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Їсти менше, а бігати довше: як 
прожити понад 100 років
Вчені завжди з особливою цікавістю досліджували як старіють люди. Чому ми 
взагалі старіємо?

� Старіння — природний процес. Існує декілька основних теорій 
старіння. Більшість із них відзначає, що стиль життя та стресові 
фактори неабияк впливають. Також є теорія про зменшення розміру 
теломерів. Вони захищають хромосоми, які є маленькими 
“інструкціями” в клітинах людини.

Як вчені досліджують старіння?
У цьому їм допомагає досвід довгожителів у 
“блакитних зонах”. Це кілька невеликих регіонів 
у світі, де люди живуть значно довше за 
середньостатистичні терміни. Це острів Окінава 
в Японії, регіон Сардинія в Італії, місто Лома-
Лінда в США, острів Ікарія в Греції та півострів 
Нікоя в Коста-Рика.

Як збільшити тривалість свого життя?

Здоровий сон — із дотриманням 
стабільного режиму й гігієни сну. Також 
оптимізація його тривалості згідно з віком. 
Так, діти 6-13 років мають спати в межах 9-
11 годин з можливими невеликими 
похибками в обидві сторони.
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Здорове харчування — зі зменшеною кількістю калорій. Базуватись дієта  має 
на більшій кількості овочів та фруктів. Від фастфуду й жирної їжі варто 
відмовитись.

Також має бути постійна фізична активність, особливо 
на свіжому повітрі. Рекомендують щонайменше одну 
годину рухливих занять (біг, велосипед, ігри) в поєднанні з 
силовими навантаженнями, вправами на баланс та 
координацію

Звісно, важливо контролювати стрес. Ідеться не лише про 
відсутність емоційних потрясінь чи сварок. Варто практикувати 
дихальні вправи, займатися творчістю та плануванням свого життя, 
щоби відчувати внутрішню впевненість.

⚕ Заслуговує на увагу також доступність та якість медицини, 
екологія та активні соціальні зв'язки. Дотримання такого стилю 
життя матиме суттєвий вплив на його тривалість.
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Egyél kevesebbet és fuss tovább: 
hogyan élj 100 évnél is többet
A tudósok mindig is különleges érdeklődéssel vizsgálták, hogyan is öregednek az 
emberek. Egyáltalán miért öregszünk?

� Az öregedés- természetes folyamat. Számos fő elmélet létezik az 
öregedésről. A legtöbben megjegyzik, hogy az életmód és a stressz tényezők 
jelentős hatással vannak erre a folyamatra. Van egy elmélet a telomerek 
méretének csökkentéséről is. Ők azok, akik megvédik a kromoszómákat, a kis 
"utasítások" -at az emberi sejtekben.

Hogyan vizsgálják a tudósok az öregedést?
Ebben segíti őket a "kék zónák" hosszú életű 
emberek tapasztalata. Ez néhány olyan kis régió a 
világon, ahol az emberek jelentősen tovább élnek a 
statisztikai átlagnál. Ezek a következők: Japánban 
Okinawa szigete, Olaszországban Szardínia régiója, 
az Egyesült Államokban Loma Linda városa, 
Görögországban Ikaria szigete és Costa Ricában a 
Nicoya-félsziget.

Hogyan növelhetjük a saját élettartalmunkat?

Egészséges alvás a stabil rezsim és az 
alváshigiénia betartásával. Ugyanakkor fontos 
időtartamának optimalizálása is az életkor alapján. 
Igen, a 6-13 éves gyerekeknek 9-11 órát kell 
aludniuk, mindkét irányban enyhe eltérésekkel.
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Egészséges táplálkozás csökkentett kalóriaszámmal. Az étrendnek több zöldségen és 
gyümölcsön kell alapulnia. A gyorsételeknek és a zsíros ételeknek érdemes 
ellentmondani.

Ezenkívül állandó fizikai edzést kell végezni, különösen a friss 
levegőn. Ajánlott legalább egy óra aktív tevékenység (futás, 
kerékpározás, játékok) erősítő edzéssel, egyensúly- és 
koordinációs gyakorlatokkal kombinálva.

Természetesen fontos a stressz kontrollálása. Nem csak az érzelmi 
megrázkódtatások vagy veszekedések mellőzéséről van szó. Érdemes 
légzőgyakorlatokat végezni, kreatívnak lenni és megtervezni az életünket,  
így megérezzük a belső önbizalmunkat.

⚕ Figyelmet érdemel az elérhető, minőségi orvosi ellátás, az ökológia, 
valamint az aktív társadalmi kapcsolatok ápolása is. Az ilyen életmód 
fenntartása jelentősen befolyásolja életünk időtartamát.


