
Nagyobb kockázattal alakul ki 
rák azoknál a dohányosoknál 
életük folyamán, akik szokásuk 
szerint már reggel, ébredés után 
rágyújtanak – állítják amerikai 
kutatók.

A Cancer című szakfolyóirat-
ban közzétett tanulmányhoz 
7610 dohányos „füstölgési” 

szokásait elemezték. Kiderült, hogy 
a felkelést követő első 30 percben 
való rágyújtás csaknem megdupláz-
ta a tüdőrák kockázatát, míg a többi, 
cigarettázással kapcsolatos szokás-

tól független volt a rizikó mértéke. 
Az amerikai Penn State College of 
Medicine munkatársai 4776 tü-
dőrákos dohányzó embert és 2835 
nem tüdőrákos dohányost vontak 
be tanulmányukba. Kimutatták, 
hogy a felkelést követően 30 per-
cen belül rágyújtó dohányosoknál 
79 százalékkal nagyobb volt a tü-
dőrák kialakulásának kockázata 
azokhoz képest, akik ennél tovább 
vártak a napi első cigarettájukkal. 
Ugyanezen folyóiratszám egy má-
sik tanulmányában 1850 dohányost 
vizsgáltak, akik közül 1055-nek va-

lamilyen típusú fej-nyaki daganata 
volt. Az elemzés azt mutatta, hogy 
azoknál, akik az ébredést követő-
en fél órán belül cigarettáztak, 59 
százalékkal nagyobb valószínű-
séggel alakult ki tumor. „Ezeknek 
a dohányosoknak a szervezetében 
nagyobb a nikotin és valószínűleg 
más mérgező anyagok koncentrá-
ciója, és függőségük is erősebb le-
het, mint azoké, akik legalább fél 
óráig kibírják dohányzás nélkül” 
– adott egy lehetséges indoklást a 
BBC kérdésére Joshua Muscar ku-
tatásvezető.
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Újszerű kezdeményezés Csíkszeredában

Gyógytornászok  
a kórházi osztályokon

A kora reggeli cigaretta a legártalmasabb

Hormonteszttel mutatnák ki

Milyen gyorsan ketyeg 
egy nő biológiai órája?

áttörés a szkizofrénia Hátterének megértésében

Negyven génnel hozzák 
összefüggésbe

Skót kutatók azt javasolják, hogy 
egy vérteszt segítségével állapít-
sák meg, milyen gyorsan ketyeg 
valójában a nők biológiai órája. 
a hormonteszt azt is megjósol-
hatja, mennyi ideig lehet még 
termékeny egy nő.

Müller-féle gátló hormon 
(AMH) az, amely a pe-
tefészekben az érett pe-

tesejt termelődését, kiszabadulását 
kontrollálja. Az AMH alacsony 
szintje, illetve koncentrációjának 
csökkenése azt jelzi, hogy az érin-
tett közeledik a menopauzához, 
esélye a gyerekvállalásra csökken. 
A Szent András Egyetem kutatói 
3200 nőt vontak be vizsgálatukba, 
akiknek mérték hormonszintjét, és 
a kapott értékeket összehasonlítot-
ták biológiai korukkal. 

A nők termékenysége a har-
mincas éveik közepétől jelentősen 
csökken, ám ennek mértéke és idő-
pontja igen eltérő. Az AMH szint-
jének mérése pontosabb módszert 

ad egy nő termékenységi állapotá-
nak meghatározására és jóslására, 
mint biológiai életkora. A teszt 
használatával a nők olyan eszközt 
kaphatnak, amely segíti őket csa-
ládalapítási terveik pontosításában. 
Egy iráni orvoscsoport tavaly is-
mertette eredményeit a szakiro-
dalomban az AMH vérszintjének 
méréséről. Vizsgálatukból – melybe 
egyébként ők csupán pár száz nőt 
vontak be – arra jutottak, hogy ha 
egy 20 éves nő vérében milliliteren-
ként 4,1 nanogrammnál kevesebb 
az AMH szintje, nagyobb a valószí-
nűsége, hogy korán jelentkezik nála 
a menopauza, azaz már 45 éves kor 
előtt. Ezzel szemben azoknak a 20 
éves nőknek, akik vérében legalább 
4,5 nanogramm AMH mérhető, jó 
esélyük van arra, hogy csak 50 éves 
korukon túl következik be náluk a 
menopauza. Ez az érték 25 évesen 
már csak 3,8 nanogramm, 30 évesen 
pedig 2,9 nanogramm, ami azt mu-
tatja, hogy a női termékenység igen 
gyorsan csökkenhet az életkorral.

a szkizofréniás esetek legalább 
felénél megtalálhatók azok a gén-
változatok, melyekről a nature 
genetics című szakfolyóiratban 
vasárnap számoltak be amerikai 
kutatók.

Negyven különböző génen 
fellelt génmutációk a kuta-
tók szerint megmagyaráz-

hatják, hogy miért gyakori a szki-
zofrénia előfordulása világszerte, a 
betegség ugyanis minden századik 
embert érint valamikor élete során. 
A szkizofréniások mintegy tize-
dénél valamelyik szülő is érintett. 

A mostani kutatás azt mutatta, 
hogy a genetika azokban az ese-
tekben is szerepet játszik, amikor 
családi halmozódásról nincs szó. 
Egy személy DNS-e nem tökélete-
sen azonos másolata szülei geneti-
kai kódjának, mutációk fordulnak 
elő, amikor a spermiumok és a 
petesejtek kialakulnak. A Colum-
bia Egyetem orvosi központjának 
munkatársai 225 ember örökítő 
kódját elemezték, akik közül egye-
sek szkizofréniával éltek, míg má-
sok nem, és megállapították, hogy 
negyven gén összefüggésben van a 
szkizofréniával.

a Csíkszeredai megyei sürgősségi 
kórház osztályain naponta megfor-
dulnak gyógytornászok, speciális 
mozgással segítve egyes neuroló-
giai betegségekben, de akár szív- 
és érrendszeri betegségekben 
szenvedők, különböző műtéteken 
átesett betegek, vagy éppen fris-
sen szült kismamák felépülését. 
bár rég tudott, hogy a gyógytorna 
egyes betegségek során hatékony 
kiegészítője az orvosi kezelésnek, 
a kezdeményezés Csíkszeredában 
újszerű.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Együttműködési szerződést kö-
tött a Juventus Alapítvány a 
csíkszeredai kórházzal, melynek 

értelmében az alapítvány gyógytor-
nászai a kórházi osztályokon fekvő 
betegeknek tanítják meg azokat a 
tornagyakorlatokat, amelyekkel fel-
gyorsíthatják felépülésüket. 

A kezdeményező alapítvány 
munkássága egyébként nem új Csík-
szeredában, hiszen az alapítvány 
alelnöke, Kelemen Zsófia gyógytor-
nász már évek óta folyamatosan járja 
a csíkszeredai óvodákat, napköziket, 

ahol az oda járó kisgyerekeknek tart 
gyógytornát. Most bővítették tevé-
kenységüket, és a kórházban fekvő 
betegeket tornásztatják. 

„Kevesen tudják, hogy egy agy-
vérzésben, stroke-ban szenvedő 
beteg ritkán épül fel torna nélkül. 
Gyógytornával viszont elkerülhető, 
hogy ágyban forgatandó beteg ma-
radjon az illető, el lehet érni, hogy 
önellátó legyen” – magyarázta Kele-
men Zsófia. 

Azt viszont még kevesebben 
tudják, hogy különböző műtétek 
– például aranyér vagy prosztata-
műtétek után, de akár kézműtéteket 
követően is –, szívproblémák esetén, 
vesebetegeknél, vizelet-visszatartási 
gondokkal küszködők esetében  is 
igen jelentős javulást lehet elérni 
a gyógytornával, sőt a frissen szült 
kismamák – akár hüvelyi úton, akár 
császármetszéssel hozták világra kis-
babájukat – felépülése is meggyor-
sítható a szakszerű mozgással.

„Ez nálunk még annyira új, hogy 
mikor az első frissen császárolt kis-
mamát elkezdtem tornáztatni, még 
az asszisztensnők is riadtan figyel-
ték, hogy vajon mi lesz vele” – me-
sélte Kelemen Zsófia. 

A kórházi gyógytornán kívül a kis-
mamák és babák otthoni tornáztatását 
is vállalják az alapítvány szakemberei. 
Házhoz menve megtanítják a szülő-
ket, hogyan tornáztassák kisbabájukat 
úgy, hogy minél jobban elősegítsék a 
mozgásfejlődést, megtanítják a baba 
kádas úsztatását, három hónapos kor-
tól pedig már medencében is úsztatják 
a babákat. 

„A babaúsztatás hatékonyságához 
nem fér kétség, a víznek fantaszti-
kus fejlesztő hatása van, ott egyszerre 
többféle inger éri a kicsit. Ezzel a moz-
gásformával megelőzhető például az 
úgynevezett tölcsér-mell kialakulása, 
azaz a mellcsont besüllyedése, és igen 
jól erősíti a törzs izomzatát” – magya-
rázza a szakember. 

Kelemen Zsófia azt mondja, ami-
kor a Juventus Alapítványt elindítot-
ták, kizárólag gyerekek és 18 év alatti 
fiatalok tornáztatásában gondolkod-
tak, ám akkora igény mutatkozott a 
felnőttek részéről is a gyógytorna iránt, 
hogy ezt is felvállalták. Csíkszeredá-
ban egyelőre Kelemen Zsófián kívül 
két gyógytornásszal dolgoznak, de bő-
víteni szeretnék csapatukat úgy, hogy 
szolgáltatásaik Udvarhely és Gyergyó 
környékén is elérhetőek legyenek. 

 illusztráció


