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Czy da się oszukać serce?

Nie ma nic lepsz
ego dla naszego serca niż wysiłek fizyczny
(oczywiście w zdrowej ilości i intensywności), jednak jaki stoi za tym dokładnie mechanizm
biologiczny? Kanadyjscy naukowcy postanowili rozwikłać tę zagadkę i udało im się odkryć
metodę na oszukanie serca.
Nasza biologiczna pompa może rosnąć na dwa sposoby - pierwszy z nich, niezdrowy, związany jest
z obumieraniem poszczególnych części serca, co zmusza pozostałe do przejęcia ich funkcji, przez co
przerastają one ponad miarę i są zmuszone do zwiększonego wysiłku.
Jest jednak także metoda związana z wysiłkiem fizycznym, prowadząca do równomiernego wzrostu
tego organu i zwiększająca jego możliwości. A naukowcom z Uniwersytetu w Ottawie udało się
odkryć metodę na skłonienie serca właśnie do tego zdrowego rozrostu.
Oszukać serce udało im się z pomocą związku zwanego kardiotrofiną 1 (CT-1). Testy
przeprowadzone na myszach, szczurach i komórkach sercowych in vitro, potwierdziły, że CT-1
prowadzi do powstania w sercu długich, zdrowych włókien, do rozrostu naczyń krwionośnych, a po
zaprzestaniu podawania kardiotrofiny 1 wszystkie te efekty ustają, zupełnie jak po skończeniu
ćwiczeń (w przypadku niezdrowego rozrostu mięśnia sercowego zmiany w nim są nieodwracalne).
Źródło: www.ohri.ca
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Bioniczna trzustka
To już nie fikcja!
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Zmęczenie, kołatanie serca i bezsenność to
powikłania po COVID-19
Mogą one pojawiać się także wtedy, gdy chorzy łagodnie przeszli zakażenie.
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Nadświetlne spojrzenie na Wszechświat
Trzy wymiary czasowe, jeden wymiar przestrzenny.
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Kosmiczne misje 2023 roku
Starty sond i rakiet, powrót próbki z asteroidy.
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