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Leki przeciwpadaczkowe zwiększają ryzyko
demencji

Stosowanie leków przeciwpadaczkowych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem choroby
Alzheimera i otępienia - informuje „Journal of the American Geriatrics Society”.
Badania przeprowadzone zostały przez Uniwersytet Wschodniej Finlandii i niemieckie Centrum
Chorób Neurodegeneracyjnych (DZNE).
Związek między przyjmowaniem leków przeciwpadaczkowych a chorobą Alzheimera oceniano u
mieszkańców Finlandii z rozpoznaniem choroby Alzheimera oraz w grupie kontrolnej bez choroby.
Badanie to jest częścią ogólnokrajowego badania MEDALZ, które obejmuje 70 718 osób, u których
zdiagnozowano chorobę Alzheimera w Finlandii w latach 2005-2011 oraz kontrolną grupę 282 862
osób.
Związek leków przeciwpadaczkowych z otępieniem zbadano korzystając z danych dużego
niemieckiego ubezpieczyciela zdrowotnego, Allgemeine Ortskrankenkasse (AOK). Przeanalizowany
zbiór danych obejmuje 20 325 osób z rozpoznaniem demencji w latach 2004-2011 oraz kontrolną
grupę 81 300 osób.
Ciągłe stosowanie leków przeciwpadaczkowych przez okres dłuższy niż jeden rok wiązało się
z 15-procentowym zwiększeniem ryzyka choroby Alzheimera w przypadku fińskiego zbioru danych
oraz z 30-procentowym wzrostem ryzyka demencji w niemieckim zbiorze danych.
Wiadomo, że niektóre leki przeciwpadaczkowe zaburzają funkcje poznawcze –przetwarzanie
informacji. Dokładniejsza analiza wykazała, że ryzyko choroby Alzheimera i otępienia było
szczególnie związane z lekami, które upośledzają funkcje poznawcze. Ich przyjmowanie wiązało się
z 20-procentowym zwiększeniem ryzyka choroby Alzheimera i 60-procentowym zwiększeniem ryzyka
demencji.
Im wyższa była dawka leku, który upośledza funkcje poznawcze, tym bardziej rosło ryzyko demencji.
Jednak leki przeciwpadaczkowe, które nie zaburzają przetwarzania poznawczego, nie były związane
z ryzykiem.
Autorzy podkreślają, że konieczne są dalsze badania nad długofalowym wpływem leków
przeciwpadaczkowych na funkcje poznawcze, zwłaszcza u osób starszych.
Poza padaczką leki przeciwpadaczkowe stosuje się w leczeniu bólu neuropatycznego, choroby
afektywnej dwubiegunowej i uogólnionych zaburzeń lękowych. Nowe badanie jest jak dotąd
największym na ten temat i pierwszym, które zbadało związek pod względem regularności
stosowania, dawkowania oraz porównania ryzyka leków przeciwpadaczkowych upośledzających
funkcje poznawcze oraz pozbawionych tego działania ubocznego. (PAP)
Autor: Paweł Wernicki
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/28343.html
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Chemia powierzchniowa między grafenem a
cieczami
Grafen, pojedyncza warstwa atomów węgla, jest atrakcyjnym materiałem na elektrody do
superkondensatorów ze względu na dużą powierzchnię i wysoką przewodność elektroniki.
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Dieta śródziemnomorska pomocna w
osteoporozie
Dieta typu śródziemnomorskiego może zmniejszyć utratę masy kostnej u osób z osteoporozą.
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Polacy opracowali innowacyjną metodę
pozyskiwania metali
Polscy naukowcy opracowują innowacyjną technologię pozyskiwania metali ziem rzadkich, które
wydobywać będzie można także w Polsce.
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Coraz mniej tlenu w wodach Bałtyku
Problem niedoboru tlenu w wodach Morza Bałtyckiego, zwłaszcza u jego wybrzeży, nasilił się w
ostatnim stuleciu w rozmiarach bezprecedensowych w ciągu ostatnich 1500 lat.
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Lekkie, porowate materiały o wielu
zastosowaniach
Finansowany ze środków UE projekt NanoGrow pomaga w pełni wykorzystać potencjał
zaawansowanych materiałów.

19-07-2018

Mózg unikalny jak odcisk palca
Każdy człowiek ma indywidualną anatomię mózgu. Różnice zależą od genów i życiowych
doświadczeń, nawet tych krótkotrwałych.
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Aplikacja przeznaczona do badań

przesiewowych
Naukowcy opracowali oparte na aparacie fotograficznym narzędzie na smartfony, umożliwiające
natychmiastowe badanie przesiewowe w kierunku nowotworu okrężnicy.
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Odkryto nowe geny raka
Nowa metoda analizy pozwoliła zidentyfikować kolejne mutacje genów sprzyjające nowotworom na
podstawie powszechnie dostępnych danych genetycznych.
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