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Badania mózgu mogą się przyczynić do
rewolucji w psychiatrii
Dzięki badaniom mózgu za pomocą bardzo zaawansowanej technologicznie aparatury
istnieje duża szansa na rewolucję w psychiatrii. O nowych trendach w badaniu mózgu

opowiada PAP prof. Włodzisław Duch z Laboratorium Neurokognitywnego UMK w Toruniu.
Jak powiedział w rozmowie z PAP prof. Włodzisław Duch, mózg jest najbardziej złożonym obiektem
w znanym nam wszechświecie. "Zawiera prawie 100 miliardów neuronów i 100 000 miliardów
połączeń. To jest niesłychanie dużo i w tych połączeniach, i w tej strukturze mózgu, zawarta jest
informacja o tym, jaki jest świat i co można w tym świecie zrobić, jak go postrzegać i rozumieć" dodał.
Naukowiec wskazał kilka aktualnych trendów w badaniach nad mózgiem. "To, co w tej chwili robimy,
to poszukiwanie funkcjonalnych zależności pomiędzy strukturami mózgu za pomocą bardzo
skomplikowanych urządzeń, takich jak rezonans magnetyczny. Z ich pomocą jesteśmy w stanie
dostrzec, które obszary mózgu ze sobą współpracują, jak przesyłają informacje między sobą. Jest
duża szansa, że część z tych badań spowoduje, że wkrótce dojdzie do rewolucji w psychiatrii" powiedział. Naukowcy coraz lepiej rozumieją bowiem, co powoduje poszczególne zaburzenia
przepływu informacji w mózgu i gdzie mają one miejsce - podkreślił.
Według niego jednym z ważnych trendów w badaniach światowych jest próba opisu tego, jak działa
mózg - od zupełnych podstaw, czyli od poziomu genetyki oraz budowy komórek. "Chcemy poznać, jak
komórki ze sobą współpracują i jak ta współpraca następnie powoduje, że my coś rozumiemy,
postrzegamy, przetwarzamy" - opowiadał.
Drugi trend to badanie bioelektrycznej aktywności mózgu. "Ona jest związana z tym, że różne
neurony, czy różne obszary mózgu wzajemnie przesyłają do siebie informacje, więc chcemy zobaczyć,
jak są ze sobą połączone" - powiedział. Dodał, że bardzo rozwinęła się nowa gałąź wiedzy konektomika. Zajmuje się ona badaniem tego, w jaki sposób mózg jest połączony i jak jest przesyłana
informacja w jego wnętrzu.

Prof. Duch przyznał, że jeszcze kilka lat temu miał w czasie badania mózgu "poczucie pewnej
tajemnicy". "Takiej, że wiele rzeczy nie rozumiemy. Ale teraz trudno mi znaleźć taką sytuację
eksperymentalną, dla której nie znalazłbym przynajmniej modelu jej wyjaśnienia takiego, który
tłumaczyłby na przykład nietypowe zachowanie" - zaznaczył.
"Z jednej strony jest nadal wiele rzeczy, których nie rozumiemy, np. jak działa pamięć czy różnego
rodzaju procesy poznawcze. Z drugiej strony stworzyliśmy modele prawie wszystkich takich
procesów, czyli możemy sobie wyobrazić, jak one przebiegają" - mówił prof. Duch.
Źródło: pap.pl
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Jajka służą czy szkodzą naszemu organizmowi?
Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami; stoły będą uginać się od potraw, a w roli głównej one – jajka.
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Otyłość i nadwaga sprzyjają postępowi
stwardnienia rozsianego
U osób z nadwagą i otyłością podwyższony poziom ceramidów we krwi co odgrywa znaczącą rolę w
postępie stwardnienia rozsianego.
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Powszechne mity na temat snu szkodzą
zdrowiu
Naukowcy zidentyfikowali najbardziej popularne mity dotyczące snu.
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Nowa szansa dla chorych z postępującą

postacią stwardnienie rozsianego
Dla chorych z tzw. pierwotnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego pojawiła się nowa
szansa terapii
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Słupsk/ 10 mln zł dla Akademii Pomorskiej na
utworzenie auli...
Akademia Pomorska w Słupsku zaadaptuje byłą stołówkę wojskową na wielofunkcyjną aulę z
zapleczem i pomieszczeniami dydaktycznymi.
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Miednice współczesnych mężczyzn są inne niż
w okresie średniowiecza
Miednice współczesnych mężczyzn są większe i szersze, a zarazem bardziej spłaszczone, niż w
okresie średniowiecza.
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Dieta w ciąży bez mięsa?
„Mama na roślinach”. Pisze, że nawet weganki mogą urodzić zdrowe dziecko - i powołuje się na
badania naukowe.
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Polacy szukają metody dostarczania leków
wprost do mózgu
Naukowcy pracują nad nanostrukturami, które pokonają barierę śródbłonkową chroniącą mózg.
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