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Aspiryna nie zawsze najlepsza w
zapobieganiu udarowi

Lekarze nie powinni rutynowo przepisywać aspiryny
zagrożonym udarem mózgu pacjentom z migotaniem przedsionków - informuje serwis „BBC News”.

Brytyjski National Institute of Health and Care Excellence (NICE) zalecił lekarzom, by przepisywali
pacjentom z migotaniem przedsionków inne niż aspiryna leki zapobiegające udarowi mózgu. Chodzi
głównie o warfarynę oraz preparaty nowej generacji zmniejszające krzepliwość krwi. Aspiryna
pozostaje ważnym i skutecznym środkiem zapobiegającym zawałom i udarom w przypadku
pacjentów z innymi niż migotanie przedsionków czynnikami ryzyka.

Migotanie przedsionków to najczęstszy rodzaj zaburzeń rytmu serca – zdarza się mniej więcej u co
setnej osoby. Przedsionki serca kurczą się bardzo szybko, co obniża wydajność pracy serca, a także
sprzyja powstawaniu zakrzepów, które wędrując z prądem krwi mogą powodować udar mózgu.

Aby zmniejszyć ryzyko udaru, przez wiele lat stosowano aspirynę, jednak coraz więcej dowodów
wskazuje, że u pacjentów z migotaniem przedsionków korzyści z jej stosowania nie dorównują
korzyściom związanym z podawaniem innych leków – zwłaszcza warfaryny oraz doustnych
antykoagulantów nowej generacji.

Eksperci zaznaczają, że większość lekarzy przepisuje właśnie warfarynę i nowe antykagulanty jednak oficjalne zalecenia nie zmieniały się od roku 2006.

Prof. Peter Elwood z Cardiff University przestrzegł, że nagłe odstawienie aspiryny może być
niebezpieczne – należy to robić stopniowo i po konsultacji z lekarzem.
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Bezpieczna chemia pomaga ratować zabytki
literatury
Dla ratowania książek opracowują nowe metody przy projektowaniu leków.
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Znaleziono obiecujące kombinacje leków
przeciw SARS-CoV-2
Dzięki temu leczenie COVID-19 ma być skuteczniejsze.
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Niedobory snu prowadzą u dzieci do zmian w
mózgu
To wynik badania z udziałem ponad 8 tys. młodych ochotników.
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Przeciwciała monoklonalne zapobiegają
malarii u dorosłych
Wskazują wyniki badań przeprowadzonych w USA.
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Antyszczepionkowcy zagrażają programowi
szczepień
Ostrzega Prof. Hotez w "Nature".
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Prosty i tani materiał sprawnie chwyta CO2
Badacze z Berkeley (USA) wytworzyli doskonały materiał.
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NASK ostrzega przed dezinformacją
Temat sytuacji epidemicznej w kraju oraz rzekomej "ukrainizacji Polski"
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Monitoring ścieków powinien być standardem
w miastach
Naszą bolączką jest to, że nie prowadzimy takiego monitoringu w miastach.
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