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Artriti është një problem
që zakonisht shfaqet
me kalimin e moshës,

por me raste mund të prekë
edhe fëmijët. Mjeku popullor
Ylli Merja, në një intervistë të
dhënë për suplementin "Life
Pages" të "Gazeta Shqiptare"
tregon format më të shpeshta
të kësaj sëmundjeje, sim-
ptomat e para, diagnostikimin
dhe mënyrat e trajtimit të tij
nëpërmjet fuqisë së kurave
popullore.

Çfarë është artriti?
Të gjitha sëmundjet si artriti
reumatoid, borsiti, menisqet,
problemet e dhimbjeve lum-
bare, hernia diskale, pak a
shumë kanë të njëjtën natyrë.
Në thelb ato janë veçse një
infeksion alergjik që prek
membranat sinoviale. Këto
membrana janë si qese që
mbajnë lëngun sinovial, dhe ky
i fundit ndodhet midis kockave
dhe kyçeve e nuk i lejon ato
që të fërkohen e të kon-
sumojnë njëra-tjetrën. Ky in-
flamacion alergjik që ndodh në
kyçe prek mosha nga më të
ndryshmet, duke filluar që nga
moshat 20-30 vjeçe. Fillimisht
këto baktere qëndrojnë në
gjendje pasive, por bëhen ak-
tive në momentin që depozi-
tohen në palcën e kuqe të
kockave dhe nëpër kyçe e sh-
kaktojnë dhimbje.

Cilat janë disa nga format e tij?
Format më të njohura janë disa, ku
mund të përmend Shafarad Stilid, i
cili shfaqet në moshat 3-7 vjeçare,
si pasojë e një sëmundjeje të
shpeshtë në bajame apo veshka.
Këto dhimbje bëhen aq të bezdis-
shme, sa fëmijët mund të arrijnë në
atë pikë sa nuk lëvizin dot. Një tjetër
formë është artriti kronik, që përpa-
ron në mënyrë progresive në trupin
e njeriut dhe dhimbja vjen duke u
përshkallëzuar. Ndërsa, poliartriti
është një lloj tjetër i artritit, që fillon
të lëvizë në pjesë të ndryshme të

trupit, pra quhet ndryshe edhe artri-
ti "shëtitës", ku dhimbja në mo-
mente të ndryshme, lokalizohet në
pjesë të ndryshme. Ka dhe forma
të tjera, si gonoartroza, e cila ndodh
kur në pjesën e kupave të gjunjëve

lëngu sinovial fillon të thahet, dhe
këtu depozitohen stafilokokë. Në
rastet kur pacienti ka mungesë të
theksuar lëngjesh, kjo shpeshherë,
shoqërohet edhe me kërcitje të
kockave. Një formë tjetër është dhe
artriti urik, i cili lidhet drejtpërdrejt
me sasinë e lartë të acidit urik në
organizëm.
Çfarë mund ta shkaktojë këtë
sëmundje?
Në rastet kur tregoheni të pa-
kujdesshëm në kurimin e ba-

jameve, gjëndrat limfatike fillojnë të
acarohen dhe prodhojnë limfocitet
T, të cilat shumohen në numër dhe
trupi prodhon antikorpuse kundër
faktorit reumatoid që është shu-
muar. Këta stafilokokë që zhven-
dosen nga bajamet, shkojnë në
veshka, e më tej hyjnë në
qarkullimin e gjakut. Nëse një trup
nuk funksionon në mënyrë të sink-
ronizuar, duke përfshirë këtu gjën-
drat endokrine dhe organet e tjera,
është më i predispozuar për t'u
prekur nga këta ngacmues të jas-

Mjeku popullor: Shkaku kryesor, pakujdesia në kurimin e bajameve

Merja:
Ylli

"Edhe fëmijët mund të
preken nga kjo sëmundje" htëm, ku përfshihen edhe këto bak-

tere që shkaktojnë sëmundjen e ar-
tritit.
Cilat janë simptomat e para?
Me kalimin e kohës fillojnë
shqetësimet e para, që shoqërohen
me ndjesi këputjeje, lodhjeje, temper-
aturë, dhimbje gjunjësh e kockash si
dhe me mungesë oreksi. Këto shen-
ja shfaqen kur stafilokokët hyjnë në
gjak e fillojnë të bëhen aktivë, të shu-
mohen dhe të përhapen në trup. Sta-
di i dytë i kësaj sëmundjeje progre-
sive është që, nëse nuk kurohet, ai
përparon në mënyrë të përshkallë-

zuar. Gjatë këtij momenti kemi
përhapje simetrike në të dyja gjym-
tyrët, dhe fillon të japë dhimbje, dobë-
son enët e qarkullimit të gjakut dhe i
hollon. Këto të fundit, me ndryshimin
e shtypjes atmosferike bëhen të
brishta dhe ulja e shtypjes shkakton
çarjen e kapilarëve, çka jep shumë
dhimbje te pacienti.
Si diagnostikohet artriti?
Një pacient i cili verifikon se ka disa
nga simptomat e sipërpërmendura,
mund të kryejë disa diagnostikime,
si faktori reumatoid, fibrinogjenin, pro-

Mënyrat për të
kuruar artritin

brenda një jave
Mjeku popullor
Ylli Merja

teinën C reaktive dhe acidin urik. Në
momentin që acidi urik rezulton i
lartë, atëherë pacienti ka depozitime
të larta të kalciumit në kocka, çka
shkakton deformimin e kockave, që
shfaqet më tepër në gishtat e këm-
bës dhe të dorës.
Si keni arritur ta kuroni nëpërm-
jet metodës popullore këtë
sëmundje?
Duke njohur shumë mirë vetitë ku-
ruese të disa bimëve, ne filluam t'i
testonim ato që para 10 vitesh dhe
morëm rezultate tepër pozitive. Ne
e dimë që artriti dëmton edhe zem-
rën, kështu që në kompozimet e
çajit kurues shtuam edhe bimë që
mbrojnë zemrën. Nuk përdorim
vetëm një bimë, por duke ditur vetitë
e përafërta të bimëve mjekësore,
kemi kompozuar këtë çaj, që reduk-
ton acidin urik të ngritur, i cili jep
edhe probleme në veshka, si dhe të
sjellë një funksionim të mirë të
qarkullimit të gjakut në arterie dhe
vena. Aty ku gjaku qarkullon lirshëm,
shkojnë edhe lëndët ushqyese dhe
oksigjeni.
Si mund të kurohet artriti?
Pacientët duhet të pinë një gotë çaj
që ne e përgatisim me bimë mjekë-
sore në çdo vakt. Ne në kompoz-
imin e këtij çaji futëm bimë që të
mbrojnë edhe zemrën. Lëvorja e
shelgut është një tjetër trajtim që
përdorim për pacientët, pasi hollon
gjakun. Edhe vaji i sinapit është një
preparat shumë i mirë, që nxit
qarkullimin e gjakut dhe ndihmon në
kurimin e artritit.
Pas sa kohësh mund të shohin
efekte pozitive pacientët?
Zgjidhja e problemit të artritit reuma-
toid është e dukshme brenda një
periudhe kohe shumë të shkurtër,
pra brenda një jave.

Voltiza Duro
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Në kuadër të muajit të
ndërgjegjësimit kundër
kancerit të gjirit, ditën e

djeshme në Pazarin e Ri në
kryeqytet, u zhvillua një aktivitet
sensibilizues. Pjesë e këtij even-
ti ishte edhe ministrja e Shën-
detësisë dhe Mbrojtjes Sociale,
Ogerta Manastirliu, e cila u bëri
thirrje grave që të bëjnë një di-
agnostikim të hershëm për kan-
cerin e gjirit. "Jemi këtu sot për
të apeluar për kryerjen e
ekzaminimin e gjirit, pasi diag-
nostikimi i hershëm i këtij tumori
të shpëton jetën. Ne si Ministri
e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes
Sociale do të fuqizojmë spitalet
rajonale me 5 mamografë të rinj,
përkatësisht në Vlorë, Durrës,
Kukës, Dibër e Lezhë. Ndërko-
hë, mamografët e lëvizshëm do
të vijojnë rrugëtimin e tyre përg-
jatë gjithë vitit, për të kryer këtë
depistim edhe në zonat rurale,
ku ka mungesë aksesi për këtë
shërbim", - tha ministrja. Gjatë
aktivitetit kanë qenë të pran-
ishme edhe gra të cilat kanë fitu-
ar ndaj betejës me kancerin.
"Donika ia ka dalë ta mundë
sëmundjen. Ia ka dalë sepse ka
arritur të diagnostikohet në
kohë. Po ashtu edhe dr. Oltiana.
Ajo është njëherësh mjeke dhe
paciente. Këto gra të forta me
historitë e tyre frymëzuese janë
shembulli më i mirë i rëndësisë
që ka diagnostikimi i hershëm.
Në këtë muaj ndërgjegjësimi
kundër kancerit të gjirit, nuk do
të reshtim së thëni e ngulituri
fort në mendjen e çdo gruaje,
se kanceri i gjirit është një
kërcënim real për secilën prej
nesh. Por beteja me kancerin
e gjirit është një betejë që mund
të fitohet! Siç e ka fituar Doni-
ka, Oltiana e shumë gra që ia
kanë dalë ta mundin sëmund-
jen", - u shpreh Manastirliu.
Gratë treguan historitë person-
ale të luftës me këtë sëmundje
vdekjeprurëse dhe falënderuan
ministren për ndihmën që po iu
ofron të gjitha grave. "Shumë
faleminderit, zonja ministre, për
gjithçka që po bëni për ne.
Shpresojmë që puna të vazh-
dojë me këto ritme", - tha njëra
prej grave që fitoi betejën me
kancerin. Sheshi ku u zhvillua
aktiviteti sensibilizues ishte i
mbushur me lule rozë, në
shenjë ndërgjegjësimi, dhe të
gjitha fondet që u grumbulluan
do të shkojnë për ndihmë në
luftën kundër kancerit të gjirit.
Para këtij aktiviteti, Manastir-
liu u ndal edhe në qytetin e
Vlorës, ku po ofrohet shërbimi

MINISTRJA MANASTIRLIU:
5 mamografë të rinj
në spitalet rajonale

i mamografisë falas për gratë e
moshës 40-50 vjeçe, përmes dy
mamografëve të lëvizshëm të vënë

në dispozicion nga Ministria e
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes So-
ciale, ku sërish u bëri thirrje grave

Aktivitet sensibilizues kundër kancerit të gjirit në Pazarin e Ri

““Në këtë muaj
ndërgjegjësimi
kundër kancerit të
gjirit, nuk do të
reshtim së thëni e
ngulituri fort në
mendjen e çdo
gruaje, se kanceri i
gjirit është një
kërcënim real për
secilën prej nesh.
Por beteja me
kancerin e gjirit
është një betejë që
mund të fitohet! Siç
e ka fituar Donika,
Oltiana e shumë gra
që ia kanë dalë ta
mundin sëmundjen"

që të bëjnë kontrollet përkatëse
për ta diagnostikuar në kohë
sëmundjen.

HISTORIA E AIDËS NË LUFTËN KUNDËR KANCERIT
47-vjeçarja: Vendosa të mos dorëzohesha

Kur ishte 44 vjeçe, Aida
u diagnostikua me

kancerin e gjirit, lajm
që tronditi botën e saj dhe
famil jarët.  E pyetur nga
"Gazeta Shqiptare",  47-
vjeçarja tregon betejën më
të keqe me të cilën jeta e
përball i  dhe vullnetin e
dëshirën e madhe që pati
për ta mposhtur e për të
vazhduar para. "Në vitin
2014, gjatë një kontroll i
rutinë, mora vesh që isha
e prekur nga kanceri i gjir-
it. Ky lajm më shkatërroi
dhe më ra si 'bombë'. Por

më duhej të bëhesha e
fortë për veten e për
familjen time, kështu që
vendosa të mos i dorë-
zohesha sëmundjes .
Fi l lova të  merr ja  t ra j -
t ime dhe pas një v i t i ,
kur isha 45 vjeçe, bëra
operacionin, i  cil i  doli
me sukses" ,  -  t regon
Aida. Pas operacionit,
ajo vazhdoi trajtimet me
kimioterapi dhe tashmë
pas 3 vitesh, falënderon
të gjithë ata që i qëndru-
an afër në ato momente
të vështira.
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Qelizat kancerogjene
nuk zhvillohen bren
da natës. Ka shumë

mënyra për ta parandaluar
dhe luftuar kancerin, ku përf-
shihen forma e të ushqyerit
dhe aktiviteti gjatë jetës së
përditshme. Natyrisht, duhet
të kryhen konsulta gjithmonë
me mjekun për çfarëdolloj
shqetësimi që mund të keni.
Më poshtë po japim disa
këshilla për të reduktuar risk-
un e zhvillimit të qelizave
kancerogjene në trupin tuaj.

Eliminoni pijetEliminoni pijetEliminoni pijetEliminoni pijetEliminoni pijet
me sheqerme sheqerme sheqerme sheqerme sheqer

Jo vetëm që pijet me sheqer
ndikojnë në shëndoshje dhe
diabet, por ato gjithashtu
mund të rrisin rrezikun e kan-
cerit të endometrialit. Sipas
hulumtimit nga Shkolla e
Shëndetit Publik të Univer-
sitetit të Minesotës, te gratë
që pinin sasi të mëdha të
pijeve të mbushura me
sheqer, rreziku për t'u prekur
nga kanceri ishte deri në
87% më i lartë.

Lëvizni më shumë,Lëvizni më shumë,Lëvizni më shumë,Lëvizni më shumë,Lëvizni më shumë,
uluni më pakuluni më pakuluni më pakuluni më pakuluni më pak

Studime të reja sugjerojnë se
njerëzit që e kalojnë shu-
micën e ditës të ulur janë në
një rrezik 24% më të lartë për
kancerin e zorrës së trashë
dhe të endometrit sesa
njerëzit që shpenzojnë më
pak kohë në karrige. Hulum-
time të tjera treguan se
njerëzit që kaluan më shumë
kohë para TV kishin 54%
rritje të rrezikut të kancerit të
zorrës së trashë sesa ata që
panë më pak TV. Duhet të
ngriheni dhe të ecni të pak-
tën një herë në orë.

Konsumoni sa mëKonsumoni sa mëKonsumoni sa mëKonsumoni sa mëKonsumoni sa më
shumë brokolishumë brokolishumë brokolishumë brokolishumë brokoli

Brokoli është një ushqim su-
per-parandalues i kancerit,
prandaj duhet ta konsumoni
shpesh. Por përpiquni që të
mos e hani të skuqur apo të
zier sepse humbasin kompo-
nentët e shëndetshëm që
përmban.

Megjithëse 700 mg mund të tingël-
lojë si shumë, mund të shtohet me
një filxhan kos të ulët yndyre për
mëngjes (345 mg), një filxhan me
qumësht me yndyrë të ulët me drekë
(300 mg) dhe një filxhan spinaq në
sallatë me darkë (292 mg).

Hani më pak proteinaHani më pak proteinaHani më pak proteinaHani më pak proteinaHani më pak proteina
shtazshtazshtazshtazshtazororororore me ynde me ynde me ynde me ynde me yndyrë të laryrë të laryrë të laryrë të laryrë të lartëtëtëtëtë
Pas ndjekjes së regjimit ushqimor
të  më shumë se 121,000 të
rriturve deri në 28 vjeç, hulumtuesit
e Harvardit zbuluan se njerëzit që
hanin tre porcione mish të kuq çdo
ditë kishin rreth 13% më shumë
gjasa të vdisnin; shpesh nga
sëmundjet e zemrës ose kanceri.

Kështu që, për ta parandaluar
riskun duhet të pini qumësht me
yndyrë të ulët, të përzgjidhni më
tepër  konsumin e  mish i t  të
shpendëve dhe peshkut, në vend
të mishit të derrit apo viccit. Gjith-
ashtu, është më mirë për shënde-
tin tuaj që në vend të gjalpit të
përdorni vajin e ullirit.

Hani salmon të egërHani salmon të egërHani salmon të egërHani salmon të egërHani salmon të egër
Sipas studimeve, gratë që hanin
peshk tri herë në javë ose më shumë,
kishin 33% më pak të ngjarë të pë-
sonin rritje të indeve në zorrën e
trashë që mund të shndërrohen në
kancer. Peshku, sidomos salmoni,
është i pasur me acide yndyrore anti-
inflamatore omega-3, të cilat janë
përgjegjëse për efektet e luftimit të
kancerit. Studiuesit australianë zbu-
luan se njerëzit që hëngrën katër ose
më shumë vakte peshku në javë ish-
in më pak të riskuar për të zhvilluar
leukeminë e gjakut.

Hani qepëHani qepëHani qepëHani qepëHani qepë
Hulumtuesit e shkencës së ushqimit
në Cornell zbuluan se qepët kanë
vetitë e fuqishme antioksiduese, si
dhe komponimet që pengojnë rritjen
e qelizave kancerogjene.

Mundohuni të ecniMundohuni të ecniMundohuni të ecniMundohuni të ecniMundohuni të ecni
30 minuta në ditë30 minuta në ditë30 minuta në ditë30 minuta në ditë30 minuta në ditë

Për më tepër se dy dekada, stu-
dimet kanë treguar se gratë që ush-
trojnë një aktivitet të caktuar fizik
kanë një rrezik 30-40% për t'u
prekur nga kanceri i gjirit sesa gratë
më pak aktive. Stërvitja e moderu-
ar ul nivelin e estrogjenit të gjakut,
një hormon që mund të ndikojë në
rrezikun e kancerit të gjirit. Një stu-
dim tjetër thotë se me katër orë në
javë ecje, mund të reduktohet rrez-
iku i kancerit të pankreasit deri në
50%. Përfitimet janë të lidhura me
përmirësimin e metabolizmit të in-
sulinës për shkak të stërvitjes.

MerMerMerMerMerrrrrrni 15 minni 15 minni 15 minni 15 minni 15 minutautautautauta
rrrrrrrrrreeeeezzzzze diellie diellie diellie diellie dielli

Pothuajse 90% e vitaminës D në
trupin tuaj vjen direkt nga rrezet e
diellit, jo nga ushqimi ose shtesat.
Studimet kanë treguar se një mangë-
si e vitaminës D mund të zvogëlojë
komunikimin mes qelizave, duke
shkaktuar që ata të ndalojnë të qën-
drojnë së bashku dhe të lejojnë që
qelizat e kancerit të përhapen. Vi-
tamina D mund të ndihmojë në nx-
itjen e maturimit dhe riprodhimit të
duhur të qelizave. Njerëzit me nivele
të ulëta të vitaminës D kanë një rrez-
ik më të lartë të kancerit të
shumëfishtë, duke përfshirë
gjoksin, zorrën e trashë, prostatën,
stomakun, si dhe osteoporozën, di-
abetin, sklerozën e shumëfishtë dhe
presionin e lartë të gjakut. Por
shmangni orët e shumta në diell, të
cilat mund të shkaktojnë kancerin
e lëkurës, pasi ju duhen vetëm disa
minuta në ditë për të prodhuar nivele
adekuate të vitaminës D.

Hani hudhërHani hudhërHani hudhërHani hudhërHani hudhër
Hudhra përmban komponentë që
mund të stimulojnë mbrojtjet naty-
rore të sistemit imunitar kundër
kancerit dhe mund të ketë poten-
cial për të ndihmuar trupin të heqin
qafe kemikalet që shkaktojnë kanc-
er dhe të ndihmojnë që qelizat e
kancerit të vdesin natyrisht, një
proces i quajtur apoptoza. Studimi
i Shëndetit të Gruas Iowa tregoi se
gratë që konsumonin sasinë më të
lartë të hudhrave, kishin një rrezik
50% më të ulët të kancerit të zor-
rës së trashë krahasuar me gratë
që hëngrën më pak.

Pini çaj jeshilPini çaj jeshilPini çaj jeshilPini çaj jeshilPini çaj jeshil
Më shumë se 50 studime mbi
lidhjen midis rrezikut të çajit dhe
kancerit janë botuar që nga viti
2006, sipas Institutit Kombëtar të
Kancerit. Fuqitë shëruese të çajit
të gjelbër janë vlerësuar në Azi për
mijëra vjet. Disa shkencëtarë be-
sojnë se një element kimik në ça-
jin jeshil, EGCG, mund të jetë një
nga përbërësit më të fuqishëm
kundër kancerit të zbuluar ndon-
jëherë për shkak të numrit të lartë
të antioksidantëve.

Marinojeni mishin qëMarinojeni mishin qëMarinojeni mishin qëMarinojeni mishin qëMarinojeni mishin që
konsumonikonsumonikonsumonikonsumonikonsumoni

Temperatura e lartë e kërkuar për
të ngrënë mish krijon komponime
të quajtura amina heterociklike që
janë të lidhura me kancerin. Këto
komponime mund të dëmtojnë
ADN-në e mjaftueshme për të nxi-
tur rritjen e tumoreve në zorrën e
trashë, gjirit, prostatës dhe qelizat
limfatike. Një studim i Universitetit

të Minesotës zbuloi se ngrënia e
mishit të djegur rregullisht mund
të rrisë rrezikun e kancerit të
pankreasit deri në 60%. Sipas
hulumtimit në "Journal of Agricul-
ture and Food Chemistry", marin-
imi i mishit të kuq në birrë ose verë
për dy orë para gatimit reduktoi
sasinë e këtyre përbërjeve të dëm-
shme. Hulumtimi i Universitetit
Shtetëror të Kansasit zbuloi se
fërkimi i rozmarinës në mish të pa-
pjekur bllokon formimin e këtyre
komponimeve që shkaktojnë kan-
cerin deri në 100%.

Pini qumështPini qumështPini qumështPini qumështPini qumësht
Studimet kanë treguar se kalciumi

mund të mbrojë nga kanceri i zor-
rës së trashë. Pjesëmarrësit në
Studimin e Shëndetit të Infermi-
erëve që konsumonin më shumë
se 700 mg kalcium në ditë në ditë
kishin deri në 45% rrezik të
zvogëluar të kancerit të zorrës së
trashë sesa ata që konsumonin
500 mg ose më pak në ditë.

11mënyra të thjeshta për
parandalimin e kancerit
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Konsumoni karota për
uljen e kolesterolit dhe

sulmeve kardiake
Përfitimet shëndetësore të

karotës përfshijnë uljen e
kolesterolit, rrezikun më

të ulët të sulmeve në zemër,
parandalimin e kancerit dhe ul-
jen e shenjave të plakjes së par-
akohshme. Për më tepër, karo-
tat kanë aftësinë të përmirësojnë
shëndetin e lëkurës tuaj,
forcojnë sistemin imunitar,
përmirësojnë tretjen, shëndetin
kardiovaskular në mënyra të
ndryshme. Ato, gjithashtu, sig-
urojnë një fluks të pasur të vi-
taminave dhe mineraleve. Karo-
ta është një nga perimet më të
përdorura dhe më të shijuara në
botë, pjesërisht për shkak se ato
rriten relativisht lehtë. Pjesa më
e madhe e përfitimeve të karo-
tave mund t'i atribuohet përm-
bajtjes së tyre të beta-karotenit
dhe fibrave. Kjo perime rrënjore
është, gjithashtu, një burim i mirë
i agjentëve antioksidues. Për më
tepër, ato janë të pasura me vi-
taminë A, C, K dhe B8, si dhe
acid pantotenik, folatë, kalium,
hekur, bakër dhe mangan. Ko-
lesteroli i lartë është një fak-
tor kryesor për sëmundjet e
zemrës. Meqenëse konsumi i
rregullt i karotës redukton nive-
lin e kolesterolit, është një ide e
mirë të konsumoni një dozë të
shëndetshme karote, me qëllim
parandalimin e problemeve të
zemrës. Një grup shkencëtarësh
suedezë zbuluan se këto perime
rrënjore mund të ulin shanset për
të pasur një sulm në zemër.
Karotat janë burime të pasura të
kaliumit dhe mund të lehtësojnë
tensionin në enët e gjakut e në
arterie, duke rritur qarkullimin
dhe funksionin e organit në të
gjithë trupin e duke ulur stresin
në sistemin kardiovaskular. Ten-
sioni i lartë i gjakut është, gjith-

Beta-carotene ka qenë i lidhur
me një rrezik të reduktuar të disa
kancerëve, sidomos kancerit të
mushkërive. Studiuesit britanikë
zbuluan se rritja e konsumit të

beta-karotenit nga 1.7
në 2.7 miligram në

ditë redukton

rrezikun e kancerit të mush-
kërive me më shumë se 40%.
Karota mesatare përmban rreth
tre miligramë beta-karotene. Në
një studim të veçantë, u zbulua
se karotat, të pasura me fibra
zvogëlojnë rrezikun e kancerit
të zorrës së trashë deri në
24%. Një hulumtim tjetër tregon
se gratë që hanin karota të pa-
përpunuara kishin 5-8 herë më
pak gjasa për t'u prekur nga
kanceri i gjirit.
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RREPA E KUQE
Ja vetitë

kuruese të saj

ashtu, i lidhur drejtpërdrejt me
arteriosklerozën, goditjet dhe
sulmet në zemër, kështu që ky
është edhe një aspekt tjetër i
shëndetshëm i karotave. Karo-
ta përmban një numër të ele-
menteve antiseptikë dhe anti-
bakterialë që i bëjnë ato ide-
ale për rritjen e sistemit
imunitar. Jo

vetëm kaq, ato janë një burim i
pasur i vitaminës C, që stimulon
aktivitetin e qelizave të bardha
të gjakut dhe është një nga ele-
mentët më të rëndësishëm në
sistemin imunitar të njeriut. Karo-
tat, gjithashtu rregullojnë sasinë
e insulinës e glukozës, që për-
doret dhe metabolizohet nga tru-
pi, duke siguruar një luhatje më
të barabartë dhe të shëndet-
shme për pacientët diabetikë.
Vlen të theksohet se konsumi
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