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Antybiotyk z pandy rodem?

Komórki odpornościowe pandy wielkiej wytwarzają bakteriobójczą
i grzybobójczą katelicydynę-AM. Wg naukowców, można ją wykorzystać do walki
z lekoopornymi patogenami.
Peptyd wykryto, analizując DNA niedźwiedzi bambusowych. Jak zapewnia dr Xiuwen Yan z College'u
Nauk o Życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Nankin, substancja działa na grzyby oraz bakterie
Gram-dodatnie i Gram-ujemne (zarówno na szczepy zwykłe, jak i lekooporne). Kodowane genetycznie
peptydy antydrobnoustrojowe są bardzo ważne dla odporności wrodzonej [...]. Wywołują o wiele
słabszą oporność niż konwencjonalne antybiotyki.
Podczas eksperymentów Chińczycy zauważyli, że przy stężeniach stanowiących 2-, 4- lub 10-krotność
minimalnego stężania hamującego (ang. Minimal Inhibitory Concentration, MIC) katelicydyna-AM
uśmierca wszystkie bakterie Staphylococcus sciuri w mniej niż 60 min, podczas gdy znany antybiotyk
klindamycyna potrzebuje na to 6 godzin. Badania pod transmisyjnym i skaningowym mikroskopem
elektronowym ujawniły, że pandzia katelicydyna bezpośrednio oddziałuje na bakteryjne ściany
i błony komórkowe.
W przyszłości peptyd miałby zostać substancją czynną leków albo stać się ważnym składnikiem
preparatów antyseptycznych do sterylizacji narzędzi i pomieszczeń. Akademicy z Państwa Środka
uważają, że genom pandy może skrywać inne cenne antybiotyki peptydowe.
U zwierząt, roślin i mikroorganizmów odkryto [niedawno] ponad 1000 peptydów
antydrobnoustrojowych. Analizy ujawniły, że ewolucyjnie katelicydyna pand jest najbardziej podobna
do katelicydyny psów.
Od publikacji w periodyku Gene upłynął już niemal rok. Okazuje się, że Chińczykom nie tylko udało
się zsyntetyzować nową katelicydynę, jest ona nawet produkowana przez firmę Rif Life Science Co.
z Szanghaju.
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Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron
Mamy ok. miesiąca, aby się przygotować na nadejście nowego wariantu.
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Jak zmienia się klimat w Polsce?
Ponad 30 klimatologów przeanalizowało różne aspekty zmian klimatu w Polsce.
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Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z
Internetu w 2018 r.
Wynika z właśnie opublikowanych wyników badania struktury społecznej POLPAN.
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Ludzie mają inne neurony niż pozostałe ssaki
Zmniejszenie gęstości kanałów jonowych mogło się przełożyć na wydajniejsze działanie mózgu.
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Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się
klimatu
Przed 56 mln lat doszło do znacznego ocieplenia klimatu.
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Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment
Poinformowała Europejska Agencja Kosmiczna (ESA).
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Wariant Omikron przenosi się bardzo szybko
Nie ma powodów do paniki - uspokaja WHO.
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Dajmy nauce poznać wariant Omikron
Nie ulegajmy medialnej panice.
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