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Elektromagnetyczne leczenie nowotworów
mózgu
Glejak wielopostaciowy jest najczęstszym i najbardziej agresywnym typem złośliwego guza mózgu.
Trwająca obecnie III faza badań klinicznych, przeprowadzona na 10 osobach, wykazała że
w porównaniu z historycznymi danymi u osób poddanych nowemu leczeniu choroba postępowała

wolniej, przeżycie bez postępu choroby sześciu miesięcy zdarzało się u 50 procent leczonych (a nie u
15 procent), natomiast średni czas przeżycia wzrósł z 29 do 62 tygodni.
Pole elektromagnetyczne jest wytwarzane przez urządzenie o nazwie Novo-TTF. Podłączone do niego
elektrody przyczepia się do skóry głowy za pomocą odpowiedniej opaski, a zasilanie urządzenia
zapewnia pakiet akumulatorów noszony przez pacjenta jak torba na ramię. Dzięki temu pole
elektryczne może być stosowane bez przerwy, a pacjent nie musi przerywać terapii podczas
codziennych czynności. Poza miejscowymi zmianami skórnymi spowodowanymi przez elektrody nie
zaobserwowano szkodliwych działań ubocznych. Pośrednia częstotliwość pola elektromagnetycznego
zaburza wzrost guza, wpływając na dzielenie się komórek. Zamiast rosnąć - obumierają. Ponieważ
normalne komórki mózgu rzadko się dzielą i mają odmienne właściwości elektryczne, taka terapia im
nie szkodzi.
www.onet.pl
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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.

21-08-2019

Magnetyczne nanorurki mogą usuwać
mikroplastiki z wody
Skręcone w spiralę węglowe nanorurki mogą oczyścić wodę z mikroplastiku, a dzięki magnetycznym
domieszkom nadają się do regeneracji.
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Alkohol pity podczas ciąży zmienia DNA
noworodka
Prenatalna ekspozycja na umiarkowane lub duże ilości alkoholu sprzyja długotrwałym zmianom
genetycznym u nowo narodzonych dzieci.
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Otwarty dostęp do ponad 300 tys. artykułów
w Bibliotece Nauki
Już ponad 300 tys. artykułów z tysiąca czasopism udostępnia Biblioteka Nauki, największy polski
serwis internetowy gromadzący czasopisma naukowe.
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Proteza ręki - wynalazek z "ciągiem dalszym"
MindHand to bioniczna proteza ręki, która powstaje, aby ułatwić życie niepełnosprawnym i osobom
po amputacji.
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Nadciąga burza? Szukaj schronienia!
Lato to w Polsce najbardziej burzowy sezon. Warto pamiętać, żeby w czasie burz unikać otwartej
przestrzeni, nie stawać pod drzewami, a także chronić sprzęt elektryczny.
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