
Miskolci Napló10 Egészség, szépség

Amerikában már 20 éve 
alkalmazzák a humán gyógyá-
szatban az élesztőgomba 
sejtfalából kivont β-glükánt 
kiváló eredménnyel.

A magyar fogyasztók több
ségének azonban még mindig 
ismeretlen annak ellenére, 
hogy napjainkra szinte nélkü
lözhetetlenné vált az őszitéli 
időszakban történő rendszeres 
fogyasztása. De mit is csinál 
szervezetünkben 1,3/1,6 
βglükán? Jelenlegi ismereteink 
szerint ez a leghatékonyabb 
természetes immunsejtaktiváló 
anyag. A korábbi évszázadok
ban környezetünk bővelkedett 
baktériumokban és vírusokban, 
így az immunrendszerünk fo lya

matos stimulációnak volt kitéve. 
Csaknem minden növény, amit 
megettünk, élesztőgombákkal, 
gombákkal és penészgombák
kal volt szennyezett, amelyek 
mind tartalmaztak 13/16 
βglükánt, amelyet az immun
rendszerünk megtanult 
felismerni, ezek jelenlétére 
akti válódott. Napjainkra viszont 
úgy elterjedt a permetezősze
rek használata, hogy a növé
nyekről szinte teljesen kiirtottuk 
a bétaglükánokat, melynek 
hiánya az immunrendszerünket 
gyengébbé és kiegyensúlyo
zatlanabbá tette. A kutatások 
igazolták, hogy az élesztőgom
bából származó βglükánoknak 
van a legerősebb immunrend
szererősítő tulajdonsága.

Hogyan erősíti immunrend
szerünket? Az élesztőgomba 
βglükán struktúráját a bél 
immunsejtjei mint kórokozót 
észlelik, amelyre direkt módon 
egy nem specifikus immunválasz 
alakul ki, és megtörténik az úgy
nevezett falósejtek aktiválódása 
a Peyerplakkokban. Ezen falósej
tek a kórokozók elpusztításába 
kezdenek, és további védősejte
ket aktiválnak. A bevételtől szá
mított maximum 48 órán belül 
hat – de tapasztalataink alapján 
már 12 óra elteltével észlelhető 
hatása, amely az utolsó adag 
bevételét követő 48 óráig tart. 
Mivel a bétaglükán által aktivált 
immunsejtek élettartama legfel
jebb két nap, így a védelmi hatást 
addig élvezhetjük, ameddig 
szedjük. Leghatékonyabb, ha 
este lefekvés előtt vesszük be 
bő folyadékkal, 45 kg alatt 1 db, 
felette pedig 2 db kapszulát. A 
jó hír, hogy mivel egy teljesen 
természetes anyag, ezért váran
dósság és szoptatás ideje alatt is 
szedhető, nincs mellékhatása.

Hol érhető el a termék? Keres
se a COOP üzleteiben Immun+ 
vagy a Pátria Alma Patikában 
Immuno Balance néven. További 
info: www.pannonvital.eu, Info
vonal: 46/400225.

A COOP üzletekben kapható 
Pannon Vital Immun + kapszula 
ezt a hatóanyagot tartalmazza 
a C és D3vitaminok, valamint 
cink mellett a klinikailag igazolt 
hatékony mennyiségben.

Immunerősítés 12 óra alatt 

Miskolc levegőminősége AKKOR
Városunk levegőminőségét körüljáró 

sorozatunk aktuális része a nem túl 
távoli múltba kalauzol minket, hogy 
bemutassuk, hogyan változott a lég-
szennyezettség a 70-es évektől 2004-ig.

A levegőminőség szervezett mérése a  
70es évek elején kezdődött. Akkoriban a 
legnagyobb problémát okozó légszennyező 
anyag a kohászatból és a szén és olajtüze
lésből származó kéndioxid és a por volt. Az 
1987 és 1992 között végzett mérések adatai 
alapján Miskolcot a 3 legszennyezettebb 
levegőjű város között emlegették Tatabánya 
és Dorog mögött, de a „piszkos tizenkettő” 
tagjaként is elhíresült. Ez elsősorban a város 
nehézipari jellegének volt köszönhető. Még 
sokan emlékeznek arra, amikor a Lenin 
Kohászati Művek gőzerővel és jelentős 
porkibocsátással működött, de üzemelt a 
Hejőcsabai Cementgyár is, melynek hatását 
a környék fehér háztetői mutatták.

A lakossági tüzelés is hozzájárult ehhez a 
nem túl dicsőséges besoroláshoz a környe
zetbarátnak nem nevezhető széntüzeléssel. 
Akkoriban mindenki érezhette a „széngáz
szagot”, amit a magas kéntartalom okozott. 

1991ben az ország területének mintegy 
4 százaléka volt szennyezettnek tekinthető, 
ide tartozott Miskolc is. A következő 10 
évben nem történt jelentős levegőminő
ségjavulás, pedig a gázprogram felgyor
sulásával egyre többen tértek át a tisztább 
tüzelőanyag felhasználására, így a lakossági 
szennyezőanyagkibocsátás mérséklődött, 
amit főleg a kéndioxid szennyezettség 
csökkenése mutat. A 90es évek gazdasági 
változásai elsodorták a város kohászatát. 
1996ban megszűnt a legnagyobb lég

szennyező forrás, a nagyolvasztó. Mindezek 
ellenére a levegőminőség helyzete a vá
rosban alig javult, sőt közlekedési eredetű 
nitrogénoxidok tekintetében romlott is.

Sorozatunk következő részében a közel
múlt és napjaink, vagyis az elmúlt 16 év 
légszennyezettségét vesszük górcső alá. 
Addig is figyelmükbe ajánljuk a www.leve
go minoseg.hu oldalt, ahol a levegőminőség 
alakulása 2004 évtől már bárki számára 
nyomon követhető. 

A levegőminőséghez kapcsolódó kér
déseikkel bátran forduljanak hozzánk a 
hungairy@miskolc.hu emailcímen.

A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/HU/000017) 
projekt az Európai Unió LIFE programjá
nak támogatásával valósul meg. Célja a 
levegőminőség javítása 10 magyarországi 
városban, így Miskolcon is.

Miskolc levegőminőségéről 4.

Forrás: https://miskolcadhatott.blog.hu/

A miskolci MacroKlinika a 
minőségi gyógyítás észak-ma-
gyarországi központja, a 
régió legnagyobb magán 
egészségügyi szolgáltatója. 
Az orvos-beteg találkozások 
száma itt évente több mint 
huszonötezer. Szemészetén 
elismert szakemberek 
dolgoznak.

Czinege Éva szemész szakorvos 
elmondta, a MacroKlinikán fo
gadnak olyan pácienseket is, akik 
nem feltétlenül a látással kapcso
latos betegségük miatt fordulnak 
orvoshoz kiegészítővizsgálatra. – 
Ők azt szeretnék megtudni, hogy 
nincse valamilyen szövődménye 
az alapbetegségüknek, például 
hormonális elváltozások vagy 
genetikai alapon öröklődők, 
mint a zöld hályog.

Kolozsi Klára szemész főorvos 
szerint ez a legalattomosabb 
betegség. – A zöld hályognak 
ugyanis eleinte nincsenek tüne
tei, késői fázisban viszont már 
nem lehet segíteni rajta. Nagyon 
fontos, hogy évente jöjjenek 
szemnyomás és látásellenőrzés
re. Ha hibát észlelünk, azonnal 
elkezdhető a kezelés.

A szakember elmondta, a zöld 
hályog oka jelenleg ismeretlen, 
leginkább a kis erek keringésza
varából ered. A negyven év 

feletti lakosság nagy százaléka 
érintett lehet. – Az a szerencse 
a szerencsétlenségben, hogy 
mivel ettől az életkortól már 
nem tökéletesen látunk olvasni, 
elmegyünk egy szemorvoshoz, 
aki egy vizsgálatból azonnal 
megállapíthatja a betegség 
kezdetét – hangsúlyozta Kolozsi 
Klára.

Czinege Éva hozzátette, 
egyedülállóan a MacroKlinikán 
van lehetőség a szemkörnyéki 
területek elváltozásainak műtéti 
megoldására. – Árpa vagy idegen 
test eltávolítása, alsó szemhéj 
torzulásának eredménye idős 
korban. De sokan jönnek hozzánk 
szemhéjkorrekció miatt is.

A szakember szerint az idős
kori szemproblémák nagy részét 
kiküszöbölhetjük napszemüveg 

viselésével, amit télennyáron 
ajánl, főként fehér bőrű, kék 
szemű nőknek.

Kolozsi Klára örömét fejezte 
ki, hogy egyre több beteg figyel 
a prevencióra. – Szerencsére 
növekvő tendenciát mutat azok 
száma, akik évente részt vesznek 
szűrővizsgálatokon. A boltban 
vett szemüveggel az a probléma, 
hogy nem egyformán romlik 
a jobb és bal szemünk, ezért a 
különböző dioptriát csak a szak
ember tudja megállapítani.

A Macroklinika betegei mun
kaidőn túl is tudnak időpontot 
foglalni. Sokan kíváncsiak arra, 
hogy korábban felfedezett 
betegségük hol tart most. Itt 
nincsen olyan szembetegség, 
amivel ne találkoztak volna a 
szakemberek.

MACROKLINIKA,  
HOGY TISZTÁN LÁSSON 

Info vonal:  
46/400-225 
pannonvital.eu

Kapható: Pátria Alma Patikában, vagy  
az Erzsébet Fürdő Gyógyászati Központban. 
Élesztőgombasejtfal-kivonatot, D3-, C-vitamint  

és Cinket tartalmazó táplálékkiegészítő.
Tejfehérje-, laktóz-, glutén- és GMO-mentes.

Hatékony védelem a vírusok ellen!
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