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Sztuczne komórki do walki z chorobami
Prace nad innowacyjną terapią rozpoczęli biolodzy, chemicy i inżynierowie z Carnegie Mellon
University.
"Ludzka komórka jest jak gwarne miasto - pełna energii i różnorodna. Chcemy wykorzystać te jej
cechy do walki z chorobami - wyjaśnia kierujący badaniami Philip LeDuc. - Nasz pomysł zakłada

użycie naturalnie występujących w organizmie molekuł do stworzenia sztucznych komórek, które
zdolne będą do umiejscowienia się w wybranym miejscu ludzkiego ciała". Każda żywa komórka jest
zamkniętą całością. Dlatego naukowcy uważają, że prace nad sztuczną komórką powinno się
rozpocząć od wytworzenia specyficznego mikrośrodowiska, ograniczonego naturalną błoną
komórkową. Dopiero potem należy umieścić w niej inne molekuły i nanoukłady, umożliwiające
sprawne działanie.
W przeciwieństwie do tradycyjnej farmakoterapii, która polega na wielokrotnym podawaniu
syntetycznego leku do organizmu, np. w formie tabletek lub zastrzyków, nowa metoda
wykorzystywać ma cząsteczki naturalnie obecne w organizmie i działać jedynie przez ich
odpowiednie modyfikowanie i dostarczanie we właściwe miejsca.
"Najistotniejszym elementem naszych badań jest zrozumienie natury komórki, jako w pełni
niezależnego układu oraz poznanie jej roli w złożonych procesach, które zachodzą w organizmie" podsumowuje LeDuc.
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Odwrócona osmoza w przedsiębiorstwach czyli standard a nie kaprys
Odwrócona osmoza, ultrafiltracja - techniki uzdatniania wody w kontekście przemysłowym stają się
coraz ważniejsze.

20-05-2019

Glukozamina może zapobiegać chorobom

serca
Zawierające glukozaminę suplementy diety, sprzedawane jako pomocne w dolegliwościach stawów,
wydają się obniżać ryzyko chorób serca.

20-05-2019

Oglądanie telewizji skraca dzieciom sen
Dzieci w wieku przedszkolnym, które oglądają telewizję dłużej niż godzinę dziennie, śpią znacznie
krócej w porównaniu z rówieśnikami, którzy spędzają przed ekranem mniej czasu.

20-05-2019

Antyewolucyjne leki na raka
Leki, które mają powstrzymać proces uodparnianie się nowotworów na leczenie, mogą się pojawić w
ciągu dziesięciu lat.

17-05-2019

Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy
Osoby, które regularnie piją kawę, potrafią wyczuć zapach nawet znikomych ilości ich ulubionego
napoju.

17-05-2019

Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska
wilgotność powietrza
Ludzie częściej chorują na grypę, a nawet umierają z jej powodu, właśnie w miesiącach zimowych to niska wilgotność powietrza.

17-05-2019

Badania profilaktyczne ratują życie
Regularne wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku nowotworów pozwala wcześnie wykryć
chorobę i uratować życie.

15-05-2019

Migrena może sprzyjać powikłaniom ciąży
U kobiet, które cierpią na migrenę, częściej dochodzi do powikłań ciąży – informuje pismo
„Headache”.
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