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Marihuana zwiększa ryzyko występowania
nowotworów jąder
Jak donosi czasopismo Cancer, marihuana zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania
na raka jąder. Do takiego wniosku doszli naukowcy, którzy porównali wyniki badań oraz

ankiety wypełnione przez 163 chorych i 292 zdrowych mężczyzn.
Konopie indyjskie szczególnie podwyższają zachorowalność na tzw. nienasieniaki oraz mieszane
nowotwory zarodkowe, czyli odmiany choroby cechujące się bardzo złym rokowaniem.
Prawdopodobnie dzieje się tak za pośrednictwem układu endokannabinoidowego warunkującego
odpowiedź organizmu na aktywne składniki wspomnianego narkotyku. Obecnie wiadomo, że system
ten odgrywa również ważną rolę podczas produkcji nasienia.
Co ciekawe, ryzyko występowania nowotworów jąder można zmniejszyć zażywając kokainę. Tego
typu terapia zapobiegawcza może mieć jednak bardzo wysoką cenę, gdyż m.in. zabija komórki
produkujące spermę i przyczynia się w rezultacie do obniżenia płodności.
Źródło: www.e-biotechnologia.pl
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19-01-2022

PCI Days – Pharma Cosmetic Industry Days
Już 22-23 czerwca 2022 w Expo XXI w Warszawie odbędzie się kolejna edycja targów.

18-01-2022

W razie kryzysu psychicznego trzeba sięgać
po pomoc
Osoba w kryzysie samobójczym może liczyć na pomoc.

18-01-2022

Pamięć immunologiczna jest słabsza po
ciężkim COVID-19
Oznacza to, że ich odporność jest nieco niższa.

18-01-2022

Omikron "wgra" odporność długoterminową
To nas uodporni na kolejne warianty.

18-01-2022

Kontakt z naturą pomaga zaakceptować swój
wygląd
Sprawia, że mamy więcej akceptacji dla tego, jak wygląda nasze ciało.

18-01-2022

Poziom hormonów tarczycy a problemy
behawioralne u synów
Czytamy o tym w piśmie „Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism”.

18-01-2022

Wirus Epsteina-Barr może być główną
przyczyną stwardnienia rozsianego
Tak informuje „Science“.

18-01-2022

Zamknięcie szkół polepszyło sen nastolatków
Przekonują naukowcy z Uniwersytetu w Zurychu na łamach „JAMA Network Open”.
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