenhatszor 
gyakrabban fordul elő dohányzó 
embereknél.

Az iskoláskorú gyermekek egyik 
leggyakoribb betegsége a he-
veny középfülgyulladás, ame-
lyet antibiotikummal kezelnek, 
azonban emiatt a baktériumok 
gyakran ellenállóak lesznek 
ezekkel szemben, a beteg pe-
dig esetleg túlérzékeny lesz a 
gyógyszerre, ezért a legjobb 
megelőzni a betegséget. Egy 
kanadai tanulmány szerint erre 
a célra a cukormentes rágógumi 
is alkalmas.

A nyírfacukor, a xilit igen 
népszerű a skandináv or-
szágokban, különösen 

Finn országban. Ennek történelmi 
okai vannak. A II. világháború 
idején ezekbe az országokba sem 
cukorrépából, sem nádcukorból 
készült édesítő nem került, ezért 
abból állítottak elő édesítőszert, 
ami saját környékükön akadt.

Az 1950-es években figyeltek fel 
a fogorvosok, hogy míg a fogszuva-
sodás a gyerekek és fiatal felnőttek 

körében mindenfelé igen gyakori, 
a finn fogorvosok ilyen korú páci-
ensekkel ritkán találkoznak. Akkor 
derült ki, hogy a xilit, amely Finn-
országban a háború után is jórészt 
a legfőbb cukorféle maradt, erősen 
gátolja a szájüregben élő és szapo-
rodó baktériumok növekedését, 
melyek alapvető szerepet játszanak 
a fogak romlásában.

A középfülgyulladást elsősor-
ban az orr-garat-üreget a középfül-
lel összekötő fülkürtön keresztül 
felvándorló baktériumok okozzák, 
ezért indokolt volt ilyen szempont-
ból is megkísérelni a kórokozók 
szaporodásának gátlását. Finnor-
szágban xilittartalmú rágógumival 
kísérleteztek.

A három korábbi tanulmány 
eredményeit Amir Azarpazhooh, 
a Torontói Egyetem kutatója ösz-
szesítette, és ismertette a Cochrane 
Reviews legújabb számában. A 
kutatások során csaknem kétezer 
finn gyermeket vizsgáltak, illetve 
egy 1227 fős felsőlégúti megbete-
gedésben szenvedő negyedik cso-
portot.

A xilitet akár rágógumi, akár 
oldat formájában fogyasztó gye-
rekek csoportjában 25 százalék-
kal ritkábban fordult elő közép-
fülgyulladás, mint azok között, 
akik nem xilittel édesített készít-
ményt kaptak. Érdekes módon a 
felsőlégúti hurut közben alkalma-
zott xilit ilyen kedvező hatást nem 
mutatott.

A leghatásosabb xilitkészít-
mény nek a rágógumi bizonyult. 
Ennek fogyasztói között 41 száza-
lékkal ritkábban fordult elő közép-
fülgyulladás.

Az amerikai szívgyógyászok 
szövetsége (American Heart 
Association) legutóbbi ülésén 
ismertették annak a kutatás-
nak az eredményeit, amelyben 
a fokhagyma illóolajának egyik 
összetevőjét próbálták szívgyó
gyászati célokra alkalmazni.

Már bebizonyították ko-
rábbi vizsgálatok során, 
hogy a fokhagym a jel-

legzetes „illatát” adó hidrogén-szul-
fid gáz kis koncentrációban védi a 
szívet a károsodástól, ám mivel ez 
a vegyület rendkívül illékony, igen 

nehéz terápiás célokra alkalmazni. 
Az Emory Egyetem orvostudomá-
nyi karának kutatói a fokhagyma 
illóolajának egyik összetevőjével, 
a diallil-triszulfiddal kísérleteztek, 
amelyről korábban kimutatták, 
hogy az emberi vörösvértestek képe-
sek hidrogén-szulfiddá alakítani. Az 
új kutatás eredményei bizonyították, 
hogy a diallil-triszulfid a legtöbb 
helyzetben sikeresen alkalmazható a 
hidrogén-szulfid helyett.

Az egereken végzett kísérlet 
során a kutatók 45 percig tartó, in-
farktushoz hasonló szívkoszorúér-
elzáródást idéztek elő a rágcsálóknál, 

majd diallil-triszulfidot adtak nekik 
közvetlenül a vérkeringés helyreál-
lítása előtt. Azt tapasztalták, hogy 
a vegyületet kapó egereknél jelen-
tősen (61 százalékkal) kisebb volt a 
szívkárosodás mértéke a kezeletlen 
egyedekhez képest. Ennek az le-
het a magyarázata, hogy a diallil-
triszulfid átmenetileg gátolta a 
mitokondriumok működését, így 
védve azokat – és ezáltal a sejteket 
– az oxigénhiányból eredő károso-
dásoktól. A kutatók most egy olyan, 
szájon át adható gyógyszer kifejlesz-
tésén dolgoznak, amelyből hidro-
gén-szulfid szabadul fel.  illusztráció
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vesekárosító táplálékkiegészítők

Idült vesebajban szenvedők 10-15 százaléka használ olyan táplá-
lék-kiegészítőt, amelyről a gyógyszertan bebizonyította, hogy ve-
sekárosító hatása lehet – vált ismertté egy sok ezer vesebeteg ta-
nulmányozásával foglalkozó vizsgálatból, amelynek eredményeit 
az Amerikai Vesegyógyászok Szövetségének kongresszusán ismer-
tették.

Vanessa Gubbs és munkatársai azt vizsgálták, hogy a divatos táplá-
lék-kiegészítőket fogyasztók közül hányan vannak, akiknek vesebeteg-
sége van és közülük hányan vélik egészségüket támogatni olyan szerrel, 
amely legalább egy olyan alkotóelemet tartalmaz, amelynek vesekáro-
sító hatása lehet. A szakemberek kimutatták, hogy az idült vesebajban 
szenvedők 10-15 százaléka használ olyan táplálék-kiegészítőt, amelynek 
vesekárosító hatása lehet. A kutatók 39 növényi eredetű anyagról igazol-
ták, hogy ronthatják a veseműködést. Egy évtizede Belgiumban fordult 
elő két eset, ahol súlyos vesemérgező tulajdonságú teakeverék rendszeres 
fogyasztása következtében veseátültetésre volt szükség. Hasonló szö-
vődmény 2000-ben az Egyesült Királyság területén is bekövetkezett.

A víz segíthet egészségünk megőrzésében illusztráció


