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Hodowla czerwonych krwinek
Czerwone krwinki wyhodowali naukowcy z firmy Advanced Cell Technology, współpracujący z Mayo
Clinic w Rochester i University of Illinois w Minnesocie. Wykorzystali do tego celu embrionalne
komórki macierzyste (ESC), którym zapewniono odpowiednie składniki pokarmowe i czynniki
wzrostowe. Najtrudniejszy do pokonania był etap, w którym komórki przekształcając się w czerwone

krwinki tracą jądro komórkowe - jednak udało się to osiągnąć.
Uzyskane krwinki wydają się przenosić tlen równie skutecznie, co naturalne, udało się je też uzyskać
w dużych ilościach (setki miliardów). Kolejnym krokiem mają być próby na zwierzętach Hodowanie
czerwonych krwinek mogłoby, zdaniem autorów badań, rozwiązać w przyszłości problem niedoboru
krwi, potrzebnej do transfuzji, poza tym łatwiej byłoby unikać przenoszonych poprzez krew zakażeń.
W prosty sposób dałoby się produkować krew uniwersalną grupy 0Rh-, którą można bezpiecznie
przetoczyć osobie z każdą grupą krwi. Krew 0Rh- występuje rzadko u Europejczyków (około 8
procent populacji), ale jeszcze rzadziej - wśród Azjatów (0,3 procenta).
Na razie na przeszkodzie stoją ... względy formalne, ponieważ komórki ESC z genami dla grupy 0Rhnie zostały zatwierdzone do użytku w USA. Być może uda się wykorzystać dojrzałe komórki
organizmu, "cofnięte" do fazy embrionalnej za pomocą wirusa (iPSC).
PAP/Onet
http://laboratoria.net/aktualnosci/5170.html
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Jak koronawirus wpływa na Polaków
Z badań opinii i rynku przeprowadzonych w ostatnim czasie wyłania się bardzo ciekawy obraz życia
społecznego w czasach zarazy.
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Fizycy pokazują, jak splątać cząstki, które nie
miały ze sobą kontaktu
Polscy fizycy pokazali, jak wytworzyć dowolny typ splątania dla cząstek, które nigdy się nie spotkały.
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Naukowcy opracowali nową metodę
poszukiwania fal grawitacyjnych
W jego składzie znalazł się badacz z Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika PAN.
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Jakie drzewa najlepiej sadzić, żeby walczyć z
zanieczyszczeniem...
Które gatunki drzew najlepiej niwelują zanieczyszczenia powietrza przy drogach?
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Pracownicy i studenci Politechniki
Wrocławskiej produkują przyłbice
Dzięki wykorzystaniu technologii druku 3D na Wydziale Mechanicznym wytwarzane są m.in.
przyłbice ochronne.
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Jest kilka modeli rozwoju epidemii w Polsce
Mówienie dziś o tym, jak rozwinie się w Polsce epidemia to trochę wróżenie z fusów, można za to
wskazać kilka modeli takiego rozwoju .
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Akcja "Studenci Uczniom" - bezpłatne
korepetycje online
Uczniowie, którzy - wobec braku zajęć w szkołach - nie radzą sobie z nauką, mogą liczyć na wsparcie
starszych kolegów.
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Więcej wizyt u psychiatry czy psychologa, to
mniej śmierci
Badanie wykazało, że 41 proc. młodych ludzi, którzy popełnili samobójstwo miało w ostatnich 6
miesiącach postawioną diagnozę.
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