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НОВИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
КАРДІОЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА

Станете стрункішими, втратите зайву вагу та 
жирову масу, нормалізуєте артеріальний тиск і 
рівень холестерину низької щільності в крові

Замість того, аби використо-

вувати ліфт, ходіть на роботі схо-

дами. Про такий простий спосіб 

стати стрункішим, більш тренова-

ним, поліпшити свій артеріальний 

тиск і ліпідний обмін повідомляють 

швейцарські вчені, які нещодавно 

здійснили відповідне дослідження.

Щонайбільше половина здо-

рових європейців і американців 

виконують офіційні медичні 

рекомендації і приділяють фізичним 

вправам помірної інтенсивності як 

мінімум 30 хвилин щодня протя-

гом 5 днів. Цей низький показник 

не змінюється, попри той дове-

дений і загальновизнаний факт, 

що рівень аеробної активності 

напряму пов’язаний з ризиком 

серцево-судинних захворювань.

«І далі стоїть проблема – як 

провести успішну роботу серед 

населення, щоб популяризува-

ти ті форми фізичної активності, 

які можна легко інтегрувати 

у щоденне життя людини», – 

розповідає керівник дослідження 

д-р Філіп Меєр (Philippe Meyer) 

з Університетського шпиталю 

Женеви (Швейцарія). Оскільки 

більшість дорослих людей про-

водять вранішні години на роботі, 

саме офіси, на думку д-ра Меєра, 

є тим місцем, де слід заохо-

чувати фізичну активність.

У дослідженні взяли участь 

77 працівників Університету Же-

неви, які ведуть малорухомий 

спосіб життя (тобто займаються 

фізичними вправами або спортом 

менш ніж 2 години на тиждень і 

долають менше ніж 10 сходових 

прогонів щодня). Усіх їх попросили 

протягом 12 тижнів користуватися 

виключно сходами, а не ліфтом. 

Результати показали, що для 

69 учасників дослідження відмова 

від ліфту вилилася у збільшення 

кількості поверхів, що ними вони 

підіймалися вгору або спускалися 

вниз, з 5 (±4) до 23 (±12) (р<0,001). 

Через 12 тижнів  максимальний 

VO2 (показник, що застосовується 

для вимірювання аеробної 

спроможності) збільшився на 8,6% 

(р<0,0001).  Середнє збільшення 

аеробної спроможності на 3,2 мл/

кг/хв. відповідає приблизно одно-

му метаболічному еквівалентові 

(МЕТ), який забезпечує, згідно з 

опублікованими науковими да-

ними, 15-відсоткове зниження 

ризику смертності з усіх причин. 

«Це дає підстави припустити, що  

ходіння сходами на роботі може 

дати великі позитивні наслідки у 

сфері охорони здоров’я, – вважає 

д-р Меєр. – Утім, 

результати цього 

пілотного проек-

ту спершу треба 

підтвердити за 

допомогою більш 

масштабного 

рандомізованого 

контрольованого 

дослідження». 

Крім того, 

дослідження 

швейцарських 

учених показа-

ло статистично 

значне зменшення 

об’єму талії (–1,8%), 

ваги (–0,7%), 

жирової маси 

(–1,7%), знижен-

ня диастолічного 

артеріального ти-

ску (–2,3%) та рівня 

«поганого» холе-

стерину (–3,9%).

Через три місяці 

після завершення 

дослідження се-

редня кількість схо-

дових прогонів, що 

їх долають угору та 

вниз колишні учас-

ники дослідження, 

зменшилася до 

10. Утім, як каже 

д-р Меєр, такий 

прикрий залиш-

ковий результат 

спричинений не-

передбаченим за-

криттям головного 

входу до шпиталю 

на ремонт. «Це 

лише підкреслює 

важливість 

належного 

архітектурного 

дизайну і зручно-

го розташування 

сходів у будинку – 

що допомагало б 

людям робити вибір на користь 

здоров’я», – вважає дослідник. 
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