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Niski poziom witaminy D zwiększa ryzyko
zgonu na COVID-19
Niskie stężenie witaminy D, w szczególności znikoma obecność kalcyfediolu w organizmie

zainfekowanej koronawirusem osoby, zwiększa ryzyko wystąpienia zgonu wskutek
COVID-19, wynika z badania naukowców z Meksyku. Substancja ta jest jednym
z metabolitów witaminy D3.
Według autorów studium randomizowanego na grupie ponad pół tysiąca osób niedobory kalcyfediolu
sprzyjają pojawianiu się zakrzepicy, a także burzy cytokinowej, i w konsekwencji mogą wywoływać
stany zapalne w płucach i prowadzić do zgonów.
Opublikowane na portalu medRxiv badanie dowodzi, że wśród poddanych studium osób największa
śmiertelność występowała u pacjentów z COVID-19, u których notowany był najniższy poziom
witaminy D.
Autorzy wskazali, że osoby te stanowiły około 10 proc. wśród wszystkich 550 badanych. Poza
najniższym poziomem witaminy D cierpiały one częściej niż inni badani podczas COVID-19 na stany
zapalne układu oddechowego. Częściej też byli poddawani leczeniu szpitalnemu.
Meksykańscy biolodzy wskazali, że witamina D może być też markerem infekcji w obrębie nabłonka
płucnego, szczególnie u osób z jej wysokim niedoborem. Wskazali, że gorsze rokowania mają
pacjenci zakażeni koronawirusem, u których poziom tej witaminy jest równy lub niższy niż 12 ng/ml.
W trakcie studium stwierdzono, że częściej niedobór witaminy D występuje u hospitalizowanych
kobiet. Nie odnotowano natomiast związku pomiędzy niskim stężeniem tej witaminy a koniecznością
intubacji pacjentów.
Autorzy badania wskazali, że w celu potwierdzenia dobroczynnego działania witaminy D,
w szczególności kalcyfediolu, niezbędne jest dodatkowe randomizowane badanie przeprowadzone na
większej grupie osób zainfekowanych koronawirusem.
Kalcyfediol stosowany jst m.in. w leczeniu i zapobieganiu hipokalcemii, osteomalacji, krzywicy,
a także u pacjentów cierpiących na przewlekłe schorzenia wątroby.
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Śląscy naukowcy opracowali model opieki
kardioonkologicznej
W publikacji opisano okres od marca 2016 r. do grudnia 2019 r.
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Blizny można leczyć
Blizna bywa dla pacjenta problemem nie tylko kosmetycznym.
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1/3 pracowników woli złożyć wypowiedzenie,
niż wrócić do biura
Wiele osób, które świadczą pracę z domu nie jest jeszcze gotowych na powrót do biura.
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COVID-19 wyzwala w płucach nieoczekiwany
mechanizm
W komórkach płuc wirus SARS-CoV-2 wyzwala szlak biochemiczny, zwany układem dopełniacza.
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Choroba meningokokowa jest lekceważona
Mimo, iż może w ciągu 24 godzin doprowadzić do zgonu dziecka.
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Przyjmujący leki alergicy są mniej podatni na
zakażenie COVID-19
Badania wskazują, że alergicy przyjmujący leki rzadziej zarażają się koronawirusem.
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Szczepionki mRNA a możliwość zakażenia
SARS-CoV-2
Możliwe jest złapanie koronawirusa po szczepieniu, ale ryzyko jest naprawdę niewielkie.
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Istnieje związek między szczepieniem
przeciwko grypie i...
Podobne dane płyną z całego świata, to wciąż nie udało się dokładnie tego ustalić.
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płucach nieoczekiwany mechanizm Choroba meningokokowa jest lekceważona Przyjmujący leki
alergicy są mniej podatni na zakażenie COVID-19 Śląscy naukowcy opracowali model opieki
kardioonkologicznej Blizny można leczyć 1/3 pracowników woli złożyć wypowiedzenie, niż wrócić do
biura COVID-19 wyzwala w płucach nieoczekiwany mechanizm Choroba meningokokowa jest
lekceważona Przyjmujący leki alergicy są mniej podatni na zakażenie COVID-19 Śląscy naukowcy
opracowali model opieki kardioonkologicznej Blizny można leczyć 1/3 pracowników woli złożyć
wypowiedzenie, niż wrócić do biura COVID-19 wyzwala w płucach nieoczekiwany mechanizm
Choroba meningokokowa jest lekceważona Przyjmujący leki alergicy są mniej podatni na zakażenie
COVID-19

Partnerzy

