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A balkezeseket évszázadokon ke-
resztül megbélyegezték és fogya-
tékosnak, csodabogárnak, vagy 
éppen az „ördög cimboráinak” 
titulálták. A legújabb kutatások 
szerencsére kezdik felismerni a 
kézhasználati preferencia tudo-
mányos jelentőségét, amely kö-
zelebb vihet az agyi kapcsolatok 
és egyes betegségek kialakulá-
sának megértéséhez is. 

Becslések szerint minden ti-
zedik ember balkezes, és a 
lakosság kb. 1 százaléka szá-

mít „kétkezesnek”, akiknél egyik 
kéz használata sem domináns. A 
jobb- vagy balkezesség kialakulásá-
nak részben genetikai okai vannak, 
de bizonyíthatóan szerepet játsza-
nak benne egyéb környezeti ténye-
zők is: ilyenek például a magzati 
korban elszenvedett stresszhatások, 
a terhesség alatt az anyát érő trau-
mák, életkori tényezők stb. Általá-
nosságban elmondható, hogy nincs 
IQ-különbség a jobb- és balkezesek 
között, de arra vannak bizonyítékok, 
hogy a balkezesek kreatívabbak, va-
gyis hatékonyabban képesek ismere-
teiket továbbgondolni és azokból új 
koncepciót alkotni. Ennek fényében 

különös, hogy a Harvard Egyetem 
új kutatatása szerint átlagosan 10 
százalékkal kevesebbet keresnek, 
mint jobbkezes társaik.

A diszlexiások, skizofrének
között több a balkezes 
Úgy tűnik azonban, hogy a bal-

kezesség egészségügyi kockázatokat 
is rejt: korábbi vizsgálatok megálla-
pították, hogy balkezeseknél gyak-
rabban alakulnak ki idegrendszeri 
és fejlődési rendellenességek. A 
skizofréniával diagnosztizált bete-
gek 20 százaléka balkezes, holott 
a balkezesek aránya a teljes popu-
lációban 10 százalék körüli, ezen 
kívül jóval gyakrabban fordul elő 
balkezeseknél és vegyes kézhaszná-
latúaknál diszlexia és figyelemhiá-
nyos hiperaktív betegség (ADHD), 
mint jobbkezeseknél.

Bár a jelenség okaira egyelőre 
nincs pontos magyarázat, a tudósok 
szerint az agyféltekék aszimmetriája 
állhat a háttérben. A két agyfélteké-
nek különböző, speciális funkciói 
vannak, és a két félteke folyamato-
san kommunikál egymással.

Jobbkezeseknél általában a bal 
agyfélteke a domináns, de ez a lo-
gika – a korábbi feltételezésekkel 

ellentétben – balkezeseknél nem 
állja meg a helyét. A balkezesek 70 
százaléka ugyanis szintén a bal agy-
féltekére támaszkodik a kulcsfon-
tosságú agyfunkciókat és a beszédet 
illetően – mondta el dr. Somers, a 
holland Utrecht Egyetem orvostu-
dományi karának munkatársa, majd 
hozzátette: ez úgy tűnik, semmilyen 
problémát sem okoz. A balkezesek 
fennmaradó 30 százaléknál a jobb 
félteke dominanciája jellemző, ná-
luk viszont nagyobb gyakorisággal 
fordulnak elő tanulási nehézségek 
vagy agyi rendellenességek.

A balkezeseknek 
másképp működik az agya
A tudósok hangsúlyozták, 

hogy a balkezességgel kapcsolatban 
még igen sok a kérdőjel, ráadásul a 
kutatásokat hátráltatja az, hogy a 
balkezeseket sok felmérésből eleve 
kizárják, mivel agyuk bizonyítottan 
másként működik. A szakemberek 
szerint egyre több bizonyíték van 
arra, hogy a balkezesek körében 
gyakrabban fordulnak elő ideg-
rendszeri és viselkedési rendelle-
nességek, ezért a rizikófaktorok is-
meretében idejében felismerhetővé 
válhatnak ezek a betegségek.

Egy vita vagy veszekedés után 
a kibéküléshez vezető út egyik 
fontos állomása a bocsánat-
kérés, ám míg egyesek köny-
nyen, mások rendkívül nehezen 
szánják erre rá magukat. Egy 
nemrég megjelent kutatás ar-
ról számolt be, hogy bizonyos 
személyiségjegyek nagy biz-
tonsággal elárulják valakiről, 
hogy képes-e elnézést kérni, 
vagy sem. 

A kanadai Grant MacEwan 
Egyetem kutatói kérdő-
ívek segítségével mérték 

a résztvevők bocsánatkérési haj-
landóságát. Megkérték őket, hogy 
határozzák meg, mennyire értenek 
egyet a felsorolt állításokkal, pél-
dául „Elhúzódó haragom gyak-
ran megakadályoz abban, hogy 
bocsánatot kérjek” vagy „Ha úgy 
gondolom, hogy senki sem tud-
ja meg, mit tettem, valószínűleg 
nem fogok érte bocsánatot kérni”. 
A válaszok alapján meghatározták 
minden résztvevő „bocsánatkérési 
hajlandóságát”, és ezt összevetették 
az illetőről készített személyiség-
vizsgálat eredményeivel. A kuta-
tók kezdettől fogva azt gyanították, 

hogy akikre nagyfokú beleegyező-
készség és együttérzés jellemző, azok 
hajlandók leginkább a bocsánatké-
résre. Ezt a feltételezést az eredmé-
nyek igazolták is, ám emellett a kí-
sérlet számos meglepő összefüggésre 
is rávilágított.

Az alacsony önbecsüléssel ren-
delkezők például kevésbé voltak 
hajlandók elnézést kérni, annak elle-
nére, hogy igen rosszul érezték ma-
gukat egy konfliktus után.

Ugyanígy hadilábon álltak a 
bocsánatkéréssel a nárcisztikus (vég-
letekig egocentrikus és önmagukról 
túlzott elképzelésekkel rendelkező) 
személyiségek.

Ezzel ellentétben a magabiztos 
emberek képesek voltak belátni a 
hibáikat és kezelni azokat, így a bo-
csánatkéréssel sem volt problémájuk 
– derült ki a tanulmányból.

A kutatókat leginkább az lep-
te meg, hogy az erős igazságérzet 
negatív korrelációt mutatott a bo-
csánatkérési hajlandósággal, amely 
arra utalhat, hogy a bűnbánat és a 
„szemet szemért” elv nem igazán 
fér össze. A megbékélés ugyan véget 
vethet egy konfliktusnak, de nem 
mindig tudja megoldani az összezör-
renés valódi okát.

Egy téli napon kilépsz a szabad-
ba, és ujjaid rögtön fagyosak 
lesznek, zsibbadnak, fehér-

re, később pedig lilára szineződik a 
bőrfelület? A meleg szobába érve is 
hosszú időbe telik, míg újra felmele-
gednek? Ezek a jelek az úgynevezett 
Raynaud-kór tünetei. A betegség a 
magyar lakosság körülbelül 8%-át 
érinti, és jellemzően nőknél fordul 
elő. Bár zavaró és kellemetlen, rend-
szerint nem jelez súlyosabb keringési 
betegséget.

A Raynaud-kórról
Elsőként M. Raynaud francia or-

vos azonosította a betegséget 1862-
ben. A kór azokat a kis verőereket 
érinti, melyek a kéz- és lábujjakhoz, 
valamint az orrhoz és a fülhöz szál-
lítják a vért. Az érintetteknél az 

alacsony hőmérséklet hatására ezek 
az erek görcsösen összehúzódnak, 
gátolva a vér áramlását és az adott 
testrész megfelelő oxigénellátását. 
Ennek eredményeként a bőrszín 
megváltozik, szúró érzés, illetve zsib-
badás lép fel.

Mit tehetsz ellene?
Mivel a Raynaud-kór a legtöbb-

ször idült betegség, az alábbi ét-
rend-kiegészítők akkor segíthetnek, 
ha hosszabb távon szeded őket. Az 
E-vitamin serkenti a véráramlást az 
artériákon keresztül. A magnézium 
jótékony hatást gyakorol a szívre és 
az érrendszerre – a Raynaud-kór ese-
tében az összehúzódott ereket lazít-
hatja el. Az E-vitaminból napi 200 
mg-ot, a magnéziumból napi kétszer 
200 mg-ot érdemes fogyasztanod.

Születés után a köldökzsinór 
késleltetett átvágása segít a cse-
csemőkori vérszegénység meg
előzésében. Az eljárásnak sem
milyen negatív hatása nincs a 
csecsemő egészségére nézve.

Svéd kutatók vizsgálatai alapján 
a fejlett országokban is fontos 
lenne annak tudatosítása, 

hogy a köldökzsinór korai átvágása 
növeli a csecsemőkori vashiányos 
állapotok kialakulásának esélyét. Az 

időre született, egészséges újszülött 
érdekeit az szolgálja, ha a születés 
után legalább három percet várnak, 
mielőtt elvágják a köldökzsinórt, 
mert ilyenkor annyi vér megy még 
át az újszülöttbe a méhlepényből, 
amennyi segít megelőzni a csecse-
mőkori anémiát (vérszegénységet).

A vizsgálatok azt is kimu-
tatták, hogy az eljárás a korábbi 
aggályokkal ellentétben nem fo-
kozza egyéb komplikációk megje-
lenésének valószínűségét. A kuta-

tók 400, időre született csecsemőt 
vontak be a vizsgálatokba. Egy ré-
szüknél a születést követő 10 má-
sodpercben vágták át a köldök-
zsinórt, a többieknél ezzel vártak 
három percet. Az eredmények 
igazolták, hogy a késleltetett köl-
dökzsinór-átvágást követően jobb 
volt a szervezet vasellátottsága a 
csecsemők 4 hónapos korában, 
továbbá kevesebb volt köztük, 
akiknél újszülöttkori vérszegény-
ség alakult volna ki.
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vérszegénység

Gyakrabban fordul elő balkezeseknél diszlexia és figyelemhiányos hiperaktív betegség illusztráció


