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'Dorosłe' choroby coraz częściej dotykają
dzieci
Celem badań przeprowadzonych przez zespół badaczy z Centrum Zdrowia Dziecka, w skład którego
weszli dr Dorota Kamińska, dr A. Zegadło, dr hab. Piotr Socha, dr M. Ambroziak, dr M. Wilk, prof. dr
hab. Józef Ryżko oraz prof. dr hab. Jerzy Socha, było określenie, czy mikroskopowe zapalenia jelita

grubego jest chorobą tylko osób dorosłych.
Jak wyjaśniają dr hab. Barbara Skrzydło-Radomańska i dr hab. Piotr Radwan z Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie, jeszcze w 2006 roku mikroskopowe zapalenie jelita grubego uważane było
za chorobę występującą po 50. roku życia, częściej u kobiet.
- Etiologia jest nieznana, rozpatrywane są czynniki infekcyjne, immunologiczne, hormonalne,
genetyczne - dodają naukowcy.
Podstawą rozpoznania choroby jest ocena histopatologiczna odpowiednich wycinków błony śluzowej.
Zespół z CZD dokonał analizy wyników badań 1600 dzieci, leczonych w latach 2001-2007.
Specjalistyczne badania i retrospektywna analiza historii choroby pozwoliła wyłonić grupę dzieci, u
których stwierdzono zmiany odpowiadające specyfice mikroskopowego zapalenia jelita grubego.
- Właściwą grupę badaną stanowiło 21 dzieci. Średni wiek rozpoznania choroby wynosił 10 lat podsumowują wyniki badacze.
-U 12 dzieci obraz kliniczny był typowy dla mikroskopowego zapalenia jelita grubego, opisywanego u
dorosłych, występowały bóle brzucha i biegunka.
Wyniki badań wskazują, że mówienie o chorobach specyficznych tylko dla wieku dorosłego coraz
częściej wymaga ostrożności.
PAP/Onet
http://laboratoria.net/aktualnosci/4923.html
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Eksperci o zatwierdzeniu rosyjskiej
szczepionki p. COVID-19
Rosja wykazała się lekkomyślnością zatwierdzając do użycia szczepionkę.
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Depresja kobiet w ciąży szkodzi mózgowi

dziecka
Zmienione połączenia w mózgu dziecka to jeden ze skutków depresji matki w czasie ciąży.
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Płyny do płukania ust mogą ograniczać
emisję koronawirusa
Mogą one dezaktywować koronawirusa SARS-Cov-2.
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Nowe wytyczne w leczeniu raka nerki
To pierwszy w Polsce kompleksowy dokument w tej materii.
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Angioplastyka zawału serca
Polska przoduje w liczbie wykonywanych zabiegów pierwotnej angioplastyki w zawale serca.
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Rząd Kanady po raz pierwszy wyraził zgodę
na terapię psylocybiną
Czworo chorych ma zgodę na terapię grzybami halucynogennymi.
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Krowy prowadzą skomplikowane życie
społeczne
Krowy mleczne pielęgnują się wzajemnie, by wytworzyć lub wzmocnić więzi społeczne.
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Ile mają bezobjawowi koronawirusów?
Bezobjawowi zakażeni SARS-CoV-2 mają tyle samo koronawirusów w nosie i gardle, co chorzy z
objawami
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