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Zn daje cynk
Przedtem naukowcy musieli się zadowolić chemicznymi metodami określania stężenia cynku
w komórkach. Nie były one jednak wystarczająco dokładne, by dało się stwierdzić, ile i gdzie
dokładnie w komórce się gromadzi. Teraz eksperci z Imperial College London oraz Politechniki
w Eindhoven opracowali sensor molekularny, bazujący na fluorescencyjnych białkach, umożliwiający

pomiar odległość między jonami cynku w pojedynczej komórce, co daje informację o ilości
pierwiastka. Cynk jest niezbędny w syntezie białka oraz kwasów nukleinowych, kieruje kurczliwością
mięśni, bierze udział w tworzeniu insuliny. Odgrywa ważną rolę w utrzymaniu równowagi kwasowo zasadowej. Zapewnia prawidłową czynność prostaty oraz narządów rozrodczych. Jest niezbędny do
utrzymania optymalnego stężenia witaminy A w krwi i jej zużycia przez tkanki.
Cynk bierze udział w wytwarzaniu prostaglandyn regulujących ciśnienie krwi, rytm pracy serca,
funkcje wydzielnicze skóry czy poziom cholesterolu w krwi. Cynk bierze udział w utrzymaniu
równowagi innych pierwiastków śladowych jak manganu, magnezu, selenu i miedzi. Korzystne
działanie cynku na organizmy polega, poza ogólną poprawą metabolizmu, na przyspieszeniu gojenia
ran, zwłaszcza ubytków skóry, poprawie sprawności umysłowej oraz na ochronie plamki żółtej oka
przed zmianami zwyrodnieniowymi. Ułatwia pozbywanie się białych plam na paznokciach, przywraca
uczucie smaku. Utrzymuje odporność skóry na infekcje jak również uczestniczy w detoksykacji
alkoholu w wątrobie. Korzystnie wpływa na proces wzrostu. Cynk poprawia sprawność intelektualną
a w wieku starszym zapobiega rozwojowi demencji starczej. Cynk jest niezbędny do prawidłowego
wytworzenia się narządów płodu w okresie ciąży. Wapń i magnez mogą działać ograniczająco na
wchłanianie tego metalu.
Cynk to także bardzo istotny element dla przebiegu wielu procesów zachodzących w mięśniach
i mózgu, dlatego 5 procent białek wytwarzanych w komórkach organizmu człowieka odpowiada za
transport tego pierwiastka. Naukowcy sądzą, że odgrywa on pewną rolę w dużej liczbie chorób.
Odpowiada np. za magazynowanie insuliny w komórkach trzustki, a u pacjentów z cukrzycą typu
drugiego mamy do czynienia z zaburzeniem działania genu kontrolującego ten proces.
Magdalena Lech
http://laboratoria.net/aktualnosci/4367.html
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Jak dorastanie z psem wpływa na dziecko
Młode pokolenie odnosi niebanalne korzyści z wychowywania się w domu z psem.
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Co powoduje starzenie się tętnic?
Związek powstający w jelitach podczas jedzenia czerwonego mięsa uszkadza tętnice.
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Niedożywienie w ciężkiej przewlekłej
chorobie
Niedożywienie w razie choroby oznacza, że opieka nad pacjentem staje się jeszcze trudniejsza.
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„Równouprawnienie” w piciu alkoholu wśród
nastolatków?
Przez całe lata to nastoletni chłopcy pili więcej i częściej niż ich rówieśniczki.
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Choroby tarczycy – fakty, które warto znać
U co piątej osoby w Polsce występują zaburzenia czynności tarczycy, lecz połowa z nich o tym nie
wie.
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Jak utrzymać abstynencję?
Dla wielu osób leczących się z alkoholizmu w czasie pandemii trzeźwa rzeczywistość zachwiała się.
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W Chinach odkryto nowy wirus
Jeszcze nie zdążyliśmy uporać się z jedną pandemią, a już musimy myśleć o kolejnej.
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Test z krwi określa rodzaj nowotworu mózgu
Możliwość nieinwazyjnego zdiagnozowania nowotworu, oznaczałaby olbrzymi postęp w walce z
rakiem.
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