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Strona główna › Informacje

Główny gen groźnej białaczki odkryty
Naukowcy z Uniwersytetu w Lund wykryli kluczowy gen, który prowadzi do powstawania
ostrej białaczki szpikowej. Odkrycie może w dalszej perspektywie doprowadzić do powstania
nowych leków.

Ostra białaczka szpikowa (ang. acute myeloid leukemia - AML) prowadzi do osłabienia produkcji
normalnej krwi. Choć dotyczy osób w każdym wieku, nawet dzieci, częściej chorują na nią osoby
starsze.
To najczęstszy nowotwór krwi osób dorosłych. Choroba stosunkowo często kończy się śmiercią.
Badacze z Uniwersytetu w Lund znaleźli jeden z genów niezbędnych do tego, by komórki
macierzyste białaczki mogły przetrwać i się namnażać. AML powstaje w wyniku szkodliwych
genetycznych mutacji w komórkach macierzystych tworzących krwinki. Mutacje te m.in. zaburzają
dojrzewanie i wzrost komórek.
"To obecne w szpiku komórki macierzyste białaczki napędzają chorobę i dlatego chcemy dowiedzieć
się, które geny kontrolują te komórki. Dzięki zastosowaniu specjalnych genetycznych nożyczek CRISPR, mogliśmy, na modelu zwierzęcym przebadać około 100 genów w tym samym czasie.
Pierwszy raz przeprowadziliśmy badanie na tak dużą skalę" - opowiada Marcus Järås z Uniwersytetu
w Lund.
Zastosowana metoda pozwoliła naukowcom na życzenie włączać lub wyłączać wybrane geny. W ten
sposób mogli sprawdzić, który gen ma znaczenie dla rozwoju choroby. Dzięki temu odkryli, że gen
oznaczany CXCR4 jest niezbędny komórkom macierzystym białaczki do przetrwania. Są one
całkowicie zależne od białka, za którego produkcję odpowiada.
„Kiedy wyłączyliśmy CXCR4, spowodowało to powstanie stresu oksydacyjnego i komórki białaczki
dojrzały w komórki o ograniczonej długości życia. Stres oksydacyjny powstaje w wyniku działania
produktów ubocznych, które tworzą się, gdy tlen wykorzystywany jest do produkcji energii. To
proces, który komórki dokładnie regulują, ale kiedy pojawia się wzrost produktów ubocznych,
powoduje to toksyczność, która prowadzi do śmierci komórki” - wyjaśnia Ramprasad Ramakrishnan,
główny autor pracy opublikowanej na łamach „Cell Reports”.
Badacze odkryli też fundamentalną różnicę między macierzystymi komórkami nowotworowymi
a zdrowymi, z których powstają prawidłowe krwinki.
W zdrowych komórkach białko powstające na bazie genu CXCR4 oddziałuje z białkiem kodowanym
przez inny gen - CXCL12.
Tymczasem w komórkach białaczki białko CXCL12 nie jest potrzebne.
„Odkrycie, że CXCL12 nie jest ważne dla komórek macierzystych białaczki było zaskakujące. To coś,
co w długiej perspektywie może być wykorzystane do produkcji leków przeciw AML” - podkreśla
Ramprasad Ramakrishnan.
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W Polsce wzrost obszarów zurbanizowanych
Przewyższa on przyrost liczby ludności - informuje Uniwersytet Warszawski.
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Kolejna jednodawkowa szczepionka
przeciwko COVID-19
Amerykańskiej firmy Johnson&Johnson może być skuteczna nawet w 100 proc.
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Europejski Zielony Ład może zwiększyć
emisję CO2 w innych państwach
Może on zwiększyć emisję CO2 w innych państwach.
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EMA opublikowała uzupełniony raport o
szczepionce firmy Moderna
Najczęstsze zaobserwowane w badaniach działania niepożądane to ból w miejscu wstrzyknięcia.
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Nie ma górnej granicy ćwiczeń
Im jest ich więcej, tym lepiej dla serca i dla zdrowia.
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"Czeski szczep" koronawirusa jest dość
popularny
Podobnie jak duński w białku S wirusa brakuje mu dwóch aminokwasów.
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Dziś Blue Monday czyli "najbardziej
depresyjny dzień roku"
Uważa się, że to najbardziej depresyjny dzień w roku, choć ta teoria nie ma żadnego potwierdzenia.
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W czwartek poznamy zwycięzców konkursu
Popularyzator Nauki 2020
Nagrody i wyróżnienia otrzymają uczeni, społecznicy, zespoły i instytucje.
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