
Osteoporoza, inca in studiu
Cercetatorii canadieni au observat ca atat femeile cat si barbatii in varsta au in mod frecvent fracturi de
sold, atribuite demineralizarii care, spun ei, accelereaza pierderea osoasa. Celor 9000 de pacienti cooptati
in studiu li s-a masurat densitatea minerala osoasa din coloana, sold si gat, odata la trei si apoi la cinci
ani. Rezultatele indica faptul ca medicatia de tip resorptiv ar reduce considerabil osteoporoza, chiar si la
femeile de 50-54 ani, care sunt cel mai des afectate. Extinderea pierderii osoase constatata in timpul
studiului se poate masura si la un interval mai mare de cinci ani, in absenta altor factori de risc, spun
cercetatorii canadieni. Pe de alta parte, in Marea Britanie, dr. Mark Cooper este de parere ca
transformarea osoasa de-a lungul timpului este rezultatul combinarii mai multor factori de risc,
demineralizarea fiind doar unul dintre ei. Numitorul comun pentru ambele pareri medicale consta in
faptul ca osteoporoza se poate diagnostica prin masurarea densitatii osoase, intrebarea ramane deschisa, la
ce interval de timp ar trebui  totusi facuta?

 Imagini dure pentru fumatori
 De maine Romania va devine a doua tara dupa Belgia care va avea produse din tutun inscriptionate cu
pictograme. Ministerul Sanatatii considera ca prin introducere pictogramelor si odata cu inscriptionarea
pachetelor de tigari tara noastra face un pas in lupta impotriva fumatului. " Facem acest lucru lucru nu
doar pentru ca este o tendinta la moda in toata lumea, nu doar pentru ca trebuie sa respectam normele
europene odata ce am devenit membri UE, ci pentru ca efectele consumului de tutun sunt dezastruoase
pentru starea de sanatate ", se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Sanatatii. Consumul de
tutun este factor favorizant pentru bolile cardiovasculare - care in Romania sunt prima cauza de deces –
dar si pentru bolile pulmonare, pentru cancer in general. Persoanele care fumeaza si care la un moment
dat fac una dintre bolile de mai sus, nu numai ca isi altereaza calitatea vietii, dar devin si consumatori
cronici de servicii medicale, fara a li se garanta vindicarea, dimpotriva, in unele cazuri – cum este
cancerul pulmonar- sfarsitul este tragic.

Abilitate prematura
 Copiii nascuti prematur simt dureri pe care nu le pot exterioriza. intr-un studiu londonez, finalizat la
University  College, cercetatorii au sesizat ca nou nascutii prezentau schimbari la nivelul oxigenului din
sange, proprii raspunsului la durere. Studii anterioare informeaza ca prematurii care au resimtit acut
senzatia de durere inca din primele luni de viata risca sa dezvolte o sensibilitate extrema cand ajung la
maturitate. Cercetatorul principal dr. Rebeccah Slater spune, cu uimire, ca acesta abilitate a  copiilor
nascuti inainte de termen a facut obiectul dezbaterilor la fel de mult ca si controversata tema a dozei de
analgezic necesara in calmarea oricaror dureri.

Tensiunea, leac pentru migrena
 Hipertensivii sunt mai putin predispusi la migrena decat cei cu tensiune normala. Cercetatorii norvegieni
de la Trondheim University asociaza pulsul ridicat cu o reducere de 50% a migrenelor atat pentru femei
cat si pentru barbati. Populatia de studiu a inclus 51353 persoane de peste 20 de ani. Explicatia pe care o
dau oamenii de stiinta este aceea ca in hipertensiune este inhibata transmiterea durerii la nivelul
sistemului nervos central. Avand in vedere descoperirea, este un paradox, spun cercetatorii ca multe din
medicamentele antidepresive care, in mod normal, scad tensiunea arteriala sunt eficiente in profilaxia
migrenelor.

Grapefruit  pentru hepatita C
 Un compus natural din grapefruit numit naringenin reduce cu 80% secretia virusului hepatitei C din
celulele infectate, spune Yaakov Nahmias, Ph.D. la Harvard University. Prin inhibarea secretiei virale,
celulele care nu au fost inca afectate se pot regenera. Cum tratamentul standard pentru hepatita C nu este 
atat de bine tolerat de pacienti, e nevoie de strategii alternative, spune acelasi cercetator. Se pare ca
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extractul din grapefruit are influenta asupra lipoprotinelor din sange despre care se stie de mult timp ca
asociaza cu hepatita de tip C.
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