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Os cientistas da célula estaminal do UCLA mostraram que dois genes de supressor
comuns do tumor, CST e PTEN, são vitais a regular a haste pilha-como as pilhas do
precursor que criam o fluxo sanguíneo na Drosófila, a mosca de fruto comum.

Os pesquisadores examinaram um caminho da sinalização chamado TOR que as pilhas
se usam para calibrar níveis e esforço de nutrição, disseram o Dr. superior A. Juliano
Marti'nez-Agosto, um professor adjunto da genética humana e da pediatria e um
pesquisador do autor do estudo com o Centro Largo de Eli e de Edythe da Pesquisa
Regenerativa da Medicina e da Célula Estaminal no UCLA.

“Nós quisemos saber como um organismo sabe quantos glóbulos a fazer e quando os
fazer no contexto de ferimento e do reparo ao tecido. Em particular, nós quisemos
saber como as pilhas do ancestral do sangue detectam essa mudança e conhecem
quando é hora de fazer mais glóbulos,” Marti'nez-Agosto disseram. “Nós encontramos
que o caminho do TOR usa estes dois genes para regular sua função e, quando ativado,
expande ou aumenta o número de pilhas do ancestral do sangue no sangue da mosca.”

O estudo aparece Sept. 5, 2012 na introdução em linha avançada da Revelação
par-revista do jornal.

Michelle Dragojlovic-Munther, um aluno diplomado no laboratório de Marti'nez-Agosto
e primeiro autor do estudo, encontrado que as pilhas com actividade aumentada do
TOR têm umas vantagens competitivas, permitindo que dividam e façam mais dse
assim que eles pode fazer o sangue. Estes ancestral, Dragojlovic-Munther
encontraram, igualmente têm níveis elevados de espécies reactivas do oxigênio (ROS)
- os íons ou as moléculas muito pequenas que incluem os radicais livres - que são
sabidos para danificar pilhas e podem predispr seres humanos ao envelhecimento e à
doença cardíaca. Mas neste caso, o artigo de valor provado EXPLORADOR DE SAÍDA DE
QUADRICULAÇÃO.

Os precursores, Marti'nez-Agosto disse, produzia o EXPLORADOR DE SAÍDA DE
QUADRICULAÇÃO todo o tempo e quando o TOR foi activado, os níveis aumentados
dramàtica. Demasiado EXPLORADOR DE SAÍDA DE QUADRICULAÇÃO fez com que
dividissem mais do que o normal. Se trataram as moscas com os antioxidantes, que
reduzem níveis do EXPLORADOR DE SAÍDA DE QUADRICULAÇÃO, as pilhas tornar-
se-iam normalmente.

Encontrar poderia ser importante porque o caminho do TOR é activado anormalmente
em muitos cancros, e pode ser possível visar os níveis de EXPLORADOR DE SAÍDA DE
QUADRICULAÇÃO, que podem ajudar a regular o caminho.

Aviso: Esta página é uma tradução automática da página original em inglês. Por favor note uma vez
que as traduções são geradas por máquinas, não tradução tudo será perfeita. Este site e suas páginas
da Web destinam-se a ler em inglês. Qualquer tradução deste site e suas páginas da Web pode ser
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“O Que este estudo pode nos dizer é que demasiado EXPLORADOR DE SAÍDA DE
QUADRICULAÇÃO está fazendo com que mais pilhas se dividissem e nós podemos
poder visar as terapias que reduzem o EXPLORADOR DE SAÍDA DE QUADRICULAÇÃO
para melhorar significativamente a circunstância,” Marti'nez-Agosto disse, adicionando
que os antioxidantes especificamente visados puderam ser um tratamento potencial
em determinados subconjuntos de desordens de sangue. “Às Vezes esse caminho está
trabalhando mais do que deve, e nós precisamos a quantidade direita de EXPLORADOR
DE SAÍDA DE QUADRICULAÇÃO para o balanço. É como Goldilocks, não pode haver
demasiado pouco ou demasiado. Nós precisamo-lo apenas direito.”

Indo para a frente, Marti'nez-Agosto e sua equipe tentarão determinar de aonde o
EXPLORADOR DE SAÍDA DE QUADRICULAÇÃO está vindo e talvez descobrir uma
enzima que possa ser um bom alvo para a terapêutica. Sabem que os níveis mais altos
do EXPLORADOR DE SAÍDA DE QUADRICULAÇÃO em ancestral do sangue não estão
vindo das mitocôndria, a fonte de energia da pilha, mas não identificaram como estão
sendo produzidos.

“Este estudo destaca diferenças mecanicistas entre o CST e o PTEN na função do TOR e
demonstra os papéis diferenciados de um caminho dedetecção em orquestrar a
proliferação e a diferenciação de ancestral mielóide-específicos do sangue com o
regulamento de níveis do EXPLORADOR DE SAÍDA DE QUADRICULAÇÃO e da
desordem myeloproliferative resultante quando desregularizado,” os estados do
estudo.

Source: Universidade Da California - Ciências da Saúde de Los Angeles
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