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Állatkísérletekben a C-vitamin 
képes megszüntetni az Alz-
heimer-kór okozta elváltozáso-
kat. Svéd kutatók nagy figyel-
met keltő eredményeit a Journal 
of Biological Chemistry szakfo-
lyóirat közölte.

1906-ban írta le Alois Alzheimer 
német ideggyógyász a később 
róla elnevezett, súlyos memó-

riazavarral járó betegséget. A betegség 
egyáltalán nem ritka: a nemzetközi 
statisztikák szerint 65 éves kor fö-
lött a lakosság egy százaléka szenved 

benne, előfordulásának gyakorisága 
ötévente megduplázódik. Sokan az 
öregedés velejárójának tartják, de az 
utóbbi időben mind többet tudunk 
arról, hogy megjelenésében igen bo-
nyolult ideggyógyászati összefüggé-
sek játszanak szerepet.

A betegségben az agy bizonyos 
területein kórosan megváltozott fe-

hérjehalmazok, úgynevezett amiloid-
plakkok jelennek meg. A lerakódások 
az idegsejtek pusztulását okozzák, és 
legelőször az emlékezetet megőrző 
idegközpont területén alakulnak ki.

Katrin Mani, a svédországi 
Lundi Egyetem molekuláris orvos-
tudomány tanszékének vezetője írja 
munkacsoportjuk tanulmányában, 

hogy ha Alzheimer-kórban szenve-
dő egerek agyszövetét C-vitamin-
nal kezelik, jól látható, hogy a kóros 
fehérjelerakódások feloldódnak. Az 
állatkísérletek azt mutatták, a C-vita-
min nagyobb mennyiségben szívódott 
fel dehidro-aszkorbinsav formájában, 
ha azt egy éjszakára a hűtőszekrényben 
tartották. A kutatók is hangsúlyozzák, 

amit az ideggyógyászok tapasztalnak, 
hogy az Alzheimer-kórnak egyelőre 
bizonyítottan hatásos kezelési módja 
nincsen. Ugyanakkor több, különbö-
ző gyógyszerrel folynak klinikai vizs-
gálatok, melyek bizonyos mértékben 
a betegség tüneteinek megjelenését 
késleltetik.

Az antioxidáns hatású C-vi-
tamint sokféle kóros állapotban 
alkalmazták, ellentmondásos ered-
ményekkel. A svéd állatkísérletes 
adatok ismét ráirányították e készít-
mény gyógyítási lehetőségeire az or-
vostudomány figyelmét.
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Már kevés testedzés is elég, 
hogy tovább éljünk
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Az éjszakai műszak 
veszélyezteti a magzatot

két friss nemzetközi tanulmány is 
a mozgáshiány kockázatára hívja 
fel a figyelmet. A kutatások szerint 
már napi tizenöt perc testedzés 
három évvel meghosszabbítja, míg 
napi hat óra tévénézés öt évvel 
megrövidíti a várható élettartamot.

A Lancet orvosi szakfolyóirat-
ban közzétett kutatás szerint 
már napi 15 perc mozgás 14 

százalékkal csökkenti az elhalálozás 
kockázatát, és 3 évvel növeli a várha-
tó élettartamot azokhoz viszonyítva, 
akik fizikailag egyáltalán nem aktí-
vak. A vizsgálatot a tajvani Nemzeti 
Egészségkutató Intézet és a Tajvani 
Sport Egyetem kutatói végezték – 
számol be az Origo.

A mozgás előnyös hatásai eddig 
is ismertek voltak, az ajánlások azon-
ban általában heti 150 perc testedzés-
ről szóltak. A tajvani kutatók most 
arra voltak kíváncsiak, hogy ennél 
kevesebb mozgásnak is van-e hosszú 
távú előnyös hatása.

A kutatásba 400 ezer tajvani ön-
kéntest vontak be. A résztvevőket 
1996 és 2008 között rendszeresen 
teljes körű szűrővizsgálatnak vetet-
ték alá. A résztvevőket életmódjuk 
szerint öt kategóriába – fizikailag 
egyáltalán nem aktív, kicsit aktív, 
közepesen aktív, aktív és nagyon 
aktív – sorolták. Ezt követően a szű-
rővizsgálatok eredményei alapján a 
kutatók mindegyik csoportra kiszá-
mították az elhalálozás kockázatát 
és a várható élettartamot, majd az 
adatokat összevetették a fizikailag 
egyáltalán nem aktív csoport ered-
ményével.

Az inaktívokhoz képest azoknak, 
akik alig mozogtak (ők voltak a kicsit 
aktívak, átlagosan heti 92 perc, azaz 
körülbelül napi 15 perc mozgással), az 

átlagos halálozási kockázatuk 14 szá-
zalékkal, a daganatos betegségek mi-
atti elhalálozási kockázatuk pedig 10 
százalékkal volt alacsonyabb. A napi 
15 percet mozgók várható élettartama 
3 évvel nagyobb volt, mint az egyálta-
lán nem aktívaké.

Minden 15 perc napi pluszmoz-
gás 4 százalékkal csökkentette az 
általános halálozási kockázatot és 
1 százalékkal a daganatos betegsé-
gekben való elhalálozás kockázatát. 
Ezek az előnyök minden korosz-
tályra és mindkét nemre érvényesek 
voltak, még a szív- és keringési be-
tegségekkel küzdők esetében is. Az 
eredmények szerint tehát már mini-
mális napi mozgással sokat tehetünk 
egészségünkért.

A másik vizsgálatot az ausztráliai 
Queenslandi Egyetem kutatói vé-
gezték. A British Journal of Sports 
Medicine című brit szakfolyóirat-
ban közzétett vizsgálatban azt mo-
dellezték, hogy a tévé előtt eltöltött 
órák hogyan befolyásolják a várható 
élettartamot.

A vizsgálatban 11 ezer felnőtt té-
vénézési szokásait és egészségi állapo-
tát elemezték. A 25 éves vagy annál 
idősebb ausztráliai népesség adatain 
alapuló statisztikai modell segítségével 
elvégzett számítás azt mutatta, hogy a 
napi hatórás televíziózás átlagosan öt 
évvel csökkenti a várható élettartamot. 
A sok ülés elsősorban a szívinfarktus és 
a stroke kockázatát növeli. A statiszti-
kai számítások szerint 25 éves kor után 
minden egyes tévé előtt töltött óra 22 
perccel csökkenti a tévénéző várható 
élettartamát.

Összehasonlításképpen: a statisz-
tikák szerint 50 éves kor felett a do-
hányzás több mint négy évvel rövidíti 
meg az életet, minden egyes cigaretta 
11 percet vesz el belőle. 

Az éjszakai műszakban dolgozó vá-
randós nőknél kis mértékben nőhet 
a koraszülés vagy kis súlyú baba 
szülésének kockázata – állapította 
meg egy tanulmány, amely a témá-
ban végzett kutatási eredményeket 
vetette össze. A többezernyi vá-
randós nőt vizsgáló 23 tanulmány 
alapján készült elemzés szerzői 
ugyanakkor hangsúlyozták, hogy 
amennyiben valóban fennáll a koc-
kázat, az nagyon csekély.

Matteo Bonzini, a BJOG fo-
lyóiratban publikált mun-
ka vezető szerzője meg-

jegyezte: a rendes, nappali munkát 
összevetve a többműszakos munkával, 
nem találtak szoros kapcsolatot a ko-
raszülés kockázatának növekedésével. 
Az elmélet szerint a nem nappali rend-
ben – kilenctől ötig – végzett munka 
hatással lehet egy nő reprodukciós 
funkciójára, mivel az felborítja a test 
biológiai óráját, és megzavarja a nor-
mális hormonális működést.

Egy közelmúltban született ame-
rikai tanulmány például kimutatta, 
hogy a váltóműszakban dolgozó 
nővéreknél gyakrabban fordul elő 

szabálytalan menstruációs periódus, 
mint azoknál, akik mindig azonos 
munkaidőben dolgoznak. Ez a ku-
tatási eredmény arra utalt, hogy a 
váltóműszak esetleg kihathat a ter-
mékenységre is.

Hogy valóban így áll-e a dolog, 
az egyelőre nem bizonyított. Egyes 
tanulmányok egymásnak ellent-
mondó eredményre jutottak abban 
a kérdésben, hogy az éjszakai mű-
szak növeli-e a koraszülés, illetve 
a kis súlyú baba szülésének kocká-
zatát vagy sem. Ugyanakkor több 
tényező ismerete magyarázhatná a 
váltott műszakban végzett munka 
és a terhességgel kapcsolatos prob-
lémák közötti esetleges kapcsolatot. 
Az éjszaka dolgozó nők például 
alacsonyabb jövedelműek lehetnek, 
többen dohányozhatnak közülük, és 
általában kevésbé egészséges életet 
élhetnek, mint a normális munka-
időben dolgozók.

Akadnak olyan tanulmányok, 
amelyek az említett tényezők sok 
variációját veszik figyelembe, más 
munkák azonban nem – mutattak 
rá a kutatók. A 23 tanulmány összes 
eredményének összevetéséből végül 

az derült ki, hogy az éjszakai műszak-
ban dolgozó nőknél 16 százalékkal 
nagyobb a kockázata a koraszülés-
nek, mint a rendes nappali műszak-
ban dolgozóknál.

Amikor azonban a tudósok 
számos tanulmányt félretettek – 
amelyek minőségét nem találták 
kielégítőnek, vagy amelyek nem 
vették figyelembe, hogy a kisma-
mák dohányoztak-e, illetve amelyek 
nem orvosi véleményen, hanem a 
nők saját beszámolóin alapultak –, a 
megmaradt tanulmányok adatainak 
összegzése után eltűnt a kockázati 
különbség az éjszakázó és a normál 
műszakban dolgozó nők között.

A kisbabák méretét tekintve 
12 százaléknyival magasabb koc-
kázat mutatkozott az éjszakázó 
kismamáknál a kisebb súlyra, de 
ez az eredmény statisztikailag nem 
volt elég erős – közölték a kutatók. 
A tanulmány szerzői szerint min-
denképpen további kutatásokra 
van szükség a témában, egyúttal 
javasolták, hogy a váltott műszakú 
munkahelyeken engedélyezzék a 
várandós nők számára, ha kívánják, 
az állandó nappali beosztást. 

Életmód

A várandós nők számára inkább a munkahelyi állandó nappali beosztást javasolják a szakemberek illusztráció

Napi negyed óra mozgás három évvel növelheti az élettartamot illusztráció


