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Pigułka powstrzymująca plemniki
Przeprowadzone przez włosko-amerykański zespół eksperymenty na szczurach wykazały możliwość
zablokowania komórek, w których rozwijają się plemniki. Lek działał w stosunkowo małej dawce, nie
wywołując widocznych skutków ubocznych, a jego antykoncepcyjny efekt był odwracalny.

Plemniki powstają w jądrach w wyniku procesu zwanego spermatogenezą, później zaś rozwijają się
i rosną dzięki "opiece" komórek Sertoliego. Jeśli ten proces zostanie zakłócony, rezultatem jest
wydzielanie niedojrzałych plemników, co oznacza niepłodność. Substancja dająca taki efekt to
Adjudin. Niestety, jego wysokie dawki są toksyczne,
Aby ominąć toksyczny efekt, naukowcy połączyli Adjudin z hormonem zwanym FSH, który działa na
jądra. FSH unieczynniono, aby pełnił tylko rolę nośnika dostarczającego Adjudin we właściwe
miejsce. Precyzyjniejszy transport pozwala zmniejszyć potrzebną dawkę.
Dalsze badania mają wykazać, czy metoda okaże się skuteczna u ludzi.
PAP
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W sobotę Ziemia znajdzie się najdalej od
Słońca
Będzie wtedy oddalona od naszej dziennej gwiazdy o 152,095 mln km.
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Toniemy w elektronicznych śmieciach
W 2019 roku ilość elektronicznych odpadów z całego świata osiągnęła rekordową masę 53,6
milionów ton.
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Dlaczego meduzy są łakomym kąskiem dla
drapieżników
Meduzy nie stanowią źródła węglowodanów, tłuszczów ani białka.
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To co złe dla ekosystemu, jest dobre dla
pandemii
Niszczenie środowiska może sprawić, że pandemie będą bardziej prawdopodobne i trudniejsze do
opanowania.
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W pierwszych miesiącach pandemii dzieci
lepiej zniosły SARS-CoV-2
Dane zostały zebrane ze 131 badań i obejmują 7780 pacjentów w całym spektrum wieku dziecięcego.
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Obiecujące wyniki polskich badań nad nową
metodą wykrywania...
Zakończono testy na zwierzętach, teraz planowane są badania kliniczne, czyli na ludziach.
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Internet rzeczy - czy zmieni świat?
I co w światowym projekcie rozwoju tych technologii robią naukowcy z Politechniki Gdańskiej?
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Sosny mają silne właściwości antyoksydacyjne
Potwierdzili portugalscy chemicy i biolodzy po ponad trzech latach badań.
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