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Vlasové zavšivení:

kokosový olej
jako léèebná alternativa

Studie v tomto ohledu ukázaly, že vlasová veš sa dá efektivnì
vyhubit nejen toxicky úèinnými preparáty, mezi nìž patøí napø.
extrakt z rostliny Pyrethrum èi Lindal, ale i stejnì úèinným kokosovým olejem. Takto pøipravený rostlinný olej pøedstavuje navíc
velmi šetrnou léèbu.
Vlasové vši pøedstavují nezøídka problémy i v souèasné dobì.
To se pøedevším týká pøedškolních zaøízení a škol, kde se stále
lze setkat s epidemiemi této tzv. pedikulózy. Všechny dosavadní prostøedky proti vlasovým vším patøí mezi tzv. kontaktní jedy.
Opatrnosti pøi jejich použití je tøeba u kojencù, v tìhotenství a v
šestinedìlí, èi pøi již známé alergii na tyto chemicky pøipravené
prostøedky.
Kokos naopak není toxický. Ten pøi svém užití na navlhèené vlasy
vši doslova „udusí“. Èást oleje se zadrží na navlhèených vlasech a
zbytek mrtvých vší pak lze pohodlnì vyèesat.
Ve srovnávací studii vykázal kokosový olej obchodního názvu
Aesculo-gel-L signifikantnì vyšší efekt než chemicky pøipravované roztoky. Snášenlivost tohoto pøírodního pøípravku je dobrá až
velmi dobrá, takže lze øíci, že tento pøírodní preparát pøedstavuje
úèelnou alternativu ostatních léèebných metod.
Der Hautarzt 55, 2004, è.3, s. 329 – 330, Redakcia
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Fytoterapeutikum
pro ústní sliznici
Na fytoterapeutika se dnes kladou stejné
požadavky jako na chemicky pøipravené léky
a musí tak splòovat požadovanou kvalitu,
úèinnost i bezpeènost. Fytoterapeutika tedy
na rozdíl od homeopatik podléhají pøed uvedením na trh pøísné kontrole.
Studie z poslední doby ukázaly, že pomocí
roztokù na fytoterapeutické bázi lze úspìšnì léèit i zánìty ústní sliznice, které se nejèastìji projevují jako tzv. sliznièní afty, což
jsou drobné bolestivé vøídky èi puchýøky se
zarudlým okolím. Nìkdy mohou být spolupostiženy i místní lymfatické uzliny. Tyto afty
mohou dosáhnout prùmìru až 5 mm a jsou
mimoøádnì bolestivé. Dnes však už je na
trhu fytoterapeutikum ve formì gelu èi roztoku, pøipravované z rebarbory (reveò lékaøská
– Rheum officinale). Nový prostøedek obchodního názvu Pyrakveks se užívá lokálnì
a nanáší se na pøítomné afty nìkolikrát dennì. Nové fytoterapeutikum se však už také
osvìdèilo u postižených dásní èi u otlakù ze
zubních protéz.
PTA heute 18, 2004, è.3, s. 156., Redakcia

Obohacený zelený èaj
snižuje krevní tuky
Americko-èínský pracovní team lékaøù provedl test
u 240 pacientù se støednì zvýšenými hladinami
cholesterolu. Tito pacienti dostali dennì jednu kapsli extraktu z rostliny Cammellia sinensis (èajovník
èínský). Tento extrakt byl navíc obohacen dalšími
tøemi substancemi. Kontrolní skupinu této studie
tvoøili pacienti, kteøí v rámci dvojitého slepého pokusu dostali jen placebo kapsle, které nemìly žádný léèebný potenciál. Tato léèba byla podávána po
dobu 12 týdnù.
Pøi vyhodnocování studie bylo zjištìno, že celkový
cholesterol se v testované skupinì snížil o 11 %,
snížily se i hladiny jeho HDL a LDL frakce a triglyceridù. V kontrolní skupinì však nebylo zjištìno v
tomto ohledu žádné zlepšení. Autoøi studie tedy
vyslovili na konci studie závìr, že tento extrakt
pøispívá k poklesu cholesterolu. Pøedpokladem pro
efekt této fytoterapie jsou dostateènì vysoké dávky
zmínìné substance, které by také mìly být užívány v pravidelném rytmu. Pøedpokládá se také, že
skuteèný efekt tohoto fytofarmaka lze zaznamenat
pøi konzumu asi 4 až 5 šálkù zmínìného zeleného
èaje.
MMW-Fortschr. Med. 145, 2003, 51/52, s. 16
Redakcia

Uklidòující efekt

„baldriánu“
Úèinná látka této rostliny – kozlíku lékaøského (valeriána lekárska
– Valeriana officinalis) byla ve zcela nedávné dobì komplexnì
identifikována jako nepochybný zdroj uklidòujících vlastností.
Objevená a definovaná substance pochází ze skupiny lignanù.
V mozku se váže na receptory tìch nervových bunìk, které podporují pravidelní rytmus spánku a stavu bdìlosti. Na tyto receptory pùsobí také kokain, ten ale má zcela obrácený úèinek. Experti
se nyní pokoušejí tuto úèinnou látku sestavit ve formì jednodušší
chemické látky, která by ale mìla mít dokonce vyšší efekt.
V jedné švýcarské studii u 50 dobrovolníkù byly mìøeny mozkové poruchy po dávce kofeinu, který negativnì ovlivòoval tzv. alfa
vlny, které vedou ke zklidnìní pacienta, naopak ale podporoval
beta vlny, které vedou k urèité nervozitì. V rámci tìchto studií se
prokázalo, že žádoucí úèinek kozlíku spoèívá v tom, že neutralizuje nežádoucí úèinky kofeinu.
Österr. Apoth. Zeit. 58, 2004, è.7, s. 291), Redakcia
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