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Jagody na pamięć

Wraz z wiekiem nasza pamięć staje się coraz gorsza. Jak donoszą naukowcy
z Brigham and Women's Hospital (Massachusetts, USA) proces ten można opóźnić dzięki
regularnemu spożywaniu czarnych jagód i truskawek, czyli owoców bogatych we flawonoidy.
Żadne inne testy na ten temat nie były jeszcze prowadzone na tak ogromną skalę. Zbieranie danych
rozpoczęto już w 1976 roku, kiedy do projektu przystąpiło 121700 pielęgniarek z Nurses' Health
Study. Od tego czasu wszystkie kobiety regularnie wypełniały kwestionariusze dotyczące stosowanej
diety. W latach 1995 a 2001 aż 16010 z nich poddawano co 2 lata kontrolnym badaniom lekarskim.
Według uzyskanych wyników, prosta zmiana żywieniowa może opóźnić występowanie zaburzeń
pamięci nawet o 2,5 roku.
Źródło: http://www.e-biotechnologia.pl/
http://laboratoria.net/aktualnosci/13333.html
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W sobotę Ziemia znajdzie się najdalej od
Słońca
Będzie wtedy oddalona od naszej dziennej gwiazdy o 152,095 mln km.
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Toniemy w elektronicznych śmieciach
W 2019 roku ilość elektronicznych odpadów z całego świata osiągnęła rekordową masę 53,6
milionów ton.
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Dlaczego meduzy są łakomym kąskiem dla
drapieżników
Meduzy nie stanowią źródła węglowodanów, tłuszczów ani białka.
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To co złe dla ekosystemu, jest dobre dla
pandemii
Niszczenie środowiska może sprawić, że pandemie będą bardziej prawdopodobne i trudniejsze do
opanowania.
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W pierwszych miesiącach pandemii dzieci
lepiej zniosły SARS-CoV-2
Dane zostały zebrane ze 131 badań i obejmują 7780 pacjentów w całym spektrum wieku dziecięcego.
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Obiecujące wyniki polskich badań nad nową
metodą wykrywania...
Zakończono testy na zwierzętach, teraz planowane są badania kliniczne, czyli na ludziach.
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Internet rzeczy - czy zmieni świat?
I co w światowym projekcie rozwoju tych technologii robią naukowcy z Politechniki Gdańskiej?
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Sosny mają silne właściwości antyoksydacyjne
Potwierdzili portugalscy chemicy i biolodzy po ponad trzech latach badań.
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