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Mára kiderült, hogy a vérszérum
koleszterinszintjének alakulása
nem függ közvetlenül az elfo-
gyasztott étel koleszterintartal-
mától. Ráadásul az étrendjükbôl
a tojást számûzôk egy sor hasz-
nos táplálék-összetevôtôl foszt-
ják meg magukat – olvastam az

októberi számunk Elôzzük meg! rovatához beér-
kezett kéziratban. 

Ez az, gondoltam. Az ilyen mondatokért érde-
mes élni azoknak, akik hozzám hasonlóan rajon-
ganak a tojásos étkekért. Merthogy enni persze
eddig is ettük sülve-fôve: lágyan, keményen, rán-
tottának, tükörtojásnak, faszénen grillezett
húsokra ütve. De az örömömet mindig mérgezte
valami apró aggodalom e miatt a koleszterindolog
miatt. De ennek most vége: innentôl a hasznos
táplálék-összetevôknek járó tisztelettel teszem
majd a kosárba a vasárnapi reggelikhez szükséges
két doboz tojást.

Már csak az kellene, hogy valaki a tükörtojás
egyetlen méltó társáról, a lassú tûzön ropogósra
sütött vastag, húsos szalonnáról is kiderítse,
mennyire fontos egészségünk megôrzéséhez.

SSZZEERRKKEESSZZTTÔÔII LLEEVVÉÉLL



Gyógyhírelôzzük meg! Gyógyhírép test

Továbbra is az EEsstteerriinn  ttaabblleettttaa az egyik legnépszerûbb kolesz-
terinszint-csökkentô termék hazánkban. A siker titka az eeggyyee--
ddüülláállllóó  hhaattáássmmeecchhaanniizzmmuuss,, amely a szervezetben található
„rossz” kkoolleesszztteerriinn (LDL) bbllookkkkoolláássáárraa, ezáltal csökkentésére,
ugyanakkor a „jó” koleszterin (HDL) szintjének emelésére
épül. A természetes alapú hatóanyagokat tartalmazó Esterin
tabletta kiváló hatékonysága ráadásul kedvezô fogyasztói árral
is párosul. Gyorsan, hatékonyan, megelôzni!

A népszerû
koleszterinszint-csökkentô

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,
vagy kérdezze meg kezelôorvosát, gyógyszerészét!

Mára azonban kiderült, hogy a vérszérum koleszterinszintjének ala-
kulása nem függ közvetlenül az elfogyasztott étel koleszterintartal-
mától. Ráadásul az étrendjükbôl a tojást számûzôk egy sor hasznos
táplálék-összetevôtôl fosztják meg magukat. Dr. Szilvássy Zoltán, a
Debreceni Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének
igazgatója szerint mára bebizonyosodott, hogy nem volt helyes az
egészséges táplálkozás jegyében a tojást tiltólistára helyezni. – A 70-
es években, Amerikában indult meg a hadjárat a tojás mint a magas
koleszterinszint kialakulásának egyik kockázati tényezôje ellen. A
nemzeti koleszterinprogram keretében ezért rövid idô alatt tiltólistá-
ra került, hiszen egyetlen darab elfogyasztása a naponta megenge-
dett, körülbelül 300 mg-os koleszterinbevitel kétharmadát tette ki. A
program egyik következményeként világszerte kutatások kezdôdtek
annak bizonyítására, hogy a koleszterinfogyasztás mennyire káros,
erre ugyanis nem voltak tudományos bizonyítékok addig. A világ-

szerte lefolytatott kísérletek azután meglepô módon éppen a kolesz-
terinbevitellel kapcsolatos állítások ellenkezôjét igazolták: kiderült,
hogy az emberek zöménél nincs összefüggés az elfogyasztott kolesz-
terin, így a tojásevés és a szérum koleszterin között – magyarázza
Szilvássy professzor. 

A koleszterinprobléma ugyanis nem egyszerûsíthetô le a táplálék
– vérkoleszterinszint – szív- és érrendszeri betegség összefüggésre. A
kísérletek ennél bonyolultabb kapcsolatot mutattak ki. – Való igaz,
hogy a túlzott koleszterinbevitel egyes esetekben rossz irányba hat-
hat, de ez egyáltalán nem általánosítható. Normális esetben a máj a
táplálékkal elfogyasztott koleszterinfelesleget feldolgozza, így az nem
rakódik le az érfalakon, tehát a bevitt koleszterin önmagában nem
tehetô felelôssé a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásáért. A
szérum koleszterint számos tényezô határozza meg, például az, hogy
a vérben hogyan alakul a telített és telítetlen zsírsavak aránya, meny-
nyi omega-3 és omega-6 zsírsav található a szervezetben. A kolesz-
terinbevitel korlátozásának szükségességét ezért egyéni vizsgálatok
alapján kell eldönteni – hívja fel a figyelmet Szilvássy professzor.
Hozzáteszi: a tojás az egyik legértékesebb, úgynevezett funkcionális
élelmünk: amellett, hogy táplál, a benne található – farmakológiai
szempontból is aktív – anyagoknak köszönhetôen képes egy sor jóté-
kony folyamatot aktiválni szervezetünkben, amelyek bizonyos beteg-
ségek megelôzését, gyógyulását segítik. A tojás magas fehérjetartal-
ma mellett természetes vitaminforrás, és megtalálható benne példá-
ul a lutein, amely lassítja az idôskori érelmeszesedést és látásromlást.
Ráadásul a mesterségesen elôállított, ásványi anyagokat is tartalmazó
készítményekkel szemben a tojásból könnyen és tökéletesen szívód-
nak fel a fontos összetevôk.                                                    R. S.

AA  vvéérr  mmaaggaass  kkoolleesszztteerriinnsszziinnttjjee  aa  sszzíívv--  ééss  éérrrreennddsszzeerrii  mmeegg--

bbeetteeggeeddéésseekk  eeggyyiikk  ffôô  rriizziikkóóffaakkttoorraa,,  eezzéérrtt  jjoobbbb,,  hhaa  ccssöökkkkeennttjjüükk  aa  ttoojjáássffooggyyaasszz--

ttáásstt..  ÍÍggyy  sszzóólltt aazz  úúttmmuuttaattááss  aa  kkoolleesszztteerriinnpprroobblléémmáákkkkaall  kküüsszzkkööddôôkknneekk  ––  eeddddiigg..  

TTööbbbb  ffiiggyyeellmmeett  

AA
z Alzheimer-kór ma még gyógyíthatatlan,
sôt kialakulásának konkrét okai is isme-
retlenek. Feltételezik, hogy a szervezet-
ben több kockázati tényezô (genetikai,
vegyi, immunológiai eredetû) együttes
jelenléténél nagyobb kialakulásának esé-
lye. A betegség az agy megjegyzô-emlé-
kezô funkcióinak romlásával kezdôdik,

azt követik a viselkedésváltozások, késôbb a fizikai teljesítmény
csökkenése, a tudat teljes beszûkülése. A fejlett országokban a
halálozási okok gyakorisági listáján az Alzheimer-kór a negyedik
helyen áll. A betegség természetébôl adódóan a benne szenvedô
huszonnégy órás ápolást igényel, így kevés a lehetôség az intéz-
ményi elhelyezésre. A többséget rokonai, hozzátartozói otthoná-
ban ápolják, ami nemcsak rendkívüli fizikai és lelki megterhelést
jelent, de súlyos anyagi áldozatokat is követel.  

Himmer Éva, a Feledékeny Emberek Hozzátartozóinak
Társasága elnökének információi szerint a betegségnek 2040-re
világszerte több mint 81 millió áldozata lehet. E döbbenetes szám
ellenére az államok kormányai, egészségügyi és szociális rendsze-
rei felkészületlenek a kór támadása ellen. Éppen ezért a
Nemzetközi Alzheimer Társaság ismét figyelemfelkeltô akciót
szervez. 75 ország közül idén többek között Magyarországnak
jutott az a megtiszteltetés, hogy ismert sportemberünk, Sípos
Anikó hegymászó is tagja lehet a Kilimandzsáró Expedíció tízfôs
világcsapatának. Az expedíció célja a nemzetközi figyelemfelkel-
tés, és végsô soron az, hogy az ENSZ Egészségügyi Világszerveze-
te (WHO) ismerje elaz Alzheimer-kórt és az idôskori szellemi
hanyatlást átfogó egészségügyi prioritásként. Törekvésük, hogy
felhívják a világ összes kormányának, politikusának figyelmét a
betegség terjedésének megdöbbentô adataira, illetve felszólíta-
nák ôket a haladéktalan cselekvésre. Például egészségügyi al-

programok kialakítására, a betegeknek nyújtandó minôségi szol-
gáltatások és új kezelési módok biztosítására. 

A Feledékeny Emberek Hozzátartozóinak Társasága a közel-
múltban tartott 6. Alzheimer világnapon a hazai betegeknek és
hozzátartozóiknak leszögezte: emberfeletti küzdelmükben nin-
csenek egyedül, mert a társaság küzd többek között gyógyszerük
legalább hetvenszázalékos ártámogatásáért, az ápolási díj mini-
málbér szintjére való emeléséért, az országos demens napközis
hálózat kiépítéséért. 

Az Alzheimer-kóros beteg kezelésében nehéz és meghatáro-
zó szerep jut a családtagoknak. Nekik kezdetben általában sem-
milyen információjuk sincs a betegségrôl, illetve a beteggel való
bánásmódról, noha a kór elôrehaladtával egyre inkább szükségük
lenne rá, mert hozzátartozójuk viselkedése, szellemi és fizikai álla-
pota folyamatosan és gyökeresen romlik. Eligazodásukat segíthe-
ti a világnapon magyar nyelven is megjelent kézikönyv
(Alzheimer-kór és a demencia egyéb fajtái). Loránth Ida 

BBeeccsslléésseekk  sszzeerriinntt  aa  FFöölldd  6655  éévveenn  ffeellüüllii  llaakkóóiinnaakk  55--1100  sszzáá--

zzaalléékkaa  sszzeennvveedd  AAllzzhheeiimmeerr--kkóórrbbaann..  AA  bbeetteeggsséégg  aaggrreesssszzíívv

tteerrjjeeddééssee  mmiiaatttt  hhúússzzéévveennkkéénntt  mmeeggdduupplláázzóóddhhaatt  aazz  éérriinntteett--

tteekk  sszzáámmaa..    JJeelleennlleegg  vviilláággsszzeerrttee  2244  mmiilllliióóaann  ééllnneekk eeggyyüütttt

vveellee,,  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn    ppeeddiigg  116600--220000  eezzrreenn  lleehheettnneekk

bbeetteeggeekk..  AA  kkóórr  áállttaalláábbaann  aa  6655  éévveenn  ffeellüülliieekkeett  ttáámmaaddjjaa  mmeegg,,

ddee  mmaa  mmáárr  nneemm  rriittkkaa  aazz  ööttvveenneesseekk  kköözzöötttt  sseemm..

AA  ttoojjáássddiilleemmmmaa
aazz  AAllzzhheeiimmeerr--kkóórrnnaakk!!
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Gyógyhírtudomány

CCssöökkkkeenntthheettôô  aa  nnáátthhaa,,

A
közelmúlt egyik nagyjelentôségû orvosi
felfedezése az LGG (Lactobacillus GG)
nevû jótékony tejsavbacilus, amely új
fejezetet nyithat a fertôzô és számos más
betegségek elleni védekezésben. Klinikai
vizsgálatok kimutatták, hogy az LGG-t
szedôk ritkábban betegedtek meg és
gyorsabban gyógyultak ki a felsô légúti

betegségekbôl és egyes hasmenéses állapotokbôl. Az LGG
immunrendszerünk szabályzásával az allergiás tüneteket is kedve-
zôen befolyásolhatja. 

Szomorú tény, hogy bár az orvostudomány elôrehalad, a
lakosságot egyre több betegség sújtja. Százszámra találkozha-
tunk különbözô megoldásokat kínáló „csodaszerekkel”, de elvét-
ve fordul elô köztük olyan, amelynek hatásosságát megbízható
tudományos eredmények támasztják alá – magyarázza dr.
Zsilinszky Zsuzsanna allergológus-immunológus fôorvos. –  Az
LGG  felfedezése azon ritka eredmények egyike, amelyek valóban
forradalmasíthatják a betegségek elleni küzdelmet. Felfedezése
óta az LGG-rôl több száz, klinikai vizsgálatokon alapuló tudomá-
nyos cikk jelent meg. Az eredmények annyira meggyôzôek, hogy
számos országban a betegségek elleni védekezés részévé vált. 

KKEE VV EE SS EE BB BB BB EE TT EE GG SS ÉÉ GG
Az LGG rendszeres szedése egy óvodások körében végzett tanul-
mányban csökkentette a betegségek miatti otthonmaradások
számát, valamint a szövôdményes felsô légúti betegségek gyako-
riságát és súlyosságát – folytatja a fôorvos asszony. – Ez örvende-
tes módon egyben csökkentette az antibiotikumos kezelések
szükségességét is. Egy svájci vizsgálat kimutatta, hogy az LGG-t
szedô felnôttek orrüregében csökkent a kórokozó baktériumok
elôfordulása. 

Ugyancsak tudományos vizsgálatok igazolták, hogy az LGG
rendszeres szedése gyorsítja a felépülést egyes vírusos hasmené-
sekbôl, valamint elôsegítheti az antibiotikum-kezelések során elô-
forduló bélpanaszok, hasmenések rendezôdését is. Az antibioti-
kumok elpusztítják a szervezetben a kórokozó baktériumok egy
részét, de ezzel együtt sok hasznos bélbaktérium is elpusztul. Ettôl
nemcsak a bélflóra egyensúlya borul fel, hanem az egész szervezet
is legyengülhet. Ezért antibiotikum kezelés mellett és után nagyon
fontos a probiotikumok (pl. LGG) szedése, melyek segítenek a
károsodott bélflóra helyreállításában. 

Az LGG immunrendszerünk szabályzásával az allergiás tünete-
ket is kedvezôen befolyásolhatja. Egy kisbabákkal végzett vizsgá-
latban a jótékony bacilus szedésével a tejérzékenység okozta ekcé-
ma tüneteit sikerült két hónap alatt szinte teljesen megszüntetni. 

AAZZ LLGGGG  HH AA RR CC AA AA KK ÓÓ RR OO KK OO ZZ ÓÓ KK EE LL LL EE NN
Immunrendszerünk egyik fontos funkciója, hogy a betegségeket
okozó vírusok és baktériumok ellen speciális antitesteket termel.
Ezen antitestek feladata, hogy a véráramba kerülve, testünk min-
den részére eljutva elpusztítsák a kórokozókat. Az LGG fokozza
ezeknek az antitesteknek a termelôdését. 
Emellett az LGG a bélrendszerben háromféle hatásmechaniz-
mussal „harcol” egészségünkért:  
1. a bélfalra tapadva akadályozza a betegséget okozó baktériu-

mok megtelepedését,
2. olyan anyagokat termel, melyek gátolják egyes kórokozók

növekedését és szaporodását,
3. elfogyasztja a táplálékot a kórokozó baktériumok elôl. 
Az LGG fent említett hatásai eredményeként ezen kórokozók kevés-
bé tudnak a szervezetben elszaporodni és betegségeket okozni.

Köztudott, hogy a vitaminok és ásványi anyagok szükségesek
a szervezet egészséges mûködéséhez. Az LGG velük kombinálva
fejti ki legjobban hatását. Tavaly óta a gyógyszertárakban forga-
lomban van egy olyan készítmény, amely vitaminok és ásványi
anyagok mellett megfelelô mennyiségû LGG-t is tartalmaz.

EEggyy  nneemmrréégg  ffeellffeeddeezzeetttt  jjóóttéékkoonnyy  bbaaccii--

lluuss  sseeggííttssééggéévveell  jjeelleennttôôsseenn  ccssöökkkkeenntt--

hheettôô  sszzáámmooss  bbeetteeggsséégg  ––  ppééllddááuull  ffeellssôô

llééggúúttii  bbeetteeggssééggeekk,,  kküüllöönnbböözzôô  eerreeddeettûû

hhaassmmeennéésseekk,,  eeggyyeess  aalllleerrggiiááss  ttüünneetteekk  ––

kkiiaallaakkuulláássáánnaakk  aazz  eessééllyyee,,  vvaallaammiinntt

lleerröövviiddíítthheettôô  aa  ggyyóóggyyuulláássii  iiddôô..

iinnfflluueennzzaa  eessééllyyee
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KKaallaauuzz
kkiissmmaammáákknnaakk
Ina May Gaskin Útmutató szüléshez címû könyvének célja,
hogy eloszlassa a nôkben élô félelmet, és hitet adjon ahhoz,
hogy a várandós kismamák bízzanak önmagukban és a
saját testükben.

Ina May Gaskin a világ legismertebb hivatásos bábája.
Otthona és munkahelye a legendás Farm, ahol a szülések
98,6%-a természetes módon, hüvelyi úton zajlik!

A könyv elsô 100 oldalán kellemes emlékû születés-
történeteket olvashatunk, a második rész olvasmányos stí-
lusban mutatja be a szülés
különbözô szakaszait, és
statisztikai adatokkal tá-
masztja alá, hogy a gyöngéd
szemléletû szülés sokkal
kevesebb kockázatot rejt
baba s mama számára egy-
aránt.

Ina May Gaskin könyve
laikusok és szakemberek
számára is nélkülözhetetlen
útmutató, tele sok gyakorla-
ti tanáccsal!

Jaffa Kiadó

ÚÚjj   eessééllyy
sszzkkiizzooffrréénneekknneekk
Szeptembertôl a hazai pszichiáterek is alkalmazhatnak a
szkizofrén betegek kezelése során egy új készítményt,
amely lehetôvé teszi a nehezen kezelhetô betegcsoport
megfelelô ellátását – derült ki a Nemzetközi Szkizofrénia
Szimpóziumon, a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és
Pszichoterápiás Klinikája és a Moravcsik Alapítvány
tudományos rendezvényén. A készítmény újdonsága
abban rejlik, hogy szájba téve rövid idôn belül, másod-
percek alatt oldódik, így már önmagában ez a tény is
megnehezíti a kezeléstôl szabadulni kívánó beteg szá-
mára, hogy kiköpje
a tablettát. További
elônye, hogy meg-
szûnik a tabletta-
szedés érzése, ami
a téveszmés bete-
geknél gyakran je-
lentôs ellenállást
vált ki.

HHIILLDD  ––  IIMMMMÁÁRR  VVIIDDÉÉKKEENN  IISS
A „lakásért életjáradék” konstrukció sikerére, valamint az
iránta tapasztalt növekvô érdeklôdésre alapozva a Hild
Csoport ez év szeptember elsejétôl kiterjeszti tevékenységét
Gyôr és Székesfehérvár területére is. Így a fôváros és Pest
megye után a két megyeszékhelyen élô idôsek is csatlakoz-
hatnak az Örökjáradék Programhoz. Ezzel a Hild fontos lépést
tett regionális jelenlétének erôsítése érdekében. A Hild vezér-
igazgatója, Kézdy Gábor kijelentette: „A Társaság sikeres
budapesti és
Pest megyei
mûködésének
tapasztalataira
alapozva el-
kezdtük a regio-
nális terjesz-
kedést, de nem
állunk meg itt.
Terveink között
további telepü-
lések bekapcso-
lása is szerepel.”

A Magyar Rákellenes Liga
a Hematológiai és Transz-
fúziológiai Társaság, vala-
mint a Sikeres Gyógyu-
lásért Egyesület támogatá-
sával orvos-beteg találko-
zót rendezett szeptember
15-én a Limfóma Világnap
alkalmából. Hazánkban

évente mintegy 1000 új nyirokszöveti daganatos megbe-
tegedést fedeznek fel, ám feltehetôen ennél lényegesen
magasabb az érintettek száma. Éppen ezért sajnálatos,
hogy a kór világviszonylatban és hazánkban is azon
tumoros megbetegedések közé tartozik, amelyekrôl az
emberek viszonylag keveset tudnak. (Angolul tudóknak
ajánljuk a szeptember 15-tôl elindult www.lymphoma-
net.org honlapot, melyen az érdeklôdôk részletes tájé-
koztatást kaphatnak a betegségrôl.)

LLIIMMFFÓÓMMAA
VVIILLÁÁGGNNAAPP

HHIIPPEERRTTÓÓNNIIAA  HHÉÉTT
A Magyar Hypertonia Társaság 2006. október 16–22.
között egy különleges, egyhetes programmal kívánja
ráirányítani a figyelmet a magasvérnyomás-betegségre. A
Hipertónia Hét elnevezésû kezdeményezés során minden
nap más városban tartanak lakossági rendezvényt, és egy
Guinness-rekordkísérlet keretében az érdeklôdôk naponta
SMS-ben küldhetik be a mért vérnyomásértéküket. Az ese-
mény nagykövete, Gesztesi Károly színmûvész köz-
remûködésével társadalmi célú médiakampány is indul. A
Hipertónia Hét szlogene: 7 nap, 1 cél: 140/90 Hgmm!

TTiisszztteelltt  OOllvvaassóó!!
EE  hhaavvii  sszzáámmuunnkkttóóll  ttööbbbb  oollvvaassóónnkk

kkéérréésséérree  hheellyyeett  aadduunnkk  llaappuunnkkbbaann  

aazz  öönnöökk  aapprróóhhiirrddeettéésseeiinneekk..

AA  mmeeggjjeelleenntteettnnii  kkíívváánntt  sszzöövveeggeett  

aa  ggyyooggyyhhiirr@@ggyyooggyyhhiirr..hhuu ee--ccíímmrree

vvaaggyy  sszzeerrkkeesszzttôôssééggüünnkkbbee  

((11006611  BBuuddaappeesstt,,  KKiirráállyy  uu..  1122..))  

jjuuttttaassssaa  eell..

Távirányítású (emelhetô, dönthetô) 
villanymotoros ágy újszerû állapotban,

új, mosható matraccal eladó. Ár: 290 ezer Ft. 
Érd.: 06/70-452-4597
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SS
elye János magyar orvosbiológus írta le
elôször azt a folyamatot, amely a ben-
nünket érô hatások következtében indul
el szervezetünkben. Eszerint a stressz
nem más, mint a külsô behatásokra való
válaszreakció, amelynek hátterében
biokémiai folyamatok állnak. Ezek a
folyamatok a stressz típusától függetle-

nek, tehát lényegében mindegy, hogy pozitív vagy negatív az
inger, bánat, öröm vagy fizikai sérülés váltja ki, a sejtekben
megkezdôdô kémiai folyamatok segítik a nyugalmi helyzethez
képest megváltozott állapothoz való alkalmazkodást. – A baj
akkor következik be, ha ez a folyamat nem fejezôdik be a kivál-
tó ok megszûnésével, illetve ha a stresszhatás tartóssá válik,
mert ilyenkor módosul a hormonháztartás, amelynek következ-
tében különféle betegségek alakulhatnak ki – magyarázza dr.
Makara Gábor, az MTA Kísérleti Orvostudományi
Kutatóintézetének munkatársa. Hozzáteszi: a stresszkutatás
középpontjában ma éppen annak vizsgálata áll, hogyan lesz a
krónikus stresszbôl betegség.

HHÁÁ ZZ AA SS OO DD ÁÁ SS ,,  MM UU NN KK AA HH EE LL YY
Az ember életében folyamatosan ki van téve különféle külsô hatá-
soknak, amelyek stresszreakciót indítanak el. Gondoljunk arra,
hogy mennyire összeszorul a gyomrunk egy vizsga elôtt, vagy
akkor, ha egy hozzánk közel álló személy meghal, de hasonló
élménnyel jár együtt a születés vagy a házasságkötés is, egyes
foglalkozások pedig az átlagosnál nagyobb stresszel járnak.
Sokszor hallani arról, hogy a stressz a modern kor betegsége,
holott ez nem így van. – Stressz mindig is volt, csak mindig más
állt a hátterében; hol háború, hol éhínség, hol járványok okozták
– szögezi le a szakember.  Arra hívja fel a figyelmet, hogy a stressz
kialakulásában nagy szerepet játszik az adott élethelyzetben a
választás lehetôsége: a kényszerû alkalmazkodás egyben stresszt
is jelent. Manapság például elég egy átlagos nagyvállalatnál alkal-
mazottként dolgozni ahhoz, hogy a folyamatos megfelelési kény-
szer krónikus stresszt okozzon. 

SSEE GG ÍÍ TT HH EE TT AA PP SS ZZ II CC HH OO LL ÓÓ GG UU SS
A betegség kialakulásának veszélyére számos tünet figyelmeztet:
alvászavarok, fáradékonyság, ingerültség, fejfájás, szédülés, rossz
közérzet, étkezési zavarok. A leggyakoribb következmény a magas
vérnyomás, de a stressz együtt járhat táplálkozási problémákkal is
(boldogító nassolás – elhízás), amelyek szív-érrendszeri betegsé-
gekhez, cukorbetegséghez vezethetnek. Korábban úgy vélték, a
stressz a gyomorfekély egyik oka is lehet, mára azonban kiderült,
hogy ennek a betegségnek a hátterében a Helicobacter pylori nevû
baktérium áll. A stressz viszont a beteg állapotán ronthat.

A szakember a megelôzésben látja a megoldást: mindenek-
elôtt az életformáján kell változtatnia annak, aki folyamatos
stresszben él. Szerinte az, hogy valaki képes-e kikapcsolni, vagy
állandó rohanás az élete, részben neveltetésébôl fakad, részben
saját döntés. Aki azonban önállóan nem képes stresszt okozó
életformáján változtatni, annak érdemes pszichológus segítségét
kérnie, a kialakult betegséget viszont már csak szakorvos tudja
kezelni. Rozgonyi Sarolta

AA  ssttrreesssszz  aa  sszzeerrvveezzeettüünnkkeett  kkíívvüüllrrôôll

éérrôô  kküüllöönnbböözzôô  hhaattáássookk  öösssszzeessssééggéétt

jjeelleennttii,,  aammeellyyeekk  ggyyoorrss  vváállaasszzrreeaakkcciióórraa

kkéésszztteettiikk  tteessttüünnkk  vvééddeekkeezzôô  rreennddsszzee--

rréétt..  HHaa  aazzoonnbbaann  aa  ssttrreesssszz  kkrróónniikkuussssáá

vváálliikk,,  aazz  eeggéésszzssééggeess  aallkkaallmmaazzkkooddááss

bbeetteeggssééggggéé  vváállhhaatt..

VVIIGGYYÁÁZZAATT!!   ÖÖRREEGGÍÍTT!!
Egy kaliforniai pszichiáterekbôl álló orvoscsoport a
stressz és az öregedés kapcsolatát vizsgálva megálla-
pította, hogy a krónikus stressz felboríthatja a hor-
monegyensúlyt, s ezzel felgyorsíthatja az öregedés
természetes folyamatát. A stressz idôskorban is a
megfelelô életvezetéssel, többek között a lehetôsé-
gekhez képest aktív életmóddal, az elszigetelôdés
elkerülésével kezelhetô.

AA  kkrróónniikkuuss                                                                  eelllleennssttrreesssszz
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Azt pedig, hogy a bor védô hatású bizonyos daganatos betegségek-
kel szemben, illetve késlelteti azok kialakulását, állatkísérletek bizo-
nyítják.

– A szôlôkben, így a belôlük készült borokban is több létfontos-
ságú vitamin, ásványi anyag és nyomelem található. Különösen nagy
mennyiségben fordulnak bennük elô a B-vitaminok és a polifenolok
– mondja Nyitrainé dr. Sárdy Diána, a Budapesti Corvinus Egyetem
Élelmiszer-tudományi Kar Borászati Tanszékének munkatársa. – Az
említett vegyületcsoportnak (amely sokkal nagyobb mennyiségben
van jelen a vörös-, mint a fehérborokban) köszönhetô, hogy a borfo-
gyasztás kedvezôen hat a szív- és érrendszerre. Az antioxidáns kom-

ponensek megkötik a szabadgyököket, így akadályozzák a
daganatos betegségek kialakulását. 

A vitaminokban és nyomelemekben gaz-
dag vörösborok emellett serkentik az
emésztést és a vérkeringést, javítják az
étvágyat, jó közérzetet teremtenek. A kínai
és a japán orvosok érelmeszesedés meg-

elôzésére, gyulladásos és allergiás betegsé-
gek kúrálására is ajánlják ôket. Mivel savtartal-

muk alacsonyabb a fehérborokénál, savhiányos

gyomorpanaszokra az utóbbiak hatékonyabbak. Ezeket a borokat
lefekvés elôtt nem ajánlatos fogyasztani, ugyanis az álmosító-altató
vörösborokkal ellentétben élénkítenek.

– Az Európai Unióhoz történt csatlakozás óta hazánkban is egyre
többen foglalkoznak bioborászattal. A laikusok úgy vélik, a bio- vagy
organikus borok egészségesebbek a hagyományos boroknál. Ám a
kettô között nincs lényeges különbség – állítja dr. Sárdy Diána. – A
bioborok nem rendelkeznek a többitôl eltérô összetételbeli sajátos-
sággal. Az élettani szempontból fontos vegyületeket sem tartalmaz-
zák nagyobb mennyiségben. Mivoltukat a szôlôtermesztésben és
borászati technológiában érvényesülô javaslatok, ajánlások határoz-
zák meg.

Az organikus borok sajátossága az, hogy környezetbarát techno-
lógiával, bioszôlôbôl készülnek. A biotermesztés szabályai szerint a
termelôknek természetes alapanyagú növényvédô szereket kell alkal-
mazniuk, a trágyázáshoz pedig csak szerves trágyát használhatnak. A
borkészítésnél jóval kevesebb kémiai anyagot  használnak fel, mint a
hagyományos eljárásnál, a kénezés mértékét is csökkentik. 
Az organikus borok tanúsítványait a magyar biotermelést képviselô
Biokultúra Egyesület ellenôrzô szerve, a Biokontroll Kht. adja ki. Az ô
védjegyükkel ellátott termékek garantáltan organikusak. T. A.

BBoorrbbaann  
aazz  eeggéésszzsséégg

Gyógyhírválaszol a gyógyszerész

AA
csecsemôk és kisgyermekek – és az
idôs emberek – szájában gyakorta for-
dul elô olyan gombás fertôzés okozta
megbetegedés, a szájpenész, mely
fehér bevonatot hoz létre nemcsak a
nyelven, hanem az arcok belsô felüle-
tén, esetleg a fogíny tájékán is. A meg-
betegedést egy valamennyiünkkel

együtt élô gomba, a Candida okozza. A száj nyálkahártyáján
kialakuló fehér bevonat a szervezet ellenállóképességének
gyengülésekor, egyéb megbetegedésekkel együtt, esetleg
önmagában fordul elô. A csecsemôknél az immunrendszer

viszonylagos fejletlensége miatt is kialakulhat. Nem súlyos,
gyakran kezelés nélkül is néhány nap alatt rendezôdô meg-
betegedés. 

A gyógyulást a gombás bevonat eltávolításával, illetve
gombaellenes szerek használatával gyorsíthatjuk. A patikák-
ban kapható szerek közül a leggyakrabban alkalmazott a gli-
cerinum-boraxatum. Tudnunk kell, hogy ez nem ecsetelô
szer, nem a fehér bevonat tetejére kell kenni. A szer alkalma-
zása elôtt ujjunkra tekert steril gézlappal át kell törölni a száj-
üreg belsô felületét, lehetôség szerint eltávolítani a gombate-
lepeket. Ezután célszerû alkalmazni a glicerinum-boraxatu-
mot. A glicerinum-boraxatum édes ízû, így viszonylag jól vise-
lik a kisgyermekek. A szájüreg kezelését érdemes néhány
napon át naponta többször elvégezni. Gyakran elôforduló,
többnyire veszélytelen megbetegedés, ennek ellenére ajánla-
tos tanácsot kérni a gyermekorvostól, ha a fentiekhez hason-
ló elváltozást tapasztalunk. Természetesen a megelôzés a
szájpenész esetében is fontos: az ehhez használható készít-
ményekrôl érdeklôdjön gyógyszerészénél!

Dr. Sánta Zsuzsa
szakgyógyszerész (06-20-9558-507)

LLeeppeeddéékk
aa  sszzáájjbbaann

KKiissffiiaamm  sszzáájjáábbaann  ffeehhéérr  lleeppeeddéékkhheezz

hhaassoonnllóó  bbeevvoonnaatt  jjeelleenntt  mmeegg..  OOkkoozzhhaatt--

jjaa--ee  eezztt  aazz  aannyyaatteejj,,  vvaaggyy  eezz  vvaallaammiillyyeenn

mmeeggbbeetteeggeeddééss??  

11999966  óóttaa  nneemmzzeettkköözzii  vviizzssggáállaattookk  iiggaazzoolljjáákk,,  hhooggyy  aazzookk  kköörréébbeenn,,  aakkiikk  nnaappii  rreenndd--

sszzeerreessssééggggeell,,  áámm  kkiiss  mmeennnnyyiissééggbbeenn  ((mmáássffééll--kkéétt  ddeecciilliitteerr))  ffooggyyaasszzttaannaakk  bboorrtt,,

ssookkkkaall  rriittkkáábbbb  aa  sszzíívviinnffaarrkkttuuss,,  mmiinntt  aazzookknnááll,,  aakkiikk  eeggyyáállttaalláánn  nneemm  iisszznnaakk  aallkkoohhoolltt..
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Nem árt tudni, hogy az importált termékek komoly, sokszor egész-
ségre ártalmas vegyszeres kezelésen mennek át azért, hogy a hosszú
utazás és tárolás után is étvágygerjesztôen nézzenek ki. Az emberi
fogyasztásra szánt mezôgazdasági termékek minôségét ma már
hazánkban is az uniós minôségi elôírások szabályozzák. Ezek szerint
„az áru legyen ép, egészséges, tiszta, friss, állati kártevôktôl és kárté-
telektôl mentes, betegségek nyomaitól, nem természetes felületi
nedvességtôl, idegen szagtól és íztôl mentes, érett”.

A zöldségek és gyümölcsök a leszüretelés és a felhasználás között
minôségükbôl és tömegükbôl is veszítenek, 20-50%-os mértékben,
mivel érésük tárolás közben is folytatódik.

A gyümölcsökben ebben az idôszakban a penészgombák által
termelt mikrotoxinok is  felszaporodnak. Az ochratoxinok a zöldsé-
gekben, a patulin a gyümölcsökben keletkezik, de közös vonásuk,
hogy rendkívül mérgezôek. Ám jelenlétük kívülrôl is észlelhetô – rot-
hadt, penészes a termék – , így ezeket nem fogyasztjuk el. Veszélyes
lehet az is, ha az értékesítéssel nem várják ki a permetezôszer lebom-
lási idejét.

Ha tehát a leszedett gyümölcsöt és zöldséget nem kezelik vegy-
szerekkel, a toxinok mérgezô hatásával kell számolnunk, ám ha gom-
baölô szerekkel igyekeznek ezek termelôdését megakadályozni,
újabb veszélyforrással szembesülünk. A tartósító és felületkezelô
anyagokkal fôként a hosszú ideig tárolt termékeket vonják be. A cit-
rusfélék közismert gombaölô szere a nátrium-o-fenil-fenolát, melyet
kombinálva alkalmaznak. Ez a szer azonban, hasonlóan a felületke-
zelésre szánt bifenolhoz, komoly egészségkárosító hatású. Állatkísér-
letek bizonyítják, hogy mindkettô elôsegíti a hólyagrák kialakulását.

A banán penészgomba elleni védôanyaga, a tiabendazol sem
ártalmatlan: egy bizonyos mértéken felüli bevitele veseártalmat, a

magzatoknál fejlôdési
rendellenességet okoz. 

Ezek a szerek a banán
és a citrusfélék héjára kerülnek,
amit a fogyasztáskor eltávolítunk, ám a kezünk-
kel, a csomagolással a gyümölcshúsra is rákerülhet-
nek. Érdemes tehát elônyben részesíteni a hazai zöldséget, gyü-
mölcsöt. A CBA berkeiben ügyelnek arra, hogy biztonságos forrásból
származó termékeket árusítsanak. A zöldség és gyümölcs zömében
hazai termelôktôl származik, és frissen kerül az üzletekbe, hogy elke-
rüljék a vegyszerrel kezelt termékek árusítását. Mint az egyik CBA
áruház, a CBA Baldauf Kft. kereskedelmi vezetôje elmondta, a náluk
forgalmazott gyümölcsök a termelôktôl még aznap a polcokra kerül-
nek. A kezeletlen gyümölcsfélék elônyben részesítésével vállalják,
hogy a termék hamarább megromlik, ám a vásárlók elégedettsége
hosszú távon többet jelent a számukra. A külföldrôl beszerzett déli-
gyümölcsök az üzletlánc központi raktárából rendelhetôk meg, ám
ide csak olyan szállítmányok kerülnek, melyek származása igazolt, és
rendelkeznek az uniós szabályozás szerinti szigorú minôségi tanúsít-
vánnyal. Ebben az is szerepel, hogy mikor, milyen szerekkel perme-
tezték ôket, és milyen hosszú ezek lebomlási ideje.

(kacsur)

AA  nnyyáárrii  hhóónnaappookk  eellmmúúllttáávvaall ggoonnddoott

ookkoozz  aannnnaakk  eellddöönnttééssee,,  mmiillyyeenn  zzööllddsséé--

ggeett,,  ggyyüümmööllccssöött  tteeggyyüünnkk  aa  kkoossáárrbbaa..    

MMOOSSNNII ,,   HHÁÁMMOOZZNNII
Dr. Ambrus Árpád, az Országos Élelmiszer-biztonsági
Hivatal fôigazgató-helyettese leszögezte, hogy a
növényvédôszerek eltávolítására általános módszer
nem adható, mert kémiai szerkezetük és fizikai tulaj-
donságaik rendkívül változatosak. Mivel a szermaradé-
kok jelentôs hányada a héjon vagy héjban koncentrá-
lódik, kis gyermekek és idôs emberek esetében célsze-
rû a friss gyümölcsöt, zöldséget meghámozni.

MMéérrggeezz  aa  sszzoommsszzééddoomm??
TTiisszztteelltt  sszzeerrkkeesszzttôôsséégg!!
TTaannááccssttaallaannssáággoommbbaann  ffoorrdduullookk  öönnöökkhhöözz..  VViisssszzaattéérrôô
ggoonnddoomm,,  hhooggyy  sszzoommsszzééddaasssszzoonnyyuunnkk  rreennddsszzeerreesseenn
ppeerrmmeetteezzii  ééss  ggyyoommiirrttóózzzzaa  aa  kkeerrttjjéétt..  EEllssáárrgguulltt  nnöövvéénnyyeeii
gguusszzttuussttaallaann  llááttvváánnyyáávvaall  nnaappoonnttaa  sszzeemmbbeessüüllüünnkk..
RRááaaddáássuull aa ffeelltteehheettôôeenn  aa  ppeerrmmeetteezzeetttt  mméérrggeekkttôôll  eellhhuull--
llootttt  mmaaddaarraakk  aa  mmii  kkeerrttüünnkkbbee  eessnneekk..  AAggggóóddoomm,,  mmeerrtt  ppiiccii
bbaabbáámm  vvaann,,  kkéérrddeemm,,  mmiitt  tteehheetteekk  aa  vvééddeellmméérree??
AA  mmeeggoollddáássrróóll  aa  bbuuddaaöörrssii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattnnááll  iinnffoorrmmáá--
llóóddttuunnkk..  TToorrmmaa  EErrzzsséébbeett,,  aazz  ÁÁllttaalláánnooss  IIggaazzggaattáássii  IIrrooddaa
vveezzeettôôjjéénneekk hheellyyeetttteessee  sszzeerriinntt  aa  lleevvééllíírróó  llaakkhheellyyee  ppooll--
ggáárrmmeesstteerrii  hhiivvaattaalláánnááll  aakkkkoorr  kkéérrhheettii  bbiirrttookkvvééddeellmmii  eelljjáá--
rrááss  iinnddííttáássáátt,,  hhaa  sszzoommsszzééddjjaa  bbiizzoonnyyííttoottttaann  ááttppeerrmmeetteezz
hhoozzzzáá..  ÍÍggyy  aa  hhaattóóssáágg  kkiivviizzssggáálljjaa  aazz  üüggyyeett,,  ééss  aa  vvééttkkeesstt
ffeellsszzóóllíítthhaattjjaa  tteevvéékkeennyyssééggee  mmeeggsszzüünntteettéésséérree..  

IItttthhoonnrróóllvvaaggyy    kküüllffööllddrrôôll??
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Dr. Cseh Károly immunológus professzort, a Magyar Tudományos Aka-
démia doktorát, egyetemi tanárt kérdeztük a macskakarom (Uncaria
tomentosa, Uña de gato, Cat's claw) gyógyászati alkalmazásáról.
– Professzor úr! Melyek a legfontosabb tudnivalók e különleges
növényrôl?
– Az Amazonas-vidék esôerdôiben több mint 20 000 növényfaj él. Közülük szá-
mosat használ tradicionálisan a helyi indián lakosság gyógyszerként. Ezek egyi-
ke a macskakarom, az Uncaria tomentosa (Willd.) D. C., amely nevét a kapasz-
kodáshoz szükséges karomszerû képzôdményekrôl kapta. A növény az Ama-
zonas felsô folyásának vidékén, az Ucayali folyó mellett, a perui esôerdôkben
honos. Az asháninka indiánok a növény fás kérgének belsejébôl, illetve a gyö-
kerébôl készült fôzetet régóta alkalmazzák gyulladásos betegségek gyógyításá-
ra és megelôzésére. 
– Mikor kezdôdött a macskakarom nemzetközi karriere?
– Az 1990-es évek közepére a macskakarom-készítmények gyártásával világ-
szerte több is cég foglalkozott. Az alkalmazási javallatok között szerepelt gyul-
ladásos és fertôzô betegségek, asthma bronchiale, daganatok kiegészítô keze-
lése, kemoterápiás és nem szteroid gyulladásgátló kezelések mellékhatásainak
csökkentése, különbözô kórállapotokból való felépülés elôsegítése, az öregedé-
si folyamat lassítása.
– Milyen hatóanyagok találhatók a macskakaromban?
A növényben eddig több mint 150-féle hatóanyagot találtak. A sokféle bioló-
giai hatásért többek között a különbözô tetra- és pentaciklusos alkaloidok fele-
lôsek. 
Immunológiai szempontból a leghatékonyabb a pentaciklusos oxindol alkaloid,
a pteropodine/isopteropodine. 
– Hogyan fejti ki a növénybôl készült kivonat a gyógyító hatást?
– A macskakarom-kivonatok immunrendszert befolyásoló és gyulladást gátló
hatásának egyik alapja egyes génekre gyakorolt gátló hatása, mint pl. az NFkB
transzkripciós faktor, a tumor nekrózis faktor. Gátolja továbbá a gyulladást fo-
kozó anyagok termelôdését, mint pl. nitrogén-monoxid, prosztaglandin, sza-
badgyökök gátlása. 

Placebó kontrollal végzett kettôsvak vizs-
gálatokban a macskakarom hatásosnak
bizonyult rheumatikus és más gyulladá-
sos ízületi betegségek kiegészítô kezelé-
sében. 

A macskakarom-készít-
mények serkentik a fago-
cita sejtek képzôdését és
mûködését, és az im-
munrendszer egyes védekezô anya-
gainak termelôdését.

A macskakarom gátolja a nátha- és az influenzavírusok (madárinflu-
enza is) szaporodását, valamint a fertôzés kialakulását. A készítmények
csökkentették továbbá számos Gram-pozitív és -negatív baktérium szapo-
rodását is. 

A macskakarom-készítmények gátolták különféle emberi daganatsejtek
osztódását, és csökkentették a kemoterápiás kezelések vérképzôszervi mellék-
hatását.  
– Tehát milyen betegségekre alkalmazható konkrétan a macskakarom-
ból elôállított készítmény?
– Macskakarom VIBE kapszula alkalmazása ajánlható krónikus gyulladással já-
ró mozgásszervi megbetegedések esetén (rheumatoid arthritis, osteoarthritis)
az ízületi fájdalom csökkentésére önmagában és a gyógyszeres kezelés kiegé-
szítéseként, a szervezet védekezô képességének fokozására légúti vírusfer-
tôzések, rhinovírus, madárinfluenza, valamint bakteriális fertôzések (légúti és
húgyúti fertôzések, Gram-pozitív és -negatív kórokozók) kiegészítô kezelésére,
és daganatellenes gyógykezelések (kemoterápia) során kiegészítésként a
vérképzôszervi mellékhatások enyhítésére.

A Macskakarom Vibe kapszula gyógyszertárakban 
és gyógynövényboltokban kapható. 

További információ: Rica Hungária Kft., 06-1-3751 046, 
e-mail: ricakft@hu.inter.net

AA  mmaaccsskkaakkaarroomm  

AA  KKOOCCKKÁÁZZAATTOOKKRRÓÓLL  ÉÉSS  MMEELLLLÉÉKKHHAATTÁÁSSOOKKRRÓÓLL  OOLLVVAASSSSAA  EELL  AA  BBEETTEEGGTTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓTT,,  
VVAAGGYY  KKÉÉRRDDEEZZZZEE  MMEEGG  KKEEZZEELLÔÔOORRVVOOSSÁÁTT,,  GGYYÓÓGGYYSSZZEERRÉÉSSZZÉÉTT!!

A csökkentett deutériumtartalmú vízzel (DDW, Dd-víz) folyó kuta-
tások arra a kérdésre keresték a választ, hogy a természetben
megtalálható deutérium betölt-e valamilyen szerepet a biológiai
rendszerekben. Megvizsgálva a deutériummegvonás tumorokra
gyakorolt hatását, azt tapasztaltuk, hogy a Dd-víz fogyasztásának
hatására a humán eredetû tumorral transzplantált egerekben rész-
ben vagy teljesen visszafejlôdött a daganat. A deutériummegvonás
daganatellenes hatása megnyilvánult tumoros macskák és kutyák
kezelése során is. A készítményt 1999-ben daganatellenes állat-
gyógyszerként törzskönyvezték Vetera-DDW-25® A.U.V.
néven. Az elmúlt öt év tapasztalatai megerôsítették, hogy a készít-
ménnyel a daganatos kisállatok 70-80%-a sikeresen gyógyítható. 

A HYD Kutató-Fejlesztô Kft. által indított humán gyógyszer-
engedélyeztetés részeként lezárult, prosztatatumoron végzett,
fázis II klinikai vizsgálat szintén igazolta a készítmény daganat-
ellenes hatását. A klinikai vizsgálattól függetlenül Dd-vizet fogyasz-
tó betegek adataival elvégzett elemzés megerôsítette a korábbia-
kat: a Dd-víz fogyasztása három-négyszerezte az életben lévô
betegek számát, vagy hasonló mértékben növelte a várható élet-
tartamot, összehasonlítva a csak konvencionális kezelésben része-
sült betegek adataival. 

Az eredmények azt igazolják, hogy a természetben meg-
található deutérium fontos szerepet tölt be a sejtekben
lejátszódó molekuláris folyamatok szabályozásában, új cél-
pontot szolgáltatva egy forradalmian új és ígéretes daga-
natellenes gyógyszerfejlesztéshez. A közeljövôben reális
lehetôség nyílik arra, hogy a deutériummegvonás alkalma-
zásával drasztikusan visszaszorítsuk a daganatos halálozást
és a daganatos megbetegedések elôfordulásának gyakorisá-
gát.  

A leggyorsabban igen jelentôs eredményt azzal lehetne
elérni, ha az elmúlt 1-5 évben kezelt és jelenleg tumormen-
tes betegek évente 2-3 hónapig fogyasztanák a csökkentett
deutériumtartalmú vizet. Az ilyen betegekkel végzett sta-
tisztikai elemzés szerint a „Dd-víz” fogyasztása 50%-kal
csökkentheti a visszaesô betegek számát, ami egyben azt is
jelenti, hogy ennyivel növelhetô a véglegesen gyógyultak
aránya.

Mára már elfogadottá vált, hogy a deutérium fontos
szerepet tölt be az élettani folyamatokban, valamint, hogy a
csökkentett deutériumtartalmú készítményekkel jelentôs
eredményeket lehet elérni a daganatterápiában.  

DDaaggaannaattkkeezzeellééss  ccssöökkkkeenntteetttt  
ddeeuuttéérriiuummttaarrttaallmmúú  kkéésszzííttmméénnyyeekkkkeell

HYD Kutató-Fejlesztô Kft., H-1113 Budapest, Ábel J. u. 12.
Tel: 06-1-365-1660, 06-1-381-0765. Web: www.hyd.hu E-mail: info@hyd.hu

AA  rráákk  ccssaakk  kkiisseebbbb  aarráánnyybbaann  vveezzeetthheettôô  vviisssszzaa  öörröökkllöötttt  ttéénnyyeezzôôkkrree..  EEggyyeess  ttííppuu--

ssookknnááll,,  ppééllddááuull  aazz  eemmllôôrráákknnááll  vvaaggyy  aa  vvaassttaaggbbééllrráákknnááll  eellôôffoorrdduullhhaatt  ccssaallááddii  hhaall--

mmoozzóóddááss,,  ddee  aazz  eesseetteekk  zzöömméébbeenn  nneemm  eerrrrôôll  vvaann  sszzóó,,  ssookkkkaall  iinnkkáábbbb  aarrrróóll,,  hhooggyy

kküüllssôô  rráákkkkeellttôô  ttéénnyyeezzôôkk  ookkoozzzzáákk  aa  rroosssszziinndduullaattúú  ffoollyyaammaattookkaatt..  AA  bbeetteegg  eeggéésszz--

ssééggtteelleenn  éélleettmmóóddjjaa  iiss  rráákkkkeellttôô  lleehheett..  

bbeetteeggssééggrrôôll

AA
tüdôrákot a leggyakrabban – több mint
80 százalékban – a dohányzás okozza; a
májat, a nyelôcsövet megtámadó tumo-
rok vagy a feji és nyaki daganatok kiala-
kulásában nagy szerepe van a dohányzás
mellett a mértéktelen szeszesital-fogyasz-
tásnak, míg a méhnyakrák kockázatát
növeli a humán papillomavírus (HPV),

amely elsôsorban a szexuális partnereiket gyakran váltogatókat
veszélyezteti. A különösen agresszív, gyorsan áttéteket képzô
melanóma hátterében pedig a túlzott napozás, szoláriumozás áll-
hat – magyarázza dr. Láng István az Országos Onkológiai Intézet
professzora. 

A megelôzés mellett bármely ráktípusnál legalább olyan fon-
tos a korai felismerés: igaz, a rákot halálos betegségként tartják
számon, azonban minél elôbb fedezik fel, annál nagyobb a való-

színûsége a gyógyulásnak. Ezt szolgálják az ingyenes szûrések,
amelyek mellett a rendszeres önvizsgálat is hozzájárulhat például
a mell- vagy a hererák idôben való felfedezéséhez.

– Egyes típusok gyorsan jelennek meg, és terjednek szét a
szervezetben, de vannak jól kezelhetô rákfajták – mondja dr. Láng
István. – A méhnyakrák például az évenként ajánlott nôgyó-
gyászati vizsgálattal már egészen korai szakaszban felismerhetô,
amikor még százszázalékos esély van a gyógyulásra. A vastagbél-
rák vagy az emlôrák gyógyulási esélyei ugyancsak igen jók, ha
korai stádiumban diagnosztizáljuk.

Hozzáteszi: a szûrésre behívottaknak még mindig csupán
körülbelül fele él a lehetôséggel, és sokan már csak akkor men-
nek el az orvoshoz, amikor a betegség már szétterjedt szerveze-
tükben. Pedig az idejében felismert tumor mûtéttel eltávolítható,
s elôfordulhat, hogy egyéb kezelésre nincs is szükség. Ha a sebé-
szi beavatkozás nem elegendô, sugárterápiával, kemoterápiával
roncsolják szét a beteg sejteket. – Legújabban már célzott gyógy-
szeres kezelésre is van lehetôség. Az emlôrák egyes eseteiben pél-
dául biológiai terápiát alkalmazunk, amikor ellenanyagot jutta-
tunk a beteg szervezetébe a rákos sejtek elpusztítására – mondja
dr. Láng István.

AA  rráákk--

SSTTAATTIISSZZTTIIKKAA
A KSH adatai szerint 2004-ben a férfiak halálozásá-
nak 11 százalékát okozta rák, míg a nôknél 18 száza-
lék volt ez az arány. Ugyanebben az idôszakban a
30-35 éves koruk között elhunyt nôk 40 százalékánál
volt valamilyen daganatos betegség a halál oka.
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Hogy egy daganat jó- vagy rosszindulatú, azt szakember tudja
eldönteni: gyanú esetén érdemes felkeresni az ország onkológiai
centrumainak valamelyikét, ahol több orvos együttmûködve dönt
a vizsgálatokról és a szükséges beavatkozásokról.  

AA GG YY ÓÓ GG YY ÍÍ TT HH AA TT AA TT LL AA NN BB EE TT EE GG EE KK SS EE GG ÍÍ TT ÔÔ JJ EE
Az egészségügyi ellátásból kikerülô rákbetegek sokszor úgy érzik,
magukra maradtak. A Magyar Hospice Alapítvány nekik és család-
juknak kínál támogatást többféle formában. 
– Gyakran orvosok küldik hozzánk pácienseiket, akik nem egyszer
hozzátartozókkal együtt jönnek. A terápiába a családtagok is bekap-
csolódhatnak; közös és külön foglalkozásra is lehetôséget kínálunk.
A rákos beteget ápoló hozzátartozó is elbizonytalanodhat, hiszen az
ápolással nagy felelôsséget kell vállalnia. A családtagokat gyászcso-
portok indításával is segítjük: a félelmek, rossz élmények megosztása
hozzájárul a veszteség eredményesebb feldolgozásához. Házi ápoló
szolgálatunk és fekvô részlegünk a betegség utolsó szakaszában
lévôk szakápolását vállalja. Nem gyógyítunk, célunk a tünetek, a fáj-
dalom enyhítése. Orvosok, nôvérek, pszichológusok és önkéntesek
vesznek részt a munkában – mondja Bíró Eszter pszichológus.
Hozzáteszi: bár csak olyanokkal foglalkoznak, akik már nem kapnak
aktív kezelést, jó, ha a beteg idôben bejelentkezik. 

TTÁÁ MM AA SS ZZ AA GG YY ÓÓ GG YY UU LL ÓÓ KK NN AA KK
„A rák ellen, az emberért, a holnapért!” Társadalmi Alapítvány a
gyógyuló betegek életmódváltását igyekszik segíteni kiadványok-
kal, tanfolyamokkal, életmódtáborral. Egészségkonyha programjuk

célja a megelôzést és a gyógyulást segítô táplálkozás elméleti és
gyakorlati megismertetése. – A résztvevôk a gyógyulás folyamatát
támogató egészséges étkezés alapjait sajátíthatják el. A négy alka-
lommal a gabonafélék, a zöldségek és gyümölcsök, a fehérjék, illet-
ve a különféle édesítési lehetôségek és zsiradékok alkotta táplálék-
piramist vesszük sorra. Mindannyiszor elmélettel kezdjük, majd az
egészséges alapanyagokból a mindennapokban is egyszerûen elké-
szíthetô ételeket alkotunk – mondja a programvezetô, Kisa Judit, a
Radiológiai és Onkoterápiás Klinika dietetikusa. Rozgonyi Sarolta

NNEEMM SSZZÉÉGGYYEENN
Két rák után, az ötéves tünetmentes idôszakon még
belül, mégis derûsen éli mindennapjait Erdélyi
Margit. Az asszony nemcsak betegségérôl mesél,
arról is, hogy élni akar. Zenét hallgatni, olvasni, alkot-
ni, vagy Szupatakon, a diófa alatt ülve élvezni a csen-
det. Hiszi, hogy nem szabad feladni. Igaz, nem min-
den pillanata felhôtlen, vannak rossz napjai, néha sír
is, ilyenkor szabad utat hagy érzelmeinek, mert amint
mondja, ez is hozzátartozik önmaga elfogadásához.
„Négy évvel ezelôtt, véletlenül derült ki, hogy veserá-
kom van. Súlyproblémáim voltak, ez keltette fel ben-
nem a gyanút, hogy valami nincs rendben. Amikor a
CT kimutatta a daganatot, néma döbbenettel vettem
tudomásul, de fel sem merült bennem, hogy nem
operáltatom meg. A fél vesémet kivették, de a mûtét
után az orvos azt mondta: sikerült.” Margit története
azonban nem ért itt véget, az operációból lábadozó
asszonyról az esedékes mellrákszûrésen kiderült, van
egy másfél centis daganat a mellében, amely már a
nyirokcsomót is megtámadta. „Ez a hír megviselt,
igazságtalannak éreztem, hogy pont velem történik
meg, aki rendszeresen eljártam az ellenôrzésekre, de
végigcsináltam az egész tortúrát: levették az egyik
mellemet, ez nem volt elég, kemoterápia és sugárke-
zelés is kellett.” A kemoterápia lelkileg és fizikailag is
meggyötörte. Mutatja a melléfolyt infúzió nyomait a
karján, és közben arról mesél, hogy a kezelés alatt
hallott rémtörténetek mennyire nyomasztották. A
sugárkezelésre már úgy ment, hogy vett egy centit,
és mindennap vágta. „Szerencsére itt más volt a han-
gulat, a sugarasok nem voltak annyira kétségbeesve,
mint a kemoterápiások, de amikor az orvosok azt
mondták, kész, vége a kúrának, úgy éreztem, egye-
dül maradtam. Kerestem, hogy hová mehetnék
tovább, így jutottam el egy természetgyógyász orvos-
hoz, aki az életmódváltásról beszélt nekem, ô javasol-
ta a Támaszadó Szolgálat tankonyháját is, kipróbál-
tam, és már több tanfolyamot is elvégeztem, az élet-
módtáborban is voltam kétszer. Szerencsés vagyok,
mert a férjem végig mellettem volt, ez sok erôt
adott, ô fedezte fel a helyi kézmûves/foglalkozást is,
ahol kedvemre való elfoglaltságot találtam.
Rájöttem, nem kell szégyellnem a betegségemet.
Mindezt szeretném átadni másoknak is, ezért hoztam
létre weboldalamat is.” 
Szerkesztôségünk várja a rákból kigyógyult olvasók
leveleit!

IInnffoorrmmáácciióókk  aa  bbeetteeggssééggrrôôll ::
--  

””
AA  rráákk  eelllleenn,,  aazz  eemmbbeerréérrtt,,  aa  hhoollnnaappéérrtt!!””  TTáárrssaaddaallmmii
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--  MMaaggyyaarr  HHoossppiiccee  AAllaappííttvváánnyy,,  BBuuddaappeesstt  HHoossppiiccee  HHáázz,,
11003322  BBuuddaappeesstt,,  KKeennyyeerreess  uu..  1188––2222..
wwwwww..hhoossppiicceehhaazz..hhuu,,  tteell..::  ((0066--11))  338888--77336699

--  MMaarrggiitt  hhoonnllaappjjaa::
hhttttpp::////wwwwww..ggppoorrttaall..hhuu//ppoorrttaall//mmaannyyii//

GGyyóóggyyuulláássii  eessééllyyeekk
--  AA  kkoolloorreekkttáálliiss  rráákk  ööttéévveess  ttúúllééllééssii  eessééllyyee  8888%%,,  hhaa  kkoorraaii

ssttááddiiuummbbaann  ffeelliissmmeerriikk..  AA  vvééggbbééllrráákk  mmeeggeellôôzzôô áállllaappoottaa  aa
ppoolliipp,,  eekkkkoorr  mméégg  110000%%--ooss  aa  ggyyóóggyyuullááss  eessééllyyee..

--  MMíígg  11997755--bbeenn  22555588  fféérrffii  ééss  11774400  nnôô hhaalltt  mmeegg  ggyyoommoorrrráákk--
bbaann,,  aaddddiigg  22000011--rree  eezzeekk  aa  sszzáámmookk  11331166--rraa,,  iilllleettvvee  885500--rree
mmóóddoossuullttaakk..

--  AA  hheerreerráákk  hhúússzz  éévvee  mméégg  ggyyóóggyyíítthhaattaattllaann  vvoolltt,,  mmaa  110000%%--
ooss  aa  ggyyóóggyyuulláássii  eessééllyy,,  hhaa  iiddôôbbeenn  ffeellffeeddeezziikk..

--  AA sszzáájjüürreeggii  rráákk  8800%%--bbaann  ggyyóóggyyíítthhaattóó,,  hhaa  iiddôôbbeenn  ffeellffeeddeezziikk,,
ddee  aazz  eellmmúúlltt  3300  éévvbbeenn  eellôôffoorrdduulláássaa 55--sszzöörröösséérree  nnôôtttt..

--  AA  ttüüddôôrráákk  aa  ddoohháánnyyzzááss  mmeellllôôzzéésséévveell  mmeeggeellôôzzhheettôô,,  hhaalláá--
lloozzáássii  aarráánnyyaa  mmaaggaass..

--  AA  vveesseerráákkoott  aa  bbeetteeggeekk  11//44--éébbeenn  aakkkkoorr  mmuuttaattjjáákk  kkii,,  aammiikkoorr
mmáárr  ááttttéétteekkeett  kkééppeezz..

((FFoorrrrááss::  wwwwww..ddaaggaannaattookk..hhuu))

2800 vizsgálat – 1900 pontosabb diagnózis

Alig több mint egy év alatt érte el a 2800-as vizsgála-
ti számot a Pozitron-Diagnosztika, ahol Magyarországon
eddig a legtöbb PET/CT-vizsgálat történt. A rákdiagnosz-
tikában a legmodernebb és nagy pontosságú módszer
eredményei önmagukért beszélnek. 

A Pozitronhoz egészségtudatos életük részeként
korai diagnosztikára is jelentkeztek páciensek. Az esetek
nagy részében megnyugtató diagnózist tudtak adni, ami
azt jelenti, hogy vagy nem találtak rosszindulatú daga-
natot, vagy nem onkológiai jellegû, hanem egyéb beteg-
ség meglétére hívták fel a klienseik figyelmét. 

A vizsgált betegek esetében a Pozitron-Diagnosztika
munkatársai által megállapított stádium 32%-ban egye-
zett meg a korábbi diagnózissal. Például, ha valaki loká-
lis tüdôdaganat gyanújával érkezett, a PET/CT vizsgálat
ilyen arányban igazolta, hogy nem alakult ki áttét. 

Döbbenetes ugyanakkor az a tény, hogy a Központba
érkezô páciensek 45%-ánál a PET/CT az addig ismertnél
sajnos több daganatos elváltozást talált.

A vizsgálat szükségességét igazolja az a tény is, hogy
a betegek fent maradó mintegy egynegyedénél a páci-
ens kedvezôbb diagnózist kapott. Ez azt jelenti, hogy
akár megszabadulhatott egy esetleges mûtéti beavatko-
zástól vagy további kezelésektôl. 

A diagnózis változása a PET/CT vizsgálatot 
követôen az onkológiai betegek között.

Pozitron-Diagnosztika Központ
1117 Budapest, Hunyadi J. út 9.

Tel.: 06-1 505-8888, info@pet.hu; www.pet.hu

� nem változott
� további kóros elvál-

tozásokat találtak
� kedvezô diagnózist

állapítottak meg
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MMaasssszzáázzzzssaall  MMaasssszzáázzzzssaall  

AA
speciális masszázs egy öt-nyolc-tíz alkalom-
ból álló kúra, amely a svédmasszázs fogá-
sait alkalmazva próbál a kötôszövetekre
hatni – mondja Gáspáry Attila gyógymasz-
szôr. – Nem keverendô össze a kötôszöveti
masszázzsal. Utóbbi a beteg szervek funk-
ciózavarait segít megszüntetni, és csak
orvosi utasításra végezhetô. Az alakformáló

„dögönyözés” egyik változata a cellulit-masszázs. Ennél a masszôr a
narancsbôrös testrészeket kezeli: gél típusú vagy zsíros, paprika-,
fahéj- vagy algatartalmú, vérbôséget okozó krémet visz fel a kritikus
helyekre, majd kézzel vagy gumiköpöllyel „összetöri” a bôr alatti zsír-
sejteket, és azok tartalmát elvezeti az adott területrôl. Több szalon-
ban vákuumos géppel végzik a kezelést. Ha túl erôs fokozatra állítják,
véraláfutásokat, bevérzéseket okozhat. Ilyenkor ezek felszívódásáig
nem szabad folytatni a kúrát – figyelmeztet Gáspáry Attila.

A masszázs másik változata a teljes testfelületet érinti. Ebben az
esetben a nyirokkeringésnek megfelelôen a szív irányába áramoltat-
ják a szakértô kezek a testben pangó folyadékot.

Mivel a masszázs serkenti a kiválasztást, megterheli a vesét és
valamennyire a szívet is. Az elsô kezelések után fáradtság, fejfájás,
szédülés jelentkezhet, a vérnyomás is emelkedhet. Ezek a panaszok
az egészséges embereknél rövid idôn belül elmúlnak. Vannak azon-
ban olyan problémák, amelyek megléte kizárja a masszázs alkalma-
zását. Ilyen például a visszeresség, bizonyos szívbetegségek, gyulla-
dásos és fertôzô betegségek, a vérnyomás-ingadozás, vérzékenységi
állapotok, daganatos betegségek. Állapotos és szoptató nôknek sem
ajánlott az alakformálásnak ez a módja.

– A masszázs hatását általában az ötödik kezelés után kezdik
érezni a páciensek – mondja a szakértô. – Eleinte a térfogaton, cen-
tikben mérhetô a változás. A kúra végére viszont átlagosan 2-3 kiló-
tól szabadulnak meg a fogyni vágyók.  Ennél nagyobb súlycsökkenés
egyszerre nem ajánlott, túlzottan megterhelné a szervezetet. 

Ahhoz, hogy a kezelés eredményes legyen, és hogy hosszú távon
is élvezzék a hatását, több szabályt is be kell tartaniuk a masszázsra
jelentkezôknek. Át kell térniük a szénhidrát- és zsírszegény étrendre,
ám bôségesen fogyaszthatnak a zöldségekbôl és a gyümölcsökbôl. A
napi folyadékbevitel a kúra idején érje el a három, három és fél,
egyébként pedig az orvosok által is javasolt két, két és fél litert.
Cukrozott üdítôk helyett fôként a szénsavmentes ásványvizek
fogyasztása ajánlott. Fontos, hogy az intenzív mozgás is mindenna-
pos tevékenységgé váljon a fogyni vágyók életében. Célszerû kardio-
fittness jellegû gyakorlatokat végezni. Ha másra nincs mód, a napi
egy-másfél órás tempós séta is segít a megszépült test karbantartá-
sában. Amennyiben a páciensek a kúra után visszatérnek a megszo-
kott életmódjukhoz, egy hónap alatt ismét rájuk rakódhatnak az
elmasszírozott kilók. T. A.

MMáárraa  hhaazzáánnkkbbaann  iiss  sszziinnttee  nnééppbbeetteeggssééggggéé  vváálltt  aa  ttúúllssúúllyyoossssáágg..  AA  mmaagguukkaatt

kköövvéérrnneekk  éérrzzôôkk  ffôôkkéénntt ddiiééttáávvaall  pprróóbbáállnnaakk  mmeeggsszzaabbaadduullnnii  ffööllööss  kkiillóóiikkttóóll..

TTööbbbbnnyyiirree  kkeevvééss  ssiikkeerrrreell..  NNeekkiikk jjeelleenntthheett  mmeeggoollddáásstt  aazz  aallaakkffoorrmmáállóó  mmaasssszzáázzss..

aa  ffoorrmmááss
iiddoommookkéérrtt

ZALAKAROSI KÉNYEZTETÉS A VENUS HOTELBAN
Szállás 3 éjszakára félpanziós ellátással, személyenként egy gyógymasszázs, egy
szolárium, a szálloda medencéjének, szaunáinak (finn, infra), fitnesztermének,

asztalitenisztermének használata: 28.900 Ft/fô

Új, családias hangulatú, exkluzív kastélyjel-
legû szállodánk /***+besorolású/  ZALA-
KAROSON, a  gyógyfürdô közvetlen szom-
szédságában, 100 m-re a strand bejáratá-
tól, nyugodt környezetben található.
Melegvizes medence, jacuzzi,  szaunák
/finn -és infra/, fitnesz- és billiárdterem,
asztalitenisz, masszázs, gyógyászat segíti a
pihenést és gyógyulást. További szolgálta-
tásaink: fodrászat, pedikûr, manikûr, koz-

metika, szolárium. Szobáinkhoz TV, minibár, telefon, szobaszéf, erkély és termé-
szetesen fürdôszoba tartozik. A parkoló zárt, kamerával felügyelt. Üdülési csekkel
fizetés megoldható.

8749 Zalakaros, Sport u. 10.
Tel.: 06-93-540-140, Fax:  06-93-540-141, Mobil: 06-30-256-2656

hotelvenus@t-online.hu , www.hotelvenus.hu
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Ismertek olyan gyógynövény eredetû alkotóelemek, amelyek az in-
zulinhatás erôsítésén keresztül vagy a közbülsô anyagcsere-folya-
matokba avatkozva segítik a fenti tényezôk hatásának érvényesülé-
sét. Ilyen új lehetôség a Geranium dielsianumot tartalmazó perui
gyógyhatású készítmény, amely a cukorbetegségre való hajlam ese-
tén támogatja a cukorháztartás egyensúlyi állapotát. A PPaassuucchhaaccaa--tt
az Országos Gyógyszerészeti Intézet vette nyilvántartásba, a termék
minôségének, relatív ártalmatlanságának és hatékonyságának gon-
dos elemzése után.  A terápia eredményességi és óvatossági szem-
pontjai szerint is indokolt az idônkénti vércukor-ellenôrzés, hiszen
ezen növényi hatóanyag a humán vizsgálatok szerint fokozza a sej-
tek inzulinérzékenységét, növeli a periferiális cukorfelhasználást az
izmokban, ami megerôsíti a fizikai aktivitás fontosságát is. 

Mivel a cukorbetegség komplex anyagcsere-betegség is, jelen-
tôs összefüggés van a vér koleszterin- és lipidszintjével is.  A maga-
sabb vérzsírértékkel rendelkezôk szintén hajlamosak lehetnek cukor-
betegség kialakulására, így kedvezô az a megfigyelés, hogy a Gera-
nium dielsianum (PPaassuucchhaaccaa) gyógynövényt tartalmazó készítmény
ezen vérzsírértékeket is csökkentette.  

Megkérdeztük dr. Bakanek György orvosszakértôt: 

„Eddig is ismertek voltak különbözô gyógynövények, illetve teák,
azonban kevés olyan vércukorszint-csökkentô készítménnyel volt al-
kalmunk megismerkedni, amelyek más földrészek népeinek kultúrá-
jából kerültek át hozzánk. Ezt a hiányt látszik pótolni most a perui né-
pi gyógyászatban évszázadok óta sikerrel alkalmazott PPaassuucchhaaccaa,
mely – a szigorú diéta és a testmozgás gyakorlása mellett – hatéko-
nyan csökkenti a vércukor-, illetve a vérzsírszintet, elôsegítve ezzel a
diabétesz késôi szövôdményeinek
megakadályozását. Nagyszámú
beteganyagon végzett megfigye-
lések arról tanúskodnak, hogy a
PPaassuucchhaaccaa a valóban jó minôségû
és hatékony gyógyhatású, termé-
szetes alapanyagú készítmények-
hez tartozik. Ismét igazolódott
az, hogy az indiánok rit-
kán tévednek.”

KK II ZZ ÁÁ RR ÓÓ LL AA GG   GG YY ÓÓ GG YY SS ZZ EE RR TT ÁÁ RR AA KK BB AA NN   KK AA PP HH AA TT ÓÓ !!   
TT EE LL .. ::   00 66 -- 11 -- 33775511 -- 00 44 66   EE -- MM AA II LL ::   RR II CC AA KK FF TT @@ HH UU .. II NN TT EE RR .. NN EE TT

AA  ppeerruuii   PPaassuucchhaaccaa  mmeeggoollddááss
aa  ccuukkoorrbbeetteeggssééggrree  vvaallóó  hhaajj llaamm  eesseettéébbeenn!!

AA  KKOOCCKKÁÁZZAATTOOKKRRÓÓLL  ÉÉSS  MMEELLLLÉÉKKHHAATTÁÁSSOOKKRRÓÓLL  OOLLVVAASSSSAA  EELL  AA  BBEETTEEGGTTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓTT,,  
VVAAGGYY  KKÉÉRRDDEEZZZZEE  MMEEGG  KKEEZZEELLÔÔOORRVVOOSSÁÁTT,,  GGYYÓÓGGYYSSZZEERRÉÉSSZZÉÉTT!!

VVéérrccuukkoorrmméérrééss::  

AA
cukorbetegség megállapítása a vérbôl
vett minta alapján, laborvizsgálattal tör-
ténik. Sokszor azonban nem elég az
éhgyomorra vett minta elemzése: a
betegség kialakulásának veszélyére utaló
állapotok csak terheléses vérvétellel
mutathatók ki egyértelmûen. Ennek
szükségességét az éhomra vett vérben

mért vércukorszint alapján az orvos dönti el.
– A vénás vérvétellel mért éhomi vércukorszint 5,6 mmol/liter

alatt tekinthetô tökéletesnek, a 6,1 mmol/l feletti pedig biztosan
magas értéknek számít, amit terheléses vizsgálattal tovább kell vizs-
gálni. Ez az ellenôrzés azonban a legújabb megfigyelések alapján az
alsó határszint felett is javasolt. A vízben oldott 75 g glükóz elfo-

gyasztása után két órával vénából vett vérben mért szint alapján
ugyanis nemcsak a cukorbetegség igazolható, hanem az azt meg-
elôzô állapotok is kimutathatóak. Ha az éhomi érték 6,1 mmol/l-nél
magasabb, és a terheléses érték 7,8 mmol/l alatt van, károsodott
éhomi vércukorszintrôl (IFG) beszélünk. Ha a terhelés után – az
éhgyomorra vett mintában mért értéktôl függetlenül – 7,8–11,1
mmol/l közötti értéket kapunk, csökkent glükóztoleranciáról (IGT)
van szó, míg 11,1 mmol/l-es érték fölött cukorbetegségrôl.
Természetesen 7 mmol/l feletti éhomi vércukorszint esetén terhelést
nem végzünk, mivel ez már elégséges a cukorbetegség kimondásá-
hoz. Gyakran éppen a terheléses vizsgálat kapcsán derül ki a baj,
holott az éhgyomorra történt vérvétel csak enyhe emelkedést jelzett
– magyarázza dr. Kalina Ákos kardiológus szakorvos.

A II. típusú cukorbetegséget régen idôskori jelzôvel illették, ma
már azonban egyre fiatalabb életkorban (30-40 éves korban) jelent-
kezik, és az esetek száma évrôl évre nô. A betegség többek között
összefügg az elhízással, a helytelen táplálkozási szokásokkal, a túl-
zott alkoholfogyasztással és a genetikai adottságokkal is. A cukor-
betegséget megelôzô állapotok elôfordulása (IFG, IGT) a diabétesz-
nél gyakoribb a lakosság és a fiatalabbak körében is.

– A hasra lokalizálódó elhízás a szervezet anyagcsere-folyamatá-
nak felborulását vonja maga után, ezért mindenképpen figyelmez-
tetô. Férfiaknál 94 cm fölötti, nôknél 80 cm-nél nagyobb haskörfo-
gat már kóros, ilyenkor mindenképpen ellenôrizni kell a vércukor-
szintet. A kismamák számára az orvos ugyancsak elôírja a terheléses
vizsgálatot, mivel a terhesség alatt fokozott a vércukorszint meg-
emelkedésének kockázata, és ez a mamára, babára is veszélyt jelent-
het. Az úgynevezett gesztációs diabéteszt a terhesgondozást végzô
orvos kezeli. A várandósság alatti magas vércukorszint szülés után
visszaállhat a normálisra, ám a késôbbiekben nagyobb a kockázata,
hogy cukorbeteg lesz a nô, különösen a változó korhoz érve.

A cukorbetegeknek ma már nem kell állandóan vérvételre járni-
uk, házi vércukormérô készülékkel, ujjbegybôl vett mintán bármikor
ellenôrizhetik vércukorszintjüket, és az igen veszélyes, étkezés utáni
magas értékek is kiderülnek (ennek mérése az étkezést követôen 90
perccel javasolt), így az orvos idôben megkezdheti a megfelelô keze-
lést.  Az így mért éhomi érték azonban valamivel alacsonyabb, mint
a vénás. Erre akkor is figyelemmel kell lenni, ha a nagymama beren-
dezésével, kíváncsiságból teszteli magát valaki, s esetleg enyhén
emelkedett szintet mér. Ilyenkor érdemes beutalót kérni egy terhe-
léses laborvizsgálatra.

R. S.

AA  IIII..  ttííppuussúú  ccuukkoorrbbeetteeggsséégg  tteerrhheelléésseess  vviizzssggáállaattttaall  kkoorráábbbbaann    kkiimmuuttaatthhaattóó,,  mmiinntt

ccssaakk  ééhhoommii  vvéérrccuukkoorrmméérréésssseell..  AAzz  iiddeejjeekkoorráánn  ffeelliissmmeerrtt  vvéérrccuukkoorrsszziinntt--eemmeellkkeeddééss

kkeezzeellééssee  mmeeggaakkaaddáállyyoozzhhaattjjaa  aa  kkééssôôbbbbii  sszzöövvôôddmméénnyyeekk kkiiaallaakkuulláássáátt..

tteerrhheelléésseess  vviizzssggáállaattttaall  mmeeggeellôôzzhheettôô  aa  bbaajj
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GGyyóóggyysszzeerrtt  aa  ggyyóóggyysszzeerrttáárrbbóóll  AA  RRiicchhtteerr  GGeeddeeoonn  RRtt..
áálllláássppoonnttjjaa  aa  

ggyyóóggyysszzeerrkkeerreesskkeeddeelleemm
lliibbeerraalliizzáácciióójjáávvaall  

kkaappccssoollaattbbaann

AA
gyógyszerészek
azonban ezt vitat-
ják, sôt a gyógy-
s z e r b i z t o n s á g
romlását is elôre
vetítik. Hogy a
gyógyszerészek
álláspontjának a

lényegét is értsük, nézzük meg, hogy ma
milyen eszközök szolgálják a gyógyszerbiz-
tonságot, és milyen következményekkel jár-
hat ennek a csorbulása. A gyógyszerbizton-
ság érvényesülésének elsô számú feltétele,
hogy a gyógyszer kutatása során olyan
helyzetet teremtsenek, amely kizárja, hogy
hatástalan, vagy hatásos, de súlyos mellék-
hatásokat és egészségkárosodást okozó
gyógyszerek forgalomba kerülhessenek. Ezt
a gyógyszerkutatás jogszabályokban elôírt
szigorú eljárásrendje, a folyamatos hatósági
ellenôrzések és az engedélyezési eljárások
szolgálják. A fokozott óvatosság ellenére –
szerencsére nagyon ritkán – mégis elôfor-
dul, hogy olyan gyógyszer is forgalmazásra
kerül, amelynek engedélyét egészségkáro-
sító hatása miatt késôbb vissza kell vonni. 

A gyógyszerbiztonságot szolgálja az az
elôírás is, hogy gyógyszert gyártani csak a
megfelelô feltételekkel rendelkezô és ható-
ság által engedélyezett üzemben, rendsze-
res hatósági kontroll alatt lehet. Jogszabály

írja elô továbbá, hogy a gyógyszer gyártója
csak engedéllyel rendelkezô gyógyszer-
nagykereskedônek adhatja tovább a gyógy-
szerét, a nagykereskedô pedig csak olyan
gyógyszertárnak szállíthat, amelynek érvé-
nyes mûködési engedélye van. Ez a zárt
forgalmazási rend teszi lehetôvé, hogy a
tablettázó géptôl a gyógyszertárban dolgo-
zó gyógyszerészig minden szem gyógyszer
útja nyomon követhetô legyen: baj esetén
pillanatok alatt meg lehet mondani, hogy
az adott gyógyszerbôl ki, mikor, mennyit
és melyik gyógyszertárba szállított. Ez az
alapja annak, a legkisebb probléma esetén
is pár óra alatt minden gyógyszer vissza-
vonható legyen. A szabályozás garantálja
azt is – mivel hozzáértô szakemberek köte-
lezô közremûködését írja elô –, hogy a
fényre, nedvességre, hôre érzékeny, köny-
nyen bomló, különleges eltartási körülmé-
nyeket igénylô gyógyszerek ne romlottan
kerüljenek a betegek kezébe. És ez a sza-
bályozás zárja ki, hogy Magyarországon is
elôforduljon az az eset, ami nemrég egy
nyugat-európai szupermarketben történt,
ahol a szavatossági idôn túl három évvel is
a polcon voltak a már régen megromlott
gyógyszerek. 

A zárt forgalmazási rendre nemcsak a
gyógyszer minôségének garantálása,
hanem az ún. hamisított gyógyszerek for-
galmazásának kizárása miatt is szükség
van. A szakemberek azokat a termékeket
nevezik „hamisított gyógyszer”-nek, ame-
lyek nem a hatóságilag ellenôrzött gyógy-
szergyárakban, hanem „zugüzemekben”
készülnek, és általában nem azt a ható-

anyagot és nem olyan mennyiségben tar-
talmazzák, mint ami a dobozra rá van írva.
A legkülönfélébb gyógyszereket hamisít-
ják: a legutóbbi hírek szerint Nyugat-
Európa több országában madárinfluenza
ellen hatásos vírusellenes szerként árultak
olyan „gyógyszert”, amelyben csak az
egyik legegyszerûbb lázcsillapító csekély
mennyisége volt kimutatható. Ilyenkor a
bajt nemcsak az okozza, hogy elmarad a
kívánt hatás, hanem az is, hogy az ismeret-
len, gyakran szennyezett hatóanyag súlyos
egészségkárosodást okozhat. Találtak már
hormont(!) is egyszerû vitaminként árult
„gyógyszerben”. A világon forgalmazott
hamis gyógyszerek aránya eléri a 10 száza-
lékot: a leginkább „fertôzött” területnek a
fejlôdô és a liberalizált gyógyszerpiaccal
rendelkezô fejlett országok számítanak.
Szerencsére Magyarországon hamisított
gyógyszer még nem került forgalomba,
ami annak tulajdonítható, hogy gyógyszer
csak gyógyszertárban és a fent leírt módon
forgalmazható.

Azoknak az országoknak a szakembe-
rei, amelyeket nálunk azért állítanak be
követendô példaként, mert nemcsak pati-
kában és nemcsak gyógyszerésztôl, hanem
bevásárlóközpontokban, benzinkutaknál
és interneten is hozzá lehet jutni gyógysze-
rekhez, ma még minket irigyelnek. Nálunk
ugyanis még minimális a gyógyszerek
okozta egészségkárosodás. Mindeközben
pl. a liberalizált forgalmazási rendû USA-
ban több ember hal meg gyógyszerkároso-
dások miatt, mint közlekedési baleset
következtében! Hankó Zoltán

AAzz  eellmmúúlltt  hhóónnaappookkbbaann  aa  kkoorrmmáánnyyzzaatt  ggyyóóggyysszzeerrppiiaaccii

lliibbeerraalliizzáácciióóss  ttöörreekkvvéésseeii  hhaattaallmmaass  vviittáátt  vváállttoottttaakk  kkii..

AA  kkoorrmmáánnyy  aazzzzaall  éérrvveell,,  hhooggyy  aa  lliibbeerraalliizzáácciióó  rréévvéénn

kköönnnnyyeebbbbeenn  ééss  oollccssóóbbbbaann  lleehheett  mmaajjdd  aa  ggyyóóggyysszzee--

rreekkhheezz  hhoozzzzáájjuuttnnii..  

––  aa  bbiizzttoonnssáágg  zzáállooggaa??

TT
ársaságunk úgy véli, hogy a gyógyszer-
forgalmazás jelenleg jól mûködô, vala-
mint a gyógyszerbiztonságot szem elôtt
tartó és biztosító rendszerét nem indo-
kolt megváltoztatni, elsôsorban azért
nem, mert ez a gyógyszerbiztonságot
veszélyeztetné. A gyógyszer olyan bizal-
mi áru, melynek forgalmazása fokozott

ellenôrzést kíván meg a betegek egészségének védelme
érdekében. Ezen kontrollszerep betöltésére egyértelmûen a
kiskereskedelmi forgalmazást jelenleg ellátó patikák a legal-
kalmasabbak. 

Társaságunk esetében a szóba jövô, a liberalizáció által
esetlegesen érintett termékkör igen szûk, ezek jelentôsége
marginális a Richter teljes magyarországi forgalmát figyelem-
be véve, így számunkra a tervezett intézkedés forgalomra
gyakorolt várható hatása elenyészô.

Megítélésünk szerint a gyártói oldalnak nem áll érdeké-
ben a forgalmazás jelenlegi rendszerének felülvizsgálata,
egyes készítmények gyógyszertáron kívüli forgalmazásának
bevezetése, mivel ennek eredményeként a fogyasztás vélhe-
tôen nem emelkedik meg jelentôs mértékben, valamint
árcsökkenés sem várható az egyes készítmények esetében,
ugyanakkor a gyártóknak több partnerrel kellene kapcsolat-
ba lépniük a tradicionális disztribúciós csatornák mellett.

A gyógyszerforgalmazás liberalizációjának körébe tartozó
egyéb kérdésekben, mint. pl. a patikaalapítás, nem kívánunk
véleményt nyilvánítani, mivel nem vagyunk érintettek, és
ezen kérdésekkel kapcsolatban nem is rendelkezünk kellô
mennyiségû és mélységû információval. 



Gyógyhírmozduljunk!
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VViittaammiinnookkkkaall  
aa  bbaabbaa eeggéésszzssééggéééérrtt
Az életmód, az életkor vagy valamely alapbe-
tegség által okozott vitaminhiány még a jóléti
társadalmakban is gyakran gondot jelent, ahol
a lakosság jelentôs része túltáplált. A nôk
egészsége szempontjából különösen fontos a
folsav, a kálcium és a vas megfelelô bevitele. A
napi vitamin-, ásványianyag- és nyomelem-
szükséglet függ az életkortól; terhesség és
szoptatás alatt fokozódik. 
Terhesség alatt ezért különösen fontos a meg-
felelô tápanyagbevitel, ezen alapul a terhessé-
gi vitaminkészítmények alkalmazásának széles
körben elterjedt gyakorlata.

A magzat szükséglete és a
fokozott anyagcsere követ-
keztében a terhességben
fokozódik az anya vitamin-
és ásványianyag-igénye. A
gyakorlatban az optimális
táplálkozás – tápanyag-
összetétel szempontjából –
sok esetben nem teljesül,
ezért szükséges, hogy a
megnövekedett vitamin- és
ásványianyag-igényt valami-
lyen más formában pótoljuk.
A terhességi multivitamin
készítmények „erre szako-
sodtak”: a klinikai tapaszta-
latokat és a magyarországi

táplálkozási szokásokat is figyelembe vevô készítmények napi egy
tablettájával fedezni lehet a szükséges vitaminokat, ásványi anya-
gokat és nyomelemeket.

Kulcsfontosságú a magzatvédô vitaminkészítmények szedésé-
nek idôzítése: csak a fogamzás elôtt minimum egy hónapos alkal-
mazása képes az anyai vérben olyan vitaminkoncentrációt biztosí-
tani, amely a  havi vérzés kimaradásakor (vagyis a magzati  fejlôdés
15. napjától) kialakuló fejlôdési zavarokat kivédi. A vitaminpótlást
tehát nem elég a terhesség felismerésekor elkezdeni, ugyanis a
velôcsô záródása a fogamzást követô 28. napra befejezôdik, már-
pedig sokan ekkor még észre sem veszik, hogy terhesek. Helyes
ezért már a fogamzásra történô három hónapos felkészülés egész
idôszakában szedni valamilyen magzatvédô vitaminkészítményt.

Ha minden nô követné ezt az ajánlást – fogamzás elôtt elkez-
dené és a korai terhesség alatt folytatná a folsavpótlást –, becslések
szerint a velôcsô-záródási rendellenességek 50-70%-át meg lehet-
ne elôzni. Centers for Disease Control and Prevention (www.cdc.gov)

AA
légzés kétirányú gáztranszport a sejtek
és a külvilág között. A légzôszervek (orr,
száj, légcsô, tüdô) a gáz transzportját
szolgálják, míg a mellkas fala és a légzô-
izmok a tüdô térfogat- és nyomásválto-
zásait biztosítják. Egy nyugalmi állapot-
ban lévô ember percenként 14-15 alka-
lommal vesz levegôt. A mellkas térfogat-

növekedését a légzôizmok hozzák létre aktív munkával, a kilégzés
inkább passzív folyamat. Az aktív szakaszban a bordaközi izmok a
mellkas oldalirányú, míg a rekeszizom a hosszanti tágulását okoz-
zák. A mellkas viszonylag egyenletes tágulását a tüdô nem egyen-
letesen követi: az elülsô tüdôfél és a rekeszközeli alsó területek
ventilációja nagyon jó, míg a tüdôkapu körül és a gerinc körüli
területeken minimális. A kevésbé tágulékony részeken a gázcsere
csak légzôtornával javítható.

Az alább felsorolt gyakorlatokat minden korosztálynak
ajánlom, mert velük olyan tüdôrészeket is „átszellôztetünk”,
amelyek korábban kimaradtak ebbôl a folyamatból. Hosszú
távon rugalmassá válnak a bordák és a gerinc. Ez a gyakorlatsor
gyógytornája lehet olyan betegségeknek, mint pl. az asztma,
gerincferdülés, tüdôgyulladás utáni állapot. Mindig szájon át fúj-
juk ki a levegôt, és orron át engedjük be, minden gyakorlatot 
4-6-szor végezzünk hetente 2 alkalommal.

HHÁÁ TT OO NN FF EE KK VV ÉÉ SS BB EE NN
1. Lábak talpon, karok fül mellett a talajon. Szájon át kilégzés,

majd felfelé nyújtózva, bordákat távolítva belégzés.
2. Lábak talpon, tenyerek a mellkas felsô részén. Engedjük ki szá-

jon át a levegôt, majd lassan orron át belégzés.

3. Lábak talpon, két tenyér a hason. Lassan kifújva a levegôt
süllyed a has a tenyérrel együtt, belégzéskor pedig emelkedik. 

4. Lábak nyújtva, karok fül mellett nyújtva. Lábakat mellkashoz
húzva, kezeket a térd alatt összekulcsolva homlok-térd össze-
érintéssel kilégzés, kiindulási helyzetbe visszamenve, nagyot
nyújtózva a karokkal-lábakkal beengedjük a levegôt. 

5. Lábak talpon, bal kar fül mellett nyújtva, jobb kar törzs mellett
nyújtva. Szájon át kilégzés, majd a gerincet jobbra hajlítva
jobb kézzel próbáljuk meg elérni a jobb sarkat úgy, hogy a vál-
lak végig a talajon maradjanak. Ezáltal a bal bordakosár dom-
borodik ki, belégzéskor ide jut a levegô. Végezzük el 4-szer.

NNÉÉ GG YY KK ÉÉ ZZ LL ÁÁ BB HH EE LL YY ZZ EE TT BB EE NN
6. Fejet kiemelve kifújjuk a levegôt, belégzésre gömbölyítsük

magasra a hátat. Ilyenkor a kevésbé ventiláló gerinc melletti
területek tágulnak.

JJóó  ggyyaakkoorrlláásstt  kkíívváánn::    Kerti Mária gyógytornász

LLééggzzôôttoorrnnaa  ééss  mmeellllkkaass--mmoobbiilliizzáállááss



Gyógyhírrejtvény

SSUUDDOOKKUU
Töltse ki a hálózatot úgy, hogy minden
sorban és oszlopban, valamint a 3x3-as
mezôkben az 1 és 9 közötti számok csak
egyszer szerepeljenek! Megfejtésként a
színnel jelölt négyzetekben levô számo-
kat – oszloponként balról jobbra haladva
– kell beküldeni.

Októberi megfejtôink között a
Napfényes Élet Alapítvány ajándékát sor-
soljuk ki. Kérjük, a megfejtéseket 2006.
október 27-ig küldjék el szerkesztôsé-
günkbe nyílt postai levelezôlapon
vagy e-mailen (kérjük, e-mailjükben is
tüntessék fel postai címüket!). 
Cím: 1139 Budapest, Üteg u. 49. 
E-mail: rejtveny@gyogyhir.hu

SSzzeepptteemmbbeerrii  sszzáámmuunnkk  hheellyyeess  mmeeggffeejjttéésseeii  aa  kköövveettkkeezzôôkk  vvoollttaakk::  AAzz  eeggéésszzssééggüüggyyii  iissmmeerreett--

tteerrjjeesszzttééss  sszzoollggáállaattáábbaann  ((sskkaannddiinnáávv));;  99  11  11  11 ((ssuuddookkuu))..  AA SSpprriinnggMMeedd aajjáánnddéékkccssoommaaggjjáátt nnyyeerrttee::

MMoollnnáárr  IImmrree,,  SSoommooggyyssáárrdd..  AA GGuuaabbeerr  HHuunnggaarryy  KKfftt.. tteerrmméékkeeiitt nnyyeerrttee::  SSáárrkköözzii  FFeerreennccnnéé,,

BBuuddaappeesstt.. GGrraattuulláálluunnkk!!

E havi skandináv rejtvényünk fôsoraiból megtudhatjuk, mi a SpringMed Kiadó fô profilja.

Októberi megfejtôink között egy értékes SpringMed ajándékot sorsolunk ki. Kérjük, a meg-

fejtéseket 2006. október 27-ig küldjék el szerkesztôségünkbe nyílt postai levelezôlapon
vagy e-mailen (kérjük, e-mailjükben is tüntessék fel postai címüket!). 

Cím: 1139 Budapest, Üteg u. 49. E-mail: rejtveny@gyogyhir.hu

Betegtájékoztató könyvek kiadója:
SpringMed Kiadó

1519 Budapest, Pf. 314.
Tel.: (06 1) 279 0527

E-mail: info@springmed.hu
Honlap: www.springmed.hu

Gyógyhírrejtvény
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A betegség okai között örökletes tényezôk, a helytelen táplál-
kozás és az inaktív életmód egyaránt szerepelnek. A leghaté-
konyabb megelôzôk az édesanyák lehetnek, akik terhességük
alatt kalciumban, vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag
étkezéssel segíthetik magzatuk csontrendszerének fejlôdését, a
születés után pedig a lehetô leghosszabb ideig tartó anyatejes
táplálással. A rendszeres testmozgásnak, a fizikai aktivitásnak is
fontos szerepe van, mert ezektôl függ a majdani felnôttkori
csontsûrûség mértéke.  Minél magasabb az ifjúkori csúcsérték,
annál könnyebb a megelôzés, illetve a leépülés kezdetének elo-
dázása. Fontos tényezô a megelôzésben a kalciumban, fehér-
jékben gazdag étrend és a megfelelô mennyiségû D-vitamin
szedése is. A szervezet napi kalciumszükséglete életkoronként
változó. Egy felnôttnek átlagosan legalább 500-600 milli-
grammra volna szüksége, várandós és szoptatós anyáknak
minimum 1000-1500 milligrammra. A kalciumtartalmú étele-
ket inkább a déli, délutáni órákban érdemes fogyasztani, vagy
az esti étkezéskor, a kalciumpótló készítményeket pedig este, a
lefekvés elôtt, mert így szívódnak fel a leghatékonyabban.
Terhes/szoptatós nôknek, különösen a téli hónapokban aján-
lott a táplálék mellett a mesterséges kalciumpótlás, csecse-
môknek, gyermekeknek, idôseknek pedig a csontképzésben
fontos szerepet játszó D-vitamin pótlása.

AA  ccssoonnttrriittkkuullááss  ttiippiikkuuss  cciivviilliizzáácciióóss

bbeetteeggsséégg,,  vviilláággsszzeerrttee  mmiilllliióókkaatt  éérriinntt..

KKüüllöönnöösseenn  vveesszzééllyyeezztteetteetttteekk  aa  nneeggyy--

vveenn  éévv  ffeelleettttii  nnôôkk..  NNáálluunnkk  aa  llaakkoossssáágg

77--1100  sszzáázzaalléékkaa  sszzeennvveedd  aa  nnéémmaa  jjáárr--

vváánnyyttóóll..

CCssoonnttééppííttôô
kkaallcciiuumm



A Hair Loss System hajgyógyászati termékek gyógyszertárakban kaphatók, vagy postai utánvéttel megrendelhetôk. 

Bôvebb információ: 06-30-552-6974 www.hair-loss.hu, www.dermahair.hu

A legtöbb ember nem tekinti élô
részének a haját, mert vágása nem okoz
fájdalmat. Ám a hajszálaink élnek, fejlôd-
nek, növekednek, és vannak betegségeik
is, ám ezek nem járnak fájdalommal. A
haj és a fejbôr rendellenességeivel foglal-
kozó tudományág a trichológia, szakem-
bereit trichológusoknak nevezzük. A tri-
chológia az elmúlt 10 évben rohamos fej-
lôdésnek indult, többek között a haj- és
fejbôrproblémák szaporodása miatt: a
mai rohanó világban szinte kivételes sze-
rencsének tekinthetô az egészséges haj
és fejbôr. 

A keratinsejtek nagyon gyorsan sza-
porodnak. Mivel gyorsan képzôdnek, így
gyorsan is reagálnak bármilyen belsô
vagy külsô változásra.

Így például az allergiás reakciók rend-
kívül gyorsan jelentkeznek a bôrön
kiütés, hólyag, foltos elszínezôdés formá-
jában. A hajunk reakciója azért lassabb a
bôrénél, mert nincsenek benne sem ideg-
szálak, sem vér-
edények. Ezért
viszont önmagától
regenerálódni sem
tud, mint a bôr. Ha
a bôrünket meg-
égetjük, akkor víz-
hólyag képzôdik,
ami egy idô után kifakad vagy felszívódik,
a felhám lehámlik, és egészséges bôrfelü-
let képzôdik a helyén. A hajunk azonban
megsemmisül, ha megégetjük: idôvel
másik nô helyette, de regenerálódni nem
tud.

Ezért van szükség speciális anyagok-
ra, amik orvosolják, megelôzik a bajt. A
fejbôrünknek a legfontosabb a jó vérellá-
tás, a megfelelô kémhatás (Ph5, savas), a
tökéletes higiénia. A már kinôtt haj szá-
mára is fontos a megfelelô karbantartás,
így pl. a hajszálak belsô szerkezetét kívül-
rôl védô pikkelyréteg  (kutikula) helyreál-
lítása. A pikkelyek sérülései miatt rongá-
lódhat a hajszerkezet, így a haj elveszti
tartását, fényét, és töredezni is kezd.

A Hair Loss System speciális gyó-
gyászati termékcsalád kifejezetten ezek-
nek az egyre szaporodó problémáknak a
megoldására készült, hosszas tesztek
után, természetes eredetû hatóanyagok-
ból, nagy anyagkoncentrátummal, hogy
a súlyosabb betegségeket is gyógyíthas-
sa. Utóbbiak közé tartoznak az alopeciák
(foltos kopaszodások), toxikus fejbôrök
(daganatos betegek utókezelésekor),
gombásodás (fertôzéses hámvastago-
dás), atrófiás problémák (haj- és fejbôr-
sorvadás). Az egyszerûbb problémákat
(hajhullás, zsírosodás, fejbôrhámlás, kor-
pásodás, vízhiány) gyorsan megoldják a
Hair Loss System  kezelôdobozai, és kiala-
kulásukat meg is elôzi a Hair Loss System
sampon folyamatos használata. Ez a sam-
pon savas, így nem ingerli plusz zsírter-
melésre a fejbôrt, természetes eredetû
fertôtlenítô hatóanyagai gátolják a gom-
bák és baktériumok elszaporodását, fô
funkciója pedig a capsaicin által a megfe-

lelô vérkeringés
biztosítása, táp-
anyagai által pedig
a hajnövekedés
serkentése.

A gyógyszer-
tárakban 2006. ja-
nuár 1-jétôl kap-

ható a Hair Loss System szuperhirdratáló
hajkrém, a Solaria Laboratorio Italia leg-
újabb fejlesztése. A szuperhidratáló haj-
krém Ph3 kémhatásának köszönhetôen
biztosítja a haj pikkelyrétegének tökéle-
tes záródását, így védi a haj belsô rost-
szerkezetét. A tengeri hatóanyagok –
atlanti alga, barna moszat, trópusi alga,
tengeri kollagén (halpikkelybôl) megkötik
a folyadékot a hajban, aminosavjai pedig
erôsítik a hajszálak keratinsejtjeit. A sam-
pon után balzsamként használjuk (bele-
fésüljük a hajba, majd 3-4 perc után
öblítjük), ám a balzsamokkal ellentétben
a Hair Loss System hajkrém hatása mara-
dandó a leöblítés után is.

Hosszú Orsolya trichológus

AAhhaajjuunnkk  ééll!!
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KKéénnyyeess  ppoonntt  aa  kkiiccssiinn

AA
z újszülöttek köldökcsonkját már nem
csomózzák, mint régen, hanem csipesszel
zárják le. A csonk ezzel az „alkatrésszel”
elszárad, majd 10-15 napos kor tájékán
magától leesik. Akad olyan baba, aki-
nél két hónapos korig megmarad a köl-
dökcsonk, ez azonban nem jelent prob-
lémát.

A szülôknek ebben az idôszakban egyetlen feladatuk van a
köldök ápolásában: szárazon és tisztán kell tartaniuk ezt a terü-
letet. Ez a gyakorlatban a gyermekorvos tanácsai szerint azt
jelenti, hogy a csonk leválásáig nem lehet teljesen vízbe meríteni
a babát, a köldököt pedig alkoholos vattával szabad csak letö-
rölni, majd fertôtlenítô hintôporral kezelni, és steril gézlappal
lefedni. Fontos, hogy a köldökcsonk mindig maradjon kívül a

pelenkán, és arra is ügyelnünk kell, hogy a csipesz ne akadjon
bele a kicsi ruhájába.

A köldök a csonk leszáradása és leesése után is enyhén vérez-
het még egy ideig – ebben az esetben a korábban megszokott
ápolást folytatni kell. A váladékozó köldök a bôr gyulladását jelzi,
ekkor is elegendô azonban a fertôtlenítôvel történô kezelés és a
szárazon tartás. Elôfordul, hogy a köldökcsonk leesése után a
köldök nem hámosodik be, hanem egy kis vadhús (köldökgom-
ba) alakul ki benne. Ez általában lencsényi-borsónyi kis csomó,
mely a környezeténél sötétebb színû, felszíne sokszor nedvedzô.
Ez is visszahúzódhat, de sokszor van szükség az ecsetelésére.
Néhány ritka esetben fejlôdési rendellenesség okozza a köldök
váladékozását: ilyenkor a köldök nem „záródik be”, hanem a
húgyhólyaggal vagy a bélrendszerrel áll összeköttetésben.
Ezekben az esetekben sebészi beavatkozásra van szükség. K. A.

AAzz  úújjddoonnssüülltt  aappuukkáákk  ttööbbbbssééggee  mmáárr  aa  sszzüüllôôsszzoobbáánn  eellbbiizzoonnyyttaallaannooddiikk,,  aammiikkoorr  ffeell--

kkíínnáálljjáákk  nneekkiikk  aa  lleehheettôôssééggeett  aa  kkööllddöökkzzssiinnóórr  eellvváággáássáárraa..  NNeemm  ccssooddaa::  aa  bbaabbáákk  kkööll--

ddöökkee  iiggeenn  kkéénnyyeess  ppoonntt,,  aammiirree  kküüllöönnööss  ffiiggyyeellmmeett  kkeellll  ffoorrddííttaannii  aazz  eellssôô  iiddôôkkbbeenn..

––  aa  kkööllddöökkccssoonnkk

Bár a Gyógyhír Magazinhoz olvasóink ingyen hozzá-
juthatnak a gyógyszertárakban, sokan kérdezik
tôlünk, van-e lehetôség az elôfizetésre. Most már azt
mondhatjuk, igen, augusztustól kezdve a Gyógyhír
Magazint bárki elôfizetheti az itt található elôfizetési
szelvény kitöltésével és a kiadóhoz való visszajuttatá-
sával. Ezt követôen tisztelt elôfizetônk otthonába,
postai úton kapja meg havonta a magazin aktuális
számát.

KKÉÉRRJJEE  OOTTTTHHOONNÁÁBBAA  AA  GGYYÓÓGGYYHHÍÍRR  MMAAGGAAZZIINNTT!!

A fenti megrendelôszelvény nem gyógyszertárak részére szól!
A gyógyszertárak elôfizetési igényeiket kérjük, jelezzék a kiadónál az alábbi elérhetôségeken:

Tel.: 349-6135, fax: 452-0270
e-mail: info@pressgt.hu
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Postázási cím (ahová a magazint kéri): 
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Az elôfizetés idôtartama:
� fél év (6 szám): 936 Ft
� egy év (12 szám): 1.872 Ft
Az elôfizetési díjat az alábbiak szerint fizetheti be:
� Postai átutalási csekken az alábbi címre:

Press GT Kft., 1139 Budapest, Üteg u. 49.
� Banki átutalással

Bankszámlaszám: 11991102-02144285
(Kérjük a megfelelô négyzeteket beikszelni!)

Az elôfizetési szelvényt az alábbi módokon juttathatja el hozzánk:
• Postán: Press GT Kft., 1139 Budapest, Üteg u. 49.
• Faxon: 06-1-452-0270
(Az elôfizetett lapszámokat az elôfizetési díj befizetését követôen kezdjük el pos-
tázni.)
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