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Osoby z migreną narażone częściej na ból
Naukowcy z Albert Einstein College of Medicine analizowali dane na temat zdrowia 16, 573 osób
skarżących się na bóle głowy. Badano rodzaj bólu głowy oraz jego częstotliwość, ogólną jakość życia,
występowanie depresji i innych schorzeń mogących się przyczyniać do odczuwania bólu.

U 11.737 uczestników zdiagnozowano migrenę; 1. 491 badanych prawdopodobnie cierpiało na
migrenę chociaż nie wykazywało pełnego zestawu objawów koniecznych dla postawienia 100
procentowej diagnozy; a pozostałe 3.345 osób doświadczało bólów głowy innego rodzaju.
Wyniki badania wykazały, że 68 proc. pacjentów z chroniczną migreną (codzienne silne bóle głowy)
oraz 63 proc. osób z migreną epizodyczną doświadczało allodynii - nieprzyjemnej, bolesnej
nadwrażliwości skóry. Wśród osób, które najprawdopodobniej miały migrenę, 42 proc. skarżyło się
na przeczulicę skórną, w grupie osób doświadczających bólów głowy związanych ze zmianami
ciśnienia lub innych powodów na nadwrażliwość cierpiało tylko 37 proc.
Allodynia czyli tak zwana przeczulica skórna to dolegliwość, przez którą odczuwa się dyskomfort lub
ból podczas codziennych czynności takich jak dotykanie włosów, czy nawet zakładanie ubrań.
Autorzy pracy zaobserwowali, że zależność badanych schorzeń jest obustronna - migrena nasila
nadwrażliwość skóry na ból, a allodynia również stanowi czynnik ryzyka dla rozwoju dolegliwości
migrenowych. Ponadto wykazano, że przeczulica skórna częściej występuje u kobiet cierpiących na
migrenę oraz u pacjentów, którzy oprócz migreny chorują na depresję lub są otyli.
- Poznanie czynników ryzyka dla rozwoju migreny jest bardzo ważne dla zdrowia publicznego.
Możliwe, że pacjenci z allodynią wymagają silniejszego leczenia żeby zapobiec rozwojowi migreny
oraz zmniejszenia nadwrażliwości skóry - podsumowuje autor badań Marcelo Bigal.
PAP/Onet.pl
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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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