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Wpływ retinolu na regulację tłuszczu
Zaburzenia metaboliczne, takie jak cukrzyca czy otyłość, są uważane za epidemie naszych
czasów. Zrozumienie etiologii tych schorzeń ma kluczowe znaczenie dla opracowania

interwencji lub środków profilaktycznych.
Retinol to forma witaminy A, przyswajana podczas spożywania produktów pochodzenia zwierzęcego,
a jego transport w krwiobiegu uzależniony jest od białka wiążącego retinol 4 (RBP4). Coraz więcej
danych wskazuje na to, że RBP4 jest powiązane z wieloma innymi procesami, w tym różnicowaniem
adipocytów oraz metabolizmem glukozy i kwasów tłuszczowych. Różnicowanie adipocytów jest
dodatkowo wspierane przez enzym nazywany saturazą retionolu (RetSat).
Dokonane niedawno odkrycie receptora błonowego STRA6 pośredniczącego w transporcie retinolu
spowodowało zwiększenie zainteresowania badaniami nad jego powiązaniem z RBP4 oraz znanym
czynnikiem pro-adipogenetycznym, jakim jest RetSat. W tym kontekście, uczestnicy projektu STRA6
(The function of the RBP4 receptor Stra6 during retinol saturase regulated adipocyte
differentiation), finansowanego ze środków UE, zbadali powiązania między RBP4 i STRA6 podczas
różnicowania adipocytów. Uczeni przeprowadzili badania zyskania i utraty funkcji STRA6, a także
komponentów powiązanych z regulacją transkrypcyjną STRA6.
Ustalono, że STRA6 jest ważnym ogniwem między transportem retinolu, w którym pośredniczy RBP4,
a kontrolą różnicowania adipocytów. STRA6 pośredniczył w dopływie i odpływie retinolu
w komórkach prekursora adipocytów, zależnie od obecności danej izoform RBP4. Interakcja ta
wpływała także na czynność receptora kwasu retinowego alfa (RARalpha), znanego ujemnego
regulatora różnicowania adipocytów. Zaburzenie części genu STRA6 in vivo zostało
zrekompensowane przez zwiększoną ekspresję alternatywnego wariantu splicingowego, natomiast
zależna od STRA6 homeostaza retinoidów nie stanowiła ważnego czynnika determinującego funkcję
RetSat.
Ponadto, naukowcy stworzyli modele mysie ze zmodyfikowaną ekspresją RBP4 w wątrobie oraz
scharakteryzowali zwierzęta pod względem metabolicznym. Co zaskakujące, stwierdzono, że myszy
przejawiają oznaki zmienionej aktywności powiązanego układu hormonalnego.
Dane zgromadzone w badaniu STRA6 poszerzają aktualną wiedzę na temat molekularnych
czynników determinujących metabolizm retinolu i regulację tłuszczu. W dalszej perspektywie
powinny one przyczynić się do znalezienia nowych celów umożliwiających leczenie schorzeń
metabolicznych oraz opracowania interwencji terapeutycznych.
Źródło: www.cordis.europa.eu
http://laboratoria.net/aktualnosci/27078.html
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Naukowe oblicze futbolu
Czym jest mecz dla matematyka? „Pojedynczym podziałem przedziału jednostkowego na zbiory
równej miary”.
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Polacy stworzyli prototyp drukarki 3D ze
skanerem 3D
Studenci Politechniki Wrocławskiej opracowują drukarkę 3D z wbudowanym, trójwymiarowym
skanerem.
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Rower przyszłości
Dane statystyczne pokazują, że aż 54% ludzi na świecie mieszka w miastach, a około połowa z nich
jeździ do pracy samochodem.

21-06-2018

W Polsce powstaje bioniczna nerka
Grupa polskich naukowców pracuje nad stworzeniem bionicznej trzustki, której wykorzystanie
zastąpi kiedyś konieczność przewlekłej insulinoterapii.
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Białka iRhom2 kluczem do walki z chorobą
Alzheimera
Celem projektu iRhom2 in AD było nie tylko opracowanie skutecznego leczenia, ale także znalezienie
rozwiązań profilaktycznych.
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Naukowcy odkryli nowe wirusy
Nieznane dotychczas gatunki wirusów występujące u małych ssaków odkryli naukowcy z Polski i
USA w ramach międzynarodowego projektu.
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Małe tętnice w chorobach
sercowo-naczyniowych
Choroby układu sercowo-naczyniowego są główną przyczyną zachorowalności i umieralności w
Europie.
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Znany od dawna lek cofnął objawy demencji
Stosowany od dawna lek przeciw astmie - zileuton, cofnął uszkodzenia pamięci u myszy z
zaburzeniem przypominającym chorobę Alzheimera.
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