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Styl życia w ciąży wpływa na geny dziecka
Międzynarodowy zespół wykazał związek między ruchem i dietą otyłych ciężarnych kobiet,
a działaniem genów płodów. Pozytywne zmiany wiązały się też m.in. z większą masą
mięśniową u dzieci i ich wagą.

Naukowcy ze Szwecji, Danii i Hiszpanii zaprosili 425 ciężarnych kobiet z otyłością, aby sprawdzić,
czy zmiany w stylu ich życia wpłyną na aktywację genów nienarodzonych jeszcze dzieci.
Ochotniczki badacze podzielili na trzy grupy.
W pierwszej wprowadzili regularne spacery po 11 tys. kroków dziennie i zalecenia zmiany diety na
tzw. śródziemnomorską, z liczbą kalorii od 1200 do 1675.
Druga grupa tylko spacerowała, a w trzeciej nie zaszły żadne zmiany.
Późniejsza analiza krwi pępowinowej pozwoliła badaczom na sprawdzenie metylacji DNA
w komórkach dzieci.
Metylacja to jedna z metod (tzw. epigenetycznych zmian), jakimi komórki się posługują, aby
regulować aktywność poszczególnych genów.
Jak się okazało, w obu grupach, w których wprowadzono zmiany zachowania, zaszły modyfikacje
aktywności aż w 370 genach.
Niektóre z nich regulują przy tym metabolizm, rozwój tkanki tłuszczowej i wydzielanie insuliny.
Część z tych genów, jak już wiadomo, uczestniczy w rozwoju cukrzycy.
Zaszły zmiany fizjologiczne.
„Zauważyliśmy, że dzieci matek w obu grupach z interwencjami w zakresie stylu życia - tylko
z wprowadzoną aktywnością fizyczną oraz z dodaną zdrową dietą - miały w momencie urodzenia
większą masę mięśniową w porównaniu do grupy kontrolnej” - relacjonuje prof. Charlotte Ling
z Uniwersytetu w Lund.
Dodatkowo naukowcy sprawdzali wzrost dzieci po kolejnych 9, 18 i 36 miesiącach.
Jak się okazało, 22 z wykrytych zmian w aktywności genów miało związek z późniejszym
wskaźnikiem masy ciała (BMI) dzieci.
„W naszym projekcie nie mogliśmy wykazać bezpośrednich związków przyczynowych, ale wyniki
wskazują, iż aktywność fizyczna i zdrowa dieta otyłych kobiet w trakcie ciąży wpływa na epigenetykę
noworodków i prawdopodobnie oddziałuje też na budowę i wzrost dziecka w późniejszym życiu” informuje prof. Ling.
Jedna z autorek nowej pracy opublikowanej w piśmie „Diabetes”, Kristina Renault ze Szpitala
Uniwersyteckiego w Kopenhadze w jednym z wcześniejszych swoich badań odkryła, że aktywność
fizyczna zmniejszała przyrost masy ciała u otyłych ciężarnych kobiet.
„Większa aktywność fizyczna i zdrowa dieta w czasie ciąży może ograniczyć przyrost wagi
ciężarnych kobiet z otyłością, co przeciwdziała niektórym zagrożeniom związanym z wysokim BMI.
Fakt, że jak się wydaje, masa mięśniowa dzieci była większa i DNA we krwi pępowinowej
wykazywało epigenetyczne zmiany, wskazuje na związany ze zdrowym stylem życia efekt
potencjalnie korzystnego programowania zdrowia dziecka” - podkreśla badaczka.
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Jak sztuczna inteligencja pomoże w
zapobieganiu przedwczesnym porodom?
Wg raportu WHO spontaniczny przedwczesny poród dotyczy 15 milionów noworodków rocznie.
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Wirus ptasiej grypy zaczął zarażać ludzi
Ze wstępnych informacji wynika, że zakażeniu ulegli pracownicy fermy drobiu.
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Przełom w walce z otyłością
Znany lek przeciwcukrzycowy prowadzi do znacznego spadku wagi
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Eksperymentalne mózgi z laboratorium
Badacze udowodnili właśnie, że organoidy tworzone w laboratorium dojrzewają w taki sam sposób
jak te u noworodków.
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Gen długowieczności chroni przed stresem
Informują naukowcy z Cornell University w Nowym Jorku.
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COVID-19 nie taki straszny dla astmatyków
Choroba nie zwiększa ryzyka ciężkiego przebiegu lub śmierci z powodu wirusa.
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Niefiltrowana kawa szkodzi sercu
W kawie filtrowanej oraz instant kafestolu nie ma prawie wcale.
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Dlaczego Polacy przechodzą na emeryturę?
Połowa osób między 60. a 69. rokiem ocenia swój stan zdrowia jako co najmniej dobry.
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