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Nowe tkanki z krwi
W niedalekiej przyszłości w ciągu dwóch tygodni z krwi oddanej do laboratorium będzie można
wyhodować różnorodne tkanki - obiecują biotechnolodzy z Texasu, o których pisze serwis
"EurekAlert".

Pomysł opiera się na "cofnięciu w rozwoju" białych ciałek krwi - konkretnie monocytów i przekształceniu ich z powrotem w komórki macierzyste, z których powstały. Następnie działając
odpowiednimi substancjami można doprowadzić do ponownej specjalizacji (choć nie w tak szerokim
zakresie, jak przy płodowych komórkach macierzystych). Powstałą tkankę można by wykorzystać na
przykład do leczenia mózgu czy trzustki, bez ryzyka odrzucenia związanego ze zwykłym
przeszczepem.
Opracowaną przez zespół z Argonne National Laboratory w Illinois metodę kupiła i udoskonaliła
firma Pharmafrontiers z Teksasu. Wyniki mają być zaprezentowane w tym miesiącu w Toronto, na
konferencji International Society for Stem Cell Research. Specjaliści od komórek macierzystych są
raczej sceptyczni. Uważają na przykład, że podlegające przez wiele lat szkodliwym wpływom
komórki krwi mniej się nadają do tworzenia nowych tkanek niż "świeże" komórki płodowe.
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13-07-2020

Test z krwi określa rodzaj nowotworu mózgu
Możliwość nieinwazyjnego zdiagnozowania nowotworu, oznaczałaby olbrzymi postęp w walce z
rakiem.

13-07-2020

Endometrioza powiązana ze zmianami w DNA
DNA komórek macicy kobiet cierpiących na endometriozę wykazuje inne wzorce metylacji zdrowych.

13-07-2020

Pacjentów ze schizofrenią cechuje
nieprawidłowy metabolizm
Naukowcy z RIKEN-u odkryli niedobory pewnej substancji w mózgach osób ze schizofrenią.

13-07-2020

SARS-CoV-2 jednak przenosi się drogą
powietrzną.
Nowe badania opublikowane sugerują, że Covid-10 przenosi się drogą powietrzną.

13-07-2020

Grypa i szczepienia przeciwko grypie: fakty i
mity
Grypa to niegroźna choroba? Szczepienia przeciwko grypie przed nią nie chronią?

10-07-2020

Nowy biomateriał chroni przed
promieniowaniem?
Badacze z Northwestern University zsyntetyzowali nową formę melaniny.

10-07-2020

Robot pobiera medyczne próbki z nosów i ust
pacjentów
Lekarz może bez ryzyka infekcji sterować urządzeniem zdalnie.

10-07-2020

Wzrost temperatury wody zagraża liczebności
ryb
Ryby są wrażliwe na zmiany temperatury, zwłaszcza w trakcie rozmnażania się.
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