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Czy cofnięcie niektórych objawów autyzmu
jest możliwe?

Przyczyną autyzmu u ok. 1% chorych, jest
nieaktywny gen Shank3. Gen Shank3 jest proteiną występującą w synapsach i odpowiada
za prawidłowy rozwój mózgu. Naukowcy z MIT po przeprowadzeniu badań na myszach,
wykazali że po aktywacji tego genu część objawów autyzmu zanika, a mózg jest w stanie
wytworzyć właściwe połączenia.
To pokazuje, że nawet dorosły mózg wykazuje się pewną plastycznością. Mamy coraz więcej
dowodów na to, że defekty takie są odwracalne, a to daje nadzieję na opracowanie w przyszłości
metod leczenia autyzmu – tłumaczy profesor Guoping Feng.
Gen Shank3 jako proteina, pomaga w organizacji innych protein, potrzebnych do koordynowania
odpowiedzi neuronu na sygnał. G.Feng wykazał, że brak Shank3 lub jego uszkodzenie przyczynia się
do kompulsywnych zachowań, niepokoju oraz do unikania kontaktów społecznych.
Prowadząc badania na myszach wykazano również, że niektóre obszary ich mózgu (szczególnie
prążkowie) mają znacznie zredukowaną gęstość kolców dendrytycznych. Najnowsze badania
umożliwiły stworzenie genetycznie zmodyfikowanych myszy, u których na etapie rozwoju
embrionalnego wyłączono gen Shank3. Następnie gen aktywowano poprzez dodanie tamokyifen do
diety myszy, po czym u dorosłych myszy w wieku od 8 do 18 tygodni, zachowania kompulsywne oraz
tendencje aspołeczne się cofnęły. Okazało się bowiem, że „włączenie” tego genu doprowadziło do
gwałtownego wzrostu gęstości kolców dendrytycznych.
Aktywacja genu Shank3 nie zmniejsza jednak uczucia niepokoju oraz nie eliminuje zaburzeń
czynności motorycznych. Prof. Feng uważa, że te zachowania związane są bowiem ze strukturami
powstającymi we wczesnej fazie rozwoju płodu. Argumentem potwierdzającym teorię Fenga jest fakt,
że po włączeniu genu Shank3 po 20 dniach od porodu niepokój się zmniejszył, a funkcje motoryczne
się poprawiły. Obecnie naukowcy chcą określić okres krytyczny, w którym należy włączyć Shank3 by
uzyskać jak najlepszą poprawę. Niektóre obszary mózgu są bardzie plastyczne niż inne. Gdy
zrozumiemy, które struktury kontrolują dane zachowanie i będziemy dokładnie rozumieli zmiany,
jakie zachodzą na poziomie strukturalnym, będziemy mogli badać, co powoduje defekty i jak im
zapobiegać - wyjaśnia prof. Feng.
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Terapie długodziałające szansą na poprawę
życia z HIV
Wydłużają one odstępy miedzy kolejnymi dawkami/
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Wiedza o kryzysie ma ogromne znaczenie w
sytuacji wojny
Kryzys związany z wojną wpływa na każdego z nas.
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Pokutuje przekonanie, że piorun może
uderzyć nas tylk w górach
A w mieście jest bezpiecznie?
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1/500 mężczyzn ma dodatkowy chromosom
płciowy
Takie zaburzenie wiąże się z większym ryzykiem różnych chorób.
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Bakterie powodujące dur brzuszny coraz
bardziej oporne na antybiotyki
Informuje pismo „The Lancet Microbe”.
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Udało się stworzyć uniwersalną komórkę
macierzystą
„To święty graal biologii” - mówią badacze.
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Sztuczna inteligencja wskazuje najkrótszą
drogę do szczęścia
Autorzy wykorzystali dane z amerykańskiego badania „Midlife in the US”.
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Próbki z Marsa na Ziemię?
Polacy pracują nad takim rozwiązaniem.
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