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Leczenie marskości wątroby witaminą D
Badania prowadzone na myszach wykazały, że syntetyczna forma witaminy D3, kalcypotriol,
stosowana w leczeniu łuszczycy, może zapobiegać postępującemu włóknieniu wątroby informuje pismo "Cell".
Naukowcy zauważyli, że kalcypotriol blokuje proces włóknienia komórek gwiaździstych wątroby.

Wcześniejsze badania wykazały, że witamina D wpływa na pracę tego narządu, jednak dopiero
odkrycie wysokiego poziomu receptorów witaminy D w komórkach gwiaździstych pozwala myśleć
o kalcypotriolu jako o potencjalnej metodzie leczenia - piszą autorzy analizy.
U osób cierpiących na marskość wątroby zdrowa tkanka zastępowana jest stopniowo tkanką
bliznowatą. Przyczyną może być zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C, długotrwałe
nadużywanie alkoholu lub niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby.
"Biorąc pod uwagę fakt, że obecnie nie mamy skutecznego leku na marskość wątroby, badania te
mogą otworzyć drzwi nowym metodom" - mówi Ronald Evans z Salk Institute for Biological Studies
w San Diego (USA).
Źródło: http://nauka.pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/17622.html
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Terapie długodziałające szansą na poprawę
życia z HIV
Wydłużają one odstępy miedzy kolejnymi dawkami/
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Wiedza o kryzysie ma ogromne znaczenie w
sytuacji wojny
Kryzys związany z wojną wpływa na każdego z nas.
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Pokutuje przekonanie, że piorun może
uderzyć nas tylk w górach
A w mieście jest bezpiecznie?
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1/500 mężczyzn ma dodatkowy chromosom
płciowy
Takie zaburzenie wiąże się z większym ryzykiem różnych chorób.
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Bakterie powodujące dur brzuszny coraz
bardziej oporne na antybiotyki
Informuje pismo „The Lancet Microbe”.

28-06-2022

Udało się stworzyć uniwersalną komórkę
macierzystą
„To święty graal biologii” - mówią badacze.
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Sztuczna inteligencja wskazuje najkrótszą
drogę do szczęścia
Autorzy wykorzystali dane z amerykańskiego badania „Midlife in the US”.
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Próbki z Marsa na Ziemię?
Polacy pracują nad takim rozwiązaniem.
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