
Curatenia poate dauna sanatatii
Curatenia nu este considerata intotdeauna un lucru bun pentu sanatatea noastra. Drept urmare, frica de a
nu contacta o serie de boli, dar si obsesia pentru curatenie ne fac sa acordam prea multa atentie igienei
spatiului din jurul nostru. Studiile demonstreaza insa, ca nu intotdeauna este bine sa facem asta, deoarece
in acest fel, sistemul imunitar nu mai lupta impotriva infectiilor ci ajunge sa dezvolte o sensibilitate mai
mare la factorii alergeni. Specialistii sunt de parere ca masurile exagerate de igiena pot duce la cresterea
numarului alergiilor la copii. 
  
  Testati cu murdarie 
  
  Oamenii de stiinta sunt de parere ca o doza de murdarie poate fi cel mai eficient medicament folosit in
prevenirea alergiilor la copiii care initial nu manifestau simptome ale aparitei unor astfel de afectiuni.
Marc McMorris, medic pediatru alergolog la Sistemul de Sanatate al Universitatii din Michigan, spune ca
frica de a nu contacta diverse boli ne-a facut sa ne inconjuram de un mediu cat mai curat si lipsit de
germeni. Drept urmare, organismul nostru nu mai simte nevoia sa dezvolte un sistem imunitar puternic,
capabil sa lupte cu microbii asa cum facea inainte. Conform unui studiu realizat in SUA,mai mult de 50 la
suta dintre americanii cu varsta cuprinsa intre 6 si 59 de ani prezinta sensibilitate la cel putin un alergen. 
  
  Imunitate
  
  Cercetatorii germani au constatat ca tinerii care au fost in preajma animalelor de la o ferma, deci au
venit in contact cu o serie de bacterii si microbe, au prezentat mai putine riscuri de a dezvolta boala
Crohn, o afectiune a sistemului autoimunitar. in ultimii ani, numarul persoanelor care manifesta o alergie
la unele substante sau sau alimente este tot mai mare, ca urmare a schimbarii stilului de viata al
oamenilor. O alta cercetare demonstreaza faptul ca daca cei mici sunt crescuti intr-o casa in care sunt
caini sau pisici riscurile de a dezvolta o alergie sunt mult mai mici, in comparatie cu cei care cresc intr-un
mediu in care nu sunt animale.
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