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

Dym tytoniowy uszkadza słuch dzieci
Trzylatki, których matki paliły w ciąży i po porodzie, aż 2,4 raza częściej miały zaburzenia słuchu niż
ich rówieśnicy nienarażeni na działanie dymu z papierosów. To wyniki badania obejmującego ponad
50 tys. dzieci.

Na łamach pisma „Paediatric and Perinatal Epidemiology”, naukowcy z Uniwersytetu w Kioto opisali
badanie, w którym porównali słuch ponad 50 tys. trzyletnich dzieci i zestawili te dane z wcześniejszą
ekspozycją maluchów na działanie dymu tytoniowego.
Mimo ogólnodostępnej wiedzy o szkodliwości palenia, nie wszystkie matki stronią od papierosów.
Według opublikowanego badania, 15,2 proc. dzieci było tylko w okresie płodowym wystawione na
działanie skutków wcześniejszego palenia przez matki.
3,8 proc. dzieci było przy tym narażone na działanie dymu tylko w okresie płodowym, 3,9 proc.
w tylko wieku 4 miesięcy, a 0,9 proc. w obu tych okresach.
Uszkodzenia słuchu w wieku 3 lat pojawiały się całkiem często, bo aż u 4,6 proc. ogółu dzieci. Jednak
dym tytoniowy znacząco podnosił ryzyko.
W porównaniu do trzylatków niewystawianych na działanie dymu, ich rówieśnicy, których matki
paliły przed zajściem w ciąże, miały ryzyko zaburzeń słuchu wyższe o 26 proc.
Palenie w czasie ciąży wiązało się natomiast ze wzrostem zagrożenia o 68 proc. Dzieci narażone na
bierne palenie w wieku 4 miesięcy były natomiast o 30 proc. bardziej zagrożone problemami ze
słuchem.
Jednak trzylatki, które poddawane były działaniu dymu w okresie płodowym i w wieku 4 miesięcy,
miały problemy ze słuchem aż 2,4 raza częściej.
„Chociaż powszechne zalecenia przestrzegają przed paleniem w czasie ciąży i w obecności dzieci,
niektóre kobiety nadal palą, kiedy są w ciąży, a do tego wiele małych dzieci wystawionych jest na
działanie biernego palenia” - mówi dr Koji Kawakami z Uniwersytetu w Kioto.
„Badanie to jasno pokazuje, że zapobieganie ekspozycji na dym tytoniowy w czasie ciąży i po
urodzeniu może zmniejszyć ryzyko zaburzeń słuchu u dzieci. Jego wyniki przypominają nam
o potrzebie dalszego nasilania działań zapobiegających paleniu przed i w trakcie ciąży oraz
wystawianiu dzieci na działanie biernego palenia” - podkreśla badacz.
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/28493.html
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Badaczka z UG wśród wschodzących talentów
nauki
W tegorocznej edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki jedną z laureatek nagrody
International Rising Talents została dr Agnieszka Gajewicz z UG.
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Amerykański patent dla wynalazku badaczy z
UJ
Patent dla Uniwersytetu Jagiellońskiego został przyznany przez Urząd Patentów i Znaków
Towarowych Stanów Zjednoczonych.

17-08-2018

Kolejna edycja programu RISE worldwide
2019
W ramach programu RISE jednostki badawcze, a także indywidualni pracownicy naukowi i
doktoranci mogą ubiegać się o przyjęcie na praktyki studentów niemieckich uczelni.
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Ranking najlepszych uczelni świata
Dwie polskie uczelnie - Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński - znalazły się w rankingu
szanghajskim (ARWU).
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Ponad 26 mln zł na powstanie pierwszych
zespołów badawczych
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów piątego, ostatniego już konkursu w programie
FIRST TEAM.
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Wrocławscy studenci bedą badać ludzkie
komórki w kosmosie
Badania wpływu warunków subkosmicznych na funkcjonowanie ludzkich komórek chcą
przeprowadzić studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
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V edycja konkursu Ekologiczny magister i
doktor
Do 22 października 2018 r. można przesyłać prace w ramach V edycji konkursu Ekologiczny
magister i doktor
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Krakowski satelita w kwietniu poleci w
kosmos
Studenci AGH i UJ zebrali niezbędne fundusze i obecnie kończą prace nad satelitą KRAKsat.
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zespołów badawczych Wrocławscy studenci bedą badać ludzkie komórki w kosmosie

Partnerzy

●
●
●
●
●
●
●

Baza wiedzy
Forum
Humor
Regulamin
Oferta reklamy
O nas

●

Copyright © 2013 by Laboratoria.net | Aktualizacja: 17.08.2018 08:58

