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Kobiety rodzące pierwsze dziecko szybciej po ślubie mają dużą

szansę na urodzenie w życiu większej liczby dzieci, zwłaszcza

synów. Do takich wniosków doszły badaczki z Uniwersytetu

Jagiellońskiego, które przeanalizowały stare księgi parafialne.

Wyniki ich badań zostaną opublikowane w "American Journal of

Human Biology" - donosi RMF FM.

Dr Ilona Nenko i dr hab. Grażyna Jasieńska z Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium

Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego odtworzyły historię 377 małżeństw, zawartych

w latach 1782-1882 w jednej z wiejskich parafii w Beskidzie Wyspowym. Wszelkie

informacje na temat przebadanych rodzin pochodziły jedynie z rejestrów kościelnych.

Ich analiza pokazała, że kobiety, które łatwiej zachodziły w pierwszą ciążę, szybciej

zachodziły również we wszystkie kolejne ciąże w ciągu życia. W efekcie miały więcej

dzieci. Co ciekawe, w większości przypadków wśród ich kolejnych dzieci przeważali

synowie.

Dawniej, gdy nowoczesna antykoncepcja nie była jeszcze dostępna, czas, jaki upływał

od ślubu do urodzenia pierwszego dziecka, świadczył w dużej mierze o biologicznej

płodności kobiety - tłumaczy dr Nenko na antenie RMF FM.

Krakowskie badaczki dowiodły, że informacja o łatwości, z jaką kobieta zaszła w

pierwszą ciążę, może dostarczyć wielu danych na temat kondycji kobiet. Nawet tych

żyjących ponad dwieście lat temu.
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Projekt ustawy Polski Razem ws.
sprzedaży tabletki "dzień po"

Grupa PZU przeznaczy do 2020 r.
minimum 800 mln zł na opiekę
medyczną

Milion dolarów za złamanie kodu
długowieczności

Neurolog o ALS: polscy badacze
pracują nad nowatorską terapią

NFZ: protokoły dot. zapobiegania
krwawieniom u dzieci z hemo4lią
A i B

Badania: antydepresanty
zwiększają ryzyko wystąpienia
demencji

Dlaczego w innych krajach opłaca
się operować robotem da Vinci, a
w Polsce nie?

NFZ: protokoły z posiedzeń
zespołu ds. leczenia
biologicznego w chorobach
reumatycznych
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Alergologia

Anestezjologia
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4 Komentarzy

• •

Smutny •  

Gdzie jest ten beskid pewnie w watykanie

• •

Dziadek •  

hm, jesteś taki jak ten hm i nic więcej ! Czyżby mądry inaczej, ale nie głupi, co nie ?

• •

Kama •  

Nie rozumiem. Z tego tekstu nie wynika, by płodność mężczyzn miała jakiekolwiek

znaczenie dla spłodzenia potomstwa. Mamy dzieworództwo?

• •

serjicalme •  

...To na takie "odkrywcze" badania panie dostają granty....? Zaiste, wielkim

naukowcem trzeba być, by do takich wniosków dojść- ach, cóż za lata żmudnej

pracy, błyskotliwych hipotez i dróżek do nikąd...Normalnie żenada....Chyba

przeciętny licealista z jaką-taka wiedzą na temat funkcjonowania ludzkiego układu

rozrodczego powiedziałby to tym Paniom bez takich "dogłębnych"

badań...Heh....Nobel z medycyny może dla nich???

POLECAMY/PATRONUJEMY

Cykl sympozjów: "Zarządzanie ryzykiem w
podmiocie leczniczym w kontekście praw
pacjenta i praw personelu medycznego"

Regionalne Spotkanie Menedżerów Ochrony
Zdrowia (Kraków)

Regionalne Spotkanie Menedżerów Ochrony
Zdrowia (Warszawa)

Regionalne Spotkanie Menedżerów Ochrony
Zdrowia (Gdańsk)

XIX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji
Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii
Wysiłku PTK

NA FORUM

aga

To jeszcze pikuś. Nie ma żadnej koordynacji

WCO ze szpitalami. Dostałam skierowanie

na operację do UCK, zatwierdzone przez

obecnego koordynatora. Jakie było moje

zdziwienie, kiedy szpital...

Gdańsk: cztery godziny oczekiwania do
rejestracji w WCO · 

Pogodynka

Nie tylko pielęgniarek nikt nie słucha. Nikt

nie słucha głosu zdrowego rozsądku. Nikt z

decydentów nie czyta wypowiedzi pod

artykułami w RZ.

Demogra4a nie kłamie: pielęgniarek w
Polsce coraz mniej · 

WYSZUKIWARKI

LEKI
REFUNDOWANE

3581 wpisów

REFUNDOWANE
WYROBY

MEDYCZNE

564 wpisów
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Studia stomatologiczne w
Bydgoszczy: kiedy, nigdy, a może
jednak w Toruniu?

Brooke Shields: lans na fotelu
dentystycznym

KRAKDENT 2015 w nowej odsłonie

Prognozy dla rynku
stomatologicznego: kto straci, kto
zyska?

Qatar Airways stawiają na
farmaceutyki

Cholinolityki zwiększają ryzyko
wystąpienia demencji

Czy można zrobić ankietę o
samorządzie bez informowania
samorządu?

GIF szuka inspektora ds. obrotu
hurtowego

Kongres "Falenty 2015":
diagnostyka i leczenie raka piersi

Seniorzy w Strzelinie chcą mieć
przyjazną aptekę

Pielęgniarek coraz mniej i są coraz
starsze. Chcą protestować

Częsta depresja przed utratą
pamięci u chorych na alzheimera

Mała czarna chroni przed
czerniakiem?

Senior coraz bardziej zadłużony

Białystok: będzie karta miejska z
ulgami dla seniorów

Suwalska Rada Seniorów już
pracuje

Nowy Sącz: budowa sądu w formule
PPP coraz bliżej

Samorządy szukają miejsca dla
Polaków z Donbasu

Branża ciepłownicza zawiedziona
rokiem 2014?

Strajk w kopalniach JSW, w KW -
pogotowie strajkowe

Specjalizujemy się w tworzeniu
zintegrowanych rozwiązań w obszarze

komunikacji biznesowej.

Serwisy i wydawnictwa o budowie i

urządzaniu domu.
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SANATORIA
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ZAKŁADY
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LECZNICZE
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PRACA W
MEDYCYNIE

4017 wpisów

OBIEKTY
KONFERENCYJNE
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PRZETARGI
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