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Cesarskie cięcie zwiększa ryzyko alergii u
dzieci

Dzieci urodzone przez cesarskie
cięcie są aż 5 razy bardziej narażone na rozwój alergii w pierwszych dwóch latach życia niż
dzieci urodzone naturalnie - przekonują amerykańscy badacze z Henry Ford Hospital.
Noworodki, które przyszły na świat za pomocą cesarskiego cięcia, mają nadmierną skłonność do
wytwarzania immunoglobulin E (przeciwciał broniących przed pasożytami) w kontakcie z alergenami,
znajdującymi się na przykład w kurzu lub pochodzącymi od zwierząt domowych.
Obecność immunoglobulin E w organizmie sprzyja rozwojowi astmy i alergii.
Naukowcy uważają, że dzieci urodzone drogą naturalną rzadziej zapadają na alergie, gdyż wczesna
ekspozycja na bakterie, które znajdują się w kanale rodnym matki, pozytywnie wpływa na ich układ
odpornościowy.
"Jest to kolejne wsparcie dla hipotezy higieny, która mówi o tym, że kontakt z mikroorganizmami we
wczesnym dzieciństwie wpływa na rozwój systemu immunologicznego i występowanie alergii" komentuje Christine Cole Johnson, główna badaczka.
Rezultaty badania zostały zaprezentowane na tegorocznym spotkaniu American Academy of Allergy,
Asthma and Immunology, które odbyło się w dniach 22-26 lutego w San Antonio (USA)
Źródło: www.pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/16757.html
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Terapie długodziałające szansą na poprawę

życia z HIV
Wydłużają one odstępy miedzy kolejnymi dawkami/
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Wiedza o kryzysie ma ogromne znaczenie w
sytuacji wojny
Kryzys związany z wojną wpływa na każdego z nas.
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Pokutuje przekonanie, że piorun może
uderzyć nas tylk w górach
A w mieście jest bezpiecznie?
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1/500 mężczyzn ma dodatkowy chromosom
płciowy
Takie zaburzenie wiąże się z większym ryzykiem różnych chorób.
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Bakterie powodujące dur brzuszny coraz
bardziej oporne na antybiotyki
Informuje pismo „The Lancet Microbe”.
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Udało się stworzyć uniwersalną komórkę
macierzystą
„To święty graal biologii” - mówią badacze.
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Sztuczna inteligencja wskazuje najkrótszą
drogę do szczęścia
Autorzy wykorzystali dane z amerykańskiego badania „Midlife in the US”.
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Próbki z Marsa na Ziemię?
Polacy pracują nad takim rozwiązaniem.
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