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Elektrostymulacja w walce z chorobą
lokomocyjną

Elektryczna stymulacja odpowiednich regionów
mózgu prawdopodobnie może łagodzić objawy choroby lokomocyjnej – informuje pismo
Neurology.

Choroba lokomocyjna zdarza się zarówno osobom podróżującym samolotem, jak i statkiem czy
samochodem. Uważa się, że przyczyną nudności i bólu głowy są sprzeczne komunikaty ze strony
odpowiedzialnego za zachowanie równowagi błędnika oraz oczu. Osoby z uszkodzonym błędnikiem
nie cierpią na chorobę lokomocyjną.

Naukowcy z londyńskiego Imperial College przeprowadzili badania nad leczeniem choroby
lokomocyjnej poprzez elektrostymulację mózgu. Prąd elektryczny o niewielkim natężeniu zakłóca
sygnały wysyłane przez błędnik.
Aby wywołać chorobę lokomocyjną u 20 ochotników umieszczano na specjalnym, chyboczącym się
krześle, które w pięć minut powoduje mdłości u każdego. Połowa badanych poddana została
właściwej terapii, pozostali – pozorowanej.

Wyniki uzyskane podczas testów (mdłości pojawiały się średnio o 207 sekund później) sugerują, że
metoda może być równie skuteczna, co dotychczas stosowane leki - jednak bez wywoływania
senności.

Komentujący wyniki eksperci zastrzegają, że niezbędne będzie przeprowadzenie badań na większej
grupie badanych. Zespół z Imperial College chce także wypróbować stymulację mózgu jako
remedium na pojawiające się podczas chemioterapii nowotworów nudności oraz bóle głowy związane
z używaniem gogli do wirtualnej rzeczywistości.
Źródło: www.pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/24132.html
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Za duży obwód w talii?
Sprawdzaj wątrobę, nawet jeśli BMI masz prawidłowe!
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Zaburzenia lękowe częstsze niż depresja
Jak sobie z nimi radzić?
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Rozwiązanie pomocne w gojeniu ran
przewlekłych
Prawie 30% pacjentów ambulatoryjnych powyżej 70 roku życia z ranami umiera.
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Potencjalny lek na nowotwory i COVID-19
Informuje o nim pismo „Nature Communications”.
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Jak patrzenie na mówiące twarze wpływa na
uczenie się języka?
Zbadali to naukowcy.
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Kombucha może być źródłem fluoru w diecie,
Trzeba uważać ze spożyciem jej.
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Statek Orion znalazł się w najdalszym
punkcie od Ziemi
Jest to testowy lot przed powrotem do załogowej eksploracji Księżyca.
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Chiny wysłały na orbitę tajkonautów
W celu pierwszej rotacji załogi na chińskiej stacji kosmicznej.
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