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Eκτύπωση

Ενα µήλο την ηµέρα προλαµβάνει χιλιάδες θανάτους από εµφράγµατα και
εγκεφαλικό
Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι φρούτα όπως τα µήλα φαίνεται να ωφελούν την
καρδιαγγειακή υγεία σχεδόν όσο και «θαυµατουργά» φάρµακα όπως οι στατίνες
που ρίχνουν την υψηλή χοληστερόλη.
Αν κάθε άνθρωπος πάνω από την ηλικία των 50 ετών
έτρωγε ένα µήλο την ηµέρα, χιλιάδες πρόωροι θάνατοι
από έµφραγµα και εγκεφαλικό θα µπορούσαν να
αποφευχθούν κάθε χρόνο, σύµφωνα µε µια νέα
βρετανική επιστηµονική έρευνα, που έρχεται να
δικαιώσει το γνωστό ρητό «ένα µήλο την ηµέρα τον
γιατρό τον κάνει πέρα».
Οι ερευνητές είπαν ότι φρούτα όπως τα µήλα φαίνεται
να ωφελούν την καρδιαγγειακή υγεία σχεδόν όσο και
«θαυµατουργά» φάρµακα όπως οι στατίνες που
ρίχνουν την υψηλή χοληστερόλη. Οι επιστήµονες
διευκρίνισαν ότι, πέρα από τα µήλα, παρόµοια οφέλη
έχουν πολλά άλλα φρούτα, αρκεί κανείς να τα τρώει
καθηµερινά.
Οι ερευνητές, µε επικεφαλής τον δρα Άνταµ Μπριγκς του πανεπιστηµίου της Οξφόρδης, που έκαναν τη σχετική
δηµοσίευση στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό «British Medical Journal», σύµφωνα µε το BBC, έκαναν τις εκτιµήσεις τους µε
βάση υπολογιστικά µοντέλα και όχι άµεση επιστηµονική έρευνα σε δείγµα του πληθυσµού.
Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς τους, αν οι ενήλικοι όλων των ηλικιών έτρωγαν µια έξτρα µερίδα φρούτων η λαχανικών
κάθε µέρα, σε µια χώρα όπως η Βρετανία, θα ήταν δυνατό να αποφευχθούν έως 11.000 θάνατοι καρδιαγγειακής αιτιολογίας
ετησίως. Ενώ αν τη συνήθεια αυτή είχαν όλα οι άνθρωποι πάνω από τα 50 τους, τότε το «κέρδος» θα ήταν περίπου 8.500
λιγότεροι πρόωροι θάνατοι (αντίστοιχα οι στατίνες θα έσωζαν περίπου 9.400 ζωές).
Οι ειδικοί συστήνουν τουλάχιστον πέντε µερίδες φρούτων και λαχανικών τη µέρα, κάτι που όµως οι περισσότεροι
άνθρωποι δεν τηρούν. Ενδεικτικά, ένα µήλο περιέχει κατά προσέγγιση µηδενική ποσότητα αλατιού και χοληστερόλης, µόλις
0,09 γραµµάρια λίπους και 1,39 γραµµάρια φυτικών ινών.
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