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Nowy test pozwoli sprawdzić stan wątroby

Opracowany w Wielkiej Brytanii test pozwoli wykryć spowodowane
nadużywaniem alkoholu uszkodzenie wątroby zanim pojawią się pierwsze niepokojące
objawy - informuje "British Journal of General Practice".
Jak wyjaśniają twórcy testu, powinny mu się poddać wszystkie osoby, które regularnie piją alkohol
w ilości większej niż odpowiadająca 3-4 butelkom wina tygodniowo. Lekarze powinni oferować go
pacjentom, którzy często nie zdają sobie sprawy, że piją zbyt dużo. Wystarczy systematycznie pić
nawet odrobinę za dużo przez 10-20 lat, aby wątroba uległa uszkodzeniu. Jednak objawy nie
pojawiają się od razu.
Wątroba jest bardzo odpornym narządem o dużej zdolności do regeneracji, ale ma swoje
ograniczenia. Zamiast zdrowej tkanki wątrobowej pojawia się coraz więcej bliznowatej tkanki łącznej.
Gdy wystąpią objawy marskości - jak żółtaczka czy obrzęki - na skuteczną pomoc może być zbyt
późno. Czasem konieczny jest kosztowny i kłopotliwy przeszczep - o ile znajdzie się dawca. Bez niego
pacjent, który trafił do szpitala z powodu marskości może umrzeć w ciągu roku.
Test opracowany przez naukowców z University of Southampton oparto na schemacie świateł
ulicznych - kolor zielony oznacza, że wszystko w porządku. Żółty kolor nie daje pewności, jednak
ryzyko marskości wątroby wynosi przynajmniej 50 proc. i bardzo możliwe, że pacjent umrze w ciągu
5 lat. Czerwony wskazuje na uszkodzenie wątroby, co nie rokuje pomyślnie.
W teście połączono rutynowe badania wątroby, jakie lekarze wykonują od dawna z dwoma innymi,
mierzącymi poziom zwłóknienia. Specjaliści z Southampton przebadali swoim testem ponad 1000
pacjentów miejscowej kliniki chorób wątroby. U połowy wynik był "czerwony", około jednej czwartej
z obserwowanych zmarło w ciągu następnych pięciu lat. W grupie "zielonej" przeżyli wszyscy i nie
pojawiły się komplikacje. Wstępne badania dotyczące około 400 osób nadużywających alkoholu
i pozostających pod opieką 10 lekarzy ogólnych sugerują, że wielu pacjentów zastanawia się, czy ich
wątroba jest sprawna, chciałoby być zbadanych, a poznanie wyników mogłoby wpłynąć na ich styl
życia.
Co trzeci pacjent z "zielonym" wynikiem zmniejszył ilość wypijanego alkoholu, zaś w grupie
z wynikiem żółtym bądź czerwonym - ponad dwie trzecie.
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
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Drugi rok pandemii i nastroje mieszkańców
Polski nie najweselsze
Wynika z najnowszego sondażu CBOS.
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Obraz depresji jest różny w mózgach kobiet i
mężczyzn
Naukowcy namierzyli te różnice.
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Co dziesiąta osoba może zakażać po więcej
niż 10 dniach
Donoszą naukowcy na łamach pisma „International Journal of Infectious Diseases”.
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Dlaczego ludzie oszukują samych siebie?
Oszukiwanie się jest normalne, powszechne i może być przydatne, ale tylko na krótką metę.
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Jagody goji mogą chronić przed utratą
wzroku związaną z wiekiem
Donosi pismo „Nutrients”.
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Badaczka z instytutu PAN - z prestiżowym
grantem EMBO
Dotyczy procesów rakotwórczych w organizmie człowieka.
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Mutacje SARS-CoV-2 u jeleni
skomplikowałyby strategię walki z pandemią
Ekspert: mutacje SARS-CoV-2 u jeleni skomplikowałyby strategię walki z pandemią
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System oceny pracy naukowej powinien być
przejrzysty
Ocenił w rozmowie z PAP prawnik, prof. Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego.
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