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Amerikai kutatók agyi felvéte-
lekkel igazolták, hogy az alvás 
valóban segít feldolgozni a kel-
lemetlen és traumatikus élmé-
nyeket.

Erős érzelmeket kiváltó képe-
ket mutattak önkéntesek-
nek a berkeley-i Kaliforniai 

Egyetem munkatársai, akiknek 
órákkal később újra meg kellett 
nézniük a felvételeket. A vizsgálat-
ból kiderült, hogy azoknál, akik-
nek volt lehetőségük közben alud-
ni, kevésbé aktiválódtak az újbóli 
látványnál az érzelmekhez köthető 
agyterületek, viszont nagyobb ak-
tivitást mutattak a racionális gon-
dolkodáshoz köthető régiók.

A legtöbb embernek élete egy 
vagy több pontján meg kell küzdenie 
traumatikus élményekkel is, ami érzel-
mi zavart hagyhat maga után, ha nem 
sikerül megfelelően feldolgozni.

A kísérletekhez 35 önkéntest 
toboroztak, akiket két csoportba 
osztottak. Miután 150 erős érzelme-
ket kiváltó képet mutattak a résztve-
vőknek, az egyik csoport alhatott, 
míg a másik nem. Pár óra elteltével 
egy MRI-készülékkel követték nyo-
mon az önkéntesek agyi aktivitását, 
miközben másodszor is végig kellett 
nézniük a felkavaró fotókat.

Azoknál, akik alhattak, kisebb ak-
tivitást tapasztaltak az amygdalában, 
az érzelmekkel kapcsolatos agyterü-
leten, miközben nagyobb aktivitást 

mutatott a prefrontális kéreg, amely 
a racionálisabb gondolkodással ösz-
szefüggő agyi régió. Ezzel szemben 
azoknál, akik nem alhattak, jóval 
erőteljesebb érzelmi reakciókat ta-
pasztaltak.

A kutatók úgy vélik, hogy a 
REM-alvás alatti agyi kémiai fo-
lyamatok magyarázhatják az ész-
lelt változásokat. „Tudjuk, hogy a 
REM-alvás alatt élesen csökken a 
norepinefrin, egy stresszel összefüg-
gő agyi vegyület szintje” – mondta 
el Matthew Walker kutatásvezető 
a BBC-nek. A REM-alvás közben 
ebben a neurokémiailag biztonságos 
környezetben éljük újra az erőteljes 
érzelmeket, így azok ébredés után 
veszítenek erejükből.

Hangulatunkat, ezen keresztül 
viselkedésünket is befolyásol-
ja, hogy mit eszünk; az Ameri-
kai Családorvosok Akadémiája 
által ajánlott hangulatjavító 
ételek listáját idézi a HealthDay 
News című ismeretterjesztő 
portál.

Jó hangulatjavítók a természe-
tes eredetű omega-3 zsírsavak, 
amelyek a lazacban, a lenmag-

ban és a dióban vannak jelen nagy 
mennyiségben. Emelheti a kedvet 
a triptofán, amely pulykában, szó-
jában, vörös húsban és tejtermé-

kekben található meg. Jót tesz az 
avokádóban, olajos magvakban és 
zöld, leveles zöldségekben nagyobb 
mennyiségben jelen lévő magnézi-
um, valamint a gyümölcsökben és 
zöld, leveles zöldségekben megta-
lálható folsav. A B12-vitamin is hoz-
zájárul hangulatunk javulásához, 
ezt nagyobb mennyiségben vehet-
jük magunkhoz a tejtermékekkel, 
hússal és hallal.

Az akadémia állásfoglalása 
azonban hangsúlyozza, hogy az 
étrendi változtatások depresszió 
esetén önmagukban nem helyet-
tesíthetik az orvosi kezelést.

Orvosok és dietetikusok évtize-
dek óta figyelmeztetnek a túl-
zott sófogyasztás veszélyeire, 
de a többi táplálkozási irányelv-
hez hasonlóan a só esetében is 
a mértékletesség a kulcsszó. 
Egy nemrég megjelent kutatás 
arra világított rá, hogy a túlzott 
sófogyasztás mellett bizonyos 
esetekben a túl kevés sóbevitel 
is ártalmas lehet.

Orvosi szakfolyóiratban 
megjelent tanulmányból 
kiderül, hogy a túl magas 

nátriumszint jelentősen emeli a 
szívbetegségek vagy szívinfarktus 
kockázatát, a túl alacsony viszont 
szívelégtelenséghez vezethet. A 
szervezetnek szüksége van a kony-
hasóban található nátriumra, en-
nek pontos mennyisége viszont 
egyénenként jelentősen eltérhet 
attól függően, hogy az illető mi-
lyen éghajlaton él, mennyire aktív 
életmódot folytat és szenved-e va-
lamilyen betegségben. 

A szív- és érrendszeri betegek a 
leginkább veszélyeztetettek, és ál-
talában őket tiltják el leggyakrab-
ban a sófogyasztástól, pedig ennek 
is lehetnek veszélyei – mondta a 
tanulmány egyik szerzője. A nát-

riumbevitel és a szívbetegségek 
kialakulása közötti összefüggést 
ráadásul befolyásolja a napi bevitt 
káliummennyiség is, de a pontos 
kapcsolatot eddig nem sikerült 
meghatározni.

A kanadai McMaster Egye-
tem munkatársai korábbi kutatá-
sok eredményeit áttanulmányoz-
va több mint 28 ezres mintán 
vizsgálták a szervezet nátrium- és 
káliumszintje, valamint a szív- és 
érrendszeri betegségek kialaku-
lása és az ebből eredő elhalálozás 
közti összefüggéseket. A kutatók a 
reggeli vizeletmintában lévő káli-
um- és nátriumszintből becsülték 
meg a napi bevitt mennyiséget, 
és többváltozós modellek segít-
ségével vizsgálták a szívinfarktus, 
a stroke, illetve a szívelégtelenség 
kialakulásának és az ezekre visz-
szavezethető halálozási összefüg-
géseit. A tanulmány eredményei 
szerint mind a túl magas, mind 
a túl alacsony nátriumbevitel nö-
velte a szívbetegségek és a stroke 
kialakulásának kockázatát, illetve 
a halálozási rátát. A káliumszintet 
tekintve azonban a magasabb (1,5 
gramm/nap fölötti) bevitel csök-
kentette a stroke kialakulásának 
kockázatát.

Kicsi a különbség az otthon-
szülés és a kórházi szülés 
szövődményei között, ha kis 
kockázatú terhesség után jön 
világra az újszülött, az első szü-
lés esetében azonban nagyobb 
rizikót hordoz az otthonszülés – 
állapította meg egy új angliai 
tanulmány.

Az eredmények alapján a ku-
tatók azt ajánlják, hogy 
szövődménymentes ter-

hességek esetében Angliában a 
kismamák választhassák meg, 
hogy bába támogatásával otthon 
vagy kórházban akarnak-e szülni. 
Az először szülő nőknek ugyan-
akkor a kórházi szülést javasolják, 
mert náluk az átlagosnál nagyobb 
figyelemre van szükség. 

„A szülés nem rendellenes 
folyamat, hanem egy fiziológiai 
folyamat” – hangsúlyozta Peter 
Brocklehurst, a dolgozat egyik 

vezető szerzője, aki az Oxfordi 
Egyetem kutatójaként vett részt a 
tanulmányban. A kutató úgy véli, 
hogy az ajánlások alapján az angol 
nők mintegy fele maga választhatná 
meg, hol kívánja világra hozni új-
szülöttjét. Jelenleg Angliában a nők 
több mint 90 százaléka kórházban 
szül, az Egyesült Államokban ezzel 
szemben a szüléseknek kevesebb, 
mint egy százaléka zajlik otthon.

A tanulmány szerint a szülések 
60 százalékát Nagy-Britanniában – 
akár otthon, akár bábaközpontban, 
akár kórházban – szülésznők veze-
tik le ma is, rájuk lehetne alapozni 
akkor is, ha nagyobb arányban vá-
lasztanák a nők az otthonszülést.

Brocklehurst és kutatócsoport-
ja közel 65 ezer anya és újszülöttjük 
egészségügyi adatait tekintette át 
2008 és 2010 között Angliában. A 
szülések közül 19 706 kórházban, 
16 840 otthon, 11 282 független 
bábaközpontban, 16 710 pedig va-

lamely kórházhoz kapcsolódó bá-
baközpontban zajlott le. Az utóbbi 
esetben a közelben orvos és altatási 
lehetőség van, míg a független köz-
pontok esetében ezek nem állnak 
helyben rendelkezésre.

Valamennyi vizsgált terhesség 
kis kockázatúnak számított, ami 
azt jelenti, hogy az anyák egészsége-
sek voltak és gyerekük időre szüle-
tett, nem terveztek császármetszést 
és nem ikerterhességről volt szó.

Értékelhető különbséget az 
elemzés az első szüléseknél mu-
tatott: ezer szülésre vetítve 9,3 
komplikáció lépett fel az először 
és otthon szülő nőknél, míg azok 
körében, akik első újszülöttjüket 
kórházban hozták világra, ez az 
arány csak 5,3 ezrelék volt.

A tanulmányt a The British 
Medical Journal (BMJ) című 
orvosi folyóirat múlt pénteken 
megjelent számában ismertették 
a szerzők. Konyhasó. A sok árt, de a kevés sem jó  illusztráció
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