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Szczepionki na raka - co nowego w nauce
Na całym świecie co roku dochodzi do ponad 1,8 miliona nowych zachorowań na nowotwory, których
pochodzenie jest związane z kilkoma wirusami. Podłoże wirusowe ma rak szyjki macicy, rak żołądka
i wątroby, rak nosogardzieli, a także chłoniaki i białaczki. Oczywiście rak nie jest zakaźny w tym
stopniu, co grypa lub przeziębienie.

Spośród osób zakażonych wirusami powodującymi raka choruje tylko niewielki odsetek. Mimo to co
roku aż 18 procent nowych zachorowań na nowotwory ma związek z infekcją wirusową. Masowe
szczepienia mogłyby dawać bardzo duży efekt.
Od dawna stosuje się szczepionkę przeciwko sprzyjającemu rakowi wirusowemu zapaleniu wątroby
(żółtaczce) typu B. Zaawansowane są prace nad szczepionką przeciwko rakowi szyjki macicy,
którego przyczyną jest najczęściej infekcja wirusem ludzkiego brodawczaka (HPV). Nie wiadomo
jednak, na jak długo wystarcza odporność nabyta dzięki szczepionce - najdłuższy okres obserwacji
pacjentek wyniósł cztery lata. Być może potrzebne będą dawki przypominające.
Nie ma na razie szczepionek skutecznych przeciw rakowi żołądka, nosogardzieli oraz białaczkom
i chłoniakom o podłożu zakaźnym. Opracowanie ich powinno być priorytetem - uważają
przedstawiciele "The Cancer Research UK".
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Niepokojąca ilość chemikaliów z plastiku w
organizmach dzieci
W organizmach prawie wszystkich dzieci można znaleźć substancje, które wchodzą w skład plastiku.
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Po przeszczepach kałowych czas na
waginalne
Zainspirowani sukcesami przeszczepów kałowych, naukowcy z Johns Hopkins University szukają
szczepów bakterii, które tworzyłyby zdrową monokulturę pochwy.
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Picie herbaty poprawia pracę mózgu
U osób pijących co najmniej cztery porcje herbaty tygodniowo mózg działa sprawniej, a różne jego
rejony są lepiej zorganizowane.
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Posiadanie starszego brata spowalnia rozwój
mowy
Zdolności językowe dzieci, które mają starszego brata, rozwijają się wolniej niż w przypadku
pierworodnych i dzieci posiadających starszą siostrę.

19-09-2019

Tłusta dieta szkodzi mózgowi
Niezdrowe jedzenie w krótkim czasie wywołuje stany zapalne w strukturze mózgu zwanej
podwzgórzem.

16-09-2019

Polskie uczelnie od siódmej setki zestawienia
Czternaście polskich uczelni znalazło się w światowym rankingu Times Higher Education World
University Ranking.
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Metoda na oporność wielolekową
Nowotwory wykorzystują białka ABC, aby usuwać z komórek leki przeciwnowotworowe
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Aparat słuchowy może chronić przed depresją
Starsze osoby które otrzymały aparat słuchowy w ciągu kolejnych trzech lat niższe ryzyko otępienia
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