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Chemia otyłości lepiej zrozumiana
Międzynarodowy zespół naukowców, w tym badaczki z Wydziału Chemii Uniwerystetu
Warszawskiego, zidentyfikował nowy czynnik, który może przyczynić się do zastosowania
nowej strategii terapeutycznej w walce z otyłością - informuje na swojej stronie UW.

Otyłość jest poważnym globalnym problemem zdrowotnym i czynnikiem ryzyka chorób, takich jak
cukrzyca typu II, choroby serca i stłuszczenie wątroby. Centralnym elementem w rozwoju otyłości
jest rozwój tkanki tłuszczowej, na którą składają się: komórki tłuszczowe (tzw. adipocyty,
wyspecjalizowane w magazynowaniu tłuszczu) i makrofagi (komórki żerne układu odpornościowego,
które są zwykle związane z niszczeniem drobnoustrojów).
Naukowcy z Austrii wraz ze współpracownikami z Niemiec i Australii oraz zespołem naukowców
z Uniwersytetu Warszawskiego odkryli szlaki sygnałowe odpowiedzialne za rozwój cennego typu
makrofagów tkanki tłuszczowej (ATM, adipose tissue macrophages) w otyłości, który zapobiega
lipotoksyczności. Lipotoksyczność to proces, w którym cząsteczki tłuszczu odkładają się w tkankach
innych niż tłuszcz. Badanie to zostało właśnie opublikowane w czołowym czasopiśmie Nature
Metabolism - informuje UW w swoim komunikacie.
W tym badaniu naukowcy, w tym dr Maria Górna, dr Marta Kulik i prof. Paulina Dominiak z Wydziału
Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, szczegółowo zbadali szlak sygnałowy PI3K. Szlak ten reguluje
magazynowanie tłuszczu i odgrywa główną rolę w reakcji komórkowej na hormon insulinę.
W otyłości zmniejszone działanie insuliny lub insulinooporność prowadzi do cukrzycy typu II, która
jest związana z wysokim poziomem glukozy we krwi.
"Kluczowa rola PI3K w procesach metabolicznych jest udowodniona, ale jego rola w makrofagach
tkanki tłuszczowej była dotychczas niejasna" – mówi prof. Gernot Schabbauer z Uniwersytetu
Medycznego w Wiedniu.
"ATM są jak doktor Jekyll i pan Hyde. Przy otyłości mogą być dobre lub złe. Założyliśmy, że aktywny
szlak sygnalizacyjny PI3K może przechylić szalę na korzyść 'dobrego'" – dodaje dr Julia Brunner
z uczelni wiedeńskiej.
Korzystając z technik, takich jak wielokolorowa cytometria przepływowa, lipidomika, testy
oddychania komórkowego i kilka modeli zwierzęcych, naukowcy odkryli, że długotrwała aktywność
szlaku sygnalizacyjnego PI3K może przechylić równowagę w makrofagach na lepsze: w szczególności
ulegają wytworzeniu wyspecjalizowane makrofagi ATM, które charakteryzują się zwiększoną
liczbą receptorów-zmiataczy MARCO (receptorów makrofagowych o strukturze kolagenowej) na ich
powierzchni.
"Odkryliśmy, że komórki ATM z ekspresją MARCO są profesjonalnymi zmiataczami lipidów. Komórki
te wchłaniają tłuszcz w sposób zależny od MARCO i rozkładają go, uniemożliwiając w ten sposób
przedostanie się do krwiobiegu" – wyjaśnia Andrea Vogel, doktorantka z immunologii Uniwersytetu
Medycznego w Wiedniu.
"Zespół metaboliczny i lipotoksyczność są cechami charakterystycznymi otyłości. Z naszych badań
wynika, że wyższe spożycie lipidów i lepszy metabolizm energetyczny makrofagów ATM pomaga
w utrzymaniu ogólnoustrojowego zdrowia metabolicznego. To odkrycie może mieć daleko idące
znaczenie dla zrozumienia lub terapii wielu chorób metabolicznych" – dodaje dr Omar Sharif uczelni
wiedeńskiej.
Badaczki z Uniwersytetu Warszawskiego przeanalizowały strukturę MARCO pod względem
potencjału do wiązania lipidów. "To receptor znany z wiązania i usuwania tak różnorodnych obiektów
jak bakterie czy utlenione lipoproteiny niskiej gęstości, ale jego rola w buforowaniu lipidów jest
nowa – mówi dr Maria Górna z Wydziału Chemii UW.
"Te badania to dopiero początek naszej współpracy z zespołem z Austrii i mamy już pomysły, jak
następnie przetestować bezpośredni udział MARCO w wychwytywaniu lipidów" - dodaje.

Naukowcy chcą teraz w kolejnych badaniach ustalić, czy sygnalizacja PI3K może mieć również
trwały wpływ na populację makrofagów ATM również u ludzi. "Chociaż umiarkowane hamowanie
PI3K było już omawiane jako strategia terapeutyczna w leczeniu chorób metabolicznych, nasze dane
wskazują na potencjalne nieoczekiwane skutki uboczne. Mogą to być zmienione poziomy lipidów we
krwi, spowodowane zmniejszonym wchłanianiem tłuszczu w makrofagach" – mówi prof. Schabbauer.
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Kontakt z naturą pomaga chronić psychikę w
czasie epidemii
Dobrze działają zarówno odwiedziny terenów, jak i samo spoglądanie przez okno.
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Ślady demencji w siatkówce
Mogą odzwierciedlać zmiany zachodzące w mózgu nawet na wczesnym etapie rozwoju demencji.
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Gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz

Nauki Polskiej
W środę 2 grudnia odbędzie się gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2020.
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Sztuczna inteligencja "widzi" szum w uszach
Przewlekły szum w uszach pojawia się u około 15 proc. dorosłych.
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Co znaczy wysoki procent testów pozytywnych?
Oceniła ekspertka WHO dr Catherine Smallwood.
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Ponad 100 studentów SUM wolontariuszami
w szpitalach „covidowych”
Rekrutują się przede wszystkim z kierunków pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego.
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Co zrobić, gdy miało się kontakt z osobą
zakażoną koronawirusem?
Podpowiadamy, jakie są aktualne wytyczne służb sanitarnych i przepisy prawa.
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Co robić w czasie pandemii, gdy coś w
zdrowiu dolega
Niepokojące objawy? Nie poddawaj się i szukaj profesjonalnej pomocy.
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