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Mózg chorego na  łuszczycę, niewrażliwy jest na odbieranie sygnału obrzydzenia.      „Osoby
chore na łuszczycę,  cierpi
ą
nie tylko ze względu na somatyczn
ą
stronę swojej choroby, ale również ze  względu na cały szereg psychologicznych efektów
choroby. Depresja, poczucie  niskiej warto
ś
ci, trudno
ś
ci z nawi
ą
zywaniem relacji z innymi  to tylko czę
ś
ć  problemów z jakimi osoby chore na łuszczycę musz
ą
się borykać na co  dzień.
Naukowcy z Manchesteru odkryli,  że osoby chore na łuszczycę mają dość nietypowy sposób
radzenia sobie z  problemem odrzucenia emocjonalnego przez inne osoby - otóż ich mózg jest
mniej  wrażliwy na spostrzeganie obrzydzenia na twarzy rozmówcy. 
Innymi słowy mówiąc – osoby z łuszczycą, które często  spotykają się z negatywną reakcją
emocjonaln
ą
rozmówców (objawiaj
ą
c
ą
się tym, że  rozmówca – nawet nie
ś
wiadomie – prezentuje wyraz obrzydzenia, wstrętu czy  awersji) nie zauważaj
ą
tej reakcji na twarzy rozmówcy. Dzięki czemu, nie czuj
ą
się dotknięci tym, że inni tak na ich wygl
ą
d reaguj
ą
!
Za rozpoznawanie wyrazu obrzydzenia i wstrętu na twarzy  innych oraz rozpoznawanie go na
poziomie emocjonalnym, odpowiada w mózgu  struktura nazywana korą wyspową (insular
cortex). W ramach badań, uczestnikom  eksperymentu, prezentowano zdjęcia osób, których
twarz wyrażała wstręt i  obrzydzenie. Połowa badanych cierpiała na łuszczycę. Analiza
tomograficzna  aktywno
ś
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ci mózgu wykazała, że przy ogl
ą
daniu zdjęć, u osób z łuszczyc
ą
kora  wyspowa była znacznie mniej aktywna, co sugeruje brak wła
ś
ciwego i na tyle  silnego jak u pozostałych badanych rozpoznania uczucia wstrętu na ogl
ą
danych  twarzach.
Poza analizą aktywności mózgu,  badanych pytano również werbalnie o emocje osób ze zdjęć.
Połowa badanych z  łuszczyc ą, nie rozpoznawała wyrazu wstrętu.
Wynika z tego, że osoby z chorobami  skóry mog
ą
wykształcić w sobie mechanizm ułatwiaj
ą
cy im radzenie sobie z  odrzuceniem. Mechanizm ten jest na tyle silny, że jest w stanie
wpływać, na  aktywno
ś
ć mózgu.”

  

źródło: http://www.psychika.eu/mozg-chorego-na-luszczyce-niewrazliwy-na-odbieranie-sygnal
u-obrzydzenia/#ixzz0jAyazkfN
Orginalne Źródło http://www.eurekalert.org/pub_releases/2009-08/uom-sps082709.php

  

Łuszczyca zwiększa ryzyko  nadciśnienia
„Wyniki prac  badawczych naukowców z Harvard Medical School, opublikowane na łamach 
Archives  of Dermatology sugerują, że osoby cierpiące na łuszczycę są bardziej narażone na 
ryzyko nadci śnienia. W
badaniu naukowym, trwaj
ą
cym 14 lat, wzięło udział 78 061  kobiet w wieku 27 – 44 lat.

  

Łuszczycę  odnotowano u 2,3 % badanych kobiet. W trakcie wielu lat badań, nadciśnienie 
rozwinęło się u 20% kobiet. Ryzyko nadci
ś
nienia było 17% wyższe w grupie chorych  na łuszczycę.
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Łuszczyca jest  przewlekłą, uwarunkowaną genetycznie chorobą skóry o podłożu zapalnym.
Mimo  stałego postępu medycyny, choroba ta i jej przyczyna nie została nadal do końca 
poznana. Zdaniem naukowców, za zwi
ą
zek między łuszczyc
ą
, a ryzykiem nadci
ś
nienia  odpowiada stan zapalny towarzysz
ą
cy chorobie, bowiem stany zapalne organizmu s
ą
jednym z istotnych czynników ryzyka wyst
ą
pienia nadci
ś
nienia.

  

W celu dokładnego  poznania mechanizmu wpływu łuszczycy na nadciśnienie i terapii
łuszczycy na  ryzyko nadci
ś
nienia, niezbędne s
ą
dalsze badania naukowe.

  

Związek pomiędzy  łuszczycą, a nadciśnieniem sugerowano już od 1908 roku, lecz dopiero
prace  badawcze amerykańskich naukowców pozwoliły na udokumentowanie tej  zależno
ś
ci.”

Autor:  Patrycja Błoch, 
Źródło http://www.kobieta.info.pl/nadcinienie/448-uszczyca-zwiksza-ryzyko-nadcinienia

  

Łuszczyca groŹniejsza, niż  myślano
„Osoby dotknięte  łuszczycą są bardziej narażone na zawał serca i udar mózgu – alarmują
specjali
ś
ci z Uniwersytetu w Miami i Yale. Bezwzględnie zalecaj
ą
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więc częste  badania, a zwłaszcza regularn
ą
kontrolę poziomu cholesterolu i ci
ś
nienia krwi. 
Łuszczyca to choroba skóry, która  objawia się swędzącymi, czerwonymi plamami. Bywa
bardzo uci ążliwa, zwłaszcza od  strony
estetycznej, jednak stopień jej uci
ą
żliwo
ś
ci zależy od tego, jaki procent  ciała został zaatakowany. Łuszczyca powstaje na skutek
zaburzeń systemu  odporno
ś
ciowego, nie ma na ni
ą
lekarstwa, można jedynie łagodzić jej objawy.  Wci
ą
ż jeszcze nie wiadomo dokładnie, co wywołuje łuszczycę; najnowsza hipoteza  zakłada, że jej
występowanie ł
ą
czy się ze skłonno
ś
ci
ą
do powstawania stanów  zapalnych w organizmie. 
Stany zapalne w  naczyniach krwionośnych ułatwiają odkładanie się w nich cholesterolu, co 
zmniejsza światło naczyń i je zwęża. Tym
samym rozwija się arterioskleroza, a  ryzyko zawału ro
ś
nie. 
Aby udowodnić ten  związek, amerykańscy naukowcy przebadali 3326 osób z łuszczycą i – dla 
porównania – 2500 osób zdrowych. Chorzy na łuszczycę dwa razy czę
ś
ciej padali  ofiar
ą
arteriosklerozy i zawału serca. 
Ś
rednio mieli też wyższy poziom  cholesterolu, a ich naczynia krwiono
ś
ne były w dużo gorszym stanie. 
Oczywiście nie znaczy to, że łuszczyca  jest główną i bezpośrednią przyczyną arteriosklerozy.
Jednak jej zwi ąz
ki z  gromadzeniem cholesterolu w naczyniach krwiono
ś
nych nie podlegaj
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ą
w
ą
tpliwo
ś
ci.  St
ą
d bezwzględne zalecenia dla osób z łuszczyc
ą
s
ą
następuj
ą
ce: powinny rzucić  palenie, zacz
ą
ć uprawiać sport, dbać o wagę i kontrolować poziom cholesterolu.  Łuszczycy wprawdzie nie
można wyleczyć, ale jej powikłaniom można skutecznie  zapobiec.”

  

źródło: http://medycyna24.pl/luszczyca-grozniejsza-niz-myslano
źródło orginalne:  Guardian.co.uk
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