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iokardioko infar-
tua izan ondoren,
gaixoek askotan
lo egin eza, nekea

eta apetitu falta izaten
dituzte. Quebec-en be-
rrehun baino gaixo
gehiagorekin egin den
inkesta batek dioenez,
horiek infartuaren on-
doko % 15-20tan izaten
diren depresioaren sin-
tomak dira. Depresioak
jotakoek infartuaren
ondorengo sei hilabete-
etan hiltzeko arriskua
normalean baino hiru
aldiz handiagoa izaten
dute. Ikusteko dago de-
presioaren kontrako
tratamenduak zer-nola-
ko eragina izan dezake-
en.

IES gaitzaren era-
gile den VIH ize-
neko birusa gal-
tzeko, borroka

proteasa izeneko entzi-

mari egin behar zaiola
diote adituek. Goiko
irudian ikusten denez,
proteasaren alderdi ak-
tiboa eraztun baten
erdialdean dago.
Eraztunaren “zuloa”
beteta badirudi entzima-
ren lana geraraz daite-
keela, eta horixe da
Kalifornian San Frantzis-
koko unibertsitatean
egin nahi dutena. Simon
Friedman ikasleak irado-
kitakoaren arabera, kar-
bono 60 elementuzko
bola bat kokatu nahi
dute eraztunaren zen-
truan. In vitro saiakun-
tzak egiten ari dira eta
karbono 60aren fuleroi-
de izeneko forma erabil-
tzen dute. Badirudi pro-
teasaren eragina inhibitu
egiten duela. Geroak
esango du urratzen
hasiak diren bide berri
honek zer-nolako frui-
tuak ematen dituen.

rain arte dakigu-
nez, tabakoak ka-
su batean baino ez
du mesede egiten:

errektokolitis ultzero-

hemorragikoan. Eragin
kaltegarriak aldiz, asko
dira. Ezagunenak birika-
ko minbizia, bronkitis
kronikoa eta gaixotasun
baskularrak ditugu, bai-
na horiez gain maskuri-
ko eta umetoki-lepoko
minbiziak, asma, rinitis
alergikoa, emakumeen-
gan antzutasuna eta (az-
ken datuen arabera) bu-
larreko haurrak bapate-
an hiltzea.

olesterolean bi
gantz-mota daude:
lipoproteina arinak
edo LDL (Low

Density Lipoproteins)
izenekoak (arterioskle-
rosia sortzen dutenak),
eta lipoproteina astunak
(HDL izenekoak).
Azkenaldian ikerketa
ep idemio log ikoetan
oinarrituz lipoproteina
astunek arteriosklerosi-
tik babestu egiten zute-
la uste zen. Odolean li-
poproteina astunak
ugari eta arinak gutxi zi-
tuztenek, arrisku txikia-
goa zutela pentsatzen
zuten.

Egin berri den ikerketa
batek frogatu duenez
ordea, odolean HDL li-
poproteina gutxi dene-
an ateroma edo arte-
riosklerosiak ez du ho-
rregatik aurrera egiten.

lemanian egin den
eta “Der Spiegel”
aldizkariak argita-
ratu duen ikerketa

batek dioenez, min-
bizien % 2 automobilek
jaurtitako errekuntza-
-gasek eragindakoak di-
ra; gasoila erreta sortu-
tako keak eragindakoak,
batez ere. Ikerketa, Ale-
maniako “Länder”etako
Ingurug i ro-min i s te -
ritzetako batzorde ba-
tek burutu du.
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HIES gaitzaren eragile den VIH izeneko
birusa galtzeko, borroka proteasa izeneko
entzimari egin behar zaiola diote adituek.

Miokardioko infartua izan ondoren,
gaixoek askotan lo egin eza, nekea

eta apetitu falta izaten dituzte. 

Minbizien % 2 automobilek
jaurtitako errekuntza-gasek
eragindakoak dira.


