
O Κόσμος ΤUESDAY 3 APRIL 2012ΥΓΕΙΑ 29

Οι καυτερές πιπεριές ωφε-
λούν την καρδιά και έχουν 
τη δυνατότητα να µας προ-

στατεύσουν από την κύρια αιτία 
θανάτου στον κόσµο, την στεφα-
νιαία νόσο, αναφέρουν επιστή-
µονες από το Κινεζικό Πανεπι-
στήµιο του Χονγκ Κονγκ.

Σε µελέτη που παρουσίασαν 
στο 243ο Συνέδριο της Αµερικα-
νικής Χηµικής Εταιρείας (ACS), 
ανέφεραν πως µελέτησαν την 
ουσία καψαϊκίνη και τις οµοειδείς 
ουσίες που ανήκουν στην οικογέ-
νεια των καψαϊκινοειδών.

Οι ουσίες αυτές προσδίδουν 
στις κάθε είδους καυτερές πιπε-
ριές (καγιέν, jalapenos, habaneros 
κ.τ.λ.) την χαρακτηριστική γεύση 
τους και ήδη έχουν καταξιωµέ-
νο ρόλο στην Ιατρική σε κρέµες 
που αλείφονται στο δέρµα για την 
αντιµετώπιση της αρθρίτιδας και 
ορισµένες µορφές πόνου.

Προγενέστερες µελέτες έχουν 
υποδηλώσει ότι η προσθήκη καυ-
τερών πιπεριών στο φαγητό µπο-
ρεί να ελαττώσει την αρτηριακή 
πίεση πασχόντων από υπέρταση, 
να µειώσει τα επίπεδα χοληστε-
ρόλης στο αίµα και να αµβλύνει 
την τάση για δηµιουργία θροµβώ-
σεων.

ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Η νέα µελέτη έδειξε ότι η καψα-

ϊκίνη και µία άλλη, ανάλογη χηµι-
κή ουσία διεγείρουν την υγεία της 
καρδιάς κυρίως µε τρεις τρόπους:

D Ελαττώνουν τα επίπεδα χολη-
στερόλης εµποδίζοντας την συσ-
σώρευσή της στον οργανισµό και 
διεγείροντας την διάσπαση και 
αποβολή της µε τα κόπρανα.
D Ελαττώνουν τα επίπεδα της 
«κακής» (LDL) χοληστερόλης, 
αφήνοντας ταυτοχρόνως ανέπα-
φη την ωφέλιµη, «καλή» (HDL) 
χοληστερόλη
D Εµποδίζουν τη δράση ενός 
γονιδίου που προκαλεί συστολή 
των αρτηριών, παράγοντας µία 
ουσία που λέγεται κυκλοοξυγονά-
ση-2. Η συστολή των αρτηριών 
περιορίζει την ροή αίµατος προς 
την καρδιά και τα άλλα όργανα 
και η παρεµπόδιση της δράσης 
αυτού του γονιδίου σηµαίνει ότι 
βελτιώνεται η παροχή αίµατος σε 
όλο το σώµα.

Η µελέτη παρείχε επίσης ενδεί-
ξεις ότι τα καψαϊκινοειδή µπορεί 
να ελαττώσουν το µέγεθος των 
λιπωδών ιζηµάτων που ήδη 
έχουν συσσωρευτεί στο εσωτε-
ρικό τοίχωµα των αιµοφόρων 
αγγείων και προκαλούν στένωση 
των αρτηριών. Η στένωση των 
αρτηριών αποτελεί έναν από τους 
κύριους παράγοντες κινδύνου για 
έµφραγµα και εγκεφαλικό.

Όλα τα προαναφερθέντα ευρή-
µατα είναι ωφέλιµα για την καρδι-
ολογική λειτουργία και υγεία.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΖΩΑ
«Τα ευρήµατά µας ενισχύουν 

και επεκτείνουν τις υπάρχουσες 

γνώσεις για τον τρόπο δράσε-
ως αυτών των ουσιών µε στόχο 
την προστασία της υγείας της 
καρδιάς», δήλωσε ο επικεφαλής 
ερευνητής δρ Ζεν-Γιου Τσεν, 
καθηγητής στη Σχολή Επιστη-
µών Ζωής και διευθυντής του 
Προγράµµατος Τροφίµων & ∆ι-
ατροφικών Επιστηµών του πα-
νεπιστηµίου. «∆ιαθέτουµε πλέον 
µία πιο ξεκάθαρη και λεπτοµερή 
εικόνα για τις επιδράσεις τους στα 
γονίδια και σε µηχανισµούς που 
επηρεάζουν τη χοληστερόλη και 
την υγεία των αιµοφόρων αγγεί-
ων. Η µελέτη µας είναι µία από 
τις πρώτες που παρέχει τέτοιου 
είδους πληροφορίες».

Η νέα µελέτη πραγµατοποι-
ήθηκε σε ινδικά χοιρίδια, στα 
οποία χορηγήθηκε µία διατροφή 
πλούσια σε χοληστερόλη. Τα ζώα 
χωρίστηκαν σε δύο οµάδες, στην 
µία εκ των οποίων χορηγήθηκαν 
καψαϊκινοειδή και στην άλλη όχι.

Ο δρ Τσεν έσπευσε να διευκρι-
νίσει πως τα νέα ευρήµατα δεν 
σηµαίνουν πως πρέπει κανείς να 
αρχίσει να τρώει τεράστιες πο-
σότητες καυτερών πιπεριών. «Η 
καλή διατροφή είναι θέµα ισορ-
ροπίας», τόνισε. «Επιπλέον, οι 
καυτερές πιπεριές δεν αποτελούν 
υποκατάστατο των φαρµάκων 
που ενδεχοµένως έχει συστήσει ο 
γιατρός σε έναν ασθενή. Μπορεί 
να αποτελέσουν, όµως, ένα καλό 
συµπλήρωµα, για όσους αρέσκο-
νται να τρώνε καυτερά φαγητά».

Οι καυτερές πιπεριές 
κάνουν καλό στην καρδιά
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O κ. Γιώργος Κεφάλας 
και οι υιοί του Τσάρλι και Μάριος
εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια 

Μαρκάτου για την πρόσφατη απώλεια της Αθηνάς.


