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Picie kawy zmniejsza ryzyko śmierci

Amerykańscy naukowcy z National Cancer Institute odkryli, że
starsi ludzie pijący kawę są mniej narażeni na śmierć. Wyniki ich badania opublikowano
w czasopiśmie "New England Journal of Medicine".
Zaobserwowano związek między ilością wypitej kawy, a prawdopodobieństwem zgonu w wyniku
chorób serca, chorób oddechowych, udaru, zranień, wypadków i infekcji. Im więcej człowiek miał
w zwyczaju wypijać kawy, tym mniejsze ryzyko śmierci. Na przykład u osób pozwalających sobie na
trzy filiżanki kawy dziennie zagrożenie śmiercią malało o 10 proc. w porównaniu z osobami, które
w ogóle nie piły "małej czarnej". Jedynie w przypadku raka znaleziono negatywną korelację o bardzo
słabym nasileniu u mężczyzn, sugerującą, że picie kawy nieznacznie zwiększa u nich możliwość
zachorowania na nowotwór. Naukowcy nie wiedzą, który składnik kawy wywiera tak intensywny
wpływ na życie człowieka. Są też ostrożni w mówieniu o tym, że kawa przedłuża życie, bo tego nie
wiadomo.
Badacze wyjaśniają, ze mechanizm, dzięki któremu kawa chroni przed ryzykiem śmierci jest niejasny,
ponieważ kawa zawiera ponad 1000 związków, które mogłyby potencjalnie wpływać na zdrowie.
Najlepiej zbadanym składnikiem jest kofeina, ale wyniki powyższych badań były podobne
w przypadku osób, które deklarowały spożywanie kawy kofeinowej i bezkofeinowej.
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
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Leczenie glejaka przez zamianę jego komórek
w neurony
Informuje pismo “Cancer Biology & Medicine”.
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Sztuczna inteligencja pomoże w walce z
rakiem prostaty
Powstanie w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym.
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Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami EUCYS
Salamanka za badania naukowe
Osiem nagród trafiło do młodych, polskich naukowców.
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Superbohater w laboratorium
Wizerunek naukowca się zmienia, to już nie ktoś zamknięty w laboratorium.
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Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie
przeciwko grypie i COVID-19
Nie sposób odróżnić grypy od COVID-19 bez wykonania badań laboratoryjnych.
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Uruchomiono nową aplikację programu
Erasmus Plus
Każdy student otrzyma m.in. cyfrową europejską legitymację studencką.
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"Kraków dla klimatu"
W niedzielę plenerowa 4. Wielka Lekcja Ekologii,

22-09-2021

Porozumienie zakładające możliwości dla
naukowców z Polski i z Niemiec
Przewiduje ono m.in. stypendia dla naukowców z obu krajów.
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