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Αφρικανός πνευματικός θεραπευτής και μέντιουμ, ειδικός 
στην επίλυση όλων των ουσιαστικών προβλημάτων: λύνει 
προβλήματα γάμου ή στις σχέσεις με το αγαπημένο σας 

πρόσωπο, απομακρύνει την κακή τύχη και τη μαύρη μαγεία, 
δίνει λύσεις στα δικαστικά σας προβλήματα, φέρνει την επιτυχία 

στις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες και πολλά άλλα.

ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μπορώ να σας βοηθήσω να γίνεται και πάλι ευτυχισμένοι

Τηλ. 0469004524 

O κύριος Υaceen µε 37 χρονια εµπειρίας

sales@kosmos.com.au

(02) 9568 3766

για να διαφηµιστείτε
advertising enquiries
για να διαφηµιστείτε

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ

Κύριος ζητά γνωριμία 
με κυρία ηλικίας μέχρι 

60 ετών με καλό σκοπό. 

κιν. 0412 215 066

Το μητρικό γάλα προστατεύει από τις μολύνσεις 
Αλλη µία έρευνα για το µητρικό 

γάλα και τις ευεργετικές επιδρά-
σεις του στην καρδιά δόθηκε στη 
δηµοσιότητα από αυστραλούς επι-
στήµονες.

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατά 
της, το µητρικό γάλα προστατεύει 
από τις µολύνσεις τόσο τα παιδιά 
όσο και τις µητέρες και µάλιστα η 
δράση του είναι άµεση.

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε 
σε διεθνές επίπεδο από επιστή-
µονες του Πανεπιστηµίου ∆υτι-
κής Αυστραλίας και συναδέλφους 
τους από το Πανεπιστήµιο Φράϊ-
µπουργκ στη Γερµανία και εξηγεί 
τους λόγους για τους οποίους τα 
βρέφη που τρέφονται αποκλειστι-
κά µε µητρικό γάλα είναι πολύ πιο 
υγιή σε σχέση µε τα υπόλοιπα.

Σύµφωνα µε την επίκουρο καθη-
γήτρια Φωτεινή Χασιώτου, βασική 
συντάκτρια της έκθεσης, ο αριθµός 
των ανοσοκυττάρων (λευκοκυττά-
ρων) που υπάρχουν στο µητρικό 
γάλα αλλάζουν κατά τη διάρκεια 
του θηλασµού, αλλά και όταν αντι-
δρούν σε µολύνσεις της µητέρας ή 
του παιδιού.

Συγκεκριµένα, οι επιστήµονες δι-
απίστωσαν ότι τα λευκοκύτταρα στο 
µητρικό γάλα αυξάνονται ταχύτατα 
όταν υπάρχει µόλυνση στη µητέρα 
ή στο βρέφος και πως επιστρέφουν 
στα φυσιολογικά τους επίπεδα όταν 
αυτή αντιµετωπιστεί.

Μάλιστα, η διαδικασία αυτή πα-
ρατηρείται επίσης όταν υπάρχει 
µόλυνση µόνο στο βρέφος και η 
κατάσταση της µητέρας είναι ασυ-

µπτωµατική, γεγονός που ενισχύει 
τη σηµασία του θηλασµού σε ό,τι 
αφορά την προστασία της υγείας 
των βρεφών.

«Σε χώρες όπως εκείνες του ανα-
πτυσσόµενου κόσµου, όπου οι οι-
κογένειες δεν έχουν πρόσβαση σε 
φάρµακα, ο θηλασµός µπορεί να 
αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα 
για την υγεία και την επιβίωση των 
παιδιών», αναφέρουν οι επιστήµο-
νες στην έκθεσή τους. «Το γάλα του 
εµπορίου δεν προσφέρει αυτήν την 
προστασία, ούτε την ικανότητα να 
προσαρµόζεται στις ανάγκες των 
βρεφών».

Τα αποτελέσµατα της έρευνας δη-
µοσιεύονται στο επιστηµονικό πε-
ριοδικό Clinical and Translational 
Immunology.


