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Migrena może sprzyjać powikłaniom ciąży
U kobiet, które cierpią na migrenę, częściej dochodzi do powikłań ciąży – informuje pismo
„Headache”.

Przeprowadzone w Danii badanie objęło 22 841 ciąż kobiet z migreną (w 16 861 przypadkach
urodziło się żywe potomstwo) oraz 228 324 ciąż u kobiet bez migreny (w podobnym wieku i w tym
samym roku poczęcia co pierwsza grupa), które urodziły 170 334 żywych dzieci.
Jak wykazała analiza danych, migreny były związane ze zwiększonym ryzykiem zaburzeń ciąży
związanych z nadciśnieniem u matki. Problemy dotyczyły również noworodków: migrena u matki
wiązała się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia wielu niekorzystnych skutków, w tym niskiej masy
urodzeniowej, porodu przedwczesnego, cesarskiego cięcia, zespołu zaburzeń oddechowych
i drgawek gorączkowych.
Leczona migrena nie była związana z wyższym ryzykiem niekorzystnych efektów w porównaniu
z nieleczoną migreną. Sugeruje to, że powikłania ciąży wiążą się z samą migreną, a nie jej leczeniem.
„Pogarszająca jakość życia migrena powszechnie występuje wśród kobiet w wieku rozrodczym.
Coraz więcej dowodów wskazuje, że migrena w ciąży może prowadzić do niekorzystnych skutków u
matki i dziecka, ale leczenie może złagodzić te zagrożenia”, powiedział naczelny autor Nils Skajaa
z Aarhus University Hospital.
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Odwrócona osmoza w przedsiębiorstwach czyli standard a nie kaprys
Odwrócona osmoza, ultrafiltracja - techniki uzdatniania wody w kontekście przemysłowym stają się
coraz ważniejsze.

20-05-2019

Glukozamina może zapobiegać chorobom

serca
Zawierające glukozaminę suplementy diety, sprzedawane jako pomocne w dolegliwościach stawów,
wydają się obniżać ryzyko chorób serca.

20-05-2019

Oglądanie telewizji skraca dzieciom sen
Dzieci w wieku przedszkolnym, które oglądają telewizję dłużej niż godzinę dziennie, śpią znacznie
krócej w porównaniu z rówieśnikami, którzy spędzają przed ekranem mniej czasu.

20-05-2019

Antyewolucyjne leki na raka
Leki, które mają powstrzymać proces uodparnianie się nowotworów na leczenie, mogą się pojawić w
ciągu dziesięciu lat.

17-05-2019

Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy
Osoby, które regularnie piją kawę, potrafią wyczuć zapach nawet znikomych ilości ich ulubionego
napoju.

17-05-2019

Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska
wilgotność powietrza
Ludzie częściej chorują na grypę, a nawet umierają z jej powodu, właśnie w miesiącach zimowych to niska wilgotność powietrza.

17-05-2019

Badania profilaktyczne ratują życie
Regularne wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku nowotworów pozwala wcześnie wykryć
chorobę i uratować życie.
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Migrena może sprzyjać powikłaniom ciąży
U kobiet, które cierpią na migrenę, częściej dochodzi do powikłań ciąży – informuje pismo
„Headache”.
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