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Siarczan magnezu może zapobiec porażeniu
mózgowemu u wcześniaków
Odkrycie to może pomóc ograniczyć częstość występowania tego zaburzenia, które dotyka 1 na 500
rodzących się dzieci, a w grupie urodzonych znacznie przed czasem (tj. przed 28 tygodniem ciąży) -

aż 1 na 10 noworodków.
Mózgowe porażenie dziecięce jest związane z uszkodzeniem mózgu lub zaburzeniem jego rozwoju
w okresie płodowym bądź w czasie porodu. Objawia się różnego rodzaju zaburzeniami ruchu
i postawy, jak niedowłady kończyn, ruchy mimowolne, problemy z utrzymaniem równowagi. Mogą
mu też towarzyszyć: opóźnienie rozwoju umysłowego, zaburzenia zachowania, padaczka, problemy
ze słuchem, widzeniem oraz mową.
O tym, że podawanie siarczan magnezu ciężarnym narażonym na bardzo przedwczesny poród może
chronić ich dzieci przed porażeniem mózgowym zaczęto mówić na początku lat 90. Terapia polega
przeważnie na dożylnym podawaniu tej soli, ale można też robić zastrzyki domięśniowo.
Australijscy naukowcy z Uniwersytetu w Melbourne przeanalizowali dane zebrane w pięciu
badaniach, które łącznie objęły 6.145 dzieci.
Na tej podstawie obliczyli, że aby zapobiec jednemu przypadkowi porażenia mózgowego trzeba
podawać siarczan magnezu 63 ciężarnym, które mają wysokie ryzyko urodzenia przed czasem.
Najczęstszymi skutkami ubocznymi takiej terapii są uderzenia gorąca, potliwość, nudności, bóle
głowy i palpitacje serca. Nie odnotowano jednak żadnych poważnych powikłań ciąży.
"Obecnie jest wystarczająco dużo dowodów, które potwierdzają skuteczność siarczanu magnezu
w prewencji porażenia mózgowego" - komentuje kierujący pracami Lex Doyle.
Naukowcy nie potrafią wyjaśnić, w jaki dokładnie sposób związek ten chroni mózg. Wiadomo jednak,
że jest on niezbędny w wielu podstawowych procesach życiowych komórek i może je chronić przed
toksycznymi substancjami, a w niektórych warunkach poprawia przepływ krwi w tkankach.
PAP/Nauka w Polsce
http://laboratoria.net/aktualnosci/5294.html
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Jak koronawirus wpływa na Polaków
Z badań opinii i rynku przeprowadzonych w ostatnim czasie wyłania się bardzo ciekawy obraz życia
społecznego w czasach zarazy.
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Fizycy pokazują, jak splątać cząstki, które nie
miały ze sobą kontaktu
Polscy fizycy pokazali, jak wytworzyć dowolny typ splątania dla cząstek, które nigdy się nie spotkały.
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Naukowcy opracowali nową metodę
poszukiwania fal grawitacyjnych
W jego składzie znalazł się badacz z Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika PAN.
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Jakie drzewa najlepiej sadzić, żeby walczyć z
zanieczyszczeniem...
Które gatunki drzew najlepiej niwelują zanieczyszczenia powietrza przy drogach?
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Pracownicy i studenci Politechniki
Wrocławskiej produkują przyłbice
Dzięki wykorzystaniu technologii druku 3D na Wydziale Mechanicznym wytwarzane są m.in.
przyłbice ochronne.
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Jest kilka modeli rozwoju epidemii w Polsce
Mówienie dziś o tym, jak rozwinie się w Polsce epidemia to trochę wróżenie z fusów, można za to
wskazać kilka modeli takiego rozwoju .
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Akcja "Studenci Uczniom" - bezpłatne
korepetycje online
Uczniowie, którzy - wobec braku zajęć w szkołach - nie radzą sobie z nauką, mogą liczyć na wsparcie
starszych kolegów.
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Więcej wizyt u psychiatry czy psychologa, to
mniej śmierci
Badanie wykazało, że 41 proc. młodych ludzi, którzy popełnili samobójstwo miało w ostatnich 6
miesiącach postawioną diagnozę.
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