
A stroke (szélütés) a harmadik 
leggyakoribb halálok az USA-ban, 
közvetlenül a szívbetegségek és a 
rák után, és az első számú leszá-
zalékolási tényező. Magyarorszá-
gon évente körülbelül 50 ezren 
kapnak szélütést. Az optimizmus 
csökkenti a stroke kockázatát – 
bizonyították be az amerikai Mi
chigan Egyetem kutatói.

Már korábban kimutatták, 
hogy az optimista szem
léletmód óvja a szív egész

ségét, és több más jótékony hatása 
mellett az immunrendszert is erősí
ti. Arra utaló jeleket is találtak már, 
hogy a pozitív életszemlélethez és 
érzelmi beállítottsághoz alacso
nyabb strokekockázat társul. Most 
azonban első ízben találtak konkrét 
összefüggést az optimizmus és a szél
ütés kockázata között. A kutatásról 
az Amerikai Szív Társaság Stroke 
című szaklapja számolt be.

Kisebb a stroke-kockázat,
ha derűlátóak vagyunk
A Michigan Egyetem kutatói 

vizsgálatukba hatezer, 50 évnél idő
sebb felnőttet vontak be, akiknek 
optimizmusát 16 pontos skálán 
osztályozták egy széles körben al
kalmazott teszt segítségével. A vizs
gálatot megelőzően egy résztvevő 
sem esett át strokeon.

A kétéves nyomonkövetés után 
kielemezték a strokeeseteket és a 
betegek pszichés beállítottságát. 
A kutatók statisztikai módszerek
kel próbáltak összefüggést keresni 
az optimizmus és a szélütés elő
fordulása között. Az alkalmazott 
módszer figyelembe vette azokat 
a tényezőket (elhízás, dohányzás, 
mozgáshiány, táplálkozás), amelyek 
igazoltan megnövelik a szélütés 
kockázatát.

Kiderült, hogy minden egyes 
optimizmuspont 9 százalékkal 
csökkentette az akut stroke kocká

zatát. „Az optimizmusnak, mint 
láthatjuk, komoly hatása van a 
strokera. Az eredmény arról árul
kodik, hogy azok, akik a legjobbat 
remélik az élettől, egyben az egész
ségük megőrzéséért is tesznek” – 
mondta Eric Kim kutatásvezető, 
de hozzátette, hogy az eredmények 
értelmezésekor figyelembe kell ven
ni, hogy azok csupán kétéves meg
figyelési időszakot tükröznek.

Az optimista ember 
egészségesebben él
A kutató azt is elmondta, hogy 

az optimizmus egészségmegóvó 
hatása olyan viselkedési szokáso
kon keresztül érvényesülhet, mint 
például az, hogy valaki vitamino
kat szed, egészségesen táplálkozik 
vagy rendszeresen mozog. Vannak 
mindemellett arra utaló bizonyíté
kok is, hogy a pozitív gondolkodás 
közvetlenül is kifejt biológiai jelle
gű hatásokat.

Egyetemen tanulmányozzák a kö-
zép-olaszországi Campodimiele 
titkát. A Róma és Nápoly közötti 
település lakói száz évig élnek 
stressz nélkül és boldogan.

A plébános Don Rinaldo ki
lencvenhét éves, a polgár
mester majdnem kilencven

kilenc. A máshol magasnak tartott 
életkor teljesen természetesnek szá
mít Campodimielében, ahol a nők 
és férfiak várható életkora kilenc
venöt év. A Rómától és Nápolytól is 
két óra autóútra levő település hat
százharminc lakója közül húszan 
kilencven felett járnak és a többiek 
negyven százaléka is megünnepelte 

már a hetvenedik születésnapját.
Campodimiele azonban egyálta
lán nem nevezhető öregnek: a 83 
éves Gerardo Zannella fehér színű 
Vespa motorjával jár ki földjére ka
pálni. A 85 éves Livia Maria és ha
sonló korú barátnői délutánonként 
a templomtéren adnak egymásnak 
találkozót: hozzák magukkal ott
honról a fonott széket és kiülnek 
az utcára horgolni – adta hírül a 
Corriere della Sera napilap.

A 18. században járvány, a 19. 
században haramiák pusztították 
el Campodimielét. A múlt század
ban a front haladt keresztül rajta, 
a második világháború után a la
kosság egyik fele Kanadába, másik 

fele NagyBritanniába vándorolt 
ki. A kevés itt maradót és az azóta 
hazaköltözötteket a római egyetem 
kutatócsoportja tanulmányozza, a 
hosszú és betegség nélküli élet titkát 
keresve. Ezt kutatta Tracey Lawson, 
a The Daily Telegraph brit napilap 
tudósítója is, aki Campodimieléről 
könyvet írt. A vizsgálatok szerint a 
faluban tiszta a levegő, egészségesek 
és ízletesek az étkek, stresszmentes 
az élet. A titok a helyiek szerint a 
„mediterrándiéta”, vagyis olivaolaj, 
zöldség és búza. „Alig eszünk húst, 
nem iszunk kávét, semmi vaj és só, 
sok mozgás és a tyúkokkal kelünk 
és fekszünk” – mondták el az olasz 
napilapnak. 
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ÖsszEfüggés Az élEtfElfogás és A stRokE kÖzÖtt

Az optimizmus 
csökkenti a kockázatot

Boldog százévesek Olaszországban

Egészségvédő Mozgás

Hasznosabb a biciklizés, 
mint a súlyemelés

Sok só, sok baj

A rendszeres testmozgás az 
egész ségvédelem alapvető ele-
me, a moz gáshiány pedig veszé-
lyes be tegségek jelentős kocká-
zati té nyezője. A fizikai terhelés-
nek vi szont sokféle formája léte-
zik, és ezért amerikai kutatók azt 
vizsgálták, hogy az igen gyakori 
anyagcsere-tünetcsoport milyen 
mozgásformával javítható a leg-
eredményesebben.

Régóta megfigyelték, hogy bi
zonyos tünetek, betegségek 
gyakran együtt jelennek meg. 

Ilyen a négy „e”: az elhízás, az emel
kedett vércukor, emelkedett vérnyo
más és az emelkedett vérzsírszint. Ez 
anyagcseretünetcsoport, metabolikus 
szindróma néven vált közismertté.

A metabolikus szindróma kezelé
sének a megtervezett mozgás fontos 
része. Lori A. Bateman és munkatársai 
az American Journal of Cardiology 
legújabb számában közölték erre 
vonatkozó vizsgálatuk eredményeit. 
Többletsúllyal élő, magasabb vérnyo
mású és vércukorértékű embereket 
vettek be a vizsgálatba, akiknek a 

vérzsírszintje ugyancsak kóros volt, 
tehát a négy „e” mindannyiuknál 
érvényesült. Életkoruk 18–70 év kö
zött volt, valamennyien ülő munkát 
végeztek és keveset mozogtak. Vé
letlenszerű kiválasztás alapján a 86 
résztvevő három csoport valamelyi
kébe került nyolc hónapra.

Az egyik csoport tagjai heti há
rom napon, naponta háromszor 812 
alkalommal súlyt emeltek, illetve 
ilyen típusú gyakorlatokat végez
tek, lehetőleg minden izomcsoport 
megterhelésével. A résztvevők másik 
csoportja heti 120 percben futósza
lagon futott és szobabiciklizett olyan 
lendülettel, hogy elérjék a maximális 
oxigénfogyasztás 75 százalékát. Végül 
a harmadik csoportban lévők mind
két programot végigcsinálták nyolc 
hónapon keresztül.

A súlyemeléses program részt
vevőinek izomereje fokozódott, de 
az anyagcsere tünetcsoport jellem
zői nem javultak. Jelentősen javuló 
eredmény érvényesült a kombinált 
terhelés során. A futó és bicikliző 
csoport tagjainál is igen kedvező ha
tást észleltek. 

A túlzott sófogyasztás nemcsak 
a vérnyomást emeli, hanem a 
halálozás kockázatát is növeli – 
állapították meg amerikai szak-
értők, akik azt is igazolták, hogy 
a nátrium erősen veszélyes, ám a 
kálium sói sokat javíthatnak az 
egészségen.

Egyre több készétel csomago
lásán nemcsak a benne lévő 
fehérje, zsír és szénhidrát

tartalmat tüntetik fel, hanem a nát
rium és káliumtartalmat is Ameri
kában. Quanhe Yang és munkatár
sai azt vizsgálták, hogy a napi nát
rium és káliumfogyasztás milyen 
mértékben befolyásolja a szív és 
érrendszeri okokra visszavezethe
tő halálozást. Ehhez az anyagot 
az amerikai táplálkozási adatokat 
összegyűjtő tanulmányból emel
ték ki, melynek harmadik szakasza 
1988ban indult, és 12 267 felnőtt 

életmódját dokumentálja. Az ame
rikai ajánlás szerint a napi nátrium
fogyasztás 1500 milligramm alatt 
egészséges, a káliumból viszont 
legalább 4700 milligramm bevitele 
ajánlott. A vizsgálat szerint mind a 
férfiak, mind a nők több nátriumot 
és kevesebb káliumot fogyasztot
tak, mint az ajánlott mennyiség. A 
számok pedig azt mutatták, hogy 
napi ezer milligramm plusz nátrium 
20 százalékkal növelte a halálozás 
kockázatát, ugyanennyi káliummal 
több pedig ugyanilyen mértékben 
csökkentette a halálozás esélyét. 
Az adatok elemzésének további 
finomítása azt bizonyította, hogy 
a káliumbevitel növelése kifejezet
ten javította a szív és érrendszeri 
betegségek kockázatát. Ez megma
gyarázza, hogy a sok káliumot tar
talmazó gyümölcsök és zöldségfé
lék bőséges fogyasztása mérhetően 
szívet védő étrend.
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