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Rak szyjki macicy niezwiązany z HPV jest
bardziej agresywny
Rzadko występujący rak szyjki macicy, w przypadku którego nie wykrywa się obecności
wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) jest bardziej agresywny i ma gorsze rokowanie –

poinformowali naukowcy z Barcelony.
Rak szyjki macicy to w skali globalnej czwarty pod względem częstości nowotwór występujący u
kobiet, a zarazem główna przyczyna zgonów związanych z nowotworami. Główną przyczyną raka
szyjki macicy jest zakażenie wirusem HPV, a zwłaszcza niektórymi jego genotypami. Jednak
w niewielkim odsetku przypadków badania nie wykrywają obecności HPV.
Naukowcy z barcelońskiego Instytutu Zdrowia Globalnego (ISGLOBAL) oraz uniwersytetu
w Barcelonie przeanalizowali próbki guzów pochodzących od 214 kobiet, które zostały przyjęte
z rozpoznaniem raka szyjki macicy do szpitala klinicznego w Barcelonie pomiędzy rokiem 2012
a 2015 i były obserwowane przez kolejne 5 lat. Korzystając z wysoce czułego testu amplifikacji
molekularnej, odkryli, że 10 proc. analizowanych guzów miało wynik negatywny w badaniu na
obecność DNA wirusa HPV.
Jak się okazało, rak szyjki macicy, w przypadku którego nie stwierdza się obecności HPV jest zwykle
wykrywany w późniejszym i trudniejszym do wyleczenia stadium, z większą liczbą przerzutów do
węzłów chłonnych i o połowę mniejszymi szansami na przeżycie niż u kobiet z guzami HPV-dodatnimi.
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Zawał serca: jak udzielić pomocy?
Kluczową sprawą jest zatem wiedza o tym, jak rozpoznać zawał i jak pomóc osobie, u której zawał
podejrzewamy.
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Węgiel brunatny kontra wirusy
Substancje obecne w węglu brunatnym mogą pomóc w zwalczaniu wirusów kleszczowego zapalenia
mózgu – informuje pismo „Scientific Reports”.
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Nieprawidłowe ciśnienie krwi wpływa na
ryzyko demencji
Wykazano to w trakcie badania z udziałem ponad 4700 uczestników, trwającym aż dwie i pół dekady.
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Nowy typ zegara molekularnego
Opracowano nowy typ zegara molekularnego - wykorzystuje on stany obecne w cząsteczkach
dwuatomowych.
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Polacy pracują nad nowym EKG
W operacjach wszczepienia bajpasów kardiochirurgom przydałoby się urządzenie pozwalające
rejestrować sygnał EKG bezpośrednio z powierzchni bijącego serca.

23-08-2019

Jakie są przyczyny otyłości?
Współczesny świat nie pomaga w utrzymaniu prawidłowej wagi. Sprawdź, dlaczego tyjemy na potęgę.
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Hipercholesterolemia rodzinna: ryzyko
zawału w młodym wieku
Wysoki cholesterol znacząco zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycy i epizodu sercowo-naczyniowego:
zawału serca lub udaru mózgu.
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Uprawy bananów bezpieczniejsze dzięki
sztucznej inteligencji
Łatwe do wykorzystania narzędzie bazujące na sztucznej inteligencji pomoże w wykrywaniu chorób i
szkodników bananowców.
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