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Już tydzień abstynencji od marihuany sprzyja
poprawie pamięc
Wyniki naszego badania dowodzą dwóch ważnych rzeczy. Po pierwsze tego, że młodzi ludzie

lepiej uczą się, gdy nie palą marihuany. Po drugie tego - co jest dobrą stroną tej historii że niektóre negatywne skutki związane z paleniem marihuany nie są trwałe i mogą szybko
zanikać po zaprzestaniu stosowania używki" - mówi dr Randi Schuster z Massachusetts
General Hospital (USA), koordynatorka zespołu badawczego.
W badaniu uczestniczyło 88 osób w wieku od 16 do 25 lat, które paliły marihuanę co najmniej raz
w tygodniu. Część ochotników zgodziła się powstrzymać od stosowania używki przez okres 30 dni.
Pozostali postępowali tak, jak do tej pory. Specjaliści systematycznie przeprowadzali wśród nich
testy mierzące funkcje poznawcze. Na bieżąco pobierali też od uczestników próbki moczu, by
upewnić się, że przestrzegają oni umowy.
Rezultaty badania pokazały, że wśród osób powstrzymujących się od palenia marihuany poprawiły
się funkcje pamięci - zwłaszcza zdolność uczenia się i przywoływania nowych informacji. Największa
poprawa nastąpiła w ciągu pierwszego tygodnia abstynencji i utrzymywała się przez kolejne dni. Nie
zaobserwowano, by przerwa w paleniu marihuany spowodowała wśród uczestników polepszenie
funkcji uwagi. Nie zauważono też, by jakiekolwiek pozytywne zmiany w funkcjonowaniu poznawczym
zaszły wśród osób kontynuujących stosowanie używki.
W przyszłości naukowcy chcą sprawdzić, czy dłuższa abstynencja od marihuany sprzyjałaby większej
poprawie funkcji poznawczych i czy mogłyby one powrócić do stanu charakterystycznego dla osób,
które nigdy nie paliły konopi.
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New Delhi – bakterie zaraźliwie odporne na
antybiotyki
Coraz częściej słyszy się w Polsce o zakażeniach powodowanych przez oporną na wszelkie
antybiotyki bakterię New Delhi.

16-11-2018

Niebieskie światło obniża ciśnienie
Ekspozycja na niebieskie światło obniża ciśnienie tętnicze, a tym samym ryzyko chorób układu
sercowo-naczyniowego.

16-11-2018

Specjaliści apelują o wycofanie insektycydów
Istnieją wystarczające dowody na to, że narażenie na popularne insektycydy fosforoorganiczne w
okresie prenatalnym może prowadzić do zaburzeń neurorozwojowych u dzieci

15-11-2018

Testy konserwacji kosmetyków
Jak to jest z konserwantami zawartymi w kosmetykach ? Szkodzą czy nie? Wywołują alergie, czy nie?

15-11-2018

Dwutlenek węgla zagraża plażom
Wskutek zakwaszenia mórz może dojść do rozpuszczania osadów pod wieloma plażami i wydmami.

15-11-2018

Ilość spalanych kalorii zależy od pory dnia
Pora dnia determinuje to, ile kalorii spalamy w stanie spoczynku.

15-11-2018

Co czwarte dziecko nie je codziennie
śniadania
Zdrowe nawyki żywieniowe mogą budować w najmłodszych szkoły

14-11-2018

Aktywność fizyczna pomaga leczyć nowotwory
Ruch pomaga leczyć raka – takie wnioski płyną z badań przedstawionych przez francuskich
naukowców w trakcie monachijskiego kongresu ESMO 2018.
Informacje dnia: New Delhi – bakterie zaraźliwie odporne na antybiotyki Niebieskie światło obniża
ciśnienie Specjaliści apelują o wycofanie insektycydów Testy konserwacji kosmetyków Dwutlenek
węgla zagraża plażom Ilość spalanych kalorii zależy od pory dnia New Delhi – bakterie zaraźliwie
odporne na antybiotyki Niebieskie światło obniża ciśnienie Specjaliści apelują o wycofanie
insektycydów Testy konserwacji kosmetyków Dwutlenek węgla zagraża plażom Ilość spalanych
kalorii zależy od pory dnia New Delhi – bakterie zaraźliwie odporne na antybiotyki Niebieskie światło
obniża ciśnienie Specjaliści apelują o wycofanie insektycydów Testy konserwacji kosmetyków
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