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Klonowanie - kolejny sukces naukowców
Choć klonowanie zwierząt wciąż nastręcza trudności, naukowcom z Rockefeller University oraz
Howard Hughes Medical Institute udało się uzyskać z komórek macierzystych pobranych ze skóry 19
małych myszek, z których 9 dożyło wieku dorosłego.

Badacze pobrali od myszy niezapłodnione komórki jajowe oraz komórki macierzyste skóry
z mieszków włosowych, po czym usunęli jądra komórek jajowych i zastąpili je jądrami komórek
macierzystych. Gdy tak otrzymane komórki zarodkowe zaczęły się dzielić i osiągnęły stadium
blastocysty, wszczepiono je samicom. Klonowanie udaje się zwykle w 1-2 procentach przypadków.
Tym razem małe myszki uzyskano z 1,6 procenta komórek skóry pobranych od mysich samic oraz 5,4
procenta komórek od samców. Ta różnica wynika prawdopodobnie z bardziej złożonych zmian, jakim
podlegają komórki pochodzące od samic.
Prawdopodobnie klonowanie z komórek skóry mogłoby posłużyć do wytwarzania komórek
zarodkowych, a te ostatnie - wszystkich innych komórek, na przykład nerwowych czy mięśniowych,
potrzebnych do leczenia chorób - chociażby Alzheimera czy chorób serca.
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Akcja "Studenci Uczniom" - bezpłatne
korepetycje online
Uczniowie, którzy - wobec braku zajęć w szkołach - nie radzą sobie z nauką, mogą liczyć na wsparcie
starszych kolegów.
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Więcej wizyt u psychiatry czy psychologa, to
mniej śmierci
Badanie wykazało, że 41 proc. młodych ludzi, którzy popełnili samobójstwo miało w ostatnich 6
miesiącach postawioną diagnozę.
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Alergolog: odstawienie leków zwiększa ryzyko
zakażenia
Ok. 10 proc. pacjentów chorych na astmę odkłada lekarstwa w obawie przed spadkiem odporności i
zakażeniem koronawirusem.
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Psychika w dobie epidemii: gdzie po pomoc
Ta sytuacja, która może doprowadzić do większej liczby i zaostrzenia istniejących zaburzeń
psychicznych.
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Nowy koronawirus a cukrzyca
U osób z cukrzycą istnieje ryzyko rozwoju powikłań i ciężkiego przebiegu zakażenia.
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Część leków na nadciśnienie może zwiększać
ryzyko poważnego...
Poważne powikłania płucne u niektórych pacjentów mogą mieć związek ze stosowaniem przez nich
tych leków.
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Epidemia: zamknięcie szkół, praca zdalna i
kwarantanna najważniejsze
Dla powstrzymania epidemii Covid-19 najważniejsze jest zamknięcie szkół, wprowadzenie pracy
zdalnej oraz kwarantanna.
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Nowa technologia odczytywania aktywności
mózgu
Naukowcy opracowali metodę precyzyjnego odczytywania aktywności neuronów w różnych
częściach mózgu.
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