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Wątroba wiecznie młoda
Z wiekiem w komórkach naszego organizmu gromadzą się uszkodzone białka, jednak jak dotąd nikt
nie miał pewności, czy to właśnie jest przyczyną gorszego działania narządów.
Badania naukowców z Albert Einstein college of Medicine przy Yeshiva University w nowym Jorku

wykazały, że nagromadzenie nieprawidłowych białek wynika z gorszego działania komórkowego
mechanizmu oczyszczania - tak zwanych białek opiekuńczych które łączą się z wypełnionymi
enzymami i białkami pęcherzykami - lizosomami.
Lizosomy rozkładają nieprawidłowe białka i poddają je "recyklingowi". Wykorzystując szczep myszy,
u których ten mechanizm pozostaje aktywny pomimo zaawansowanego wieku, udało się zapobiec
starzeniu wątroby. Wystarczyło wprowadzić dodatkową kopię genu kodującego białko receptorowe,
pozwalające białku opiekuńczemu łączyć się z lizosomem. Wątroby starych myszy z dodatkowym
genem działały równie dobrze, jak młodych
Jeśli uda się zastosować podobny mechanizm także u ludzi, może się okazać możliwe powstrzymanie
starzenia naszych narządów. Na razie nie ma sposobu na bezpieczne wprowadzanie genów do
komórek żywego człowieka, jednak zdaniem autorów badań lek, który hamowałby rozpad
istniejących białek receptorowych mógłby mieć taki sam efekt. Podobnie mogłaby działać nawet
dieta uboga w tłuszcze.
PAP/Onet
http://laboratoria.net/aktualnosci/5141.html
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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.

03-07-2020

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.
Informacje dnia: W sobotę Ziemia znajdzie się najdalej od Słońca Toniemy w elektronicznych
śmieciach Dlaczego meduzy są łakomym kąskiem dla drapieżników To co złe dla ekosystemu, jest
dobre dla pandemii W pierwszych miesiącach pandemii dzieci lepiej zniosły SARS-CoV-2 Obiecujące
wyniki polskich badań nad nową metodą wykrywania toksoplazmozy W sobotę Ziemia znajdzie się
najdalej od Słońca Toniemy w elektronicznych śmieciach Dlaczego meduzy są łakomym kąskiem dla
drapieżników To co złe dla ekosystemu, jest dobre dla pandemii W pierwszych miesiącach pandemii
dzieci lepiej zniosły SARS-CoV-2 Obiecujące wyniki polskich badań nad nową metodą wykrywania
toksoplazmozy W sobotę Ziemia znajdzie się najdalej od Słońca Toniemy w elektronicznych

śmieciach Dlaczego meduzy są łakomym kąskiem dla drapieżników To co złe dla ekosystemu, jest
dobre dla pandemii W pierwszych miesiącach pandemii dzieci lepiej zniosły SARS-CoV-2 Obiecujące
wyniki polskich badań nad nową metodą wykrywania toksoplazmozy

Partnerzy

