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Szczurom nie obca jest empatia
Szczury, podobnie jak ludzie, są zdolne do współodczuwania negatywnych emocji z innymi
przedstawicielami swojego gatunku. Źródło ich empatii mieści się w korze zakrętu obręczy
– czytamy na łamach czasopisma „Current Biology”.

Naukowcy z Netherlands Institute for Neuroscience (Holandia) wykazali, że szczury reagują na
widok cudzego bólu tak, jakby same go odczuwały. U zwierząt w rejonie kory zakrętu obręczy
uaktywniają się wtedy neurony lustrzane, które odpowiadają za tę reakcję. Analogicznie przebiega
ona u ludzi.
Badacze analizowali zachowanie szczurów, które doświadczały delikatnych bodźców bólowych, bądź
obserwowały inne gryzonie w tym stanie. Monitorowali też aktywność ich mózgów.
Okazało się, że na widok swoich cierpiących pobratymców zwierzęta truchlały ze strachu, co było
naturalną reakcją w sytuacji zagrożenia. W ich mózgach w rejonie zakrętu obręczy uaktywniały się
neurony lustrzane, które ulegały pobudzeniu również u szczurów bezpośrednio doświadczających
bodźców bólowych. Dezaktywacja tych neuronów powodowała, że gryzonie przestawały przejawiać
empatyczne zachowania.
W poprzednich badaniach wykazano, że ten sam mechanizm neuronalny może stanowić podłoże
empatii u ludzi. W obliczu własnego bólu lub w obecności innej osoby odczuwającej ból u
przedstawicieli naszego gatunku także uaktywniają się wspomniane wcześniej neurony.
„To niesamowite, że odbywa się to w tym samym rejonie mózgu u szczurów i u ludzi. Pokazuje nam
to, że empatia, jako zdolność do odczuwania cudzych emocji, jest głęboko zakorzeniona w naszej
ewolucji” – komentuje prof. Christian Keysers, koordynator badania.

Źródło: pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/28986.html
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Zawał serca: jak udzielić pomocy?
Kluczową sprawą jest zatem wiedza o tym, jak rozpoznać zawał i jak pomóc osobie, u której zawał
podejrzewamy.
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Węgiel brunatny kontra wirusy
Substancje obecne w węglu brunatnym mogą pomóc w zwalczaniu wirusów kleszczowego zapalenia
mózgu – informuje pismo „Scientific Reports”.
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Nieprawidłowe ciśnienie krwi wpływa na
ryzyko demencji
Wykazano to w trakcie badania z udziałem ponad 4700 uczestników, trwającym aż dwie i pół dekady.
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Nowy typ zegara molekularnego
Opracowano nowy typ zegara molekularnego - wykorzystuje on stany obecne w cząsteczkach
dwuatomowych.
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Polacy pracują nad nowym EKG
W operacjach wszczepienia bajpasów kardiochirurgom przydałoby się urządzenie pozwalające
rejestrować sygnał EKG bezpośrednio z powierzchni bijącego serca.

23-08-2019

Jakie są przyczyny otyłości?
Współczesny świat nie pomaga w utrzymaniu prawidłowej wagi. Sprawdź, dlaczego tyjemy na potęgę.
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Hipercholesterolemia rodzinna: ryzyko
zawału w młodym wieku
Wysoki cholesterol znacząco zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycy i epizodu sercowo-naczyniowego:
zawału serca lub udaru mózgu.
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Uprawy bananów bezpieczniejsze dzięki
sztucznej inteligencji
Łatwe do wykorzystania narzędzie bazujące na sztucznej inteligencji pomoże w wykrywaniu chorób i
szkodników bananowców.
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