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Aki alvásproblémákkal küzd, 
hajlamosabb a szív- és érrend-
szeri betegségekre is, ezen pe-
dig az altatószerek sem segíte-
nek – mutatta ki egy széleskörű 
norvég kutatás, amelynek ered-
ményei a Circulation című folyó-
iratban jelentek meg.

Lars E. Laugsand és munkatár-
sai olyanokat vizsgáltak, akik 
az álmatlanság valamely for-

májával küzdöttek: vagy képtelenek 
voltak elszenderülni altató nélkül, 
vagy gyakran felébredtek éjszaka, 
vagy fáradtan ébredtek minden reg-
gel. A kutatók 52 610 norvég felnőtt 
nő és férfi 1996–1997 közötti, alvás-
ra vonatkozó panaszait dolgozták 
fel. Ezt követően 11 éven keresztül 
követték a páciensek további sorsát, 
az esetleges infarktus megjelenését 

vagy a hirtelen szívhalál bekövetkez-
tét, illetve az alvászavar hátterében 
álló pszichiátriai rendellenességeket 
(szorongás, depresszió).

A tudományos értékelés során fi-
gyelembe vették az életkort, a családi 
körülményeket, az iskolázottságot, a 
vérnyomást és a testsúlyt, az esetleges 
cukorbetegséget, a testmozgást, sőt 
még azt is, hogy a vizsgált személy 
váltóműszakban dolgozott-e. A 
megfigyelés 11 esztendeje alatt 2368 
résztvevő kapott szívinfarktust.

A statisztikai elemzés azt mutat-
ta, hogy aki a megelőző hónapban 
szinte soha nem tudott elaludni, 
45 százalékkal esélyesebb a szív-
infarktusra. A nyugtalanul alvók 
szívrohamkockázata 30 százalékkal 
nagyobb, a reggelenként fáradtan 
ébredők rizikója 27 százalékkal ha-
ladta meg az átlagnépességét.

A napi rendszerességgel sze-
dett aszpirin jelentősen 
csökkenti a bélrák kiala-

kulásának kockázatát – idézte 
brit kutatók megállapítását a 
BBC hírportálja.

A követéses vizsgálatba 861 
Lynch-s zindrómával élő embert 

vontak be, akiknél örökletes okok 
miatt nagyobb a béldaganat kiala-
kulásának kockázata.

A napi 600 milligramm aszpirint 
szedők csoportjában 19 béltumort 
diag nosztizáltak a követés ideje alatt, 
míg a kontrollcsoportban 34-et, ami 
44 százalékos kockázatcsökkenést je-

lent a szert szedők javára. Abban az 
alcsoportban pedig, amelynek részt-
vevői legalább két éven át szedték 
az aszpirint, 63 százalék volt a rák-
kockázat csökkenésének mértéke. 
A tanulmányt a The Lancet című 
brit orvosi folyóiratban ismertették 
részletesen.

A jógagyakorlatok segítenek a 
derékfájáson, nagyjából ugyan-
annyira, mint a hagyományos 
fizioterápia. A jógához kap-
csolódó meditációnak azonban 
nincsen testi hatása – állapítot-
ták meg amerikai kutatók vizs-
gálatukban.

Nemzetközi statisztikák 
szerint a tudományos or-
vosi ellátás mellett – vagy 

gyakorta éppen azzal szemben – az 
iparilag fejlett országokban mind 
több beteg fordul a természetgyógy-
ászathoz. Az Egyesült Államokban 
a jóga az alternatív orvoslás hatodik 
helyezettje, ami azt jelenti, hogy az 
amerikaiak 6,1 százaléka egészség-
ügyi célból jógázik.

Az indiai eredetű komplex gya-
korlatrendszer egyfajta önismereti 
útként határozza meg magát, mellyel 
meditatív lelkiállapot idézhető elő, 
ez pedig sok testi és lelki panaszon 
segíthet, például tudományos meg-
figyelések igazolták, hogy így csök-
kenthető a magas vérnyomás.

Sokan ismétlődő gerincpana-
szok miatt végeznek jógagyakorla-
tokat. Karen J. Sherman és munka-
társai hat amerikai nagyvárosban 
kerestek önként jelentkezőket arra 
a vizsgálatra, melyben a jógázás, il-

letve a fizioterápiában használatos 
izomgyakorlatok eredményességét 
hasonlították össze.

Összesen 228 felnőtt került a 
vizsgálatba, akiket véletlenszerűen 
soroltak három csoportba, a jógázó-
kéba, vagy azok közé, akik szakembe-
rek segítségével 15 féle izomgyakor-
latot végeztek panaszaik javítására, 
illetve egy kisebbe, amely csak a de-
rékfájás idején használható életmód-
tanácsokat tartalmazó könyvecskét 
kapott. Mindkét csoport tagjai 12 
hétig folytatták a programot.

A jógaprogram figyelembe vet-
te az egyéni fizikai és lelki körül-
ményeket. A programban voltak 
légzőgyakorlatok és a végén relaxá-
ció is. A testgyakorlatokkal kezelt 
csoport tagjai a különböző izom-
csoportok megfeszítését összesen 52 
percig végezték.

A leggyengébben a könyvből, 
saját gyakorlatok végzésével pró-
bálkozók derékpanaszai javultak. 
A jógázók fájdalmai jelentősen 
csökkentek már a program 12. he-
tétől. A jógázás azonban nem ho-
zott komolyabb enyhülést, mint a 
megfelelően vezényelt fizioterápiás 
izommozgás. A kutatók szerint a 
jóga esetében is az izomfeszítés és a 
testtartás változása hozta a javulást 
és nem a meditáció.

HogyAn jAvítjA A jógA A derékfájást?

Nem a meditáció segít

gyAkrAbbAn kAp szívinfArktust, Aki rosszul Alszik

Az altatószer sem segít

Az aszpirin csökkenti a bélrák kockázatát

 illusztráció

A gyermekkori visszatérő felső 
légúti fertőzések megelőzésére 
a legtöbb, amit egy szülő tehet, 
hogy tápanyagban gazdag, ve-
gyes étrenddel kínálja a gyerme-
ket, figyel a gyerek D-vitamin-
pótlására, és minél több időt 
töltenek együtt a szabadban.

Ha a gyermek tartózkodik 
eleget a friss levegőn, és 
zöldségekben-g yümöl-

csökben gazdag, vegyes táplálkozást 
folytat, nincs szüksége multivitamin-
készítményekre télen sem – mond-
ják az origo.hu által megkérdezett 
szakértők. 

„A felmérések szerint a ma-
gyar gyerekek harmada fogyaszt 
multivitamint. Amennyiben az ét-
rend nem megfelelő, a vitaminnak 
van létjogosultsága. Sajnos, inkább 
azok jutnak hozzá ezekhez a készít-
ményekhez, akiknek nem lenne rá 
szükségük, míg azok a gyerekek, 
akik mennyiségileg és minőségileg is 
alultápláltak, nem engedhetik meg 
maguknak a multivitaminokat” – 
mondja dr. Klujber Valéria csecsemő- 
és gyermekgyógyász, a magyarorszá-
gi Országos Gyermekegészségügyi 
Intézet osztályvezetője. A szakértő 
szerint fontos lenne, hogy lehetőleg 
helyi és szezonális gyümölcsöket, 
zöldségeket fogyasszunk. A gyümöl-
csök közül október–novemberben 
van szezonja például az almának, a 
birsalmának, egyes körte- és szőlő-
fajtáknak, a naspolyának, a diónak 
és a gesztenyének. A zöldségek kö-

zül érdemes ilyenkor a padlizsánt, a 
brokkolit, a káposztaféléket, a meté-
lőhagymát, a fekete retket, a céklát, a 
zellert, a csicsókát vagy a sütőtököt 
választani.

Ajánlott a d-vitamin-
kiegészítés
„Multivitamin helyett inkább 

bőséges zöldség- és gyümölcsfogyasz-
tást szoktam javasolni”– mondja 
dr.Pácz Ferenc, a Bethesda Gyermek-
kórház Pulmonológiai szakrendelé-
sének vezetője.”Ha azonban a gyerek 
nem hajlandó zöldséget-gyümölcsöt 
enni, akkor a téli időszakban javasolt 
a vitaminkészítmények adása, ezek 
ásványi anyagokat és nyomelemeket 
is tartalmaznak. Ugyancsak van lét-
jogosultsága a vitaminkészítmények-
nek a gyakorta beteges gyerekeknél, 
illetve a hosszantartó betegség után 
lábadozóknál is, de jó hatást látunk 
Béres-csepp és grapefruitmag-kivo-
nat alkalmazásánál is.”

A gyakori légúti fertőzések meg-
előzésében a tüdőgyógyász fontos-
nak tartja a megfelelő C- és D-vita-
min-ellátottságot. „Fontos azonban 
tudni, hogy a különféle vitaminokra 
és nyomelemekre vonatkozó aján-
lások alapvetően nem megelőzésre, 
hanem az ismert hiányállapotok 
kiküszöbölésére születtek. C-vi-
taminból például napi 80 milli-
gramm az ajánlás, ami a skorbut 
elkerüléséhez szükséges, de közben 
ismert, hogy Szent-Györgyi Albert 
naponta egy grammot fogyasztott 
belőle. Amikor világszerte meg-

születtek a D-vitaminra vonatkozó 
ajánlások, a megalkotóik szeme előtt 
a babák csontrendszerének egész-
séges fejlődése állt. Azóta azonban 
egyre több élettani folyamatban iga-
zolják a D-vitamin szerepét, és ma 
már a tél végi fertőzéseket is inkább 
a D-vitamin-hiánynak, és nem a 
C-vitamin-hiánynak tulajdonítják. 
Egységes ajánlás nincsen rá, de úgy 
vélem, a gyerekorvos által felírt 
D-vi tamin-készítmény rendszeres 
szedése egyéves kor után is hasznos 
minden gyermek számára”– mond-
ja Klujber Valéria.

„Fontos azonban, hogy min-
denki számára egységes csodasze-
rek nincsenek, sem a megelőzés-
ben, sem a gyógyításban. Minden 
gyerek, minden szervezet más, és 
mindenkinél mások a hajlamosító 
tényezők is. Van, akinél a dohány-
füst, van, akinél a szennyezett vá-
rosi levegő, másnál az alultáplált-
ság vagy pedig a hat testvére növeli 
meg a téli felső légúti betegségek 
gyakoribb kialakulásának kocká-
zatát” – mondja az Országos Gyer-
mekegészségügyi Intézet gyermek-
orvosa.

„Ezért a legfontosabb, hogy az 
anyuka ismerje a gyerekét, és hogy 
ő bízzon, higgyen benne, hogy az al-
kalmazott szer használ a gyereknek. 
De a fertőzést egy szer sem képes 
önmagában legyűrni, hanem a szer-
vezet győzi le. Ezért sokszor a gyerek 
állapotán a hagyományos törődés, 
ápolás sokkal többet segít, mint egy 
pirula.” 

 illusztráció

HogyAn készítsük fel A gyereket Az őszi-téli betegségek ellen?

Friss levegő, zöldség, gyümölcs


