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Niezdolność do napisania zrozumiałego
SMS-a objawem udaru 20.03.2013 ŚWIAT
Tworzenie niespójnych wiadomości tekstowych może stanowić oznakę poważnego udaru niedokrwiennego
mózgu, nawet przy braku innych symptomów - uważają lekarze z Henry Ford Hospital (USA).

Według amerykańskich lekarzy dystekstię, czyli pisanie zniekształconych, niezrozumiałych
wiadomości SMS oraz jednoczesną niezdolność do zauważenia jakichkolwiek błędów, czy
nieprawidłowości w utworzonym tekście, powinno się uznać za ważne narzędzie do diagnozowania
udaru, pomimo niewystępowania dodatkowych, charakterystycznych objawów, jak np. zaburzenia
mowy.

Powyższe wnioski wyciągnięto na podstawie
jednostkowego przypadku mężczyzny, który trafił do szpitala z powodu ostrego udaru
niedokrwiennego, który polega na zablokowaniu przepływu krwi w naczynku mózgowym
i spowodowanej tym martwicy części mózgu.

40-letni pacjent bardzo dobrze radził sobie ze wszystkimi testami badającymi jego umiejętności
językowe (m. In. płynność mówienia, czytanie, pisanie, rozumienie). Zauważono u niego jedynie
delikatną asymetrię twarzy.

Jednak poproszony o napisanie na telefonie prostej wiadomości: "the doctor needs a new blackberry",
napisał zamiast tego: "Tjhe Doctor nddds a new bb", a później nie był w stanie rozpoznać żadnych
nieprawidłowości w tekście.

Właśnie to wydarzenie skłoniło lekarzy do zwrócenia szczególnej uwagi na dystekstię jako istotny,
a czasem jedyny sygnał pojawienia się problemów neurologicznych.

"Oprócz dotychczasowych testów, które stosujemy w celu stwierdzenia afazji (problemów
w wytwarzaniu i rozumieniu mowy) przy diagnozowaniu udaru, sprawdzanie pod kątem dystekstii
może stać się ważnym metodą orzekania o chorobie" - mówi dr Omran Kaskar.

Lekarze przyznają też, że sprawdzenie, kiedy pacjenci zaczęli wysyłać niespójne i niezrozumiałe SMS-y
może pomóc w ustaleniu, kiedy nastąpił udar mózgu, a takie informacje są często na wagę złota
podczas podejmowania decyzji o rodzaju leczenia.

Niniejsze spostrzeżenia zostaną zaprezentowane na tegorocznym, marcowym spotkaniu American

Academy of Neurology, które odbędzie się w dniach
w San Diego (USA).

Źródło: http://www.naukawpolsce.pap.pl/
http://laboratoria.net/aktualnosci/17066.html
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Mikrochipy w mózgu, czyli na drodze do
Homo cyber
Firma Elona Muska testuje wszczepiane do mózgu chipy.
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Bakterie z jogurtu mogą pomóc w gojeniu
złamanych kości
Pokrycie implantów może przyspieszać ich gojenie/
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Nadmiar jajek zwiększa ryzyko cukrzycy
Zbyt częste spożywanie jaj kurzych może przyczyniać się do zwiększenia ryzyka cukrzycy.

23-11-2020

Wcześniaki bardziej narażone na depresję
Dziewczynki urodzone przed 28 tygodniem ciąży są trzykrotnie bardziej podatne na depresję.
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Obiecujące wyniki terapii skojarzonej in vitro
przeciwko COVID-19
Informuje o tym pismo “EMBO Molecular Medicine”.
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To pracownik najlepiej reklamuje własną
firmę
Potwierdziło to europejskie badanie z udziałem polskich ekspertów.
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Mikrosfery z reaktora MARIA - dla chorych
na raka wątroby
Reaktor badawczy MARIA jest jednym z głównych ośrodków napromieniania mikrosfer.
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Mieszkańcy Małopolski mają największą
wiedzę o ochronie powietrza
65 proc. Małopolan zdaje sobie sprawę z konsekwencji złego powietrza.
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