
A kilenc óránál kevesebb alvás, 
a késői lefekvés és az elalvást 
megelőző rituálék hiánya jelentő-
sen befolyásolja a kisdiákok tudo-
mányos készségeinek fejlődését, 
és ezzel együtt iskolai teljesít-
ményüket is – figyelmeztetnek a 
szakemberek.

A barcelonai Autonomous 
Egyetem (UAB) és a 
Ramón Llull Egyetem ku-

tatói azt vizsgálták tanulmányuk-
ban, hogy az alvási szokások és az 
alvással töltött órák száma milyen 
kapcsolatban van a hat-, illetve hét-
éves diákok iskolai teljesítményével. 
„A gyerekek többsége az intellektu-
ális fejlődéséhez szükségesnél keve-
sebbet alszik, amely nagy hátrány, 
mivel az alváshiány nem pótolha-
tó” – mondta Ramón Claddelas, az 
UAB pszichológiai tanszékének ku-
tatója. A Cultura y Educación című 

folyóiratban megjelent tanulmány 
különböző iskolákból származó 
142 alsó tagozatos diák – 65 lány és 
77 fiú – bevonásával készült, akik-
nél korábban semmilyen alvással 
kapcsolatos kóros elváltozást nem 
diagnosztizáltak. A résztvevők szü-
leinek a gyerekeik alvási szokásaira és 
alvással töltött óráira vonatkozó kér-
dőívet kellett kitölteniük. A szakem-
berek emellett a gyerekek általáno-
sabb kommunikációs, módszertani, 
transzverzális (mint a tanulni tudás 
és a kifejezőkészség) – valamint, az 
egyedi gondolkodásukhoz kapcso-
lódó – memória, tanulás, motivá-
ció – képességeit vizsgálták. „Attól 
függetlenül, hogy a részt vevő gye-
rekek majdnem nyolc órát alszanak 
naponta, az alvási szokások elemzé-
séből kiderült, hogy 69 százalékuk 
legalább heti háromszor este kilenc 
után ér haza, vagy legkevesebb heti 
négy alkalommal 11 óra után megy 

lefeküdni. Ily módon a 8 vagy 9 órát 
alvó diákok iskolai teljesítménye 
rosszabb, mint a 9 vagy 11 órát alvó 
társaiké” – idézte a szakemberek 
megállapítását a ScienceDaily isme-
retterjesztő hírportál. 

A szakértők úgy vélik, egy egész-
séges alvási rendszer kialakítása jelen-
tősen hozzájárul a gyerekek kognitív 
fejlődéséhez. Egyórányi alvásveszte-
ség és a rossz szokások berögződése 
azonban negatív hatással van az álta-
lánosabb készségekre, és jelentősen 
befolyásolja a gondolkodással ösz-
szefüggésben lévő képességeket. „Ez 
azt jelenti, hogy az alváshiány rontja 
a diákok nyelvi, nyelvtani és betűzé-
si képességeit, valamint a szövegek 
feldolgozására és szerkezeti felépíté-
sének megértésére irányuló tudását. 
Ezeknek a készségeknek a helytelen 
fejlődése pedig idővel az összes többi 
tantárgyra rányomja a bélyegét” – 
hangsúlyozták a szakemberek.

A kórusban éneklés segíthet 
enyhíteni néhány krónikus be-
tegség, köztük a Parkinson-kór, 
a tüdőproblémák és a depresz-
szió tüneteit – állapították meg 
a szakemberek.

M últ héten tartott kon-
ferenciát a közegész-
ségügyi szakembereket 

tö mörítő Royal Society for Pub lic 
Health Londonban, ahol Gren ville 
Hancox, a canterburyi Sidney De 
Haan kutatóközpont zeneprofesszo-
ra rendkívülinek nevezte az éneklés 
okozta fiziológiai változásokat. A 
szakember az alapítója az intézmény 
Skylarks (Pacsirták) nevű, kizárólag 
Parkinson-kóros páciensekből álló 
új kórusának. A központi idegrend-
szerre ható betegség a mozdulatok 
lelassulásával, valamint az arcizmok 
és a hangszalagok degenerálódá-

sa miatt a hang gyengülésével jár 
együtt. „A hangszálak izmok, így az 
edzésükkel fejlesztjük a feszességü-
ket és megfékezzük a remegést. Ezál-
tal a hang is erősödik” – magyarázta 
Ian MacDonald hangspecialista. 
Hancox szerint az énekléshez szük-
séges egyenes állás a törzs tartásá-
ban szerepet játszó has- és hátizmok 
erősítésében is szerepet játszik, ami 
szintén jótékony hatással van a páci-
ensekre. 

Az intézmény a légúti szűkület-
tel járó krónikus obstruktív légúti 
betegségtől (COPD) szenvedő 
pácienseknek is létrehozott egy kó-
rust. A szeptemberben indított tíz 
hónapos vizsgálat során a résztvevők 
spirituális, nép- és világi dalokat ta-
nulnak, miközben a szakemberek 
folyamatosan szemmel tartják a tü-
dőműködésüket. A kórust vezető 
Sonia Page szerint az éneklés segít 

a COPD-től szenvedő betegeknek 
„hogy nagyobb uralmat gyakorol-
janak a fulladásos rohamok felett, 
ahelyett, hogy teljesen kiszolgálta-
tottá válnának azokkal szemben”. A 
kórustagok biztosabb kilégzésről, 
csökkenő tüdőfertőzés okozta prob-
lémákról és az alvási légzésszünet 
javulásáról számoltak be. A szakem-
berek jelenleg csak találgatni tudják, 
hogy az éneklés milyen fiziológiai 
változásokat fog eredményezni, il-
letve azok miként hatnak a beteg-
ségre. A Mental Health and Social 
Inclusion című folyóirat nyári 
kiadványában közölt tanulmányá-
ban Clift professzor egy mentális 
egészségügyi problémákkal küzdő 
páciensek alkotta kórusról írt. Egy 
év közös éneklés után a résztvevők 
60 százaléka kevesebb szorongásról 
számolt be, és sokan közülük legyőz-
ték a klinikai depresszió tüneteit.

 illusztráció

A fehér húsú gyümölcsök csökkentik 
Az AgyérkAtAsztrófA veszélyét

Napi egy alma 
a stroke-ot távol tartja

Az alma, a körte és más fehér 
húsú gyümölcsök és zöldségek 
naponta fogyasztva védelmet 
nyújthatnak a stroke ellen – tet-
ték közzé kutatásuk eredményeit 
a holland Wageningen Egyetem 
munkatársai a Stroke című szak-
folyóiratban.

Korábban már sikerült igazol-
ni, hogy bőséges zöldség- és 
gyümölcsfogyasztással csök-

kenteni lehet a stroke kockázatát, 
egy most megjelentetett tanulmány 
azonban ennél részletesebb kapcsolat 
feltárására vállalkozott: az elfogyasz-
tott zöldségek és gyümölcsök színe 
alapján kereste az összefüggéseket. A 
zöldségek és gyümölcsök ehető ré-
szeinek színe ugyanis a bennük lévő 
jótékony, antioxidáns hatású növényi 
vegyületekre (például flavonoidokra 
és karotinoidokra) utal.

A kutatás tízéves periódusban, 
több mint 20 ezer felnőtt bevonásá-
val zajlott, és a színcsoportok szerinti 
zöldség- és gyümölcsfogyasztás, va-
lamint a stroke előfordulása közötti 

kapcsolatot vizsgálta. A kísérlet kez-
detekor a résztvevők nem szenved-
tek semmilyen szív- és érrendszeri 
betegségben, táplálkozási szokásai-
kat pedig egy igen részletes kérdőív 
segítségével mérték fel. A zöldsége-
ket és gyümölcsöket négy színcso-
portba sorolták:

 zöld: idetartoztak a sötét színű 
leveles zöldségek, káposzta- és saláta-
félék;

 sárga/narancssárga: ez a kate-
gória elsősorban a citrusféléket ta-
karta;

 piros/lila: főleg piros húsú ter-
mények tartoztak ide (például para-
dicsom, málna, ribizli, eper);

 fehér: a csoport több mint fe-
lét az alma- és körtefélék alkották, 
de idetartozott a banán, a karfiol, az 
uborka és a cikória is (a burgonya vi-
szont nem, azt a keményítőforrások 
közé sorolták).

A fehér húsú gyümölcsöt fo-
gyasztók ritkábban kaptak stroke-
ot. A 10 éves megfigyelési időszak 
alatt a kutatók 233 stroke-esetet 
regisztráltak. A zöld, sárga/narancs-
sárga és piros/lila csoportba tartozó 
zöldségek és gyümölcsök fogyasztá-
sa és a stroke kockázata között nem 
sikerült összefüggést találni, de a fe-
hér színűek esetében annál inkább: 
azoknál, akik sok fehér húsú zöld-
séget és gyümölcsöt fogyasztottak, 
52 százalékkal kisebb volt a stroke 
kockázata. A kutatók azt figyelték 
meg, hogy a fehér színű gyümölcsök 
vagy zöldségek napi bevitelének 2,5 
dekagrammal történő növelése át-
lagosan 9 százalékkal alacsonyabb 
stroke-kockázattal járt együtt.

Az eredmények szerint tehát a 
stroke megelőzéséhez hatékony se-
gítséget nyújthat a fehér húsú gyü-

mölcsök és zöldségek napi meny-
nyiségének növelése. A kutatók 
javasolják, hogy együnk naponta 
egy almát vagy körtét, mivel ezek 
rosttartalma magas és jótékony ha-
tású flavonoidokban (pl. kvercetin) 
gazdagok.

Persze korai lenne kijelenteni, 
hogy a holland kutatás alapján gyö-
keresen módosítani kell étrendünket 
a fehér zöldségek-gyümölcsök javára, 
hiszen a nem fehér színűek más kró-
nikus betegségek ellen nyújthatnak 
védelmet. Az mindenesetre biztos, 
hogy célszerű minél több zöldséget 
és gyümölcsöt fogyasztani, és na-
ponta megenni egy-egy almát.
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