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Alkohol intensyfikuje działanie niektórych
leków

Alkohol może wzmacniać działanie niektórych leków - wynika ze szwedzkich
badań, o których informuje pismo "Molecular Pharmaceutics ”. W przypadku co najmniej
kilkudziesięciu farmaceutyków efekt ten może być nawet trzykrotny!
Alkohol w połączeniu z lekami jest niebezpieczny dla zdrowia, m.in. z powodu zagrożenia
uszkodzeniem wątroby czy krwawieniem z przewodu pokarmowego. Najnowsze badania szwedzkie
wskazują, że może to mieć również związek z tym, iż nasila działanie niektórych medykamentów.
Grupa badaczy pod kierunkiem dr Christel Bergstroem dowiodła, że napoje alkoholowe lub czysty
etanol mogą zwielokrotniać siłę działania leków - zarówno tych wydawanych na receptę, jak i ogólnie
dostępnych. Alkohol wpływa bowiem na sposób, w jaki reagują one z produkowanymi w organizmie
enzymami.
Na rynku jest dostępnych około 5 tys. takich. leków. Część z nich w normalnych warunkach nie
rozpuszcza się w przewodzie pokarmowym - zwłaszcza w żołądku i jelitach. Szwedzcy badacze
postanowili sprawdzić, czy etanol zmienia ten stan rzeczy. Wiadomo bowiem, że lek, który łatwo się
rozpuszcza, działa szybciej. Pozytywna odpowiedź na tak postawione pytanie dowodziłaby więc, że
w połączeniu z alkoholem działanie niektórych specyfików może być silniejsze.
Aby zweryfikować swoje przypuszczenia, specjaliści wykorzystali symulowane środowisko jelita
cienkiego, w którym porównali czasy rozpuszczania wybranych leków w obecności alkoholu oraz bez
niego.
Okazało się, że prawie 60 proc. z 22 badanych leków rozpuszczało się znacznie szybciej, kiedy
alkohol był obecny. Ponadto naukowcy stwierdzili, iż w przypadku niektórych farmaceutyków - tych
o kwaśnym odczynie - różnice w szybkości rozpuszczania są bardzo znaczne, a więc i efekt
wzmacniający alkoholu jest dużo silniejszy.
Do takich substancji należą np.: warfaryna (stosowana jako środek przeciwzakrzepowy), tamoksyfen
(stosowany w leczeniu niektórych form raka, np. raka sutka) oraz naproksen (lek o działaniu
przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym).
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Wirus podobny do SARS-CoV-2 może zakażać
ludzi
Badacze odkryli, że wirus - Khosta-2 może zakażać komórki człowieka.
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Odporność na niektóre alergeny pokarmowe
może chronić przed COVID-19
Informuje pismo „Frontiers in Immunology“.
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Mózg zawodników MMA ma szansę na
regenerację
Mogą zauważyć poprawę swojej pamięci po zaprzestaniu walk.
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Polska na jednym z ostatnich miejsc pod

względem innowacyjności
Wynika z najnowszej edycji Europejskiego Rankingu Innowacyjności.
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Szczepionka donosowa lepiej ograniczyłaby
SARS-CoV-2
Broniłaby nas w miejscu wnikania wirusa.
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Władze UAM zapowiadają oszczędzanie
energii elektrycznej
Przygotowywany jest w tej chwili plan oszczędnościowy.

28-09-2022

NCN zaprasza zagranicznych naukowców do
Polski
Trwa ostatni nabór programu POLONEZ BIS.
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Terapia lodami pacjentów w trakcie
chemioterapii
Lody zmniejszają cierpienie chorego.
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