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Nowe właściwości naparstnicy

Digoksyna - składnik stosowanego od stuleci wyciągu z naparstnicy,

uaktywnia w organiźmie człowieka mechanizmy obronne, które chronią przed
nadciśnieniem - informuje pismo "Molecular Pharmacology".
Digoksyna to otrzymywany z naparstnicy glikozyd, od lat stosowany w leczeniu niewydolności
krążenia. Zwiększa siłę skurczu mięśnia sercowego, zwalnia tętno i poprawia jego miarowość. Od
XIII wieku naparstnicę stosowano do oczyszczania ran, a pod koniec XVIII wieku zaczęto podawać
chorym na serce. Czysta digoksyna została wyizolowana dopiero w roku 1930. Teraz zaś naukowcy
z University of Michigan wykazali, że digoksyna uaktywnia mechanizmy ochronne w naczyniach
krwionośnych, zapobiegające nadciśnieniu oraz niewydolności serca.
Nadciśnienie to problem znacznej części społeczeństwa - zbyt wysokie ciśnienie tętnicze krwi
powoduje liczne powikłania w całym organizmie. Można mu zapobiegać obniżając spożycie soli,
zachowując aktywność fizyczną i utrzymując odpowiednią wagę. W USA problem ten dotyczy już co
trzeciej osoby. Niedawne badania wykazały, że istnieje naturalny mechanizm ochronny związany
z wytwarzaniem białek RGS. Badania obejmujące tysiące różnych leków i bioaktywnych cząsteczek
doprowadziły do odkrycia, że digoksyna może pobudzać działanie RGS, chroniąc przed
nadciśnieniem i niewydolnością serca. W swojej pracy naukowcy wykorzystali hodowlę komórek
nerki, na której sprawdzali działanie poszczególnych leków. Następnie aktywność obiecujących
substancji weryfikowano wykorzystując izolowane komórki naczyń krwionośnych myszy.
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
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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.

24-09-2021

Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie
przeciwko grypie i COVID-19
Nie sposób odróżnić grypy od COVID-19 bez wykonania badań laboratoryjnych.

22-09-2021

Uruchomiono nową aplikację programu
Erasmus Plus
Każdy student otrzyma m.in. cyfrową europejską legitymację studencką.

22-09-2021

"Kraków dla klimatu"
W niedzielę plenerowa 4. Wielka Lekcja Ekologii,

22-09-2021

Porozumienie zakładające możliwości dla
naukowców z Polski i z Niemiec
Przewiduje ono m.in. stypendia dla naukowców z obu krajów.
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