
wywo∏aç ponowny rozrost neuronów,
wstrzykujàc do miejsca urazu komórki
uk∏adu odpornoÊciowego (makrofagi)
inkubowane wczeÊniej przez 24 godz.
z nerwami zdolnymi do regeneracji, na
przyk∏ad z nerwem kulszowym. Ta-
kie makrofagi spowodowa∏y rozrost ko-
mórek nerwu wzrokowego w poprzek
miejsca przeci´cia. Schwartz, która
ostatnio opisa∏a swoje wyniki w FASEB
Journal, przeprowadzi∏a podobne bada-
nia na rdzeniu kr´gowym i uzyska∏a ta-
kie same rezultaty.

Sàdzi ona, w przeciwieƒstwie do Kal-
deron, ˝e oÊrodkowy uk∏ad nerwowy
ssaków nie pozwala komórkom odpor-
noÊciowym pe∏niç istotnej w regeneracji
funkcji. Sugeruje, ˝e ssaki wykszta∏ci-
∏y w nim sposób supresji uk∏adu odpor-
noÊciowego, by zapobiec szkodliwym
stanom zapalnym, które mog∏yby zabu-
rzaç czynnoÊci mózgu. Supresja ta by-
∏aby w sumie po˝yteczna, z wyjàtkiem
przypadków powa˝nych uszkodzeƒ.
Schwartz twierdzi, ˝e zidentyfikowa∏a
w oÊrodkowym uk∏adzie nerwowym
dotychczas nie znanà czàsteczk´ odpo-
wiedzialnà za efekt supresji. Oddzia∏ In-
stytutu Weizmanna udzieli∏ licencji na jej
metod´ regeneracji rdzenia kr´gowego
nowo powsta∏ej firmie Proneuron Bio-
technologies w Nowym Jorku.

Wise Young z New York University
Medical Center, wybitny badacz w tej
dziedzinie, mówi, ˝e Kalderon niewàt-
pliwie „odkry∏a bardzo interesujàce zja-
wisko” leczenia promieniami X. Za-
znacza jednak, ˝e trzeba powtórzyç
doÊwiadczenia, gdy˝ szczury nie pod-
dane kuracji cz´sto wykazujà zadziwia-
jàcà popraw´, jeÊli uszkodzenie nie by-
∏o ca∏kowite, czasem odzyskujàc nawet
zdolnoÊç chodzenia. Young zastanawia
si´, czy jakaÊ infekcja lub inne czynniki
zewn´trzne nie spowodowa∏y nieko-
rzystnych zmian u nie poddanych le-

czeniu zwierzàt. To w∏aÊnie mog∏o wy-
wo∏aç wra˝enie lepszego stanu osobni-
ków naÊwietlanych. Young sàdzi, ˝e
równie˝ wyniki Schwartz, która prze-
prowadzi∏a doÊwiadczenia tylko na
nielicznej grupie zwierzàt, dadzà si´
wyt∏umaczyç inaczej. Na przyk∏ad mo˝-
liwe, ˝e w oÊrodkowym uk∏adzie ner-
wowym brakuje po prostu jakiegoÊ istot-
nego elementu, a nie ˝e istniejà w nim
czynniki powodujàce supresj´ funkcji
immunologicznych.

Young twierdzi stanowczo, ˝e war-
toÊç hipotezy Kalderon i Schwartz
b´dzie mo˝na okreÊliç dopiero po za-
koƒczeniu obecnych badaƒ prowadzo-
nych na standaryzowanych uk∏adach
doÊwiadczalnych. Jednak˝e Henrich
Cheng, Yihai Cao i Lars Olson z Karo-
linska Institutet w Sztokholmie ju˝
wczeÊniej, w lipcowym numerze Scien-
ce z roku ubieg∏ego, donieÊli o pewnych
sukcesach innego podejÊcia do zagad-
nieƒ regeneracji w rdzeniu kr´gowym.
Usun´li oni szczurom jego odcinek, a
luk´ wype∏nili nerwami przeszcze-
pionymi z innych cz´Êci cia∏a i spoili
bia∏kowym „klejem”. Szczury odzyska-
∏y cz´Êciowo w∏adz´ w tylnych koƒczy-
nach, co Young nazwa∏ „kamieniem
milowym” w badaniach.

Szwedzkiej metody nie mo˝na bezpo-
Êrednio stosowaç u ludzi, chyba ˝e znaj-
dzie si´ sposób wywo∏ania regeneracji
nie wymagajàcy usuni´cia odcinka rdze-
nia. Mimo uszkodzenia mo˝e on prze-
cie˝ nadal pe∏niç pewne funkcje. Do-
Êwiadczenia sà w toku, chocia˝ Young
twierdzi, ̋ e wcià˝ post´pujà zbyt wolno.
Badaniami nad uszkodzeniem rdzenia
kr´gowego zajmuje si´ w USA zaledwie
30 laboratoriów i zdaniem tego naukow-
ca suma 40 mln dolarów przeznaczona
na ten cel wymaga podwojenia, by spraw-
dziç wszystkie obiecujàce tropy.

Tim Beardsley

ÂWIAT NAUKI Marzec 1997   15

LECZENIE JEDNOSTRONNIE PRZECI¢TEGO rdzenia kr´gowego szczura 
za pomocà promieni X zastosowane w 18 dniu po uszkodzeniu 

zapobiega degeneracji, obserwowanej zwykle po kilku tygodniach. 
Rdzeƒ z lewej nie by∏ napromieniany, ten z prawej poddano leczeniu.
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Ból ∏askawszy dla kobiet
Morfina, kodeina, Percodan. Te opioidy
dzia∏ajàce na receptory m, które 
naÊladujà dzia∏anie produkowanych 
przez w∏asny organizm przeciwbólowych 
endorfin, to jedne z najsilniejszych 
leków spoÊród znanych medycynie. 
Opioidy o zbli˝onej budowie chemicznej 
dzia∏ajàce na inne rodzaje receptorów 
w mózgu, tzw. receptory k, 
mia∏y dotychczas mniejsze znaczenie. 
Ostatnie badania przeprowadzone 
w University of California 
w San Francisco dowodzà jednak, 
˝e k-opioidy dzia∏ajà równie skutecznie, 
powodujàc zarazem mniej skutków 
niepo˝àdanych, choç tylko u kobiet. 
Zdaniem kierujàcego tymi badaniami 
Jona D. Levine’a u m´˝czyzn testosteron
przeciwdzia∏a byç mo˝e efektom 
agonistów k, niewykluczone te˝, 
˝e procesy mózgowe odpowiedzialne 
za zwalczanie bólu przebiegajà 
inaczej u kobiet ni˝ u m´˝czyzn.

Nie takie znowu inteligentne
System kryptograficzny z kluczem jawnym
i podpisy cyfrowe, które zabezpieczajà 
nowoczesne karty kredytowe, nie wymagajà 
˝adnej finezji – donoszà Dan Boneh, 
Richard DeMillo i Richard Lipton z Bellcore. 
Opisali oni algorytm 
prowadzàcy do uzyskania 
niezb´dnych danych, aby 
z∏amaç szyfr na podstawie 
b∏´dów, które powstajà 
wtedy, gdy inteligentnà 
kart´ lub inne urzàdzenie 
zabezpieczajàce transakcje 
za pomocà sieci podda si´ 
na przyk∏ad zginaniu. 
Przedstawiana metoda jest
bardzo prosta i dlatego stanowi powa˝ne 
zagro˝enie. Nie wymaga bowiem rozwiàzania 
trudnych rachunkowo zadaƒ 
(jak faktoryzacja wielkich liczb), 
które sà podstawà nowoczesnych 
systemów kryptograficznych.

Femtosekundowe b∏yski
Âledziç atom podczas reakcji chemicznej 
to wi´ksza sztuka ni˝ odkryç moment, 
w którym Clark Kent przeobra˝a si´ 
w Supermana. Wi´kszoÊç reakcji 
przebiega bowiem w ciàgu zaledwie 
setek femtosekund, czyli w czasie 
rz´du 10–13 s. Jednak naukowcy 
z Lawrence Berkeley National Laboratory 
skonstruowali niedawno wyjàtkowy 
instrument badawczy. Jest to laser 
rentgenowski o ultrakrótkich, 
300-femtosekundowych impulsach, 
które sà generowane po skrzy˝owaniu 
zogniskowanej wiàzki elektronów 
z wiàzkà lasera podczerwonego. 
Inaczej ni˝ dotychczasowe êród∏a 
Êwiat∏a laser rentgenowski oddzia∏uje 
z elektronami rdzeniowymi jàder, 
dzi´ki czemu lepiej obrazuje 
struktur´ czàsteczek.

Ciàg dalszy na stronie 16
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