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Geny odpowiedzialne za 75 proc. przypadków
AMD
Związane z wiekiem zwyrodnienie plamki żółtej, czyli AMD (Age- related Macular Degeneration) jest
chorobą oczu, która wywołuje trwałą utratę wzroku. Dochodzi bowiem do uszkodzenia plamki żółtej,

maleńkiego fragmentu siatkówki oka odpowiedzialnego za widzenie centralne, w tym także za
widzenie drobnych szczegółów i kolorów.
Do typowych objawów zwyrodnienia plamki żółtej należą: widzenie prostych linii jako linii falistych
lub zniekształconych i postępujące trudności w czytaniu. Choroba postępuje w różnym tempie i może
prowadzić nawet do całkowitej utraty wzroku. Degeneracja plamki żółtej jest główną przyczyną
utraty wzroku u ludzi powyżej 50. roku życia. Występuje u 8.8 proc. populacji, częściej u kobiet, a jej
częstość wzrasta z wiekiem i po 75 roku życia dotyczy już prawie 28 proc. ludzi.
W Polsce co roku zapada na AMD 250 tys. osób. Na całym świecie liczba chorych sięga 50 mln.
W związku ze starzeniem się społeczeństwa, problem AMD narasta, a schorzeniem zagrożonych jest
ok. 10 proc. osób po 45. roku życia.
Jeszcze niedawno nie wiadomo było jednak, co jest przyczyną tej choroby, choć podejrzewano wiele
czynników środowiskowych, w tym palenie tytoniu i wysokotłuszczową dietę, oraz to, że schorzenie
to może mieć podłoże genetyczne.
Rok temu grupa naukowców z Uniwersytetu Columbia pod kierunkiem dr Rando Allikmetsa odkryła
mutacje w genie kodującym tzw. czynnik H, które mogą zwiększać ryzyko zachorowania na AMD.
Czynnik H jest białkiem hamującym odpowiedź układu odpornościowego na infekcje bakteryjne
i wirusowe po zwalczeniu zakażenia. Dzięki temu stan zapalny nie utrzymuje się dłużej niż jest to
konieczne, by zwalczyć infekcję. Niektóre odmiany czynnika H zmniejszają jednak zdolność białka do
hamowania stanu zapalnego, co może przyczyniać się do rozwoju choroby.
Czynnik H nie może być jednak jedyną przyczyną AMD, gdyż u jednej trzeciej pacjentów nie ma
zmian w sekwencji kodującego go genu. Naukowcy postanowili zatem poszukać dodatkowego
genetycznego czynnika ryzyka.
Jest nim być może czynnik B - białko aktywujące odpowiedź układu odpornościowego na infekcje.
Na podstawie analizy genetycznej przeprowadzonej na 1300 pacjentach cierpiących na AMD,
naukowcy odkryli, że u 75 proc. chorych występują związane ze zwiększonym ryzykiem
zachorowania mutacje w czynniku B lub H, albo w obu genach jednocześnie.
Okazało się również, że "ochronna" odmiana czynnika B może zapobiegać AMD, nawet jeżeli obecna
jest związana z większym ryzykiem choroby odmiana czynnika H, dlatego sam czynnik H nie
wystarczy, by rozwinęła się choroba.
"Jest to pierwszy przykład złożonej choroby, dla której udało się ustalić genetyczną przyczynę dla
prawie 75 proc. przypadków" - podsumowuje dr Rando Allikmets.
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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.

14-04-2021

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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