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Éle te során szinte mindenkinek volt már problémája az epéjével. Főleg azok a nők
tapasztalhatták meg, milyen kínzó fájdalmat okozhat, akik már el múltak 40 éve sek
és né mi túlsúllyal is küszködnek. Az epekő szinte mindig kiadós étkezést követően
okoz váratlanul erős fáj dalmat és görcsöket. Koleszterinből, kal ciumból és más
anya gokból képződik az epehólyagban. A zsírok meg emésztését elősegítő epé ben kő
akkor alakulhat ki, ha túl sok ben ne az epesav, a ko leszterin, a pigment és más
anya gok. Gya kori, hogy az epe kő semmilyen tünetet nem okoz, pe dig már jó nagyra
nőtt, azon nal ész revehető azon ban a jelenléte, ha gyulladást idéz elő az epe hólyag-
ban vagy elzárja az epevezetéket.

Az epehajtók az epekövet málasztó anyagok. Ez a csokor gyógynövény megfelel a célnak
 
Epehólyag-gyul ladásra vagy az epevezeték elzáródására utaló tünetek a hányingerrel,
hányás sal, láz zal együtt já ró fájdalom vagy pedig nagyon erős hasi fájdalom. Gyomor-
égés, puffadás is jelentkezhet. Ilyenkor azonnali orvosi ellátásra van szükség. Kevésbé
heves tü netek kel járhat a régebben meglévő epekő, időszakos fájdalmat okozva a has
jobb fel ső felén. A fájdalom kisugározhat a hátba, a mellkasba vagy a jobb váll ba is, és
általában étkezés után je lentkezik, 30 perctől 4 óra hosszat tartva.
 
Tapasztalatok szerint a nő ket in kább érintik az epebetegségek, és 40 éves kor fe lett
gyakrabban for dulnak elő. Hajlamosítanak az epekő kialakulására a gének – ez ügyben
egyelőre nem sokat te hetünk –, valamint az elhízás és a túl gyorsan végzett fo gyókúra,
a böjt. Érdekes össze függés re utal, hogy az erős halántéktáji fejfájással, migrénnel gya -
kran bajlódó nőknél az esetek többségében az epe működés zavara is meg figyel hető. Ta-
pasztalataim szerint kez dődő migrénnél csillapíthatja, sőt meg is szüntetheti a fejfájást
az energiaáramlás serkentése az epehólyag-meridiánban. Ezt mindkét lábszár kül ső ol-
dalának néhány percen át tartó, le felé történő finom simításával érhetjük el.
 
 
Étrend, életmód
Táplálékunk ban legyen kevés finomított szénhidrát, cukor és zsi radék, de tartalmazzon
sok rostot. Bő ségesen fo gyasszunk gyü mölcsöt, zöldséget, zabkorpát és más rostos
anyagokat, különösen gélformáló vagy nyákképző rosto kat (len olaj, gu ár, pektin stb.).
Mindezek hozzájárulnak az epekövek feloldásához.
 
A gyümölcs- és zöldségfélék közül elsősorban a magas pektin tartalmú na ran csot, almát,
banánt, borsót és sárgarépát részesítsük előny ben. Igyunk sok folyadékot.
 
Ha valaki ké nyes az epéjére, ne fo gyasszon to jást, kerülje a cukrot, az állati fehérjéket,
a zsírban vagy olaj ban sült ételeket, a káposztát, a tejfölös, a papri kás és hagymás ét-
eleket. Nem tesz jót a sze szes ital, tö ményet pedig tilos fogyasztani!
 
Epekövek kihajtására jól bevált módszer az olívaolaj al kalmazása. Három evő kanál nyit
keverjünk össze ci tromlével, és lefekvés előtt, illetve ébredés kor igyuk meg. Ezzel az el-
járással kihajthatjuk az epeköveket:
 

Epekövek – kalciumból, ko leszterinből és epefestékből összetevődő kemény anyagdara-
bok
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érdemes figyelni a székletünket, megjelennek-e benne. Citromlé helyett grépfrútdzsúszt
is hasz nálhatunk. A máj meg tisztítására ugyancsak kiváló a tiszta almalé. Öt na pig fo-
gyasszunk annyit, amennyit csak tudunk, természetesen tartósítószer és cu kor nélkül.
Érdekes össze függés re utal, hogy egy tanulmány kimutatta: allergia elleni szigorú diétá-
val valamennyi epebeteg tünetmentes marad.
 
Jusson eszünkbe gyakran az a mon dás, hogy „az embert elönti az epe”. Ez oly ankor szo-
kott meg történni, ha va laki hirtelen megharagszik, fe lindul, negatív érzelmek kerítik ha-
talmukba. Mivel az epe a máj ban termelődik, májbetegek is gyakrabban küzdenek epe-
problémák kal. Mind a máj, mind az epe mű ködésének karbantartására érdemes gyakran
lazítani, relaxálni. Érdekesség, hogy egy tudományos kutatás szerint a napozni szerető,
fehér bő rű emberek esetében az epekőképződés koc kázata kétszeres volt a na pot nem
kedvelők höz képest. Akik pedig kimondottan le szoktak ég ni a hosszú na pozástól, azok -
nál a koc kázat még egy nagy ságrenddel nagyobb: 26-szoros a napot kerülőkhöz viszo-
nyítva.
 
Gyógynövények

Egy is mert magyar szakértő teakeveréke 18-20-fé le füvet tartalmaz, al kalmazásával a
műtétet gyakran el lehet kerülni. Az epe bántalmak alapteáinak ha tóa nyagai a kö vetke-
zők: pemetefű, rebarbara, apró bojtorján, sóskaborbolya. (Lukácsné) Ér dekes Lukácsné-
nak az a meg jegyzése, amelyben tanítómesterére, Forst Károlyra hi vatkozva azt mond ja,
hogy a gyomorsav mennyiségét is az epe szabályozza. Magyarán: akár sok, akár kevés
a gyomorsav, epebántalommal kell számolni.
 
A magyar gyógyszerkönyvben kétféle epehajtó teakeverék is megtalálható, ezek epekő
és epegörcs esetén ajánlottak. Az egyik Fo-No keverék összetétele: szennalevél (10 g),
ürömfű (20 g), pemetefű (20 g), ci tromfű (20 g), fehérmály vagyökér (30 g), édesgyökér
(30 g). A má sik magyar Fo-No keverék a következő: apróbojtorjánfű (10 g), ezerjófű (10
g), tisztesfű (10 g), katángfű (10 g), gyermekláncfűgyökér (10 g), kálmosgyökér (10 g),
borókabogyó (10 g), borsosmen ta-levél (6 g), ho mokigyopár-vi rág (4 g), ben gekéreg (4
g).
 
A gyer mekláncfű (pongyolapitypang vagy té vesen elnevezve: ku tyatej) friss szárai fáj da-
lommen tesen oldják az epe követ, szabályozzák a máj és az epe mű ködését. Hasznos le-
het, ha a növény jól megmosott nyers szárából naponta 5-10-et jól meg rágva elfogyasz-
tunk. Ugyan csak jó hatású a svédcsepp, amiből egy-egy evőkanál lal fo gyaszthatunk reg-
gel és este, éj szakára pedig beborogathatjuk a has jobb felső oldalát.
 

 

Az epekő szinte mindig kiadós étkezést követően okoz váratlanul erős fájdalmat és gör-
csöket

 
Egy gyógy borrecept: vegyünk föl di töm jént, bo rostyánt, komlót, apróbojtorjánt, bors-
men tát és ürmöt, min degyikből 20-20 grammot. Adjunk három evő kanál nyi keveréket egy
liter almaborhoz vagy musthoz, tegyük hi deg helyre, majd az egészet forraljuk fel, de
csak annyira, hogy egyet buggyan jon. A tűzhelyről levéve hagyjuk állni 3 percig. Órán-
ként egy-egy evőkanállal fogyasszunk belőle a nap folyamán, összesen 8-9 al kalommal.
A gyógy bort tartsuk termoszban, mert melegen kell in ni.
 
Epehólyag-gyul ladás ellen ajánlott tea: ezer jófű (20 g), bors mentalevél (20 g), cic kafark
(20 g), kamillavirág (20 g). Az alap receptet a panaszok alapján változtatni lehet. Puffa-
dás esetén tegyünk a keverékbe édesköményt és kö ményt is, ha pedig evés után rend-
szeres nyomásérzés jelentkezik, tárnicsot és gyer mekláncfűgyökeret. Ha egyidejűleg
székrekedés is van, adjunk a keverékhez ben gekérget és szennát.
 
Epekőn él segíthet a kö vetkező keverék: bors men talevél (30 g), ezerjófű (20 g), citrom fű-
levél (20 g), füs tike (20 g), fehérüröm (10 g). (Barbara és Peter Theiss)
 
Külföldi kutatások szerint ugyancsak előnyös le het az epeműködésre a máriatövis alkal-
mazása, mert csökkenti a ko leszterinszintet, nö veli az epefolya dék oldékonyságát, kőol-
dó hatású.
 
Borogatás
A heveny epefájdalom, görcs csillapítására a borsmentatea mel lett ér demes ki próbálni a
len magos borogatást. Ennek elkészítéséhez 200 g őrölt lenmaggal töltsünk meg egy vé-
kony vá szonzacskót (lehet kis párnahuzat is), gon dosan kötözzük be, és lógas suk 10
percen át for rásban lévő víz be. Kicsit lehűtve alkalmazzuk, olyan forrón, aho gyan csak a
beteg elbírja. Egy szerűbb és gyorsabb el járás, ha 6 evőkanál őrölt len magot forró vízzel
péppé keverünk és forró vízbe mártott vászon ken dőre simítjuk. A borogatást mindkét
esetben helyezzük a legjobban fájó pont ra, majd kös sük át széles gyap júkendővel. Fél
órán át hagy juk rajta. Lenmag helyett gyó gyiszapot is alkalmazhatunk.
 

Erős halántéktáji fejfájással, migrénnel gyakran baj lódó nőknél az esetek többségében az
epeműködés zavara is megfigyelhető

 
A zsurlóteából készített dunsztkötés segít eperohamok (de nem epehólyag-gyulladás!)
esetén is. Elkészítése: forrásban lévő víz fölé szitában helyezzünk egy maréknyi zsurlót.
Ha a fű for ró lesz és megpuhul, csavarjuk vászonkendőbe, és tegyük a be teg test részre.
Még melegen bugyoláljuk be. A kötést több órán át vagy egész éjszaka a tes ten hagy-
hatjuk.
 
Reteklékúra
A retek lékúrának 6 héten át kell tartania. A retekből gyümölcsprés sel nyerjük ki a levét.
Reggel éhgyomorra 100 grammal kezdjük a kúrát, 3 hét alatt fokozatosan emeljük az
adagot 400 grammra, majd újabb 3 hét alatt csökkentsük a kiindulási mennyi ségre. Vi-
gyázat: ha a gyo mor- vagy a bélfal gyul ladásban van, ne használ junk reteklevet.
 
Az is hasznos lehet, ha rendszeresen fo gyasztunk fe kete retket só nélkül, ebéd és va -
csora előtt. (Feketeretek-kivonat, édesköményo lajjal együtt, gyógyszertári készítmény
formájában is kapható.)
 
Beöntés kávéval
A kávé másként hat beöntés formájában, mint ha meginnánk. Beöntésként ugyanis nem
halad át a teljes emész tőrendszeren, képes viszont hatékonyan ösztönözni a májat ar-
ra, hogy meg szabadítsa a szervezet a mérgektől, vagy ahogy gya kran mondják, a „mér-
gező epétől”.
 
Beöntés céljára tegyünk 6 pú pozott evő kanálnyi kávét bő 2 liter vízbe (ne használ junk
nesz kávét vagy kof feinmen tes kávét). Forraljuk a keveréket 15 percig, majd hagy juk ki-
hűlni és szűrjük át. Egy alkalommal csak fél litert használjunk fel, a többit eltehetjük.
 
A beöntést tartsuk benn minél tovább; a legjobb, ha erre 15 per cig képesek vagyunk.
Naponta legfeljebb egyszer végezzünk beöntést. Vigyázat: ha túl hosszú ide ig (6 hóna-
pig vagy to vább) alkalmaz zuk ezt a módszert, vérszegénységhez vezethet.
 
 
Illóo lajok
Jó hatásúak a következő illóo lajok: bors men ta, eu kaliptusz, levendula, rozmaring. A
bors men tao lajat ér demes kipróbálni bélben oldódó (enteroszol vens) kap szula formájá-
ban, mert így erő teljes kőoldó hatású. Étkezések között fo gyasszuk.
 
 
Reflexológia (talpmasszázs)

Kezelen dő zó nák: ve se, húgyvezeték, húgyhólyag, máj, epe, has nyálmirigy.
 
A ve sezóna, mivel pá ros szervről van szó, mindkét lábon megtalálható. A vese reflexzó-
nája a talp közepétől in dul, a húgyvezeték zónáján ke resztül ha lad a belső boka irányá-
ba a sarokpárnáig, a húgy hólyagzóna felé, és ebben az irány ban kell masszírozni is. A
húgy hólyag zónája a láb belső oldalán, a bo ka előtt, a bokacsont meg hosszabbításában
van.
 
A májzóna csak a jobb lábon kezelhető. A tal pon a párnás rész alatt, a negyedik és ötö -
dik lábkö zépcsont területén húzódik, a harmadik és a negyedik ujj vo nalától ol dalirány-
ban, a talp külső széléig tart. Csak finoman szabad masszírozni!
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Válogatás cikkeink közül:
Barangolás a fájdalmak birodalmában 1.

rész
Egészségesen makrobiotikával

Válogatás cikkeink közül:
Mit kell tudni a sav-bázis háztartásról?
Válaszol a Jóskönyv – Nyugalom
Lapszemle 2009. április

Hasznos lehet, ha rendszeresen fogyasztunk fekete retket só nél kül, ebéd és vacsora
előtt

 
Az epehólyag reflex zónáját a májzóna alsó területén találjuk a jobb talpon, a harmadik
és a ne  gyedik ujj vonalában, nagyjából a mutatóujj hegyének megfelelő területen.
 
A hasnyálmirigy feji részének megfelelő zó na a jobb lábon, a tes ti és farki részének zó-
nája pedig a bal lábon helyezkedik el. Mind két lábon a gyomorzóna alatt húzódik, a bal
lábon valamivel szé lesebb, egé szen a vesezónáig tart.
 
 
Akupresszúra
A testen kezelen dő pon tok: Eh-34, Szb-6.
 
Az epehólyag-vezeték 34-es pontjának (Eh-34) kezelése segít epehólyag-gyulladás nál,
emellett hasz nos máj gyulladás és magas vérnyo más esetén. A térd külső oldalán lefelé
haladva, a szár kapocscsont fe je alatt, egy kis mélyedésben tapintható úgy, hogy a
lábunkat térdben be hajlítjuk. Nyom kodással masszírozhatjuk.
 
Ellazító, nyugtató hatása miatt epeeredetű fáj dalom vagy gyulladás esetén érdemes ke-
zelni a szív burok-meridián 6-os pontját (Szb-6). Úgy ta láljuk meg, hogy kö zépső három
kézujjun kat összezárva, merőlegesen a csuklóredőre helyezzük a kar belső oldalán, és
ebben a magasságban nyo mogatjuk a pár huzamosan futó két hosszú ín közötti részt.
 
 
Táplálékkiegészítők
Mivel az epe kő kialakulása valószínűleg összefügg az epében lévő koleszterin szintjével,
jó válasz tás, ha olyan étrend-kiegészítőket szedünk, amelyek csökkentik a koleszterin-
szintet. Ta pasztalatok szerint igen elő nyös a lucerna (alfalfa) alkalmazása. Tisztítja a má -
jat, sok vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, és minden emésztőrendszeri problémánál
beválik. Jó még a C-vitamin, valamint a zsírégető tulajdonságú lecitin. A benne lévő
esszenciális zsírsavak révén az epekövek kialakulásának megelőzéséhez, illetve a kövek
feloldásához is segítséget adhat a len magolaj. Ajánlott to vábbá a B-vi tamin komplex sze-
dése, hiszen B-vitaminok hi á nyában az emésztés nem lehet megfelelő.

Kürti Gábor
X. évfolyam 4. szám

Címkék: epe, epekő, népi gyógymódok

Ajánlott cikkeink a témában:

Csontritkulás

Menstruáció előtti tünetegyüttes (PMS)

Jaj, megcsípett valami!

Alacsony vérnyomás (2)

Fejfájás, migrén

A prosztata betegségei

Pikkelysömör (psoriasis)

Visszértágulat, visszérgyulladás

Magas vérnyomás

Sponsored

Sponsored
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