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Odkryto receptor dla hormonu związanego z
rozwojem otyłości
Wyniki, które nie tylko ułatwią zrozumienie podłoża rozwoju otyłości, ale też mogą zaowocować
metodami jej leczenia, zamieszcza najnowszy numer pisma "Proceedings of the National Academy of

Sciences".
Adiponektyna jest produkowana przez komórki tkanki tłuszczowej. Odgrywa ważną rolę
w metabolizmie glukozy i związków tłuszczowych.
Do tej pory badaczom udało się zaobserwować, że za niski poziom adiponektyny występuje we krwi
osób cierpiących na otyłość i cukrzycę typu II. Z kolei podawanie syntetycznej wersji hormonu
otyłym myszom powodowało spadek masy ciała zwierząt i normalizacji metabolizmu glukozy.
Wiadomo też było, że rola adiponektyny w regulacji przemiany materii polega m.in. na pobudzaniu
spalania kwasów tłuszczowych w wątrobie i mięśniach. Jednak szczegółowy mechanizm jej działania
nie został dobrze poznany. Dotychczas nie udało się też zidentyfikować receptora za pośrednictwem,
którego wykonuje ona swoje funkcje.
W poszukiwaniu tego receptora zespół Harveya Lodisha z Instytutu Badań Biomedycznych
Whiteheada w Cambridge (stan Massachusetts) prowadził badania na mysich komórkach z krwi
zmienionych genetycznie tak, że produkowały w nadmiarze różne białka powierzchniowe. Białka te
były zaliczane do grupy potencjalnych kandydatów na receptor adiponektyny.
Następnie do hodowli dodawano malutkie magnesy w kształcie koralików, do których dołączono
cząsteczki adiponektyny. W ten sposób badacze chcieli wyłowić komórki posiadające na powierzchni
receptor dla hormonu.
Okazało się, że magnetyczne koraliki najsilniej łączyły się z komórkami produkującymi T-kadherynę.
Należy ona do rodziny białek błonowych (tj. zlokalizowanych w błonach komórek), które regulują
interakcje między komórkami - ich wzajemne przyleganie i przemieszczanie w organizmach
rozwijających się i dorosłych.
Oprócz tkanki nerwowej i płuc, T-kadheryna jest produkowana także w komórkach śródbłonka
wyściełającego naczynia oraz w komórkach mięśni gładkich, gdzie zdaniem badaczy oddziałuje
z adiponektyną.
Autorzy oceniają, że ich odkrycie pomoże lepiej zrozumieć rolę tkanki tłuszczowej i adiponektyny
w regulacji metabolizmu, a ostatecznie może doprowadzić do wynalezienia nowych sposobów
leczenia otyłości i związanej z nią cukrzycy typu II.
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Lek na COVID-19, wśród kandydatów m.in. na
HIV
Znane często od dawna i zarejestrowane do leczenia innych chorób leki mogą się okazać skuteczne
w przypadku zakażenia koronawirusem.
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Sztuczne neurony światłem komunikują się z
prawdziwymi
Międzynarodowy zespół badaczy połączył sztuczną i naturalną sieć neuronów za pomocą
niebieskiego światła.
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Po wiosennych burzach pyłki roślin wciąż
utrzymują się w powietrzu
Wbrew przypuszczeniom, po wiosennych burzach uczulające fragmenty ziaren pyłków roślin
utrzymują się w powietrzu godzinam.
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Aplikacje w walce z pandemią – krok w stronę
powszechnej inwigilacji?
O tym, jak skuteczne są tego typu programy i czy stwarzają zagrożenie dla prywatności, mówi PAP
dr Szymon Wierciński.
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Podczas pandemii ręce należy myć co
najmniej 6 razy dziennie
Mycie rąk od sześciu do dziesięciu razy dziennie dobrze chroni przez zakażeniami wywoływanymi
m.in. przez koronawirusy.
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Badacze testują przeciwciało, które niszczy
SARS-CoV-2
Naukowcy opisali cząsteczkę, która w laboratoryjnych testach skutecznie unieszkodliwia
koronawirusy.
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Zaburzenia krzepnięcia wskazują na ryzyko
komplikacji w COVID-19
Dzięki badaniom krzepnięcia krwi można zidentyfikować pacjentów z COVID-19.
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Medyna nuklearna pomaga, gdy zawodzą inne
metody
Pozwala badać i leczyć różnego typu schorzenia, gdy zawodzą inne metody – przekonują eksperci.
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