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Rola fibrynogenu w regeneracji mózgu

Białko krwi – fibrynogen – zmienia
mikrośrodowisko w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) po urazowym uszkodzeniu
mózgu lub jego chorobie. Europejscy naukowcy badali rolę czynnika krzepnięcia krwi –
fibrynogenu.
Zdolność OUN do regeneracji jest ograniczona. Macierzyste komórki nerwowe (NSC) mają
nieodzowne zdolności do różnicowania w neurony i glej. Jednak po uszkodzeniu mózgu lub chorobie
neurologicznej neurogeneza jest niekompletna ze względu na zmiany w środowisku
zewnątrzkomórkowym. Być może najważniejsza różnica polega na tym, że fibrynogen, główne białko
związane z krzepnięciem krwi u kręgowców, jest odkładany w układzie nerwowym po zmianach
homeostazy neuronaczyniowej.
W poprzednim badaniu naukowcy odkryli, że fibrynogen jest inhibitorem regeneracji neuronalnej
i aktywatorem formowania blizny astrocytarnej (gleju). Uczestnicy finansowanego przez UE projektu
FIB (Molecular mechanisms of fibrinogen function regulating NSC differentiation in CNS injury or
disease) badali fibrynogen, jako nowy czynnik warunkujący los NSC w chorobach OUN.
Funkcją bariery krew-mózg (BBB) jest ochrona mikrośrodowiska mózgu przed napływem składników
osocza, które mogą zaburzać funkcjonowanie neuronów. Składniki krwi natychmiast napływają do
mózgu po jego urazowym uszkodzeniu lub w konsekwencji upośledzenia BBB w przypadku choroby
mózgu.
W pierwszym etapie projektu badacze analizowali rany kłute jako model urazowego uszkodzenia
mózgu, indukującego otwarcie BBB. Odkryto, że uszkodzenie prowadziło do odkładania fibrynogenu
w zewnątrzkomórkowym środowisku NSC w mózgu. W modelu in vitro NSC różnicują się do
neuronów, astrocytów i oligodendrocytów. Macierze migracji in vitro powierzchni pokrytych
lamininą wykazały inhibicyjną rolę fibrynogenu w migracji NSC.
Fibrynogen hamuje również ekspresję genów cyklu komórkowego i indukuje ekspresję powiązaną
z białkiem morfogenetycznym kości (BMP). Inhibicja szlaku BMP zapobiega indukowanemu
fibrynogenem różnicowaniu NSC do astrocytów. Obniżenie ilości fibrynogenu może więc prowadzić
do formowania nowych neuronów po uszkodzeniu w obrębie kory mózgowej.
Wyjaśnienie roli fibrynogenu w rozwoju uszkodzeń mózgu pozwoli również lepiej zrozumieć procesy
regeneracji neuronów w innych chorobach tego narządu. Doświadczenia te mogą przyczynić się do
stworzenia nowatorskich metod terapii chorób związanych z barierą krew-mózg.
Źródło: www.cordis.europa.eu
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Śląscy naukowcy opracowali model opieki
kardioonkologicznej
W publikacji opisano okres od marca 2016 r. do grudnia 2019 r.
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Blizny można leczyć
Blizna bywa dla pacjenta problemem nie tylko kosmetycznym.
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1/3 pracowników woli złożyć wypowiedzenie,
niż wrócić do biura
Wiele osób, które świadczą pracę z domu nie jest jeszcze gotowych na powrót do biura.
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COVID-19 wyzwala w płucach nieoczekiwany
mechanizm
W komórkach płuc wirus SARS-CoV-2 wyzwala szlak biochemiczny, zwany układem dopełniacza.

14-04-2021

Choroba meningokokowa jest lekceważona
Mimo, iż może w ciągu 24 godzin doprowadzić do zgonu dziecka.
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Przyjmujący leki alergicy są mniej podatni na
zakażenie COVID-19
Badania wskazują, że alergicy przyjmujący leki rzadziej zarażają się koronawirusem.
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Szczepionki mRNA a możliwość zakażenia
SARS-CoV-2
Możliwe jest złapanie koronawirusa po szczepieniu, ale ryzyko jest naprawdę niewielkie.

12-04-2021

Istnieje związek między szczepieniem
przeciwko grypie i...
Podobne dane płyną z całego świata, to wciąż nie udało się dokładnie tego ustalić.
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