Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na
najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z
witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa
urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności
Portal Informacje Katalog firm Praca Szkolenia Wydarzenia Porównania międzylaboratoryjne
Kontakt

Laboratoria
.net
Innowacje
Nauka
Technologie

Logowanie Rejestracja

pl

Naukowy styl życia
Nauka i biznes
●
●
●
●
●
●

Nowe technologie
Felieton
Tygodnik "Nature"
Edukacja
Artykuły
Przemysł

Strona główna › Informacje

Pigułka naśladująca przeciwciała może
zwalczać grypę
Lek, który działa w sposób podobny do naturalnych przeciwciał mógłby pomóc chorym na

różne odmiany grypy – informuje „Science”.
Gdy człowiek ulegnie zakażeniu wirusem, jego układ odpornościowy produkuje przeciwciała - białka,
które wiążą wirusa i zapobiegają infekowaniu komórek. Jednak wyprodukowanie odpowiednio wielu
przeciwciał wymaga czasu, a nim to nastąpi, stan zakażonego może się znacznie pogorszyć.
Poza tym przeciwciała przeciwko jednemu szczepowi grypy zwykle nie są skuteczne wobec innych
szczepów (dlatego ludzie mogą chorować na grypę co roku i powinni się co roku szczepić). Istnieją
leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu grypy (najbardziej znanym jest Tamiflu), jednak ich
skuteczność bywa kwestionowana, a niektóre szczepy wirusa są na nie oporne.
Biolodzy niedawno odkryli przeciwciała skuteczne przeciwko różnym szczepom wirusa grypy. Wiążą
się one z tymi częściami wirusa, które rzadko ulegają zmianom, Obecnie wiele firm opracowuje
terapie oparte na tych „szeroko neutralizujących” przeciwciałach.
Wstrzykiwanie uprzednio wytworzonych przeciwciał może pomóc w leczeniu infekcji wirusowych,
jednak wiążą się z tym liczne problemy. Przeciwciała to duże białka - ich wytwarzanie jest kosztowne
i nie mogą być podawane doustnie.
Dlatego właśnie Maria van Dongen i jej współpracownicy z holenderskiej firmy farmaceutycznej
Janssen postanowili osiągnąć podobny efekt za pomocą mniejszej cząsteczki. Takie leki są tańsze
i łatwiejsze do wytwarzania oraz przechowywania niż przeciwciała, mogą też być przyjmowane
w postaci pigułek. Cząsteczka leku wiąże się z tym samym elementem wirusa co przeciwciał.
Lek o prowizorycznej nazwie JNJ4796 pozwolił przetrwać myszom narażonym na dawkę wirusa
grypy, która była 25 razy wyższa od dawki śmiertelnej. Skutecznie chronił także hodowane
w warunkach laboratoryjnych ludzkie komórki.
Twórcy JNJ4796 mają nadzieję, że podobne, naśladujące działanie przeciwciał leki mogą
doprowadzić do opracowania nowych metod leczenia wielu chorób wirusowych, nie tylko grypy.
Źródło: pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/28942.html
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Nie nowe technologie, ale wyzwania
umysłowe są receptą na zdrowy mózg
Wyzwania umysłowe np. w postaci nauki obcych języków czy gry na instrumentach są dobrą receptą
na zdrowy mózg.
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Pierwszy dzień wiosny
W środę 20 marca o godz. 22:58 rozpocznie się astronomiczna wiosna, która potrwa do 21 czerwca.
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Wynalazek z PW pomoże odbudować kości
Mała, lekka gąbeczka stworzona na Politechnice Warszawskiej wygląda niepozornie, ale odgrywa
wielką rolę..
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Enzym, który może odgrywać istotną rolę w
leczeniu różnych nowotworów
Enzym o nazwie USP15 może być użytecznym biomarkerem wykorzystywanym w leczeniu raka
trzustki, raka jajnika i raka piersi.
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Drzemka obniża ciśnienie
Drzemka w ciągu dnia może obniżyć podwyższone ciśnienie tętnicze w podobnym stopniu, co inne
zmiany stylu życia oraz niektóre leki.
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11 odmian raka piersi
Dzięki nowemu podziałowi raka piersi na 11 odmian można będzie w przyszłości dokładniej
prognozować przebieg choroby.
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Światowy Tydzień Mózgu
Mózg uznawany jest przez naukowców za najbardziej skomplikowane dzieło natury.
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Ścieżka przepływu płynów dla bioprodukcji na EuroLab 2019
Zapraszamy na stoisko D22 w Sali Mikołajskiej, gdzie firma zaprezentuje rozwiązania na każdy etap
procesu przetwórczego.
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