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Forskare för UCLA-stemcell har visat att två vanligt tumorsuppressorgener, TSC och
PTEN, är livsviktiga till reglering av cellerna för den stemcell-något liknande
precursoren, som skapar blodtillförselen i Drosophila, allmänningfruktflugan.
Forskarna undersökte en signalerandebana som kallades TOR, som cellbruket till
mätinstrumentnäring jämnar och spänningen, sade hög författareDr. Julian A.
Martinez-Agosto för studien, Centrerar en assistentprofessor av människagenetik och
pediatrik och en forskare med den Breda Elien och Edythen av Regenerative Medicinoch StemCellForskning på UCLA.
”Undrade Vi hur en organism vet, hur många blodceller som ska göras och when att
göra dem i sammanhanget av skadan och att reparera till silkespappret. I synnerhet
undrade vi hur blodföregångarecellerna avkänner den ändring och vet, när det är tid
att göra mer blodceller,” Martinez-Agosto sade. ”Grundar Vi att TORbanan använder
dessa två gener för att reglera dess fungerar och, när den aktiveras, den utvidgar eller
förhöjningar numrera av blodföregångareceller i fluga blod.”,
Studien visas Sept. 5, 2012 i det för- on-line utfärdar av jämlike-granskad förar
journal över Utveckling.
Michelle Dragojlovic-Munther, en doktorand i det Martinez-Agosto laboratoriumet och
den första författare av studien som finnas, att celler med ökande aktivitet av TOREN
har en konkurrensfördel och att låta dem dela och göra mer av dem, så dem kan göra
blod. Dessa föregångare, Dragojlovic-Munther grundar, har också hög nivå av reactive
syreart (ROS) - joner eller mycket lilla molekylar som inkluderar fria radikaler - som
är bekant att skada celler och kan göra mottaglig människor till att åldras och
hjärtsjukdomen. Men i detta fall, bevisade ROSEN värdesak.
Precursorsna, sade producerade Martinez-Agosto, ROS hela tiden och, då TOREN
aktiverades, jämnar ökande dramatiskt. För mycket ROS orsakade dem för att dela
mer än det normala. Om de behandlade flugorna med antioxidants, som förminskar
ROS jämnar, framkallar de skulle cellerna normalt.
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Finna kunde vara viktigt, därför att TORbanan aktiveras onormalt i många cancer, och
det kan vara möjligheten som uppsätta som mål, jämnar av ROS, som kan hjälpa att
reglera banan.
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<< Continued from Previous page
”Vad denna studie kan vara träffande oss att är att för mycket ROS orsakar mer celler
till dividen och vi kan vara kompetent att uppsätta som mål terapier som förminskar
ROS markant för att förbättra villkora,” sade Martinez-Agosto, att tillfoga som var det
specifikt kan riktade antioxidants, är en potentiell behandling i bestämda underdelar
av blodoordningar. ”Ibland är den bana funktionsduglig mer, än den bör, och vi
behöver det högra beloppet av ROS för balanserar. Det är lika Goldilocks, kan det inte
finnas för lite eller för mycket. Vi behöver det lagom.”,
Gå framåtriktat, ska Martinez-Agosto och hans lag försök att bestämma var ROSEN är
kommande från och kanske att upptäcka ett enzym, som kan vara en goda uppsätta
som mål för terapi. De vet att den högre ROSEN jämnar i blodföregångare inte är
kommande från mitochondria, driver har inte identifierat cellen källa, men hur de
produceras.
”Markerar Denna studie mechanistic skillnader mellan TSC, och PTEN på TOR fungerar
och visar de mångfasetterade rollerna av enavkännande bana, i att iscensätta
spridning, och differentiering av myeloid-närmare detalj blodföregångare till och med
reglering av ROS jämnar och den resulterande myeloproliferative oordningen, när den
deregulateds,” studien, påstår.
Källa: Universitetar av Kalifornien - Los Angeles Vård- Vetenskaper
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