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Laser przeciw tłuszczowi
Urządzenie jest dziełem specjalistów z Massachusetts General Hospital i może znaleźć zastosowanie
przy leczeniu chorób serca, trądziku czy cellulitu. Laser wykorzystujący wolne elektrony
(Free-Electron Laser, FEL) potrafi wytwarzać promieniowanie w różnych zakresach. Im wyższa
energia elektronów, tym wyższa energia i mniejsza długość fali otrzymanego światła.

Odpowiednio dobierając parametry lasera można selektywnie podgrzać tłuszcz, który następnie
zostanie rozłożony i wydalony przez organizm
Profesor dermatologii Rox Anderson przeprowadził eksperymenty laboratoryjne na próbkach
świńskiej skóry i tkanki tłuszczowej (inaczej mówiąc - na kawałkach słoniny) o grubości około pięciu
centymetrów. Wytapianie smalcu przebiegło pomyślnie, a skóra nie zamieniła się w skwarki...
Na razie za wcześnie, by wyrokować, czy taka terapia znajdzie zastosowanie u ludzi. Jednak
teoretycznie można by dokonywać selektywnej fototermolizy, czyli niszczenia nadmiaru tłuszczu za
pomocą wysokiej temperatury.
Stosunkowo proste byłoby leczenie trądziku, którego przyczyną są gruczoły łojowe kilka milimetrów
pod powierzchnią skóry. Kolejnymi celami mogą być nadmiar tkanki tłuszczowej, cellulitis czy
zagrażające zawałem złogi tłuszczowe w naczyniach wieńcowych serca.
Jednak zanim rozpoczną się ewentualne próby na ludziach, prace musza potrwać kilka lat.
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Glukozamina może zapobiegać chorobom
serca
Zawierające glukozaminę suplementy diety, sprzedawane jako pomocne w dolegliwościach stawów,
wydają się obniżać ryzyko chorób serca.

20-05-2019

Oglądanie telewizji skraca dzieciom sen
Dzieci w wieku przedszkolnym, które oglądają telewizję dłużej niż godzinę dziennie, śpią znacznie
krócej w porównaniu z rówieśnikami, którzy spędzają przed ekranem mniej czasu.

20-05-2019

Antyewolucyjne leki na raka
Leki, które mają powstrzymać proces uodparnianie się nowotworów na leczenie, mogą się pojawić w
ciągu dziesięciu lat.

17-05-2019

Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy
Osoby, które regularnie piją kawę, potrafią wyczuć zapach nawet znikomych ilości ich ulubionego
napoju.

17-05-2019

Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska
wilgotność powietrza
Ludzie częściej chorują na grypę, a nawet umierają z jej powodu, właśnie w miesiącach zimowych to niska wilgotność powietrza.

17-05-2019

Badania profilaktyczne ratują życie
Regularne wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku nowotworów pozwala wcześnie wykryć
chorobę i uratować życie.

15-05-2019

Migrena może sprzyjać powikłaniom ciąży
U kobiet, które cierpią na migrenę, częściej dochodzi do powikłań ciąży – informuje pismo
„Headache”.

15-05-2019

Witamina D powstaje nawet przy stosowaniu
kremu z filtrem UV
Badania pokazały, że kremy z filtrami przeciwsłonecznymi pozwalają na produkcję dużych ilości
witaminy D.
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