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Νέες μητέρες κινδυνεύουν
με ψυχωσικό επεισόδιο
Νέα στοιχεία
για αιμοποιητικά
κύτταρα
ΛΟΝΔΙΝΟ: Γερμανοί επιστήμονες χρησιμοποιώντας μια νέα τεχνική απεικόνισης κατάφεραν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία που ένα μόνο κύτταρο μπορεί να δώσει το έναυσμα παραγωγής αιμοποιητικών κυττάρων,
ενισχύοντας έτσι την κατανόηση των
βλαστοκυττάρων. Όπως αναφέρεται
στο επιστημονικό έντυπο Nature, ο
δρ Τιμ Σρέντερ και οι συνεργάτες του
στο Ινστιτούτο Έρευνας Βλαστικών
Κυττάρων του Μονάχου, ελπίζουν ότι
θα μπορέσουν να δημιουργήσουν αίμα σε εργαστηριακό περιβάλλον που
τα νοσοκομεία θα χορηγούν σε ασθενείς που χρήζουν μετάγγισης. Αυτό
που προσπαθούν να αποσαφηνίσουν
είναι αν το αίμα όντως παράγεται κατά
τη διαδικασία της ανάπτυξης. Τα αιμοποιητικά κύτταρα γεννιούνται κατά τη
διάρκεια της ανάπτυξης του εμβρύου
και θέλησαν να δουν από ποιο τύπο
κυττάρων προέρχονται.
Μελετώντας εκατοντάδες ενδοθηλιακά κύτταρα που αποικίζουν τα αιμοφόρα αγγεία, οι ερευνητές ανακάλυψαν μια υποομάδα που είχε την ικανότητα να σχηματίζει αιμοποιητικά
κύτταρα. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι ερευνητές ποιος ακριβώς
κυτταρικός τύπος παράγει το αίμα. Είναι το προαπαιτούμενο για τη χειραγώγηση του οργανισμού να παράγει
αιμοποιητικά κύτταρα από τα εμβρυονικά βλαστικά κύτταρα σε εργαστηριακό περιβάλλον. Οι ιατροί ελπίζουν ότι θα μπορέσουν μελλοντικά να
χρησιμοποιήσουν τα παραπάνω στοιχεία στη λεγόμενη ιατρική αναγέννησης για εξατομικευμένες μεταμοσχεύσεις ιστών και ίσως και οργάνων
που θα αναπτύσσονται από τα ίδια τα
κύτταρα του ασθενή.

>Τον πρώτο μήνα μετά τον τοκετό σύμφωνα με έρευνες
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Οι νέες μαμάδες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν ψυχωσική νόσο τον πρώτο μήνα μετά τον τοκετό, σύμφωνα
με έρευνα που δημοσιεύεται στο επιστημονικό
έντυπο PLoS Medicine. Η δρ Κριστίνα Χάλτμαν
από το Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Στοκχόλμης,
εξηγεί ότι αυτό ισχύει και για τις μητέρες που
έχουν νοσηλευθεί για ψυχιατρικό νόσημα στο
παρελθόν και για όσες δεν έχουν ανάλογο ιστορικό. Περίπου μία στις 1.000 γυναίκες, εκδηλώνει επιλόχεια ψύχωση και οι συνέπειές της είναι σοβαρές τόσο για τη μητέρα όσο και για το
παιδί. Οι μητέρες που χάνουν επαφή με την πραγματικότητα, μπορεί να κάνουν κακό στον εαυτό
τους και το παιδί και επίσης διατρέχουν κίνδυνο
μελλοντικών επεισοδίων ψύχωσης.

Στην υγρασία οφείλεται
η εξάπλωση της γρίπης

Οι συνέπειες είναι σοβαρές τόσο
για τη μητέρα όσο και για το παιδί
Οι ερευνητές διερεύνησαν πότε ο κίνδυνος επιλόχειας ψύχωσης είναι μεγαλύτερος και εξέτασαν επίσης τους παράγοντες που μπορούν να
βοηθήσουν στον εντοπισμό των γυναικών που
κινδυνεύουν. Εξέτασαν λοιπόν πληθυσμιακά
αρχεία 745.596 Σουηδών γυναικών που γέννησαν πρώτη φορά την περίοδο 1983-2000. Εντοπίστηκαν 892 γυναίκες (ή 1,2 άτομα ανά 1.000
τοκετούς) που είχαν νοσηλευθεί για ψύχωση
εντός 90 ημερών από τον τοκετό. Σχεδόν, το ένα
τρίτο των γυναικών είχαν νοσηλευθεί εντός μιας
εβδομάδας από τον τοκετό, ενώ το 59% εντός
δύο εβδομάδων από τη γέννα. Σχεδόν οι μισές
δεν είχαν νοσηλευθεί ποτέ πριν για ψυχιατρικά
προβλήματα. Για τις γυναίκες αυτές, ο κίνδυνος να νοσηλευθούν για ψυχωσικό επεισόδιο
εντός του πρώτου μήνα από τον τοκετό ήταν
10πλάσιος απ’ ό,τι όταν το παιδί είχε συμπληρώσει το πρώτο τρίμηνο ζωής. Οι γυναίκες αυτές διέτρεχαν επίσης μεγαλύτερο κίνδυνο αν
ήταν 35 ετών και άνω, ενώ η απόκτηση παιδιού
με μεγάλο σωματικό βάρος ή η ύπαρξη διαβήτη λειτουργούσαν προστατευτικά.
Αυτό, ενδεχομένως να συμβαίνει διότι οι γυ-

ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Στην ανίχνευση της
τροφικής δυσανεξίας
ΙΣΩΣ ΝΑ ΑΠΟΡΗΣΑΤΕ πολλές φορές ακούγοντας ότι, η δυσανεξία σας στο γάλα,
στο ψωμί, στη μαγιά, στην ντομάτα ή στον καφέ ευθύνονται για τις ημικρανίες ή
τους πονοκεφάλους σας, για τα φουσκώματα ή τους πόνους στο στομάχι και στα
έντερα, ή για παθήσεις όπως το άσθμα, ρινίτιδα, έκζεμα και ακμή, είτε ακόμα και για
το βάρος σας που δεν μειώνεται, παρά την εντατική σας δίαιτα και την υγιεινή σας
διατροφή. Κι όμως, όσο παράξενα κι αν σας φαίνονται όλα αυτά, πολλές φορές ο δικός σας οργανισμός αρχίζει να συμπεριφέρεται περίεργα και μη φυσιολογικά απέναντι σε τροφές που κατά κανόνα θεωρούνται αβλαβείς και υγιεινές, προκαλώντας του
τροφική δυσανεξία. Θα μπορούσαμε επομένως, να χαρακτηρίσουμε ως τροφική δυσανεξία την κάθε ανώμαλη αντίδραση του οργανισμού σε χημικά ή τοξικά ερεθίσματα κάποιας τροφής ή συστατικά αυτής και ειδικότερα στην αδυναμία κατανάλωσης
και απορρόφησής της από τον οργανισμό. Αυτή η συνεχής αμυντική διαδικασία, επιδρά σε πάρα πολλούς ενδογενείς μηχανισμούς του οργανισμού, διαταράσσοντας τη
βιοχημεία του και προκαλώντας αποδυνάμωση και φθορά του ανοσοποιητικού μας
συστήματος, με τελικό αποτέλεσμα την αυξημένη ευαισθησία του σε διάφορους παθογόνους παράγοντες και τη συνεχή έκθεση και ευπάθειά του σε διάφορες παθήσεις. Διάφορες επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι η
τροφική δυσανεξία συνδέεται με κάποιες χρόνιες παθήσεις
Του Σώτου Σ.
Μανναρίδη
και προβλήματα κυρίως όπως γαστρεντερολογικά (σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, φουσκώματα, δυσκοιλιότητα), νευροψυχολογικά (ημικρανίες, σύνδρομο χρόνιας κόπωσης,
πονοκεφάλους), αναπνευστικά (άσθμα, ρινίτιδα), δερματολογικά (έκζεμα, ψωρίαση, ακμή), μυοσκελετικά (αρθρίτιδα,
μυαλγίες) κ.λπ. Πρόσφατες επιστημονικές έρευνες συνδέουν, επίσης, την τροφική δυσανεξία και με αυτοάνοσα νοσήματα όπως η πολλαπλή σκλήρυνση, ο παιδικός αυτισμός. Σύμφωνα με πρόσφατες
έρευνες, η Βρετανική Αλλεργιολογική Εταιρεία αναφέρει ότι η τροφική δυσανεξία ταλαιπωρεί το μισό (45%) περίπου πληθυσμό παγκόσμια, προκαλώντας του διάφορες
παθήσεις και προβλήματα. Αυτός ήταν ουσιαστικά και ο λόγος που οδήγησε τους επιστήμονες στη δημιουργία μιας αξιόπιστης και αποτελεσματικής εξέτασης για την ανίχνευση της τροφικής δυσανεξίας. Και η απάντηση ήρθε τελικά μέσα από την τεχνολογία της γενετικής. Η εταιρεία Genesis Diagnostics αντιλαμβανόμενη την τεράστια
σημασία και προοπτική της νέας αυτής τεχνολογίας στον τομέα της υγείας και της
διατροφής, προχώρησε στη δημιουργία της πρώτης παγκόσμιας διαγνωστικής εξέτασης για την ανίχνευση της τροφικής δυσανεξίας, με αυτή τη μέθοδο (FoodPro Test
Microarray IgG), χρησιμοποιώντας ουσιαστικά και πρακτικά την τεχνολογία της γενετικής στην ανίχνευση της τροφικής δυσανεξίας. Η τεχνολογία Microarray περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1987 ως διατάξεις (arrays) για τη μελέτη του DNA και την
ανίχνευση των αλλοιώσεων, μεταλλάξεων κ.λπ. σε μερικές δεκάδες γονίδια. Αργότερα το 1995, η αναγκαιότητα για την ολοκληρωμένη αυτή μελέτη, οδήγησε τους επιστήμονες στη μικρογράφηση αυτής της τεχνολογίας με τη μορφή των μικροδιατάξεων (Microarrays) επιτρέποντας έτσι την πλήρη, ταυτόχρονη και ταχύτατη μελέτη χιλιάδων γονιδίων, με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Η επαναστατική αυτή τεχνολογία έχει αλλάξει ήδη τα δεδομένα στην ιατρική, αφού αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο
της μοριακής έρευνας και αναμένεται να εξελιχθεί σε ένα πανίσχυρο όπλο της ιατρικής στον τομέα της διάγνωσης. Τα κλινικά αποτελέσματα της μεθόδου αυτής, έχουν
επιβεβαιωθεί με επιστημονικές μελέτες από τη Βρετανική Αλλεργιολογική Εταιρεία,
το Γαστρεντερολογικό τμήμα του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου South Manchester,
το Migraine Action Association, καθώς και από αρκετά άλλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία και ινστιτούτα ερευνών. Όπως αποδεικνύεται και από τις επιστημονικές έρευνες,
το υψηλό επίπεδο που παρέχει η τεχνολογία Microarray, καθώς και η αξιοπιστία και η
ακρίβεια των αποτελεσμάτων της έναντι άλλων, μη επιστημονικά τεκμηριωμένων μεθόδων, όπως οι κυτταροτοξικές, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρομαγνητικής
ενέργειας κ.λπ., καθιστά πλέον την αιματολογική αυτή εξέταση ως τη μόνη έγκυρη
και επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδο ελέγχου της τροφικής δυσανεξίας, προσφέροντας πλέον στους ειδικούς επιστήμονες της υγείας και της διατροφής, ένα ακόμη
«όπλο» στην αντιμετώπιση των διαφόρων ανεπιθύμητων προβλημάτων υγείας.
*Ο Σώτος Μανναρίδης είναι διευθυντής κλινικού εργαστηρίου

ναίκες με διαβήτη είναι υπό στενή ιατρική παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Πάντως, δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο γιατί συμβαίνει η επιλόχεια ψύχωση, αν και ορισμένα στοιχεία δείχνουν ότι η τεράστια πτώση
στα επίπεδα των οιστρογόνων που συμβαίνει
κατά τη διάρκεια του τοκετού μπορεί να είναι
ένας ενοχοποιητικός παράγοντας. Η πιθανότερη εξήγηση ίσως είναι ότι η εγκυμοσύνη βιολογικά και επίσης ψυχολογικά προκαλεί ψυχωσικά επεισόδια. Δεν υπάρχουν, όμως, ξεκάθαρα προειδοποιητικά σημάδια κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ότι η γυναίκα θα εκδηλώσει επιλόχεια ψύχωση, αν και ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τη γυναίκα που υποφέρει
από τραύμα ή άλλες επιπλοκές κατά τη διάρκεια του τοκετού, καθώς και για εκείνες που
γεννούν παιδιά με χαμηλό σωματικό βάρος.
Φυσικά, ο κίνδυνος είναι αυξημένος και για τις
γυναίκες των οποίων τα βρέφη αποβιώνουν
αμέσως μετά τον τοκετό.

ΑΘΗΝΑ: Γιατί η γρίπη εξαπλώνεται ραγδαία το χειμώνα
στις εύκρατες περιοχές του πλανήτη, αλλά σχεδόν εξαφανίζεται το καλοκαίρι; Το ερώτημα απασχολεί τους επιδημιολόγους εδώ και δεκαετίες και τώρα ίσως βρήκε την
απάντησή του. Σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη, οι
παθογόνοι μικροοργανισμοί ζουν περισσότερο και μεταφέρονται ευκολότερα από άνθρωπο σε άνθρωπο, όταν
στην ατμόσφαιρα είναι χαμηλότερη η απόλυτη υγρασία,
με άλλα λόγια όταν κάνει κρύο έξω και ο αέρας είναι πιο
ξηρός. Η απόλυτη υγρασία μετρά τη συνολική ποσότητα
υδρατμών στον αέρα σε μια δεδομένη θερμοκρασία,
ενώ η σχετική υγρασία είναι το ποσοστό (η αναλογία)
των υδρατμών στην ατμόσφαιρα, ένα νούμερο που αλλάζει με τη θερμοκρασία.
Οι μέχρι τώρα μελέτες είχαν εστιάσει στη σχετική υγρασία και δεν είχαν διαπιστώσει κάποια σχέση με τη γρίπη.
Ως αιτίες για την εξάπλωση της γρίπης, έχουν προταθεί
ότι ο ιός επιβιώνει καλύτερα σε κρύα περιβάλλοντα, ότι
οι άνθρωποι εκθέτουν περισσότερο το ανοσοποιητικό
τους σύστημα επειδή μένουν κυρίως μέσα το χειμώνα,
ότι το χαμηλότερο επίπεδο βιταμίνης D (λόγω μικρότερης έκθεσης στον ήλιο) εξασθενεί το ανοσοποιητικό σύστημα κ.ά. Όμως, η νέα έρευνα του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Όρεγκον με επικεφαλής τον Τζέφρι Σάμαν,
που δημοσιεύεται στο επιστημονικό έντυπο The
Proceedings of the National Academy of Sciences των
ΗΠΑ, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η απόλυτη υγρασία
όντως έχει στενή σχέση με τη γρίπη και εξηγεί σε μεγάλο
βαθμό την εξάπλωσή της. Οι ερευνητές πάντως παραδέχονται ότι ακόμα δεν κατανοούν ακριβώς τι είναι αυτό
στην απόλυτη υγρασία που αρέσει στον ιό της γρίπης.
Όμως, οι επιστήμονες συνιστούν, ειδικά στα νοσοκομεία
και τις κλινικές, όπου συνήθως εξαπλώνεται η ασθένεια,
να αυξηθούν τα επίπεδα απόλυτης υγρασίας.
«Κάναμε ένα βήμα κοντύτερα σε ένα μηχανισμό εξάπλωσης της γρίπης», δήλωσε ο επιδημιολόγος του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ Μαρκ Λίπσιτς.

«Μεταμφιέζονται» και ξεγελούν Κολπικό τζελ ίσως να
τα βακτήρια της μηνιγγίτιδας
προστατεύει από το AIDS
ΛΟΝΔΙΝΟ: Για πρώτη φορά, ο «ύπουλος»
τρόπος με τον οποίο δρουν τα βακτήρια της
επικίνδυνης μηνιγγίτιδας, μιμούμενα τα ανθρώπινα κύτταρα, προκειμένου να αποφύγουν τις άμυνες του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος, αποκαλύφθηκε από
Βρετανούς επιστήμονες. Η έρευνα των ερευνητών από τα Πανεπιστήμια Οξφόρδης, με
επικεφαλής την καθηγήτρια Σούζαν Λι της
Σχολής Παθολογίας «Σερ Ουίλιαμ Νταν» και
Ιμπέριαλ του Λονδίνου με επικεφαλής τον
καθηγητή Κρίστοφ Τανγκ του Κέντρου Μοριακής Μικροβιολογίας και Μολύνσεων, η
οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature, μπορεί να οδηγήσει στην
ανάπτυξη νέων εμβολίων που θα παρέχουν
καλύτερη προστασία.
Η μηνιγγίτιδα προκαλεί μια φλεγμονή στις
μεμβράνες του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Η μόλυνση μπορεί να οφείλεται σε ιό ή βακτήριο, αλλά η βακτηριακή μηνιγγίτιδα είναι πολύ πιο σοβαρή και οδηγεί
σε θάνατο στο 5% περίπου των περιπτώσεων. Η ασθένεια πλήττει κυρίως βρέφη και
νεαρά παιδιά, αλλά όχι σπάνια προσβάλλει
επίσης εφήβους και ενήλικες. Έχει αποκτήσει απειλητική φήμη, επειδή εξελίσσεται
ραγδαία και μέσα σε λίγες ώρες οι άνθρωποι είναι ήδη σοβαρά άρρωστοι. Η κυριότερη αιτία μόλυνσης είναι το βακτήριο Neisseria

meningitides, που έχει διάφορες μορφές.
Η έρευνα μελέτησε τον τρόπο που μια πρωτεΐνη στο εξωτερικό περίβλημα του βακτηρίου επιτρέπει σε αυτό να ξεφεύγει τις επιθέσεις του ανοσοποιητικού συστήματος κι
έτσι να διαφεύγει την εξόντωσή του. Η πρωτεΐνη επιτρέπει στα βακτήρια να εμφανίζονται σαν ανθρώπινα κύτταρα και έτσι να «καμουφλάρονται». «Είναι σαν τα βακτήρια να
έχουν κλέψει το πανωφόρι κάποιου και το
φόρεσαν για να δείχνουν σαν αυτό», δήλωσε η καθηγήτρια Λι. Η νέα έρευνα ανέλυσε
το μηχανισμό «απόκρυψης» των επικίνδυνων βακτηρίων, γεγονός που ελπίζεται ότι,
σε συνεργασία με φαρμακευτικές εταιρείες, θα συμβάλει στην ανάπτυξη αποτελεσματικότερων εμβολίων.

ΜΟΝΤΡΕΑΛ: Ένα από τα δύο κολπικά τζελ
που δοκιμάζονται στις ΗΠΑ και την Αφρική για την προστασία από τον ιό του AIDS,
ίσως να περιορίζει πράγματι τον κίνδυνο
μόλυνσης για τις γυναίκες, ανακοίνωσαν
οι υπεύθυνοι της μελέτης. Το κολπικό τζελ
Pro 2000 της αμερικανικής φαρμακοβιομηχανίας Indevus μειώνει την πιθανότητα μόλυνσης κατά 30%, δείχνουν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα. Στη φάση Ι των
κλινικών δοκιμών, κατά την οποία ελέγχεται κυρίως η ασφάλεια των πειραματικών φαρμάκων, συμμετείχαν περίπου
3.100 γυναίκες στη Νότιο Αφρική, το Μαλάουι, τη Ζάμπια, τη Ζιμπάμπουε και τις
ΗΠΑ. Οι γυναίκες της μελέτης χωρίστηκαν
σε τέσσερις ομάδες. Η πρώτη ομάδα χρησιμοποίησε το Pro 2000, η δεύτερη το αντίστοιχο πειραματικό τζελ BufferGel της αμερικανικής RepProtect Inc., η τρίτη χρησιμοποίησε ένα τζελ χωρίς δραστική ουσία,
ενώ η τέταρτη δεν χρησιμοποίησε κανένα κολπικό σκεύασμα.
Όλες οι γυναίκες της μελέτης έλαβαν την
οδηγία να χρησιμοποιούν προφυλακτικό.
Οι γυναίκες στην ομάδα του Pro 2000 ήταν
30% λιγότερο πιθανό να μολυνθούν από
τον ΗΙV. Ωστόσο, η διαφορά από τις άλλες
ομάδες δεν ήταν στατιστικά σημαντική,
κάτι που σημαίνει ότι τα αποτελέσματα

ίσως οφείλονται σε καθαρή τύχη. Το ανάλογο σκεύασμα BufferGel δεν φάνηκε να
παρέχει καμία προστασία.
Πιο αξιόπιστα συμπεράσματα αναμένονται από μεγαλύτερη δοκιμή του Pro 2000,
με τη συμμετοχή 9.400 γυναικών στην
Αφρική, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο.

Ο καρδιακός παλμός ανιχνεύει
τον κίνδυνο στις γυναίκες
ΛONΔΙΝΟ: Η μέτρηση του καρδιακού παλμού των γυ- διακό παλμό σε 129.135 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίναικών σε φάση ηρεμίας μπορεί να προβλέψει τον κίν- κες, χωρίς ιστορικό καρδιακής νόσου. Οι μετρήσεις
δυνο εμφράγματος ή θανάτου από καρδιακή νόσο, δί- του καρδιακού παλμού ανά λεπτό μετά από ακινησία
νοντας στους ιατρούς έναν ανέξοδο τρόπο καταγραφής της συμμετέχουσας, έγιναν για να φανεί πόσο καλά λειτων κινδύνων για την υγεία, σύμφωνα με στοιχεία που τουργεί η καρδιά όταν δεν είναι στρεσαρισμένη. Οι γυδημοσιεύονται στο επιστημονικό έντυπο British Medical ναίκες με καρδιακό παλμό ηρεμίας άνω των 76 παλJournal. Η δρ Τζούντιθ Χσία και οι συμών/λεπτό είχαν 26% περισσότερες
νεργάτες της στο Πανεπιστήμιο «Τζορπιθανότητες εμφράγματος ή θανάτου
τζ Ουάσιγκτον», διαπίστωσαν ότι οι μεκαρδιακή νόσο συγκριτικά με εκείΑυξημένες πιθανότητες από
τεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που είνες που είχαν 62 παλμούς ανά λεπτό
χαν τις υψηλότερες τιμές καρδιακού όταν οι παλμοί είναι 76
ή λιγότερους. Οι γυναίκες θα πρέπει
παλμού εν ηρεμία ήταν πιθανότερο να ανά λεπτό σε κατάσταση λοιπόν να έχουν κατά νου ότι δεν είναι
υποστούν έμφραγμα ή να αποβιώσουν ηρεμίας
τόσο σημαντικό όσο το κάπνισμα, αλαπό καρδιαγγειακό νόσημα, συγκριτιλά έχει κλινική σημασία. Αξίζει να σηκά με αυτές που είχαν χαμηλότερες τιμειωθεί ότι οι ερευνητές μελέτησαν
μές. Παλαιότερες μελέτες, είχαν συσχετίσει τον καρ- και άλλους γνωστούς παράγοντες κινδύνου για την καρδιακό παλμό εν ηρεμία με τέτοια προβλήματα σε άν- διακή νόσο: υπέρταση, υψηλή χοληστερόλη, κάπνισμα,
δρες, αλλά η σχέση ήταν λιγότερο βέβαιη για τις γυναί- αλκοόλ. Αν και ο καρδιακός παλμός εν ηρεμία είναι συκες, εν μέρει διότι στις έρευνες δεν περιλαμβάνονται νήθως χαμηλότερος σε άτομα με καλή φυσική κατάαρκετές γυναίκες, ώστε να προκύψει ένα στατιστικά ση- σταση, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η μέτρηση αυτή
μαντικό αποτέλεσμα.
μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο εμφράγματος και στις
Οι ερευνητές, λοιπόν, μελέτησαν στοιχεία για τον καρ- γυναίκες ανεξαρτήτως της σωματικής άσκησης.

