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Zenbat orduz gomendatzen da lo
egitea?
Adinaren arabera. Haur jaioberri ba-
tek edo adineko batek ez dituzte lo
ordu berdinak behar. Nik pazienteei
gomendatzen diet ondo sentitzeko
eta egunerokoan ondo funtzionatze-
ko behar beste ordu lo egin dezaten.
Batzuek nahikoa dute bost ordure-
kin; beste batzuek, aldiz, bederatzi
ordu behar dituzte ondo egoteko. De-
nok ez dugu berdin jaten, eta lo ere ez
dugu berdin egin behar. Premisa ho-
rretatik abiatu behar dugu, ze, beste-
la, sinesmen faltsuak zabaltzen ditu-
gu eta jendea larritu egiten da finka-
tutako ordu kopurua betetzen ez ba-
du. Hortaz, ondo lo eginez gero eta
norbera ondo sentituz gero, lotan
igarotako ordu kopurua egokia da,
betiere normaltasunaren parametro-
etatik asko aldentzen ez bagara, nos-
ki. Helduen kasuan, adibidez, nor-
maltzat jotzen da sei eta bederatzi or-
du artean lo egitea, baina bost ordu
lo eginez gero ere ez litzateke anor-
maltzat hartu beharko. 

Zeintzuk dira loari lotutako
gaixotasunik ohikoenak?
Badira batzuk. Pazienteen kexa na-
gusia insomnioa da, loak hartzeko
arazoak. Loaren apnea ere oso arrun-
ta da; arnasbidea kolapsatu egiten
da, eta, ondorioz, arnas geldialdiak
gertatzen dira pazientea lotan dago-
en bitartean. Horiez gain, badira
maiztxo azaltzen diren beste gaixota-
sun edo nahasmendu batzuk: narko-
lepsia, hipersomnia idiopatikoa, pa-
rasomnia… Loarekin zerikusia duten
gaixotasun ugari daude, ia 90, baina,
esan bezala, gehien tratatzen ditugu-
nak insomnioa eta apnea dira. 
Zer da insomnioa?
Insomnioaz hitz egiten dugu pertsona
batek lo hartu edo ondo lo egin ezin
duenean, baita, horrez gain, gaixota-
sun bat duenean ere. Beraz, insom-
nioa gaixotasuna edo sintoma izan
daiteke. Lo egiten dugunean normale-
an ez gara guztiz deskonektatzen;
kanpoko estimuluei gutxiago erantzu-
ten diegun egoeran gaude. Insomnioa
duten pertsonak, berriz, ez dira egoe-

ra horretara pasatzen; garunak erne
jarraitzen du, kanpoko estimuluei ber-
din erantzuten. Horregatik kostatzen
zaie hainbeste lokartzea, edo itzartu
egiten dira eta ezin izaten dute berriro
lo hartu. Haien sentsazio nagusia da
ez dutela atsedenik hartzen, eta egu-
nean gaizki sentitu ohi dira. 24 orduko
gaixotasuna da insomnioa, ez baka-
rrik gauekoa. Dena dela, bost ordu lo
egiten duen pertsona batek ez du zer-
tan insomnioa eduki; loaldi laburreko
pertsona izan daiteke. 

Ainhoa Alvarez Ruiz de Larrinaga (Barakaldo, 1973)
loan espezializatutako neurofisiologo klinikoa da
Arabako Unibertsitate Ospitalean. Santiagoko Loaren
Unitatean egiten du lan. Haren hitzetan, lo egitea
«oinarrizko behar bat da», ez egoera pasibo bat; lo
egiten dugun bitartean, «garunak hormonak ekoizten
ditu, defentsak sortzen, egunean zehar sortutako
neurotoxinak deuseztatzen, eta abar». Loak funtzio
asko betetzen ditu, eta, Alvarezek gogorarazten
duenez, «funtzio horiek gabe ezingo ginateke bizi».

ADITUAK

«Norbera ondo sentituz
gero, sei eta bederatzi
ordu artean lo egitea
egokia da»
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banako batzuei edozein ezustekok
galarazten die loa, eta beste ba-
tzuek, ordea, izugarrizko kezka izan-
da ere, beti egiten dute lo. Horrega-
tik, izaerak berak eragin dezake in-
somnioa, neurri handiagoan edo txi-
kiagoan, eta hori aldatzea ia ezinez-
koa da, bakoitza den modukoa
delako. Hala ere, pentsaerak, jarre-
rak eta jokaerak aldatzen laguntzen
dugu, insomnioa eragin dezaketen
egoera batzuk saiheste aldera. Ho-
rretarako terapia kognitibo-konduk-
tuala lantzen dugu. Terapia konduk-
tualaren bitartez lo nola egin behar
den irakasten dugu, pazienteak zer
ordutegi izan behar duen, nola era-
bili logela, zer egin itzartzen baldin
bada… Eta terapia kognitiboarekin
pentsamendua lantzen dugu, gaue-
an burura etortzen zaizkien ideia
errepikakorrak aztertzen ditugu, on-
do lo egitea eragozten dieten pren-
tsamenduak nola baztertu... Horre-
kin, erlaxazioarekin eta loaren higie-
nearekin pazienteek hobeto lo egi-
tea lortzen da. Horrez gain, beste au-
kera terapeutiko bat farmakoak dira.
Ahalik eta gutxien erabiltzen saia-
tzen gara, baina egoera eta momen-
tu batzuetan behar-beharrezkoak
dira. Edozein kasutan, jendeak jakin
behar du insomnioa senda daitekee-
la; askotan lortzen dugu, nahiz eta
konplexua izan eta berriro itzultzeko
arriskua egon. 
Zein jokabide edo ohitura izan
daitezke aproposak loa zaintzeko?
Loaren higiene neurriak har daitezke
errazki. Ohea lo egitearekin erlazio-
natzea izan daiteke horietako bat,
hau da, ohera lotara joatea eta esna-
tu ondoren ohean ez geratzea, gure
garunak gauzak erlazionatzen ditu
eta. Beste ohitura on bat izan daiteke
deskonektatzeko tarte bat hartzea.
Giza garuna ezin da orain esna egon
eta oraintxe bat-batean lo. Bi ordu in-
guru behar ditugu geure garuneko
substantziak (melatonina, zehazki)
ekoitzi eta lo hartzen hasteko. Bi ordu

horietan, erlaxatzen saiatu behar du-
gu, kirolik egin gabe, gailu elektroni-
koen argi urdinik jaso gabe, LED argi-
rik piztuta eduki gabe… Geure garu-
naren ernetasuna apalduz joan be-
har dugu. Ez da gomendagarria arra-
tsaldeko lauretatik aurrera edari
estimulatzailerik edatea (Coca-Cola,
kafea, tea…), eta ez da komeni aste-
buruetan ordutegia aldatzen ibil-
tzea. Bizi ohitura osasungarriek ere
lagundu egiten dute: ibiltzeak edo
ariketa fisikoa egiteak, jatorduak fin-
katzeak... Lo egiteko tenperatura ere
garrantzitsua da; hobe freskoa bada,
18-20 gradu ingurukoa. 
Zer da loaren erritmoa eta zeintzuk
dira harekin egoten diren arazo
nagusiak?
Bi loaldi ditugu, REM eta Ez-REM. Bi-
garrenean lo sakona izaten dugu.
Normalki loaren %20 soilik izaten da
sakona. Kezka handia dago lo sako-
naren inguruan, baina lo arina ere
garrantzitsua da. Loa ziklikoa da, ha-
sieran lo sakonagoa egiten dugu, eta
ondoren beste fase batean sartzen
gara. Horregatik esnatzen gara ba-
tzuetan. Hori normala da, garuna
denbora guztian baitabil funtziona-
tzen, kanpoko estimuluekin harre-
manetan, nahiz eta apalago eran-
tzun. Etenik gabe lo egitea mitoa da.
Eta logurari dagokionez, adinaren
eta izaeraren arabera lehenago loga-
letzen gara eta lehenago esnatzen,
edo beranduago logaletzen gara eta
beranduago esnatzen. Arazoa gizar-
te baldintzek sortzen dute, lanera
edo ikastera joateko lo orduak mu-
gatu behar izateak hain zuzen. One-
na litzateke lana gure erritmora ego-
kitzea. Dakigunez, pertsona batzuek
errendimendu hobea dute goizean
eta beste batzuek arratsaldean. Ne-
rabeen kasuan, esaterako, fasearen
atzerapena dela-eta, kasu batzuetan
ikusi da lehenengo orduan garunak
lo jarraitzen duela. Baina oraindik
gizartean loa ez da ia kontuan har-
tzen. 

Insomnioak ba al du sendabiderik?
Badira tratamenduak. Gaixotasuna-
ren alderdi batzuek, baina, pertso-
naren izaeran dute jatorria, eta hori
aldatzea oso zaila da. Adibidez, nor-
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«LOAREN HIGIENE NEURRI
ERRAZAK HAR DAITEZKE,
LOALDIA PRESTATU ETA
INSOMNIOA SAIHESTEKO»


