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Wyciąg z winogron zabija komórki białaczki
Dane epidemiologiczne wskazują, że jedzenie owoców i warzyw pomaga zapobiegać rozwojowi
nowotworów. Dotychczas zaobserwowano wpływ wyciągu z nasion winogron na wiele hodowlanych
linii komórek nowotworowych - raka skóry, sutka, jelita, płuc, żołądka i prostaty; ale nikt nie badał
jeszcze działania nasion tych owoców na nowotwory krwi.

Xianglin Shi z University of Kentucky wraz z kolegami badał działanie różnych dawek komercyjnie
dostępnego ekstraktu z nasion winogron na komórki białaczki i normalne komórki nienowotworowe.
Autorzy pracy odkryli, że aż 76 procent komórek białaczki umiera po 24 godzinach działania wyciągu
z nasion winogron. Jednocześnie ekstrakt nie wpływał na przeżywalność prawidłowych komórek
w hodowli. Naukowcy dowiedli też, że wyciąg z nasion winogron aktywuje w komórkach
nowotworowych białko JNK, które kieruje komórki na drogę apoptozy.
- Takie wyniki badań sugerują, że wyciąg z nasion winogron może być stosowany jako sposób
zapobiegania lub wspomagania leczenia nowotworów - mówi główny autor pracy doktor Xianglin Shi.
- Wszyscy szukają środka, który zabija komórki rakowe, nie uszkadzając przy tym normalnych
zdrowych komórek, ekstrakt z pestek winogron spełnia to wymaganie - dodaje naukowiec.
Jednocześnie badacz podkreśla, że wyniki doświadczeń jego grupy są narazie wstępne. - To zbyt
wcześnie, żeby skłaniać ludzi do jedzenia dużych ilości winogron, ich pestek czy skórek w celu
zwalczenia raka - podsumowuje Shi.
PAP/Onet.pl
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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.
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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.
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