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Miód dobry na rany
Artykuł na ten temat zamieszcza specjalistyczne pismo "International Journal of Lower Extremity
Wounds".
Już starożytni Egipcjanie wykorzystywali miód by przyspieszyć gojenie ran. Ale dopiero badania
ostatnich 50 lat zaczęły dostarczać naukowych dowodów, które w pełni uzasadniają takie

zachowanie. Mimo to lekarze medycyny konwencjonalnej ciągle nie chcą wykorzystywać tego
naturalnego surowca w leczeniu ran pacjentów. Tłumaczą to często za małą ilością wiarygodnych
danych.
Aby zmienić to błędne przekonanie, dr Peter C. Molan z nowozelandzkiego Uniwersytetu Waikato
w Hamilton przeanalizował wyniki 22 badań, które objęły łącznie 2062 pacjentów oraz 16 badań
przeprowadzonych na zwierzętach laboratoryjnych. We wszystkich doświadczeniach do leczenia ran
używano opatrunki z miodem.
Jak wykazała analiza, miód sprzyja gojeniu ran na kilka sposobów. Po pierwsze ma silne własności
przeciwbakteryjne, dlatego szybko usuwa mikroby z rany, ale też chroni ją przed nowymi
zakażeniami. Po drugie pomaga oczyścić ranę z martwych tkanek i neutralizuje brzydki zapach. Miód
ma również działanie przeciwzapalne, dlatego łagodzi obrzęki i minimalizuje tworzenie się blizn.
Poza tym przyspiesza wzrost nowego nabłonka i zarastanie rany.
Zdaniem dr Molana, do tej pory barierą, która przeszkadzała wykorzystywać miód do leczenia ran
w medycynie konwencjonalnej, był brak licencjonowanych produktów z miodu, o pewnym
pochodzeniu i sterylności. Obecnie sytuacja ta uległa zmianie, podkreśla badacz. Miód stał się
dostępny w postaci specjalnych opatrunków, co powinno ułatwić lekarzom jego stosowanie,
podkreśla.
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Terapie długodziałające szansą na poprawę
życia z HIV
Wydłużają one odstępy miedzy kolejnymi dawkami/
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Wiedza o kryzysie ma ogromne znaczenie w
sytuacji wojny
Kryzys związany z wojną wpływa na każdego z nas.
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Pokutuje przekonanie, że piorun może
uderzyć nas tylk w górach
A w mieście jest bezpiecznie?
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1/500 mężczyzn ma dodatkowy chromosom
płciowy
Takie zaburzenie wiąże się z większym ryzykiem różnych chorób.
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Bakterie powodujące dur brzuszny coraz

bardziej oporne na antybiotyki
Informuje pismo „The Lancet Microbe”.
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Udało się stworzyć uniwersalną komórkę
macierzystą
„To święty graal biologii” - mówią badacze.
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Sztuczna inteligencja wskazuje najkrótszą
drogę do szczęścia
Autorzy wykorzystali dane z amerykańskiego badania „Midlife in the US”.
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Próbki z Marsa na Ziemię?
Polacy pracują nad takim rozwiązaniem.
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