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Skaczące geny a rozwój

Uczestnicy unijnego projektu zbadali, jak
genomy komórek somatycznych stają się od siebie różne i tworzą mozaikę. Jedną z przyczyn
jest aktywność skaczących genów zwanych transpozonami (TE).
Retrotranspozony to mobilne elementy genetyczne rozprzestrzenione w całym genomie
i przynajmniej połowa ludzkiego materiału genetycznego wywodzi się właśnie z nich. Długie
elementy rozproszone (LINE) są to transpozony działające w ludzkim mózgu, generujące
zróżnicowanie genomów neuronalnych.
Niedawne badania prowadzone przez uczestników projektu SOMATIC_MOSAICISM (LINE-1
retrotransposition in human somatic cells) wskazują, że aktywność LINE zachodzi
w pluripotencjalnych komórkach macierzystych podczas rozwoju zarodka. Aby określić, czy i jak
LINE działają we wszystkich trzech listkach zarodkowych – endodermie, mezodermie i ektodermie,
badacze stworzyli mysi model.
Naukowcy przeprowadzili testy retrotranspozycji w komórkach macierzystych różnych tkanek, w tym
komórkach macierzystych ludzkiego zarodka (hESC) i neuronalnych komórkach progenitorowych
(NPC). Co interesujące, wysoki poziom retrotranspozycji znaleziono jedynie w przypadku NPC
i komórek zróżnicowanych w dojrzałe neurony. Jest to istotne, jako że stanowi dowód na
występowanie somatycznej retrotranspozycji w niedzielących się neuronach.
Obserwacja poziomu RNA i białek ekspresji LINE w różnych listkach zarodkowych wykazała, że
w NPC zachodzi umiarkowana ekspresja RNA i białka LINE-1. W innych listkach zarodkowych
stwierdzono niższe poziomy, co może być wyjaśnieniem dużego nasilenia somatycznej
retrotranspozycji w NPC.
Wykorzystując nowy protokół, zespół projektu SOMATIC_MOSAICISM zmapował również kilka
nowych insercji LINE-1 w hESC. Umożliwi to wykrywanie punktów insercji zależnych od listka
zarodkowego w przyszłych pracach planowanych przez zespół. Stworzenie nowych linii komórek
hESC, które umożliwią indukowalną retrotranspozycję LINE-1, pozwoli określić związane z tym geny.
Badanie SOMATIC_MOSAICISM dostarczyło ważnych podstaw do odkrywania, w jaki sposób
plastyczność genetyczna włączana jest w genom człowieka. Wynikające z tego zmiany w ekspresji
genów mogą nie tylko wygenerować zmienność, lecz również spowodować choroby neurologiczne
i niektóre nowotwory.
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Globalne zagrożenie związane z Omikronem
bardzo wysokie
Omikron ma bezprecedensową liczbę mutacji kolców.
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Na prehistorycznej Ziemi lało jak z cebra
Obecnie obserwuje się niewielki wzrost średnich globalnych temperatur.
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Aktywność wpływa na zdrowie psychiczne w
czasie pandemii
Informują naukowcy z North Carolina State University.
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Picie kawy może obniżyć ryzyko choroby
Alzheimera
Informuje pismo „Frontiers in Aging Neuroscience“.
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BioNTech rozpoczyna badania nad
szczepionką na wariant wirusa Omikron
Rozwój szczepionki zaadoptowanej do nowych wariantów wirusa jest procedurą standardową.
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300 mln zł na technologię RNA w Polsce
ABM wyłoniła w konkursie pięć zespołów badawczych.
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Z trzecią dawką szczepionki przeciwko
COVID-19 nie warto czekać
Powiedziała prof. Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
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Niektórzy chorzy nie odczuwają duszności
Nawet wtedy, gdy mają znacznie obniżoną saturacje krwi, sięgającą aż 70 proc.
Informacje dnia: Globalne zagrożenie związane z Omikronem bardzo wysokie Na prehistorycznej
Ziemi lało jak z cebra Aktywność wpływa na zdrowie psychiczne w czasie pandemii Picie kawy może
obniżyć ryzyko choroby Alzheimera BioNTech rozpoczyna badania nad szczepionką na wariant
wirusa Omikron 300 mln zł na technologię RNA w Polsce Globalne zagrożenie związane z
Omikronem bardzo wysokie Na prehistorycznej Ziemi lało jak z cebra Aktywność wpływa na zdrowie
psychiczne w czasie pandemii Picie kawy może obniżyć ryzyko choroby Alzheimera BioNTech
rozpoczyna badania nad szczepionką na wariant wirusa Omikron 300 mln zł na technologię RNA w
Polsce Globalne zagrożenie związane z Omikronem bardzo wysokie Na prehistorycznej Ziemi lało jak
z cebra Aktywność wpływa na zdrowie psychiczne w czasie pandemii Picie kawy może obniżyć
ryzyko choroby Alzheimera BioNTech rozpoczyna badania nad szczepionką na wariant wirusa
Omikron 300 mln zł na technologię RNA w Polsce

Partnerzy

