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

Ryzyko chorób metabolicznych i raka
związane z poziomem testosteronu
Wysoki poziom testosteronu zwiększa ryzyko cukrzycy u kobiet, ale zmniejsza u mężczyzn.

Duże stężenie tego hormonu sprzyja też zachorowaniu na raka piersi, endometrium
i prostaty – wynika z badania zamieszczonego w „Nature Medicine”.
Naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge i Exeter (W. Brytania) na podstawie badań genetycznych
wykazali, że poziom testosteronu odgrywa dużą, ale często odmienną rolę w powstawaniu chorób
metabolicznych i nowotworów złośliwych u kobiet i mężczyzn.
Badacze po porównaniu materiału genetycznego uzyskanego od prawie pół miliona klientów
brytyjskiego biobanku (UK Biobank) stwierdzili, że duże stężenie tego hormonu płciowego u kobiet
o 37 proc. zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy i o 51 proc. zespołu policystycznych
jajników. U mężczyzn natomiast zmniejsza ryzyko zachorowania na cukrzycę o 14 proc.
Wysoki poziom testosteronu sprzyja też rozwojowi nowotworów złośliwych – raka piersi i trzonu
macicy (endometrium) u kobiet oraz raka prostaty u mężczyzn.
„Wyniki naszego badania dostarczają wyjątkowego wglądu w związane z chorobami oddziaływania
testosteronu. W szczególności podkreślają konieczność osobnego badania kobiet i mężczyzn, bo np.
w przypadku cukrzycy wpływ testosteronu okazuje się zupełnie odmienny” – komentuje dr Katherine
Ruth, współautorka badania
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Komórki odpornościowe podejmują
kolektywne decyzje
Dbają o to, by zapewnić organizmowi właściwy poziom ochrony, ale jednocześnie „nie chcą”
przesadzić, by nie narobić zbyt wielu szkód.

17-02-2020

Higiena rąk może zmniejszyć
rozprzestrzenianie się koronawirusa
Zwiększona higiena rąk na lotniskach może zmniejszyć ryzyko o 24-69 proc.
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Bakterie w jelicie są powiązane z osobowością
Skład flory jelitowej wiąże się z różnymi cechami osobowości, np. poziomem neurotyzmu czy
otwartością na ludzi.
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Cukier zwiększa ryzyko otyłości i jest
toksyczny dla organizmu
Nadmierne spożycie cukru zwiększa ryzyko otyłości, a wraz ze wzrostem masy ciała bardziej
jesteśmy narażenie na cukrzycę.
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Więcej partnerów seksualnych w życiu to

większe ryzyko raka
10 lub więcej partnerów seksualnych w życiu może przekładać się na sporo wyższe ryzyko raka.
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Nuda to poważna sprawa, także dla nauki
Złe samopoczucie, wypadki na drodze, w pracy, alkohol, narkotyki, hazard - nawet takie mogą być
skutki notorycznej, uporczywej nudy.
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Dzień dobry, mówi komputer
Coraz częściej sekretarki i asystentów wyręczają inteligentne komputery.

14-02-2020

Efekt orkanu Sabina
Silny wiatr, towarzyszący orkanowi Sabina przekłada się na bardzo wysoką produkcję energii
elektrycznej w turbinach wiatrowych.
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