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Wielki sukces - przeszczepili naraz sześć
nerek
Była to prawdopodobnie pierwsza w historii taka operacja. Chirurdzy w szpitalu Hopkinsa w stanie
Maryland mieli dokonać przeszczepu sześciu oczekującym na nie pacjentom. Każdy z nich miał

swego osobistego dawcę, ale dostępne narządy nie pasowały pod względem immunologicznym, co
groziło odrzuceniem przeszczepu.
Okazało się jednak, że prawie wszystkie nerki pasowały do któregoś z pozostałych sześciu pacjentów
- brakowało tylko jednej. Gdy znalazł się szósty dawca, trzeba było równocześnie operować na
dwunastu osobach i przeszczepić sześć nerek. Zabieg wymagał kilku sal operacyjnych i obecności
prawie stu specjalistów: chirurgów, pielęgniarek czy psychologów. Transplantacja powiodła się
i teraz wszyscy dawcy i pacjenci czują się dobrze. Ci ostatni mogą liczyć na to, że skoordynowane
działanie lekarzy przedłuży im życie nawet o 20 lat.
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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.
Informacje dnia: Test z krwi określa rodzaj nowotworu mózgu Endometrioza powiązana ze
zmianami w DNA Pacjentów ze schizofrenią cechuje nieprawidłowy metabolizm SARS-CoV-2 jednak
przenosi się drogą powietrzną. Grypa i szczepienia przeciwko grypie: fakty i mity Nowy biomateriał
chroni przed promieniowaniem? Test z krwi określa rodzaj nowotworu mózgu Endometrioza
powiązana ze zmianami w DNA Pacjentów ze schizofrenią cechuje nieprawidłowy metabolizm
SARS-CoV-2 jednak przenosi się drogą powietrzną. Grypa i szczepienia przeciwko grypie: fakty i mity
Nowy biomateriał chroni przed promieniowaniem? Test z krwi określa rodzaj nowotworu mózgu
Endometrioza powiązana ze zmianami w DNA Pacjentów ze schizofrenią cechuje nieprawidłowy
metabolizm SARS-CoV-2 jednak przenosi się drogą powietrzną. Grypa i szczepienia przeciwko grypie:
fakty i mity Nowy biomateriał chroni przed promieniowaniem?
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