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OPUNCJA FIGOWA 
NA KACA

Wyciąg z opuncji figowej w umiarkowanym stopniu 
zmniejsza nasilenie objawów kaca. Antyoksydacyjne dzia-
łanie tej rośliny wpływa na ograniczenie nasilenia stanu 
zapalnego wywołanego spożyciem alkoholu. Badania 
wykazały zmniejszenie dolegliwości takich jak: nudności, 
suchość w ustach i jadłowstręt. Wyciąg z opuncji zawie-
rają popularne preparaty na kaca dostępne w aptekach. 

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
Effect of Opuntia ficus indica on symptoms of the alcohol hangover 

Specjaliści przeanalizowali ryzyko zgonów i hospitalizacji z powodu incydentów sercowo–naczyniowych w dniach 
transmisji meczów piłki nożnej oraz trzy dni przed i jeden dzień po transmisji. Dzień meczowy był związany z wyższym 
o 6% ryzykiem zgonu. W dzień po transmisji sportowej wykazano wyższe o 4% ryzyko zgonu, wyższe o 17% ryzyko 
hospitalizacji z powodu migotania przedsionków oraz wyższe o 3% ryzyko względne łącznego występowania anali-
zowanych niekorzystnych zdarzeń sercowo–naczyniowych tj. zawału serca, udaru mózgu czy zatorowości płucnej. Do 
czynników predysponujących do większego ryzyka zgonu w wyniku incydentów sercowo–naczyniowych badacze 
zaliczyli: płeć męską (wzrost ryzyka o 11%), dramatyczny przebieg wydarzenia sportowego (wzrost ryzyka o 25%) oraz 
zakończenie spotkania remisem (wzrost ryzyka o 23%). 

Źródło: www.rynekaptek.pl 

EMOCJE SPORTOWE 
ZWIĘKSZAJĄ RYZYKO ZAWAŁU 
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Praca przez ponad 10 godzin na dobę co naj-
mniej przez 50 dni w roku zwiększa ryzyko 
udaru mózgu. Naukowcy z Universite d’An-
gers oraz Francuskiego Narodowego Instytutu 
Zdrowia i Badań Medycznych przeanalizowali 
dane dotyczące wieku, palenia i godzin pracy 
dotyczące ponad 143 000 dorosłych. Z bada-
nia wykluczeni zostali pracownicy zatrudnieni 
w niepełnym wymiarze godzin oraz ci, którzy 
doznali udaru wcześniej. Osoby, które praco-
wały ponad 10 godzin na dobę przez więcej 
niż 50 dni w roku miały o 29% większe ryzyko 
udaru. Jeśli pracowały w ten sposób przez 10 
lat lub dłużej, ryzyko rosło do 45%. 

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl 

DŁUGIE GODZINY 
PRACY ZWIĘKSZAJĄ 

RYZYKO UDARU 

Stosunek do własnego ciała u kobiet w ciąży pozwala przewi-
dzieć późniejszą jakość więzi z dzieckiem oraz samopoczucie po 
porodzie. Specjaliści przeprowadzali badanie kwestionariuszem 
w każdym trymestrze ciąży u ponad 600 kobiet. Pytali o stosu-
nek do swojego wyglądu czy obawy dotyczące wagi. Okazało 
się, że kobiety, które uzyskiwały wyższe wyniki w kwestiona-
riuszu – miały więcej akceptacji dla swojego ciała – budowały 
pozytywną więź z dzieckiem, a po porodzie charakteryzowało 
je lepsze samopoczucie. Kobiety, które uzyskiwały niższe wyniki, 
były bardziej narażone na depresję poporodową. Panie o bar-
dziej pozytywnym stosunku do swojego ciała w ciąży miały 
również lepszą relację z partnerem i niższe natężenie lęku oraz 
negatywnych emocji. 

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl 

Akceptacja ciała w ciąży 
a depresja poporodowa 
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