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Dlaczego marihuana wzmaga apetyt?

W popkulturze utrwalił się obraz użytkownika
marihuany, który zajada się różnorakimi przekąskami. Zespół neurobiologów zawiadamia
na łamach Nature, że obraz ten jest autentyczny. Dopatrzono się bowiem mechanizmu,
który odpowiada za zintensyfikowane łaknienie po użyciu marihuany.
Już w zeszłym roku zespół neurologów z Europy stwierdził, że kannabinoidy działają na korę
węchową myszy, przez co zwierzęta lepiej wyczuwają pożywienia. To jednak nie wytłumaczyło,
dlaczego rozsmakowywały się też w żywności o słabym aromacie.
Aktualnie naukowcy, pracujący pod kierownictwem Tamasa Horvatha z Yale University
skoncentrowali się na receptorach kannabinoidowych w mózgach ludzi i zwierząt. Badacze
oczekiwali, że po wypaleniu marihuany receptory wysyłają sygnały, które oddziałują tłumiąco na
neurony regulujące łaknienie. To spowodowały pojawienie się ochoty na zjedzenie czegokolwiek.
Ku zaskoczeniu badaczy wyjaśniło się, że kannabinoidy zwiększają, a nie zmniejszają, aktywność
neuronów odpowiedzialnych za regulację łaknienia. Skąd zatem chęć na zakąskę? Bliższe badania
pokazały, że neurony, pod wpływem kannabinoidów, nie emitują swoich zwyczajnych sygnałów
prowadzących do minimalizacji apetytu. W miejsce tego dochodzi do emisji endorfin, które trafiają
do normalizującego apetyt podwzgórza i wywołują chęć zjedzenia czegoś.
Marihuana oszukuje układ odpowiedzialny za kontrolę apetytu - zauważył Horvath. Tymaczem, jak
się okazuje, stymulowany marihuaną organizm nie ma chęci na jakiekolwiek jedzenie, ale generalnie
na słone tłuste przekąski lub słodycze. Ta właściwość marihuany może być pomocna w terapiach
antynowotworowych, ponieważ skłoni chorych do konsumowania dodatkowych kalorii, oraz w różych
chorobach, w których występuje brak apetytu.

Źródło: Reuters
http://laboratoria.net/aktualnosci/23128.html
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Terapie długodziałające szansą na poprawę
życia z HIV
Wydłużają one odstępy miedzy kolejnymi dawkami/
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Wiedza o kryzysie ma ogromne znaczenie w
sytuacji wojny
Kryzys związany z wojną wpływa na każdego z nas.
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Pokutuje przekonanie, że piorun może
uderzyć nas tylk w górach
A w mieście jest bezpiecznie?
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1/500 mężczyzn ma dodatkowy chromosom

płciowy
Takie zaburzenie wiąże się z większym ryzykiem różnych chorób.

28-06-2022

Bakterie powodujące dur brzuszny coraz
bardziej oporne na antybiotyki
Informuje pismo „The Lancet Microbe”.
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Udało się stworzyć uniwersalną komórkę
macierzystą
„To święty graal biologii” - mówią badacze.
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Sztuczna inteligencja wskazuje najkrótszą
drogę do szczęścia
Autorzy wykorzystali dane z amerykańskiego badania „Midlife in the US”.
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Próbki z Marsa na Ziemię?
Polacy pracują nad takim rozwiązaniem.
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