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Świńskie komórki uwolniły małpy od cukrzycy
Badania przeprowadzili naukowcy z University of Minnesota. Komórki z wytwarzających insulinę
wysepek świńskiej trzustki przeżyły w organizmach małp dzięki nowemu protokołowi
immunosupresyjnemu - układ odpornościowy nie mógł ich zniszczyć. Nie trzeba było genetycznie
modyfikować komórek ani zamykać ich w chroniących przed układem odpornościowym kapsułkach.

Już wcześniej udawało się wyeliminować u ludzi objawy cukrzycy typu I (związanej z niedoborem
insuliny), przeszczepiając wysepki trzustkowe innego człowieka (czasem żyjącego członka rodziny).
Jednak podaż ludzkich komórek jest zbyt mała jak na potrzeby stale rosnącej liczby chorych.
Tymczasem świń mamy pod dostatkiem. Zdaniem kierującego badaniami Bernharda J. Heringa próby
kliniczne na ludziach mogą się rozpocząć w ciągu trzech lat. Trwają już prace nad hodowlą
odpowiednio zdrowych świń.REKLAMA Czytaj dalej
Jeśli prace zakończą się sukcesem, pacjenci uwolnią się od codziennych zastrzyków insuliny komórki trzustki same zareagują, wydzielając obniżający poziom cukru hormon, gdy będzie to
potrzebne - tak jak u zdrowej osoby. Zmniejszy się ryzyko powikłań takich jak uszkodzenie serca,
nerek, oczu czy nerwów.
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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