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Komórki macierzyste uratują zagrożone
gatunki?
Naukowcom z The Scripps Research Institute udało się pozyskać komórki macierzyste ze skóry
zagrożonych gatunków. W przyszłości osiągnięcie to może przyczynić się do opracowania lekarstw
dla zwierząt trzymanych w ogrodach zoologicznych bądź do ocalenia wymierających gatunków.

Wszystko zaczęło się przed kilkudziesięcioma laty, gdy naukowcy z San Diego postanowili zbierać
i zamrażać próbki tkanek zagrożonych gatunków w nadziei, że w przyszłości posłużą one do ocalenia
bioróżnorodności. Z czasem założono tzw. Frozen Zoo (Zamrożone ZOO), w którym zebrano tkanki
ponad 800 gatunków.
Przed pięcioma laty doktor Oliver Ryder, dyrektor ds. genetyki w San Diego Zoo Institute for
Conservation Research, skontaktował się z profesor Jeanne Loring ze Scripps Research i zaczęli
zastanawiać się nad możliwością uzyskania komórek macierzystych od zagrożonych zwierząt.
W tamtym czasie komórki macierzyste pozyskiwano tylko z embrionów. Jednak szybki rozwój
techniki dał uczonym nowe narzędzia i ostatnio udało się pozyskać komórki macierzyste ze skóry
zwierząt.
Do początkowych prac wybrano dwa gatunki. Pierwszy to słabo poznana zagrożona małpa
wąskonosa dryl, którą wybrano ze względu na przynależność do naczelnych oraz fakt, że dryle
w niewoli często cierpią na cukrzycę.
Drugim kandydatem zostało najbardziej zagrożone zwierzę na Ziemi - północny nosorożec biały. Żyje
jeszcze tylko 7 przedstawicieli tego gatunku, w tym dwa w zoo w San Diego. Od lat żadna samica nie
urodziła młodego.
Po roku prób udało się opracować technikę, która umożliwiła pozyskanie komórek macierzystych ze
skóry zwierząt. Jest ona bardzo mało efektywna, pozyskano tylko kilka komórek macierzystych, ale to
wystarczy do założenia banku tego typu komórek. Najważniejsza jest możliwość wykorzystania tych
komórek w dalszych pracach nad ocaleniem gatunku. Głównym zmartwieniem uczonych jest obawa
o różnorodność genetyczną nosorożców. Mimo to naukowcy nie poddają się. W przyszłości chcą
z pozyskanych komórek utworzyć plemniki lub jaja, a następnie spróbować zapłodnienia metodą in
vitro.
Obecnie pracuje się nad podobnymi technikami, które mają leczyć ludzką niepłodność.
Niewykluczone, że uda się je również wykorzystać w przypadku zwierząt. Tym bardziej, że tego typu
prace nie będą budziły tylu kontrowersji etycznych co w przypadku ludzi. To może tylko zachęcić
naukowców do prowadzenia badań, w których wykorzystają komórki macierzyste zwierząt i nie będą
musieli martwić się o stronę etyczną.
„Najlepszą drogą do zapobieganiu zagładzie gatunków jest zachowywanie zwierząt i ich habitatów.
Jednak nie zawsze się to udaje" - mówi Ryder.
Profesor Loring stara się pozyskać fundusze na dalsze badania. „To nie są ani klasyczne działania na
rzecz ochrony gatunków, ani klasyczne badania z zakresu biologii" - podkreśla uczona.
Dotychczasowe eksperymenty sfinansowały Esther O'Keefe Foundation, Millipore Foundation
i California Institute of Regenerative Medicine.
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Leczenie glejaka przez zamianę jego komórek
w neurony
Informuje pismo “Cancer Biology & Medicine”.
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Sztuczna inteligencja pomoże w walce z
rakiem prostaty
Powstanie w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym.
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Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami EUCYS
Salamanka za badania naukowe
Osiem nagród trafiło do młodych, polskich naukowców.

24-09-2021

Superbohater w laboratorium
Wizerunek naukowca się zmienia, to już nie ktoś zamknięty w laboratorium.
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Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie
przeciwko grypie i COVID-19
Nie sposób odróżnić grypy od COVID-19 bez wykonania badań laboratoryjnych.
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Uruchomiono nową aplikację programu
Erasmus Plus
Każdy student otrzyma m.in. cyfrową europejską legitymację studencką.
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"Kraków dla klimatu"
W niedzielę plenerowa 4. Wielka Lekcja Ekologii,
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Porozumienie zakładające możliwości dla
naukowców z Polski i z Niemiec
Przewiduje ono m.in. stypendia dla naukowców z obu krajów.
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