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Eliksir młodości w osoczu

Wstrzyknięcie młodego osocza krwi może odmłodzić mózg - poinformowali
naukowcy podczas zjazdu Society for Neuroscience (Towarzystwa Badań Układu

Nerwowego), który odbył się w dn. 13 - 17 października w Nowym Orleanie. U starszych
myszy, którym podano młode osocze, zaobserwowano poprawę funkcji poznawczych.
W ubiegłym roku naukowcy z Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii odkryli, że zastrzyk krwi pobranej
od młodych myszy stymulował proces tworzenia się nowych komórek nerwowych w mózgach
starszych gryzoni.
Obecnie ci sami naukowcy zbadali wpływ młodej krwi na aspekty poznawcze. Okazało się, że po
zmieszaniu krwi w komórkach hipokampa (struktury odpowiedzialnej za pamięć) starszych myszy
nastąpiła zmiana ekspresji 200 z 300 genów, przede wszystkim tych, które wpływają na plastyczność
synaptyczną, warunkującą proces uczenia się. Zmiany zaobserwowano także w przypadku niektórych
białek biorących udział w procesie rozwoju układu nerwowego.
Naukowcy ośmiokrotnie wstrzyknęli 12 starym myszom osocze pobrane od innych osobników
(starych lub młodych). Następnie poddano je standardowemu testowi sprawdzającemu zdolność
zapamiętywania. Myszy uczyły się, jak znaleźć platformę ukrytą pod wodą. Gryzoniom, którym
podano młode osocze udawało się zlokalizować ją znacznie szybciej niż tym, którym wstrzyknięto
osocze starszych osobników.
Dostawa młodego osocza sprawiła ponadto, że w obszarach mózgu, w których nie tworzą się nowe
neurony, pojawiło się więcej silniejszych połączeń. Podobna sytuacja nie miała miejsca w przypadku
gryzoni, którym wstrzyknięto starsze osocze.
"Wiemy, że krew ma ogromny wpływ na regenerację komórek nerwowych. Wciąż jednak tajemnicą
pozostaje to, co dokładnie w osoczu ma działanie odmładzające" - piszą naukowcy, którzy na
początek zamierzają przyjrzeć się lipidom i hormonom. Istnieje możliwość, że podobne mechanizmy
zadziałają u ludzi, jednak na razie nie ma jeszcze na to dowodów.
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/15476.html
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Bezpieczna chemia pomaga ratować zabytki
literatury
Dla ratowania książek opracowują nowe metody przy projektowaniu leków.
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Znaleziono obiecujące kombinacje leków
przeciw SARS-CoV-2
Dzięki temu leczenie COVID-19 ma być skuteczniejsze.
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Niedobory snu prowadzą u dzieci do zmian w
mózgu
To wynik badania z udziałem ponad 8 tys. młodych ochotników.
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Przeciwciała monoklonalne zapobiegają
malarii u dorosłych
Wskazują wyniki badań przeprowadzonych w USA.
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Antyszczepionkowcy zagrażają programowi
szczepień
Ostrzega Prof. Hotez w "Nature".
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Prosty i tani materiał sprawnie chwyta CO2
Badacze z Berkeley (USA) wytworzyli doskonały materiał.
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NASK ostrzega przed dezinformacją
Temat sytuacji epidemicznej w kraju oraz rzekomej "ukrainizacji Polski"
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Monitoring ścieków powinien być standardem
w miastach
Naszą bolączką jest to, że nie prowadzimy takiego monitoringu w miastach.
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