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Alkohol powoduje raka?

Po wielu latach badań, naukowcy trzymają w rękach pierwszy dowód na to,
że spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko występowania nowotworów u człowieka.

W przeprowadzonych badaniach wzięło udział 10-ciu wolontariuszy, którzy w ciągu trzech tygodni
spożyli ilość wódki odpowiadającej 1, 2 i 3 drinkom. Analizy wykazały, że po każdym toaście DNA
komórek zawartych w ich ustach ulegało groźnym deformacjom. Zmiany te utrzymywały się przez
kilka godzin i były związane z produkcją tzw. acetaldehydu, czyli związku powstającego
z metabolizowanego alkoholu.
Dobra wiadomość jest taka, że efekt działania tego kancerogenu może być neutralizowany przez
specjalny enzym z grypy dehydrogenaz. Nie jest on jednak sprawny u mieszkańców Azji, rdzennych
Amerykanów i osób pochodzących z Alaski, którym toast „na zdrowie” zaleca się wznosić raczej
bezalkoholowym trunkiem.
Źródło: www.e-biotechnologia.pl
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Skóra z butelki leczy rany oparzeniowe
Hodowlą skóry zajmują się pracownicy Banku Tkanek CLO.

18-05-2022

Wele osób po przejściu COVID nadal wymaga
pomocy
Powiedział PAP krajowy konsultant w dziedzinie fizjoterapii.
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Działanie innowacyjnej metody
terapeutycznej pracy z koniem
Bada je psycholożka z UŁ.
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Szkodliwy wpływ alkoholu na ryzyko
nowotworów
Nasilają je nadwaga lub otyłość.
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Dieta śródziemnomorska może łagodzić
depresj u mężczyzn
Informuje „The American Journal of Clinical Nutrition”.
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Co czwarty Brytyjczyk cierpi z powodu
chronicznego bólu
Wykazały badania Ipsos dla BBC News.
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Delta może powrócić
Omikron nie wyeliminował tego wariantu SARS-CoV-2.
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Świńskie serce przeszczepione umierającemu
było zakażone wirusem
Iinformuje „MIT Technology Review”.
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