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Tá sé suaithiúl mar fhíric a aithint, de réir An Roinn Talmhaíochta sna Stáit Aontaithe, go 

gcothaíonn an mean-pháiste 49 punt de shiúcra gach bliain.  Sin 3 phunt níos lú ná daoine 

fásta cé go bhfuil páistí i bhfád níos lú.  Níl an cothú seo ar fad ag cabhrú lena sláinte go 

ginearalta ach an bhfuil tionchar aige ar fheidhmíocht acadúil?  Is ábhar iontais an freagra. 

 

Laghdaíonn siúcra réise aire agus cuimhne 

Tá sé taifeadta go flúirseach go musclaíonn siúcra an fhreagairt pléisiúrtha inchinne, ach tá 

eolaithe ag aimsiú go bhfuil feidhmíocht aige ar an inchinn i slite éagsúla eile. 

Nuair a chothaíonn daoine a lán siúcra agus triailíonn siad táscanna deacair, cosúil le 

ceachtanna mata, scaoiltear cortasón ón hipeatalamais.  Aithnítear cortasón mar hormón 

brú, agus cuireann sé bac ar chuimhniú.  Nuair a scaoiltear méid mhór cortasón i ndaltaí ar 

scoil, bíonn deacrachtaí díriú acu sna ranganna agus bíonn deacrachtaí acu a bheith socair 

agus ciúin.  Nuair atá an díriú imithe, ní shealbhaíonn siad eolas scoile. 

 

Cothú siúcra ainsealach agus an damáiste fád-théarmach don 

chuimhne 

I dtréimhse gearrthéarmach, ní bhíonn na droch-iarmhairtí ar chuimhne ach sealadach.  Má 

laghdaíonn an páiste an cothú siúcra, tagann feabhas ar an achmhainn acadúil.  De réir 

staidéir, má chothaíonn tú an iomarca siúcra ag aois óg, d’fhéadfadh impleachtaí fad-

théarmach a bheith ann. 

San Ollscoil California Theas, rinne siad scrúduithe ar fhrancaigh fásta agus óg le deochanna 

súilíneacha.  Tar éis mí, bhí feidhmiú inchinne normálta.  Faraor, sna francaigh óga, bhí 

laghdú ar chuimhne agus ar fhoghlaim.  Chomh maith leis sin bhí an hipeacampas ataithe.  

Seo an pháirt den inchinn atá fíor-thábhachtach do chuimhní a dhéanamh, a eagrú agus a 

stóráil. 

 

Má tá an tionchar sin ar fhrancach, céard iad na himpleachtaí do do pháiste? 

 

Laghdaíonn bia milis bia inchinne 

Nuair a bhogann siúcra tríd an gcóras díleáite, seolann sé comhartha chuig an inchinn, chun 

a rá leis an gcorp go bhfuil sé lán.  Mar gheall ar sin, d’aimsigh taighdeoirí ó Ollscoil 



Pennsylvania an t-eolas a leanas.  Má itheann páiste bia milis, laghdaíonn sé an méid bia 

sláintiúil inchinne a itheann siad m.sh. torthaí, glasraí, tairgí deiríochta srl. 

Rómhinic, itheann páistí milseáin, lán le calraí folmha, seachas píosa torthaí, ar féidir cabhrú 

le foghlaim.  Roghnaíonn siad deoch súilíneach seachas bainne sláintiúil.  Nuair a tharlaíonn 

seo tá siad rólán do bia folláin.  Ní amháin go bhfuil fadhbanna le siúcra leis féin, ach leis an 

mbia sláintiúil atá siad ag seachaint mar gheall air. 

 

Céard gur féidir leat a dhéanamh? 

Tá sé fíor-thábhachtach srian a chur ar an méid siúcra a itheann páiste chun a achmhainn 

acadúil a bhaint amach.  De réir an Cumann Croí Meiriceánach, níor chóir do pháistí níos mó 

ná 4 spúnóg de shiúcra a bheith acu gach lá.  Tá a lán siúcra faoi cheilt in a lán bianna m.sh. 

anlann, torthaí tirim agus íogart blásta.  D’fhéadfadh an iomarca siúcra éifeacht a bheith 

aige ar oideachas. 


