
iza ugalmenaz ardu-
ratzen diren zien-
tzilariak azken ho-
gei urteotan kezka-

turik daude. Giza espe-
ziearen ugalkortasunak
ez du behera egin, baina
espermaren kalitateak
behera egin du azken
berrogeita hamar urte
honetan. Espermatozoi-
de-kopurua murrizten
ari da etengabe, baina
aditu frantsesek beste
elementu bat erantsi
diote arazoari: esper-
maren eboluzioa eta
kalitatea lurralde bate-
tik bestera desberdina
da. Rennes-ko zentroan
jaso dituzten laginetan
esperma-milimetroko
87 milioi espermatozoi-
de detektatu dituzte,
eta Tolosako zentroan

jasotakoetan 72 milioi
besterik ez. Zientzila-
riek diferentzia hauen
zergatiaz ez dute azal-
penik eman.
Bestetik, Inserm era-
kundeak argitaratutako
ikerketa baten arabera,
1974-1994 bitartean
Paris aldean espermato-
zoide-kopuruak behera
egin du, baina Tolosan,
adibidez, beherakadarik
ez da izan. Estatu Ba-
tuetan ere, lurraldeen,
arabera desberdintasu-
nak daudela egiaztatu
da, baina espermato-
zoide-kontzentrazioak
nabarmen gora egin du
1970. eta 1994. urte-
-bitartean.

bola birus beldur-
garriak 250 pertso-
na inguru hil zituen
iaz Zairen, baina

Atenasen K.a. V. men-
dean 300.000 baino
gehiago hil zituen izurri-
teko bera izan daiteke.
Patrick Olson epide-
miologo iparramerika-
rrak eta bere lankideek
puntu askotan antza
hartu diete bi izurriteei:
infekzioa berehala azal-
du eta berehala desa-
gertzea, sukar hemo-
rragikoa, hesteetako
ultzerak, zotin iraunko-
rra, gaixoa laster hiltzea
(gaitza sumatu eta aste-
betera), etab.
Hori gutxi balitz, gaitza-
ren eramailetzat har-
tzen den tximino-espe-
zieak Atenastik hurbil
fresko batzuetan irudi-
katurik daude.

makume lasterka-
riek odolean koles-
terol ona sortzen
dute. 1.800 kirolari-

rengan egindako iker-
keta batek erakutsi
duenez, astean lasterka
64 kilometro baino
gehiago egiten duten
emakumeek, 16 kilome-
tro baino gutxiago egi-
ten dituztenekin konpa-
ratuta, HDL kolesterol
gehiago dute; odol-
-dezilitro bakoitzeko 10
miligramo gehiago, hain
zuzen. Dena den, biho-
tzarentzat eta odol-zir-
kulazioarentzat HDL
kolesterolak abantaila
izan arren, zauritzeko
eta hilekoan arazoak
izateko arriskua dago.

iriketako minbizi-
-kasu guztien % 80
tabakoak eraginda-
koa da, baina erre-

tzaile guztiek ez diote
arrisku horri berdin
erantzuten. Frantziako
Inserm erakundeak Si-
mone Benhamou-ren
gidaritzapean egindako
lan batean tabakoagati-
ko birika-minbiziaren
eta entzima baten arte-
ko harremana aztertu
da. Minbiziak jotako
130 erretzaile eta min-
bizirik gabeko beste
160 erretzaile aztertu
dira. Egiaztatu ahal izan

denez, asko erretzen
duten eta arrisku handi-
koak diren pertsonen-
gan CYP2D6 entzimak
lan handia egiten du zi-
garroaren kea substan-
tzia toxiko bihurtzen.

lfa interferonak B
hepatitis kronikoa
duten gaixoak ho-
betu egiten ditu.

Zirrosia izateko proba-
bilitatea txikiagotu egi-
ten da eta denbora lu-
zez bizitzekoa handia-
gotu. Interferonaz ho-
bera egiten ez duten
gaixoek “lamivudine”
eta “famciclovir” izene-
ko sendagaiak har ditza-
kete.
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Giza ugalmenaz arduratzen diren
zientzilariak kezkaturik daude; izan
ere, ugalkortasunak behera egin ez

badu ere, espermaren kalitatea gero
eta baxuagoa dela uste  da.

Biriketako minbizi-kasu guztien % 80
tabakoak eragindakoa da, baina
erretzaile guztiek ez diote arrisku
horri berdin erantzuten.
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