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NIE CHCESZ
SPOTKAĆ KLESZCZA?
CHODŹ PO LESIE
WŁASNYMI DROGAMI

Grypa 6-krotnie
zwiększa ryzyko
zawału serca
Wyniki obserwacji opublikowane w New
England Journal of Medicine wykazały, że
u pacjentów z grypą potwierdzoną badaniem laboratoryjnym aż 6-krotnie wzrasta
ryzyko zawału serca, przy czym największe jest ono w pierwszym tygodniu od
zdiagnozowania grypy. Kardiolodzy uważają, że pacjenci, którzy przeszli silne zakażenie układu oddechowego powinni
być traktowani tak samo, jak ludzie z nadciśnieniem tętniczym krwi, wysokim cholesterolem lub cukrzycą.
Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl
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Według polsko-słowackich badań, korzystanie w lesie ze ścieżek, którymi chodzą dzikie zwierzęta znacznie zwiększa
ryzyko ataku kleszcza. Okazuje się, że na
leśnych duktach jest ich nawet 7 razy
więcej niż w zaroślach! Ich nagromadzenie w tych miejscach jest związane
z obecnością żywicieli, czyli m. in. saren,
jeleni czy dzików, które korzystają właśnie ze ścieżek. Chociaż obawiamy się
schodzenia ze ścieżek, to ryzyko spotkania kleszcza w zaroślach jest mniejsze.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl
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Czy wiesz, co się
kryje w ściereczce
kuchennej?
Naukowcy zbadali drobnoustroje wyizolowane ze 100 ścierek kuchennych, które pozyskano z gospodarstw domowych o różnej
liczbie mieszkańców i różnym statusie socjoekonomicznym. Wyniki zaprezentowano na
dorocznym kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego, który odbywał się w Atlancie. Bakterie chorobotwórcze
udało się wyhodować w przypadku niemal
połowy (49%) badanych ścierek. W 36,7 procentach były to bakterie E. coli, w 36,7% enterokoki, a 14,3 % – gronkowiec złocisty. Prawdopodobieństwo znalezienia patogenów
na ścierkach rosło wraz z wielkością rodziny
i liczbą dzieci. Więcej bakterii, jak można się
było spodziewać, znajdowano na ścierkach
wielorazowego użytku oraz na takich, które
stosowane były w kuchni do kilku różnych
funkcji i często pozostawały wilgotne.
Źródło: www.medexpress.pl

Gdzie trafia tłuszcz,
kiedy się odchudzamy?
Zastanawiałeś się kiedyś, co się dzieje ze
zgromadzonym tłuszczem, kiedy tracisz na
wadze? Jak się okazuje, na to pytanie trudno
było udzielić odpowiedzi nawet niektórym
lekarzom. Dlatego jeden z naukowców postanowił przyjrzeć się bliżej temu procesowi,
a wyniki opublikowano w British Medical
Journal. Okazuje się, że w przypadku utraty
10 kg tkanki tłuszczowej, 8.4 kg wydmuchiwana jest w postaci dwutlenku węgla, natomiast 1.6 kg to woda wydalana z moczem,
potem i innymi płynami ustrojowymi. Zatem
kluczowym dla tego procesu organem są…
płuca.
Źródło: www.sciencealert.com
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