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Czy wiesz, że...
Jak pozbyć się 
pestycydów?
Badacze wzięli pod lupę usuwanie 
pestycydów z owoców i warzyw, 
które jest możliwe do wykonania 
w warunkach domowych. 
W tym celu ekologiczne jabłka, 
zostały potraktowane pestycydami: 
tiabendazol oraz fosmet. Następnie 
myto owoce w trzech różnych 
płynach: w wodzie z kranu, 1% 
roztworze wody z sodą oraz środkiem 
dezynfekującym. Jak się okazało 
najbardziej skuteczny był roztwór 
sody! Po kilkunastu minutach 
usunięto 80% tiabendazolu 
i 96% fosmetu. Rozbieżności 
procentowe są najprawdopodobniej 
spowodowane różnicami we 
wnikaniu pestycydów. Pamiętajmy! 
Skuteczność mycia owoców 
i warzyw roztworem sody jest tym 
mniejsza, im bardziej pestycydy 
wniknęły w głąb produktu.  Badania 
zostały opublikowane w Journal of 
Agricultural and Food Chemistry. 

Źródło: www.sciencedaily.com

Minutka!
Australijscy naukowcy dowiedli, że opóźnienie odpępnienia 
u wcześniaków o 60 sekund, mogłoby spowodować spadek 
śmiertelności przedwcześnie urodzonych dzieci na całym 
świecie aż o 30%! Badania te potwierdzają najnowsze światowe 
wytyczne zalecające późniejsze zaciśnięcie pępowiny u dzieci 
nie wymagających natychmiastowej resuscytacji. Światowa 
Organizacja Zdrowia zaleca odpępnienie noworodka nie 
wcześniej niż po minucie, do trzech dla wszystkich porodów. 
Ponadto opóźnione zaciskanie pępowiny powinno stanowić 
standard podstawowej opieki neonatologicznej. 

Źródło: www.sciencenewsline.com
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Wieś receptą na zdrowie?
Na podstawie badań przeprowadzonych przez jednostkę ds. Alergii i Zdrowia Płuc Centrum Epidemiologii 
i Biostatystyki Uniwersytetu w Melbourne, którymi objęto 10 000 osób w 14 krajach, ustalono, że dzieci, które żyły 
w gospodarstwie od urodzenia do 5 roku życia o 54% rzadziej zapadały na astmę czy katar sienny oraz o 57% rzadziej 
występowały alergiczne objawy nosowe, w porównaniu do dzieci z obszarów miejskich, które były na te schorzenia 
narażone zdecydowanie bardziej. Wyniki te były spójne we wszystkich spośród 14 krajów. Uczestników pytano 
m. in. o kontakt ze zwierzętami, liczbę dzieci w rodzinie, a także to czy dzielili pokój z rodzeństwem. Jak łatwo się 
domyślić, osoby wychowane w gospodarstwie częściej zgłaszały fakt posiadania rodzeństwa i dzielenia nim sypialni 
czy kontakt ze zwierzętami. Okazuje się, że różnorodność mikrobiologiczna z jaką spotykają się dzieci wychowywane 
w warunkach wiejskich w mniejszym stopniu predysponuje je do zachorowalności na wskazane wyżej choroby.

Źródło: www.medicalnewsbulletin.com

SPOSÓB PORODU A JAKOŚĆ 
MLEKA KOBIECEGO
Naukowcy z Włoch postanowili sprawdzić wpływ rodzaju porodu na skład 
mleka matki. W badaniu wzięło udział 29 kobiet z czego 15 rodziło siłami 
natury, a 14 urodziło dzieci metodą cesarskiego cięcia. Aby wykluczyć 
różnice wynikające z diety badanych osób, wszystkie uczestniczki spożywały 
jednakowe posiłki. Okazało się, że kobiety, które urodziły naturalnie miały siarę 
o większej różnorodności bakteryjnej, wpływającej pozytywnie na odporność 
dziecka. Powodem takich różnic może być fakt, że matki poddane cesarskiemu 
cięciu są bardziej narażone na działanie bakterii środowiskowych, co znacząco 
wpływa na kształtowanie mikrobioty siary. 

Źródło: https://bmcmicrobiol.biomedcentral.com
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