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Medel som tar 
bort hår förbjuds
LÄKEMEDEL TV-Shop förbjuds av
läkemedelsverket att sälja hår-
borttagningsmedlet Epil-Stop
Ultra Hair Removal System.

För ett år sedan påpekade ver-
ket att medlet inte uppfyller kra-
ven på oskadlighet. Tre kunder
har anmält att de fått eksem.
Företaget bötfälls om försälj-
ningen fortsätter. (Metro)

Övervikt ökar
risken för astma
ÖVERVIKT Övervikt kan vara en
lika viktig riskfaktor vid vuxe-
nastma som rökning. Det visar
en studie som presenteras vid
den medicinska riksstämman i
Älvsjö, skriver Upsala Nya Tid-
ning. Undersökningen omfattar
drygt 10 000 män och kvinnor i
Estland, Island, Norge och Sveri-
ge. Bland dem som utvecklade
astma var övervikt och fetma be-
tydligt vanligare.

Övervikt ökade risken för att
man skulle utveckla astma med
nära 30 procent. Vid fetma ökade
risken med 60 procent.

En teori är att övervikt stimu-
lerar inflammation i luftvägar-
na, en annan att övervikt är
kopplad till ohälsosamma mat-
vanor och fysisk inaktivitet. (TT)

NOTERAT
Det tar längre tid att återhämta
sig från en förkylning i dag än för
något decennium sedan. Orsaken
till att infektionerna är fler och
envisare är en  stressig livsstil.
Vila, surkål och promenader kan
förebygga.

Mer stress i yrkes- och privatlivet
och mindre tid för vila har lett
till fler och svårare förkylningar.

– De långvariga förkylningar-
na har helt klart ökat. Många av
mina patienter drabbas av åter-
kommande infektioner. Med stor
sannolikhet beror det på att
stressbelastningen har ökat, sä-
ger Bertil Dahlgren, företagsläka-
re på Previa och ansvarig för häl-
soportalen Helhetsdoktorn.nu.

Brister i återhämtning
Patienterna berättar om ständiga
luftvägsinfektioner och förkyl-
ningar. De lever ett stressigt liv
med lite tid för återhämtning.

– Människan är inte gjord för
att gå på 100 procent av sin kapa-
citet hela tiden, säger Bertil Dahl-
gren. Dagens slimmade organisa-
tioner har lett till att det anses
macho att gå till jobbet trots att
man är förkyld.

Stresshormonet kortisol, som
är känt för att sätta ned immun-
försvaret, ökar i kroppen. Kortiso-
let gör också att förkylningssym-

tomen känns lindrigare för att
kroppen ska luras att stressa
vidare och ta hand om förkyl-
ningen senare. Därmed går man
miste om den viktiga vila som be-
hövs för att stressen inte ska hin-
na urholka immunförsvaret.

Tillbaka till naturen
– För att förebygga infektioner
ska man i första hand stressa
mindre. Sedan borde människan
söka sig tillbaka till naturen,
säger Bertil Dahlgren.

Det betyder avkoppling och
bra, naturlig kost: surkål eller
hälsofil förebygger förkylning.

– Vi äter så ”ren” kost att bak-
terierna i tarmfloran förändras.
Laktobacillerna i mjölksyrade
livsmedel återställer bakterieba-
lansen och stärker slemhinnor-
nas motståndskraft mot förkyl-
ningsvirus. 

En finländsk undersökning
bland dagisbarn visar att de barn
som fick i sig laktobaciller inte
drabbades av infektioner i and-
ningsvägarna lika ofta som and-
ra barn. De fick också färre anti-
biotikakurer och hade färre från-
varodagar på grund av sjukdom.

– Det finns också studier som
visar att örterna echinacea och
ginseng kan förkorta förkyl-
ningstiden, säger Bertil Dahl-
gren. VIVVI TOIKKANEN

Myggor är skickliga på att spåra
byten med hjälp av doften.

Stress grogrund
för förkylningar
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Designad molekyl
kan lura myggor
FORSKNING Människor produce-
rar kemikalier som myggor kan
spåra. I arvsmassan hos en mala-
riaspridande mygga har Lauren-
ce J Zwiebel vid Vanderbiltuni-
versitetet i USA funnit gener för
luktreceptorer. Dessa är signal-
mottagare som startar en kedja
av händelser vid rätt signal.

Forskarna tror sig kunna hitta
exakt de ämnen som får lukt-
receptorerna att tala om för myg-
gan att ”lite längre fram går mid-
dagen”. Då kan man skräddarsy
andra molekyler som påverkar
receptorerna så att signalerna
om att en människa finns i när-
heten inte tränger igenom. (TT)

Nytt läkemedel
mot rodnad testas
LÄKEMEDEL Det danska läkeme-
delsföretaget Lundbeck håller på
att ta fram ett medel som lindrar
tillstånd som panikattacker, ner-
vöst illamående och rodnad.

Enligt Jarne Elleholn, Lund-
becks VD, är förhoppningen att
medlet ska lindra de svåra besvär
som minst en av 15 människor
drabbas av någon gång i livet.

Efter en sex månader lång be-
handling, till en kostnad av cirka
1 500 kronor, ska personer som
lider av sociala fobier kunna bo-
tas, tror Elleholn. (TT)
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