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Wcześniaki bardziej narażone na depresję
Dziewczynki urodzone przed 28 tygodniem ciąży są trzykrotnie bardziej podatne na
depresję w porównaniu z rówieśniczkami, które urodziły się bliżej terminu – wynika z badań
prowadzonych w Finlandii.

Badaniami objęto 37 682 osób w wieku 5 - 25 lat urodzonych w Finlandii w latach 1987 – 2007, u
których zdiagnozowano depresję oraz 148 795 osób stanowiących grupę kontrolną.
Naukowcy z Uniwersytetu w Turku zaobserwowali, że przedwczesne narodziny związane były
z większym ryzykiem depresji u dziewczynek w wieku od 5 do 18 lat. W przypadku chłopców ryzyko
depresji w dorosłym wieku było większe w grupie urodzonej po 42. tygodniu ciąży. Podwyższenie
ryzyka zaobserwowano także u dzieci ze zbyt niską urodzeniową masą ciała, w tym także tych, które
urodziły się w terminie.
Pod uwagę wzięto takie czynniki jak wiek i stan zdrowia psychicznego rodziców, stosowanie przez
nich różnego rodzaju używek, pochodzenie, status społeczno-ekonomiczny czy miejsce narodzin.
„Wyniki tych badań pozwalają lepiej zrozumieć czynniki ryzyka zaburzeń zdrowia psychicznego oraz
wskazują na potrzebę działań prewencyjnych u dzieci z grupy ryzyka i ich rodziców” – podkreślają
badacze.
Analizy opublikowano w „Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry”

Źródło: pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/30143.html
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Powstała inteligentna „sztuczna trzustka”
Zespół ulepszył automatyczny system podający insulinę, stosując w nim sztuczną inteligencję.
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Potrzebne lepsze miary zdrowia psychicznego
dzieci
Sugerują wyniki badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Derby w Wielkiej Brytanii.
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Podczas snu utrwalamy skojarzenia
Różne emocje wciąż działają i zapisują w mózgu wspomnienia i emocje, jakie one wywołały.
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Szef WHO wzywa do sprawiedliwej dystrybucji
szczepionek na Covid-19
Nie możemy pokonać COVID-u bez równego dostępu do szczepionek.
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Resort nauki jest po to, aby wspierać naukę
polską
Ministerstwo edukacji i nauki jest po to, aby wspierać naukę polską i funkcjonowanie szkół wyższych.
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Polscy i amerykańscy specjaliści zaczynają
współpracę w walce z rakiem
Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie rozpoczął współpracę z amerykańskim National Cancer
Institute/
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Stały rozpuszczalnik sposobem na unikatowe
materiały
Można je wyprodukować z użyciem stałego, nanostrukturalnego rozpuszczalnika krzemionkowego.
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Zajęcia na uczelniach w formie zdalnej do 30
września
Tak wynika z rozporządzenia ministra edukacji i nauki, które opublikowano w piątek w Dzienniku
Ustaw.
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