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Odmłodzone komórki macierzyste
Naukowcy z University of California w Berkeley dzięki biochemicznej manipulacji zwiększylli
zdolność komórek macierzystych myszy do naprawiania uszkodzonych tkanek. U dorosłych ludzi
i zwierząt komórki macierzyste potrafią dokonywać podobnych napraw w mniejszym zakresie niż
w młodym wieku.

"Odmłodzenie" komórek macierzystych było możliwe dzięki zidentyfikowaniu przez naukowców
z Berkeley dwóch głównych szlaków regulacyjnych, które wpływają na ich aktywność. W rezultacie,
po zablokowaniu działania białka TGF-beta, mięśnie dwuletnich myszy (ich wiek odpowiadał 75-85
latom u ludzi) regenerowały się tak szybko, jak u myszy w wieku dwóch miesięcy (odpowiadających
ludzkim dwudziestolatkom).
Zdaniem autorów badań, dzięki ich pracy może być w przyszłości możliwe leczenie schorzeń
neurodegeneracyjnych - na przykład choroby Alzheimera czy Parkinsona - i to bez etycznych
kontrowersji związanych z wykorzystaniem płodowych komórek macierzystych. Trzeba będzie jednak
opracować precyzyjne metody kontroli, by nie wzrosło ryzyko nowotworów.
PAP/Onet
http://laboratoria.net/aktualnosci/5078.html
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Jak dorastanie z psem wpływa na dziecko
Młode pokolenie odnosi niebanalne korzyści z wychowywania się w domu z psem.

15-07-2020

Co powoduje starzenie się tętnic?
Związek powstający w jelitach podczas jedzenia czerwonego mięsa uszkadza tętnice.

15-07-2020

Niedożywienie w ciężkiej przewlekłej
chorobie
Niedożywienie w razie choroby oznacza, że opieka nad pacjentem staje się jeszcze trudniejsza.

15-07-2020

„Równouprawnienie” w piciu alkoholu wśród
nastolatków?
Przez całe lata to nastoletni chłopcy pili więcej i częściej niż ich rówieśniczki.

15-07-2020

Choroby tarczycy – fakty, które warto znać
U co piątej osoby w Polsce występują zaburzenia czynności tarczycy, lecz połowa z nich o tym nie
wie.

15-07-2020

Jak utrzymać abstynencję?
Dla wielu osób leczących się z alkoholizmu w czasie pandemii trzeźwa rzeczywistość zachwiała się.

14-07-2020

W Chinach odkryto nowy wirus
Jeszcze nie zdążyliśmy uporać się z jedną pandemią, a już musimy myśleć o kolejnej.

13-07-2020

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