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Kawa zawierająca kofeinę przyczynia się do
utraty wzroku

Częste picie kawy zawierającej kofeinę zwiększa prawdopodobieństwo
zachorowania na jaskrę wtórną - informują amerykańscy badacze na łamach czasopisma
"Investigative Ophthalmology & Visual Science".
Naukowcy dowiedli, że intensywna konsumpcja kawy z kofeiną może być związana z ryzykiem
złuszczania torebki soczewki ocznej, które prowadzi do rozwoju jaskry torebkowej (exfoliation
glaucoma), klasyfikowanej jako typ jaskry wtórnej otwartego kąta przesączenia.
Jest to pierwsze badanie dotyczące związku między piciem kawy a zachorowalnością na jaskrę
przeprowadzone na obywatelach Stanów Zjednoczonych.
"Największy odsetek zachorowalności na zespół eksfoliacji i jaskrę występuje wśród populacji
skandynawskiej. Ponieważ populacja skandynawska ma również najwyższy wskaźnik konsumpcji
kawy z kofeiną na świecie, a nasza grupa badawcza już wcześniej wykazała, że zwiększone spożycie
kawy z kofeiną jest związane z podwyższonym ryzykiem wystąpienia jaskry pierwotnej z otwartym
kątem przesączenia, przeprowadziliśmy badanie, które sprawdza, czy picie kawy wpływa na ryzyko
zachorowania na jaskrę torebkową" - mówi Jae Hee Kang z Channing Division of Network Medicine
w Brigham i Women's Hospital w Bostonie.
Okazało się, że rzeczywiście picie kawy z kofeiną może wiązać się z rozwojem jaskry torebkowej
i zespołu eksfoliacji (exfoliationsyndrome) - choroby polegającej na powstawaniu i gromadzeniu się
w różnych tkankach narządu wzroku patologicznego materiału. Ryzykowne dla zdrowia okazało się
picie co najmniej trzech filiżanek kawy dziennie.
Jednakże badacze podkreślają, że inne napoje zawierające kofeinę, czyli napoje gazowane, herbata
i czekolada, nie zwiększają prawdopodobieństwa zachorowania na jaskrę wtórną. Kawa
bezkofeinowa również jest niegroźna.
Naukowcy mają nadzieję, że zostanie przeprowadzonych więcej badań obejmujących inne populacje,
które mogłyby potwierdzić istnienie związku przyczynowego między piciem kawy a rozwojem jaskry
wtórnej. Liczą też na to, że być może inne składniki diety zostaną zidentyfikowane jako czynniki
ryzyka.
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
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Globalne zagrożenie związane z Omikronem
bardzo wysokie
Omikron ma bezprecedensową liczbę mutacji kolców.
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Na prehistorycznej Ziemi lało jak z cebra
Obecnie obserwuje się niewielki wzrost średnich globalnych temperatur.
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Aktywność wpływa na zdrowie psychiczne w
czasie pandemii
Informują naukowcy z North Carolina State University.
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Picie kawy może obniżyć ryzyko choroby
Alzheimera
Informuje pismo „Frontiers in Aging Neuroscience“.
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BioNTech rozpoczyna badania nad
szczepionką na wariant wirusa Omikron
Rozwój szczepionki zaadoptowanej do nowych wariantów wirusa jest procedurą standardową.
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300 mln zł na technologię RNA w Polsce
ABM wyłoniła w konkursie pięć zespołów badawczych.
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Z trzecią dawką szczepionki przeciwko
COVID-19 nie warto czekać
Powiedziała prof. Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
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Niektórzy chorzy nie odczuwają duszności
Nawet wtedy, gdy mają znacznie obniżoną saturacje krwi, sięgającą aż 70 proc.
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