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Bank krwi pępowinowej powstał w
Białymstoku
Jego działalność dopiero się zaczyna, a 10 pacjentek już zdeponowało tam krew pępowinową nowo
narodzonych dzieci.

Krew pępowinowa pobrana przy narodzinach dziecka zawiera więcej komórek macierzystych niż
krew dorosłego człowieka, dlatego jest ratunkiem dla chorych przy przeszczepach, ale też
z nowotworami. Jak mówią lekarze, taka krew jest swego rodzaju ubezpieczeniem na życie
w przyszłości na wypadek choroby. Komórki macierzyste służą do regeneracji szpiku kostnego, gdzie
produkowane są komórki krwi.
"Często zdarza się, że rodzice dziecka chorego na białaczkę decydują się na urodzenie drugiego po
to, by jego krew pępowinowa uratowała pierwsze dziecko" - powiedziała dyrektor regionalny
Europejskiego Banku Krwi Pępowinowej "Macierzyństwo" w Białymstoku Agnieszka Oksztul.
Pobranie, a potem przechowywanie krwi pępowinowej w ciekłym azocie jest bardzo kosztowne. Taka
krew może być przechowywana nawet 100 lat. Każdy rok przechowywania kosztuje kilkaset złotych.
Samo pobranie i umieszczenie krwi pępowinowej w banku krwi - ok. 3 tys. zł.
Bank nieodpłatnie pobiera krew pępowinową w sytuacjach, gdy ma ona od razu służyć do ratowania
czyjegoś życia - wyjaśniła Oksztul. "W Białymstoku krew do banku przyjmujemy od dwóch tygodni.
Zainteresowanie jest duże. Każdy nowy bank, to nowa szansa i nie trzeba jeździć do odległych miast"
- dodała.
Krew pępowinową może pobrać na Podlasiu każdy szpital powiatowy, bo bank zawarł z nimi
stosowne umowy. Informacje na ten temat są też w szkołach rodzenia, u lekarzy rodzinnych, będą
też stopniowo docierać do ginekologów.
PAP
Chcesz o tym porozmawiać na FORUM?
http://laboratoria.net/aktualnosci/3379.html
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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.

22-05-2020

Medyna nuklearna pomaga, gdy zawodzą inne
metody
Pozwala badać i leczyć różnego typu schorzenia, gdy zawodzą inne metody – przekonują eksperci.
Informacje dnia: Lek na COVID-19, wśród kandydatów m.in. na HIV Sztuczne neurony światłem
komunikują się z prawdziwymi Po wiosennych burzach pyłki roślin wciąż utrzymują się w powietrzu
Aplikacje w walce z pandemią – krok w stronę powszechnej inwigilacji? Podczas pandemii ręce
należy myć co najmniej 6 razy dziennie Badacze testują przeciwciało, które niszczy SARS-CoV-2 Lek
na COVID-19, wśród kandydatów m.in. na HIV Sztuczne neurony światłem komunikują się z
prawdziwymi Po wiosennych burzach pyłki roślin wciąż utrzymują się w powietrzu Aplikacje w walce
z pandemią – krok w stronę powszechnej inwigilacji? Podczas pandemii ręce należy myć co najmniej
6 razy dziennie Badacze testują przeciwciało, które niszczy SARS-CoV-2 Lek na COVID-19, wśród
kandydatów m.in. na HIV Sztuczne neurony światłem komunikują się z prawdziwymi Po wiosennych
burzach pyłki roślin wciąż utrzymują się w powietrzu Aplikacje w walce z pandemią – krok w stronę
powszechnej inwigilacji? Podczas pandemii ręce należy myć co najmniej 6 razy dziennie Badacze
testują przeciwciało, które niszczy SARS-CoV-2

Partnerzy

●
●
●
●
●
●
●

Baza wiedzy
Forum
Humor
Regulamin
Oferta reklamy
O nas

●

Copyright © 2013 by Laboratoria.net | Aktualizacja: 25.05.2020 12:59

