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Tüsszents vagy ne tüsszents, ez itt a kérdés!

Mi a tüsszentés?

A tüsszentés arra való, hogy testünk megpróbáljon
megszabadulni a belélegzett mikrobáktól és portól. A
mikrobák és a por megakadnak az orrszőrökön és
csiklandozzák az orrunkat. Az orr ekkor üzenetet küld
az agynak, ami aztán visszaüzen az orrnak, a szájnak,
a tüdőnek és a mellkasnak: repítsék ki a bántó,
kellemetlen dolgokat!

Hogyan képes az orrunk megvédeni
minket a betegségektől?

A fényképek forrása:
Giantmicrobes, inc., 2008

Rhinovirus

Streptococcus

(torokfájás) - Baktérium

A tüsszentéssel a kórokozók 160 km/órás sebességgel száguldva akár 2-3 méterre is elrepülhetnek!
A tüsszentés egy csomó visszataszító dolgot tartalmaz: például vízcseppek, kosz, por és orrváladék
egyvelegét. A tüsszentéssel kilőtt orrváladék és páracseppek tele lehetnek mikrobákkal, melyek egy része
egészségre káros lehet. A kitüsszentett, kiköhögött kórokozókat más is belélegezheti, ezért nagyon fontos,
hogy köhögéskor és tüsszentéskor eltakard az szádat, orrodat. Ha csak kézzel takarod el az orrodat és
a szádat, akkor a kezeddel még mindig továbbadhatod a kórokozókat! A legjobb, ha zsebkendőt
használsz, vagy - ha nincs más lehetőség - a ruhaujjadat.

(megfázás) - Vírus

Orthomyxovirus

(influenza) - Virus

Naponta több mint 20 000 liter levegőt lélegzünk be, jórészt az
orrunkon át.
A belélegzett levegőben oxigén, nitrogén, por és légszennyező anyagok vannak – és
persze számtalan mikroba. E mikrobák között lehetnek mások által kiköhögött, kitüsszentett
kórokozók is. Az influenzát, valamint a köhögéssel, megfázással járó betegségek többségét vírusok okozzák. Amikor
orron át lélegzünk, a mikrobák és egyéb irritáló anyagok nagy része fennakad az orrváladékban és az
orrszőrünkön - némelyek azonban továbbjutnak a torkunkba, ahol elszaporodva megbetegíthetnek.

Érdekességek a tüsszentésről
A tüsszentés világrekordere az angliai Donna Griffiths, aki 978 napon át folyamatosan tüsszögött.
Egyes népek szerint a tüsszentés jó szerencsét jelent – mások szerint rosszat jelent.
Nyitott szemmel nem lehet tüsszenteni.
Az USA egyik államában, Nebraskában tilos a templomokban tüsszenteni.
Szervezetünk kb. 1 liter orrváladékot termel naponta, aminek nagy részét lenyeljük úgy,
hogy észre sem vesszük.
Van olyan orvos, aki az orrváladék színéből megmondja, hogy beteg vagy-e.
Náthát több mint 200-féle vírus okozhat, míg influenzát csak néhány.
Az influenza NEM gyógyítható antibiotikummal.

Tévhitek a tüsszentésről

Régen az emberek aggódtak a tüsszentés miatt. Íme, néhány példa, hogy
mit gondoltak róla:
Ha nyitott szemmel tüsszentesz, kiesnek a szemeid.
Tüsszentéskor megállhat a szív.
Megfázol, ha vizes hajjal kimész a lakásból.
Tüsszentéskor a lélek elhagyja a testet.
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