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Erős összefüggést mutatott ki 
egy új tanulmány a homlok-
ráncok és a szívbetegségek 

között, hogy ennek hátterében mi 
állhat, azonban továbbra is rejtély 
maradt. „Nincsenek olyan egyér-
telmű jelek, mint a magas koleszte-
rinszint vagy a vérnyomás” – írta 
Yolande Esquirol, a francia Centre 
Hospitalier Universitaire de Tou-
louse intézet kutatóorvosa, a tanul-
mány rangidős szerzője a kiadott 
sajtóközleményben. „Azért kezdtük 
a homlokráncokat, mint markereket 
vizsgálni, mert könnyen észreve-
hetőek. Csak ránézünk egy ember 
arcára, és azonnal tudjuk, ha baj 
van és csökkenteni kell a kockázati 
tényezőket” – tette hozzá a kutató.

Szívproblémákra 
figyelmeztetnek

Ha egyértelműen sikerül igazol-
ni az Archives of Cardiovascular 
Diseases Supplements című orvosi 
szakfolyóiratban megjelent publiká-
ció megállapításait, a homlokráncok 
egy sor más különös jelhez (kéz-, bo-
ka-, lábduzzanatok, laza fogak, rán-
cos fölcimpa, óraüvegköröm, gyűrű 
a szivárványhártya körül, férfi as 
kopaszodás) csatlakozhatna, ami 
szívproblémákra fi gyelmeztet.

Persze nem minden ránc tekint-
hető fenyegetésnek, jegyzi meg az 
Origó. Korábbi tanulmányok szerint 

a szem sarkából kifelé sugárzó apró 
ráncok, a szarkalábak nincsenek 
kapcsolatban a szív- és érrendszer 
kóros elváltozásaival, természetes 
velejárói az öregedésnek és függnek 
az arcizmok mozgásától is. Fontos 
megjegyezni, hogy a fent ismertetett 
jellegzetességek nem váltják ki az 
alapos orvosi vizsgálatot, szimplán 
arra hívják fel a fi gyelmet, hogy a 
páciens komolyabban ki lehet téve 

a szív- és érrendszeri megbetegedé-
seknek. „Ha valakiről sejteni, hogy 
kardiovaszkuláris betegség fenye-
geti, a klasszikus rizikófaktorokat 
– magas vérnyomás, a vér glükóz- 
és lipidszintje – mindenképp elle-
nőrizni kell nála, de előzetesen lehet 
életmód változtató tanácsokat adni 
számára” – nyilatkozta Esquirol a 
The Conversation című magazinnak.

A szám és a mélység számít

A kutatás során összesen 3200 
dolgozó felnőttnél vizsgálták a 

homlokon megjelenő ráncokat. 
A kísérlet kezdetén az alanyok – 
akik 32, 42, 52 és 62 évesek voltak 
– mindannyian jó egészségnek 
örvendtek. A kutatók 1 és 3 pont 
között osztályozták a résztvevők 
homlokán megjelenő ráncok meny-
nyiségét és mélységét (0: nincs 
ránc; 3: sok és mély ránc látszik a 
homlokon). A nagyjából két évti-
zeden át zajló kutatás a következő 
eredményeket adta: az ez idő alatt 
különböző okok miatt elhunyt 233 
emberből 15,2 százalék 2 vagy 3 
pontot, 6,6 százalék 1 pontot, 2,1 
százalék pedig 0 pontot kapott.

Összegzésképpen a kutatók azt 
állapították meg, hogy a homlok-
ráncok számának és mélységének 
növekedésével párhuzamosan nőtt 
a kardiovaszkuláris megbetegedés 
rizikója. Akik 2 vagy 3 pontot kap-
tak azok 10-szer nagyobb eséllyel 
haltak meg valami szívprobléma 
miatt, mint a 0 pontot begyűjtők.

Ez az összefüggés akkor is igaz 
volt, amikor a kutatók más, szív-
problémákat előrevetítő tényező-
ket (életkor, nem, iskolázottság, 
vérnyomás, káros szenvedélyek, 
diabétesz, lipidszint) is fi gyelem-
be vettek. Elmélet mindeneset-
re létezik, ami magyarázhatná a 
kapcsolatot. A tanulmány szerzői 
úgy gondolják, a homlokráncok az 
érelmeszesedés (ateroszklerózis) 
markerei.
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Intő homlokráncok
A szarkalábaknak nincs közük a szív- és érrendszer kóros elváltozásaihoz

• Homlokráncokkal ugyan még a fiatalabb 
korosztály is rendelkezhet, de minél mélyeb-
bek és sűrűbbek a barázdák, annál biztosabb, 
hogy tulajdonosukra óriási veszély leselke-
dik – idézte az Origó hírportál a Science Alert 
tudományos folyóiratot. 

Könnyebb lehet az orvosok dolga, 
ha a ráncok is figyelmeztető jelek 
lehetnek  
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• Életünk több mint egy-
harmadát ágyban töltjük. 
Azonban ezen a helyen 
nagyon hamar kialakul 
egy baktériumokból, gom-
bákból és más allergének-
ből álló tenyészet, állítja 
Philip Tierno, a New York-i 
Egyetem mikrobiológusa.

MUNKATÁRSUNKTÓL

H a ezeket túl soká hagyjuk az 
ágyneműben szaporodni, ak-

kor akár meg is betegíthetnek ben-
nünket, mondta Tierno a Business 
Insider nevű lapnak. Ahhoz, hogy 
ezt megakadályozzuk, legalább 
hetente egyszer ki kellene mosni a 
huzatokat és a lepedőket. A kutatók 
nemrég több ezer amerikai otthont 
vizsgáltak meg, és ezek több mint 90 
százalékában találtak legalább há-
romféle kimutatható allergiát okozó 
ágenst. Ha ezek olyan helyeken búj-
nak meg, ahol a szájunk és az orrunk 
közvetlenül a közelükben helyezke-
dik el, akkor szipogást és tüsszen-
tést válthatnak ki, függetlenül attól, 
hogy allergiás valaki, vagy se.

Másik oka annak, hogy ilyen sok 
mikroba rejtőzhet el az ágyunkban 
az annak köszönhető, hogy ideális 
körülményeket teremtünk nekik. 
Testünkkel meleg nedves környezetet 
hozunk létre számukra. Az ember ter-
mészetes körülmények között évente 
nagyjából 100 liter izzadságot termel 
az ágyban, ami beszívódik az ágyne-
műbe. Ez a nedvesség, különösen, ha 
meleg, ideális táptalajt képez a gom-
báknak. Ezért csupán a párnánkon 
akár 16 gombafaj is megtelepedhet. 

Az emberi forrásból (verejték, nyál, 
széklet) származó gombák és baktéri-
umok mellett az ágyban hemzsegnek 
az idegen forrásból származó pará-
nyok, állati hámsejtek, pollen, talaj, 
poratka-törmelék és -ürülék. Még a 
gyártásból származó vegyi anyagok 
maradványai is előfordulhatnak.

Az Origó hírportál által idézett 
Tierno azt mondja: „elrémülnénk, 
ha látnánk, mi minden nyüzsög az 
ágyunkban, és biztos nem akarnánk 
ilyen társbérlőkkel osztozni, ezért jo-
gosnak tartanánk a heti mosás szük-
ségességét”.

Gombák és baktériumok 
hemzsegnek az ágyneműnkben

Csak ránézünk egy 
ember arcára, és 
azonnal tudjuk, ha baj 
van és csökkenteni kell 
a kockázati tényezőket.




