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Zsírtöbblet az emberi testben 
növeli a cukorbetegség kocká-
zatát, egy új vizsgálat tanúsága 
szerint a sok izomszövet viszont 
mérsékli a cukorbaj kezdetének 
veszélyét. Kaliforniai kutatók 
vizsgálatának eredményeit a Jo-
urnal of Clinical Endocrinology & 
Metabolism közölte.

A súlytöbblet a cukorbeteg-
ség egyik legfontosabb 
kockázati tényezője, de az 

izmosság jelentőségére eddig nem 

voltak vizsgálati adatok. Preethi 
Srikanthan és munkacsoportja az-
zal foglalkozott, hogy az emberi 
test izomtömegének van-e jelen-
tősége a cukorbaj kifejlődésének 
esélyére. Voltak korábbi megfigye-
lések, hogy az igen kevés izomzat 
fokozza az inzulinellenállás növe-
kedésének valószínűségét, de ezek 
kevés emberen történt megfigye-
lések voltak, arra pedig végképp 
nem volt adat, hogy a fokozott 
izomzatúak védettebbek volnának 
az anyagcsere ilyen zavara ellen. 

Az inzulin-ellenállás fokozódása 
a cukorbetegség egyik jellegzetes 
szakasza. Lényege az, hogy az in-
zulinra érzékeny szövetek az anyag-
csere-károsodás következtében csak 
az átlagosnál több inzulin jelen-
létében tudják a cukrot fölvenni. 
Ennek következtében a hasnyálmi-
rigyben lévő Langerhans-szigetek 
fokozott mennyiségben termelt 
inzulinnal igyekeznek az anyagcse-
re követelményeinek megfelelni. 
Ha nem kezdődik meg ilyenkor a 
gyógyszeres kezelés, a Langerhans-

szigetek béta-sejtjei kimerülnek és 
ezzel elindul a cukorbetegség. A 
jelenség kezdete tehát az inzulin-
ellenállás fokozódása, hogy a sej-
tek képesek legyenek ugyanannyi 
glukózt fölvenni. A kutatók 13 644 
embert vizsgáltak, meghatározva az 
izomtömegüket és az inzulin-ellen-
állás mértékét, illetve az esetleges 
cukor anyagcserezavar megjelené-
sét. A vizsgált személyek 20 évesnél 
idősebb felnőtt emberek voltak. 
Kiderült, hogy az inzulin-ellen-
állás a legkisebb izomtömegű 

embereknél a legkifejezettebb. A 
vázizomzat tömegének növeke-
dése arányos volt az inzulin-ellen-
állás csökkenésével: ha az izom-
zat 10 százalékkal fokozódott, az 
inzulinellenállás 12 százalékkal 
javult, a cukorbetegség esélyének 
12 százalékos mérséklődésével. 
A kutatók szerint ez azt jelenti, 
hogy a cukorbetegség javulását a 
súly csökkentése mellett a foko-
zott mozgás, a fittség javítása segíti, 
ezért az orvosoknak is ezt helyes 
támogatni.

Fittség Kontra diabétEsZ

A cukorbaj esélyét csökkenti, ha megizmosodunk

brit Kutatás

Gazdasággyarapító
a kerékpározás

A hAngos heAvy metAl Agresszivitást és gyorsuló szívműködést okoz

A szívbetegség vidámsággal,
zenével is gyógyítható

évente összesen 2,9 milliárd fon-
tot köszönhet a brit gazdaság a 
szigetországban egyre nagyobb 
népszerűségnek örvendő kerék-
pározásnak – derült ki egy tanul-
mányból.

Olyan tényezőket vettek fi-
gyelembe a biciklizés gaz-
dasági előnyeit vizsgáló 

tanulmányukban a London School 
of Economics (LSE) szakemberei, 
mint a kerékpárgyártók éves bevé-
telei, a kerékpárok és kiegészítőik 
értékesítése és a kerékpározáshoz 
kapcsolódó foglalkoztatottság. Az 
adatok szerint a brit gyártók 51 mil-
lió font bevételre tettek szert a tavaly 
értékesített 3,7 millió kétkerekűnek 
köszönhetően, ami 28 százalékkal 
haladta meg a korábbi év eladásait. 
A Sky televíziós csatorna és a brit ke-
rékpárversenyeket szervező British 
Cycling megbízásából készített ta-
nulmány szerint a biciklin közleke-
dő britek egy főre jutó éves „bruttó 
kerékpáros terméke” 233 font volt.

A kerékpárszektorban dolgozó 
23 ezer ember 500 millió fonttal 
gyarapította az állam bevételeit a 
több mint 100 millió fontot kitevő 
jövedelemadók és a társadalombiz-
tosítási hozzájárulások révén. A ta-
nulmány szerint 2010-ben összesen 
208 millió utat tettek meg a britek 
biciklin. A kerékpárosok száma 1,3 
millióval nőtt a korábbi évekhez 
képest, és elérte a 13 milliót.

Az újonnan csatlakozók, akik 
közül félmillióan már a rendszeres 
kerékpározók közé tartoznak, ösz-
szesen 685 millió fonttal gyarapí-
tották a gazdaság bevételeit, míg a 
„nagy öregek” teljes gazdasági-pia-
ci értéke 635 millió fontra rúgott. 
Az sem érdektelen, hogy a biciklin 
közlekedő dolgozók átlagosan 7,4, 
míg a kétkerekűeket nélkülöző tár-
saik 8,7 napnyi betegszabadságot 
vesznek ki évente. 

A tanulmány szerint ha a jelenle-
gi kerékpározási arány 20 százalék-
kal növekedne 2015-ig, az további 
megtakarításokat jelentene a gaz-
daságnak: 207 millió fontot a köz-
lekedési dugók ritkulása, 71 milliót 
a környezetszennyezés apadása és 
52 milliót az egészségügyi kiadások 
csökkenése miatt. „A jó hír az, hogy 
a strukturális, gazdasági, társadalmi 
és egészségügyi tényezők végre igazi 
előrelépéshez vezettek a brit kerék-
pározás területén” – idézte az LSE 
munkatársaként dolgozó Alexander 
Groust a The Guardian online ki-
adása. „A kormány teljes mértékben 
elkötelezett a kerékpározás, mint a 
közlekedés egyik egészséges és szó-
rakoztató formájának népszerűsí-
tése mellett. A biciklizés segít csök-
kenteni a forgalmi dugókat, több 
lehetőséget nyújt a gyerekeknek a 
testmozgásra, és szerepet játszhat a 
klímaváltozás ellen vívott harcban 
is” – fejtette ki véleményét Theresa 
Villiers közlekedésügyi miniszter.

a nevetés, a jókedv és a kelle-
mes muzsika hatékony megelőző 
kezelés a szívbajok ellen, a de-
presszió és a düh jelentős koc-
kázat a szívroham megjelenése 
szempontjából – ez derült ki az 
Európai szívgyógyászok Kong-
resszusának vasárnap Párizsban 
elhangzott előadásaiból.

Michael Miller amerikai ku-
tató és munkacsoportja 
már évek óta foglalkozik 

a humor és a szívbetegség kapcsolatá-
nak kérdésével. Első ilyen vizsgálatuk 
során 300 egészséges és koszorúér-be-
tegségben szenvedő embert kérdeztek 
meg, hogyan értékelik a különböző 
viccesnek, de nem egészen viccesnek 
is fölfogható helyzeteket. 

Az egyik kérdés az volt: mit szól-
nak ahhoz, ha egy baráti összejövete-
len azt látják, hogy valaki pontosan 
olyan ruhában jelent meg, mint ők? 
Egyes osztályzatot adhattak, ha egy-
általán nem érezték humorosnak, és 
ötöst, ha egész este ezen mulattak. 
Kiderült, hogy a szívbetegek közül 
sokkal többen érezték ezt a találko-

zást bosszantónak, mint a többiek.  
A kutatók egy másik tanulmányban 
azzal foglalkoztak, hogy több száz ön-
kéntes miképpen reagál egy fergeteges 
filmvígjáték jeleneteire, illetve másik 
alkalommal egy világháborús film 
legtragikusabb részére. Ultrahangos 
technikával mérték a verőerek tágu-
lását és szűkülését filmnézés közben. 
A szenvedést bemutató filmrészlet 
megtekintése közben az erek mérhe-
tően szűkültek, vagyis a véráramlás 
csökkent, míg az önfeledt kacagás 
ideje alatt kifejezett értágulás jelent 
meg. Miller professzor részletesen 
elemezte a 30-50 százalékos érátmé-
rő-változás magyarázatát: a vidámság 
az agyi endorfin-kiválasztást fokozza, 
ez pedig a verőerek belső felszínének 
sejtjeit ingerli arra, hogy több nitro-
gén-monoxidot válasszanak ki, ami a 
legerélyesebb értágító. 

Hans Joachim Trappe német 
szívgyógyász – és neves orgonista –, 
előadásában több ábrával idézte az 
olasz Luciano Bernardi kutatásait, 
aki bemutatta, hogy a harmonikus, 
lassú zene hatására a légzésszám és a 
vérnyomás csökken, valamint az ütem 

és a hangerő mérséklődése is hasonló 
változásokat idéz elő. Trappe vizsgála-
tai különösen Bach zenéjének kedvező 
hatását igazolta. Részletes tanulmány-
nyal igazolták az ellenkezőjét is: a 
heavy metal a műfajban szokványos 
hangerővel agresszivitást és gyorsuló 
szívműködést okoz, és hallgatásakor 
többször kimutattak szívritmuszava-
rokat is. Az Európai Kardiológusok 
Társaságának ötnapos kongresszusa 
szombaton nyílt meg Párizsban. A 
tudományos programban 400 tudo-
mányos ülésszak mellett 80 gyógy-
szer- és műszergyártó cégek által 
támogatott oktató program során 
ismertetik a kardiológia legújabb 
eredményeit. Az Európai Kardioló-
gusok Társasága első tudományos 
találkozóját 1952-ben, Londonban 
tartotta, azt követően négyévenként 
jöttek össze a szívgyógyászok, de a 
mind gyorsabb tudományos fejlődés 
miatt, az új módszerek és eredmények 
ismertetése végett 1988-tól már éven-
te rendezik meg a kongresszust. Az 
idei találkozó az eddigi legnagyobb: 
30 ezernél is többen jelentkeztek a 
részvételre.
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