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Utrata genów była ważna w trakcie ewolucji
zwierząt
Utrata genów związana była z istotnymi punktami zwrotnymi w ewolucji zwierząt – dowodzą
naukowcy na łamach pisma „Nature Ecology & Evolution”.

Pewne kluczowe punkty zwrotne w ewolucji zwierząt współwystępowały z dużym poziomem utraty
genów w genomie. Taki wniosek z wypływa z szeroko zakrojonych badań porównawczych,
obejmujących ponad sto genomów zwierzęcych różnych gatunków.
W trakcie ewolucji organizmy mogą zyskiwać nowe geny, które odpowiadają za dodatkowe funkcje
życiowe, mogą tracić dotychczasowe geny lub starym genom przypisywać nowe role.
Wcześniejsze wyniki badań dowodziły, że istotną rolę w ewolucji odgrywa nabywanie nowych genów,
przez co organizmy zyskują na złożoności. Teraz okazuje się jednak, że również utrata genów może
być kluczowa w ewolucji – dowodzą naukowcy brytyjscy.
Zwierzęta można podzielić na wtórouste, do których należą m.in. strunowce (w tym człowiek), oraz
na wylinkowce, do których zalicza się m.in. stawonogi.
Z najnowszych badań genetycznych, które opierały się na porównywaniu genomów, wynika, że
ostatni wspólni przodkowie obu grup doznali znaczącej utraty genów.
Jak tłumaczy Jordi Paps z Bristol`s School of Biological Sciences (W. Brytania), oznacza to, że wzrost
złożoności w budowie i funkcjonowaniu organizmów nie zawsze związany jest z nabyciem nowych
genów.
Naukowcy planują kontynuację badań w odniesieniu do innych grup organizmów.

Źródło: pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/29491.html

28-06-2022

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”.

28-06-2022

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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