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Chcesz mieć dobrą pamięć? Pij szampana...
Picie od jednego, do trzech kieliszków szampana tygodniowo może zapobiegać pogarszaniu
się z wiekiem pamięci - wynika z najnowszych badań. Szampan zmniejszaj też ryzyko
choroby niedokrwiennej serca i udaru.

Naukowcy z brytyjskiego Uniwersytetu w Reading
dowodzą, że liczne związki fenolowe zawarte w szampanie wpływają pozytywnie na pamięć
przestrzenną. Związki te działają poprzez modulacje sygnałów w hipokampie i korze mózgowej;
korzystnie oddziałują też na białka związane z efektywnym przechowywaniem wspomnień.
"Po raz pierwszy wykazano, że umiarkowane spożycie szampana może poprawiać funkcje
kognitywne, takie jak pamięć. Podobne działanie stwierdzono wcześniej w przypadku wina, bogatego
we flawonoidy. Choć szampan flawonoidów nie zawiera, występujące w nim polifenole również
wpływają na pracę mózgu" - mówi autor badań Jeremy Spencer.
Ten sam zespół naukowców dowiódł trzy lata temu, że wypijanie około dwóch kieliszków szampana
tygodniowo sprzyja zdrowiu układu krążenia, zmniejszając ryzyko choroby niedokrwiennej serca
i udaru.
Źródło: http://www.pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/17790.html
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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.

12-08-2022

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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