Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na
najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z
witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa
urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności
Portal Informacje Katalog firm Praca Szkolenia Wydarzenia Porównania międzylaboratoryjne
Kontakt

Laboratoria
.net
Innowacje
Nauka
Technologie

Logowanie Rejestracja

pl

Naukowy styl życia
Nauka i biznes
●
●
●
●
●
●

Nowe technologie
Felieton
Tygodnik "Nature"
Edukacja
Artykuły
Przemysł

Strona główna › Informacje

Ciężka grypa zwiększa ryzyko choroby
Parkinsona

Osoby, które ciężko przeszły grypę mają dwukrotnie podwyższone ryzyko
parkinsona w przyszłości - wynika z badań, które publikuje pismo "Movement Disorders". Z kolei
ludzie, którzy w dzieciństwie chorowali na odrę są o 35 proc. mniej narażeni na parkinsona - jedno
z najczęstszych schorzeń centralnego układu nerwowego u osób w wieku 60 lat i starszych.
Choroba stopniowo uszkadza różne obszary mózgu, co objawia się m.in. zaburzeniami ruchowymi,
jak drżenie rąk i nóg w spoczynku, powłóczenie nogami, sztywność mięśni, spowolnienie ruchowe,
zaburzenia równowagi, problemy z mimiką twarzy. Przyczynia się również do pogorszenia
sprawności intelektualnej i zaburzeń emocjonalnych, np. trudności z odczytywaniem uczuć innych
ludzi, a nawet depresji.
Poza przypadkami uwarunkowanymi genetycznie, przyczyny choroby nie są dobrze poznane.
Eksperci podejrzewają jednak udział różnych czynników środowiskowych, takich jak np. choroby
zakaźne lub czynniki związane z wykonywanym zawodem, jak pestycydy czy rozpuszczalniki.
Naukowcy z University of British Columbia w Vancouver wraz z kolegami z innych kanadyjskich
ośrodków naukowych przeprowadzili badania wśród 403 pacjentów z chorobą Parkinsona oraz 405
zdrowych osobach. Zebrano od nich dane na temat przebytych infekcji, a także kontaktów ze
zwierzętami (wynikających m.in. z wykonywanego zawodu). Okazało się, że przebycie ciężkiej grypy
miało związek z dwukrotnie wyższym ryzykiem choroby Parkinsona w przyszłości.
Choroby zakaźne przebyte w dzieciństwie były związane z niższym ryzykiem tego schorzenia.
Zaobserwowano to zwłaszcza w przypadku odry, która obniżała prawdopodobieństwo parkinsona
o 35 proc. Z kolei, osoby mające częsty kontakt z różnymi zwierzętami były bardziej narażone na to
neurologiczne schorzenie. Istotny statystycznie związek, tj. ponad dwukrotny wzrost ryzyka,
odnotowano w przypadku kotów i bydła. Jak spekulują autorzy pracy, może to wynikać m.in. z tego,
że zwierzęta przenoszą różne infekcje.
W badaniach na tych samych pacjentach i osobach zdrowych naukowcy kanadyjscy wykazali też, że
ludzie, którzy z powodu wykonywanego zawodu byli kiedykolwiek narażeni na silne wibracje – np.
kierujący czołgiem czy superszybką łodzią motorową – mogą miec podwyższone ryzyko parkinsona
w przyszłości. Praca na ten temat ukazała się w lipcu na łamach pisma „American Journal of
Epidemiology”.
„Obecnie nie można zapobiec chorobie Parkinsona czy wyleczyć z niej. Częściowo wynika to z tego,
że ciągle nie rozumiemy, jakie są przyczyny schorzenia u różnych osób” – komentuje główna autorka
pracy Anne Harris. Jej zdaniem, tego rodzaju drobiazgowe badania epidemiologiczne pełnią
kluczową rolę w identyfikacji mechanizmów, które mogą być w to zaangażowane. W przyszłości
może to pomóc opracować skuteczne strategie prewencyjne.
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
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Wirus podobny do SARS-CoV-2 może zakażać
ludzi
Badacze odkryli, że wirus - Khosta-2 może zakażać komórki człowieka.
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Odporność na niektóre alergeny pokarmowe
może chronić przed COVID-19
Informuje pismo „Frontiers in Immunology“.
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Mózg zawodników MMA ma szansę na
regenerację
Mogą zauważyć poprawę swojej pamięci po zaprzestaniu walk.
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Polska na jednym z ostatnich miejsc pod
względem innowacyjności
Wynika z najnowszej edycji Europejskiego Rankingu Innowacyjności.
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Szczepionka donosowa lepiej ograniczyłaby
SARS-CoV-2
Broniłaby nas w miejscu wnikania wirusa.
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Władze UAM zapowiadają oszczędzanie
energii elektrycznej
Przygotowywany jest w tej chwili plan oszczędnościowy.

28-09-2022

NCN zaprasza zagranicznych naukowców do
Polski
Trwa ostatni nabór programu POLONEZ BIS.
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Terapia lodami pacjentów w trakcie
chemioterapii
Lody zmniejszają cierpienie chorego.
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