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Przepis na mysz

Do najważniejszych odkryć należą fragmenty genomu związane z cukrzycą
i chorobami serca — informują naukowcy z Welldome Trust Sanger Institute i Uniwersytetu Oxford.
Wyniki badań nad modelowymi organizmami wykorzystywanymi do analiz laboratoryjnych publikuje
magazyn „Nature".
- Żyjemy w czasach, gdy możemy mieć dostęp do tysięcy ludzkich genomów — mówi dr David Adams
z Wellcome Trust Sanger Institute.
— Myszy i ich sekwencje genomów które stworzyliśmy, odegrają kluczową rolę w zrozumieniu, w jaki
sposób różnice genetyczne przyczyniają się do chorób i doprowadzą nas do opracowania nowych
terapii. Badacze obiecują, że ich praca pomoże innym naukowcom poszukującym genów
odpowiedzialnych za różne choroby — również u ludzi.
- W niektórych przypadkach wytypowanie mysiego genu związanego z ludzkim odpowiedzialnym za
jakąś chorobę zajmowało 40 lat, praktycznie całe życie — mówi dr Thomas Keane, jeden z autorów
badań. — Z naszym katalogiem odmian taka analiza będzie znacznie łatwiejsza i zajmie tyle, ile
zrobienie sobie filiżanki kawy.
Według informacji naukowców, udało się zgromadzić dane o ponad 56 mln tzw. SNP (zmian
dotyczących pojedynczych literek w zapisie genetycznym) zwierząt.
- To badanie jest pierwszym krokiem na długiej drodze od rozumienia czym genom jest do
rozumienia tego co genom robi — tłumaczy prof. Jonathan Flint z Welldome Trust Centre fo Human
Genetics.
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Bezpieczna chemia pomaga ratować zabytki
literatury
Dla ratowania książek opracowują nowe metody przy projektowaniu leków.
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Znaleziono obiecujące kombinacje leków
przeciw SARS-CoV-2
Dzięki temu leczenie COVID-19 ma być skuteczniejsze.
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Niedobory snu prowadzą u dzieci do zmian w
mózgu
To wynik badania z udziałem ponad 8 tys. młodych ochotników.
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Przeciwciała monoklonalne zapobiegają
malarii u dorosłych
Wskazują wyniki badań przeprowadzonych w USA.
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Antyszczepionkowcy zagrażają programowi
szczepień
Ostrzega Prof. Hotez w "Nature".
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Prosty i tani materiał sprawnie chwyta CO2
Badacze z Berkeley (USA) wytworzyli doskonały materiał.
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NASK ostrzega przed dezinformacją
Temat sytuacji epidemicznej w kraju oraz rzekomej "ukrainizacji Polski"
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Monitoring ścieków powinien być standardem
w miastach
Naszą bolączką jest to, że nie prowadzimy takiego monitoringu w miastach.
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