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Gen, który chroni również przed utratą
pamięci
Dobroczynny wariant genu jest odpowiedzialny za zwiększanie rozmiarów cząsteczek cholesterolu
we krwi. Naukowcy sądzą, że mniejsze cząsteczki mogą łatwiej wbudowywać się w wyściółkę naczyń

krwionośnych, co może prowadzić do odkładania tłuszczy i ataku serca lub zawału. Duże są zatem
bezpieczniejsze. Amerykańscy naukowcy zaprosili do udziału w badaniu 158 osób, które miały 95 lat
lub więcej. Okazało się, że uczestnicy z "dobrym" wariantem genu mieli dwukrotnie większe szanse
na zachowanie mózgu w dobrej kondycji w porównaniu z tymi, którzy nie mieli tej wersji genu.
"Możliwe, że ten wariant genu chroni również przed zachorowaniem na alzheimera" - mówi główny
autor badania doktor Nir Barzilai.
Przeprowadzono wiele projektów badawczych, mających na celu identyfikację czynników ryzyka dla
chorób związanych z wiekiem. Niewiele uwagi poświęcono jednak zbadaniu przyczyn
długowieczności wśród bardzo starych ludzi - zbadaniu, jak udało im się uniknąć chorób związanych
ze starzeniem. Mniej więcej jedna na 10 000 osób na świecie dożywa setki.
Naukowcy mówią, że ich praca pozwala zrozumieć rolę genów w tym procesie. Obecnie prowadzone
są badania, mające na celu opracowanie leków naśladujących działanie dobroczynnego genu
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Drugi rok pandemii i nastroje mieszkańców
Polski nie najweselsze
Wynika z najnowszego sondażu CBOS.
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Obraz depresji jest różny w mózgach kobiet i
mężczyzn
Naukowcy namierzyli te różnice.
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Co dziesiąta osoba może zakażać po więcej
niż 10 dniach
Donoszą naukowcy na łamach pisma „International Journal of Infectious Diseases”.
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Dlaczego ludzie oszukują samych siebie?
Oszukiwanie się jest normalne, powszechne i może być przydatne, ale tylko na krótką metę.
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Jagody goji mogą chronić przed utratą
wzroku związaną z wiekiem
Donosi pismo „Nutrients”.
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Badaczka z instytutu PAN - z prestiżowym
grantem EMBO
Dotyczy procesów rakotwórczych w organizmie człowieka.

21-01-2022

Mutacje SARS-CoV-2 u jeleni
skomplikowałyby strategię walki z pandemią
Ekspert: mutacje SARS-CoV-2 u jeleni skomplikowałyby strategię walki z pandemią
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System oceny pracy naukowej powinien być
przejrzysty
Ocenił w rozmowie z PAP prawnik, prof. Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego.
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