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Kontakt z przyrodą wpływa na poprawę życia
Życie wśród zieleni, również w miastach, może przyczyniać się do poprawy funkcji
intelektualnych u osób w średnim wieku – piszą naukowcy na łamach magazynu „JAMA
Network Open”.

Sprawność intelektualna w średnim wieku jest ważnym wskaźnikiem, pozwalającym na
prognozowanie rozwoju demencji w wieku późniejszym. Naukowcy odkryli, że obszary zielone
w mieście działają korzystnie na funkcje poznawcze kobiet w średnim wieku. Przyczyniają się
również do łagodzenia depresji, która uważana jest za jeden z czynników ryzyka demencji.
Obszary zielone w pobliżu miejsca zamieszkania poprawiają koncentrację i szybkość przetwarzania
informacji przez mózg.
„Szybsza regeneracja po stresie to jeden z głównych sposobów, w jaki przyroda może wspomagać
nasze zdrowie. Ponadto ludzie chętniej przebywają na zewnątrz, kontaktując się z przyjaciółmi, co
wspomaga zdrowie psychiczne” – opisuje kierowniczka badań, Marcia Pescador Jimenez z Boston
University School of Public Health (USA).
Jak dodaje, to badanie dostarcza dowodów, że tereny zielone mogą korzystnie wpływać na funkcje
poznawcze w starszym wieku.
Zespół korzystał ze zdjęć satelitarnych w celu oszacowania powierzchni obszarów zielonych
w badanych miastach. Następnie analizowali dane ponad 13 tys. kobiet w wieku średnio 61 lat pod
kątem sprawności psychomotorycznej, koncentracji, uczenia się i pamięci krótkotrwałej.
Z badań wynikła korelacja pomiędzy występowaniem obszarów zielonych w sąsiedztwie
zamieszkania a sprawnością psychomotoryczną i koncentracją. Nie zauważono korelacji
z efektywnością uczenia się i pamięcią krótkotrwałą. Ponadto okazało się, że obecność terenów
zielonych łagodzi objawy depresji, a przez to wspomaga funkcje poznawcze.
Tym razem w badaniach skupiono się wyłącznie na powierzchni terenów zielonych, nie
uwzględniając ich rodzaju. W kolejnych badaniach zespół planuje przyjrzeć się różnym typom
roślinności, takim jak drzewa czy trawniki, i ocenić jej wpływ na zdrowie mieszkańców.
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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.
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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.

28-06-2022

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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