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Neurologia ma pożytek z testów atomowych
Dzięki izotopom, które trafiły do środowiska podczas prób jądrowych w okresie Zimnej Wojny udało się poznać
mechanizmy regeneracji w ludzkim mózgu – informuje „New Scientist”.

Uwalniany do środowiska w czasie eksplozji radioaktywny izotop węgla pozwolił na ustalenie wieku
komórek mózgu dorosłych osób, dostarczając ostatecznego dowodu, że nowe komórki mózgowe

powstają podczas całego naszego życia. Badania dostarczyły także pierwszego modelu dynamiki tego
procesu. Okazało się, że regeneracja neuronów nie spada z wiekiem tak szybko jak się wydawało.

U ssaków - a zatem i człowieka - większość komórek
mózgu powstaje przed urodzeniem lub wkrótce po nim i nie są nigdy odnawiane. Jednak badania nad
szczurami i myszami wykazały, że w dwóch regionach nowe komórki mózgowe powstają nawet
w wieku dorosłym. Chodzi o hipokamp, odpowiedzialny za uczenie się i tworzenie nowych
wspomnień – oraz opuszkę węchową, która przetwarza bodźce węchowe.
Ponieważ z mózgiem człowieka nie można postępować tak bezceremonialnie jak w przypadku
szczura, trudno było sprawdzić jak rzecz się ma u ludzi. 15 lat temu ukazało się badanie dowodzące,
że nowe komórki powstają w mózgu co najmniej do 72. roku życia, ale zastosowana wówczas, jako
znacznik bromodeoksyurydyna (BrdU) została wkrótce wycofana i nie można już powtarzać takich
prac.
Inne badanie, dotyczące londyńskich taksówkarzy wskazywało, że wraz z rosnącą wiedzą o mieście
powiększa się również hipokamp. Jednak i te dane uznano za kontrowersyjne.
Zamiast używać substancji chemicznych, Jonas Frisen z Karolinska Institutet w Sztokholmie
wykorzystał coś, co samo trafiło do mózgu danych osób – radioaktywny izotop węgla C-14, którego
poziom w środowisku bardzo wzrósł podczas zimnowojennych prób atomowych, prowadzonych przez
USA, ZSRR i Wielką Brytanię w latach 1945-63.
Dzięki spektrometrii masowej udało się zmierzyć zawartość węgla C-14 w poszczególnych częściach
mózgu 55 zmarłych osób w wieku od 19 do 92 lat. Porównując uzyskane dane z wiekiem badanego
oraz poziomem izotopów w środowisku w chwili jego urodzenia ustalono, kiedy powstawały
poszczególne populacje komórek. Jak się okazało, komórki części hipokampa zwanej zakrętem
zębatym regenerują się przez całe dorosłe życie – codziennie powstaje ich kilkaset.
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Wirus podobny do SARS-CoV-2 może zakażać
ludzi
Badacze odkryli, że wirus - Khosta-2 może zakażać komórki człowieka.
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Odporność na niektóre alergeny pokarmowe
może chronić przed COVID-19
Informuje pismo „Frontiers in Immunology“.
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Mózg zawodników MMA ma szansę na
regenerację
Mogą zauważyć poprawę swojej pamięci po zaprzestaniu walk.
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Polska na jednym z ostatnich miejsc pod
względem innowacyjności
Wynika z najnowszej edycji Europejskiego Rankingu Innowacyjności.
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Szczepionka donosowa lepiej ograniczyłaby
SARS-CoV-2
Broniłaby nas w miejscu wnikania wirusa.

28-09-2022

Władze UAM zapowiadają oszczędzanie
energii elektrycznej
Przygotowywany jest w tej chwili plan oszczędnościowy.
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NCN zaprasza zagranicznych naukowców do
Polski
Trwa ostatni nabór programu POLONEZ BIS.
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Terapia lodami pacjentów w trakcie
chemioterapii
Lody zmniejszają cierpienie chorego.
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