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Odsłonięto tajemnice męskiego chromosomu
Y
Naukowcy od dawna wiedzą, że ludzki chromosom Y posiada geny determinujące płeć męską.
Oprócz tego uważają go jednak za stosunkowo ubogi w geny i ważne informacje genetyczne.

Potwierdziły to w dużej mierze prace nad poznaniem sekwencji tego chromosomu.
Większą jej część poznaliśmy w 2003 roku, dzięki mozolnej pracy naukowców z USA. Udało im się
m.in. zidentyfikować 78 genów, z których wiele bierze udział w rozwoju jąder i produkcji plemników.
Okazało się jednocześnie, że chromosom Y tworzą w większości (w około dwóch trzecich) sekwencje
powtarzalne, nie zawierające genów.
Amerykański zespół pozostawił jednak kilka tajemniczych "dziur" w sekwencji "igreka". Jedną z nich
był specyficzny obszar w okolicy przewężenia chromosomu, czyli centromeru dzielącego chromosom
na dwie części, tzw. ramiona. Obszar ten ma bardzo zbitą strukturę i składa się z wielu
powtarzających się sekwencji DNA, dlatego tak trudno go analizować.
Teraz udało się to badaczom z Uniwersytetu w Heidelbergu. Badany fragment składa się z ponad pół
miliona par zasad (czyli jednostek DNA), co stanowi ok. 2 proc. całego chromosomu Y. Co więcej,
obszar ten posiada osiem odcinków, które wydają się być nowymi genami - uważa biorąca udział
w badaniach Gurdun Rappold.
Wcześniejsze wyniki badań jej zespołu sugerują, że zlokalizowane tu geny mogą decydować
o zależnych od płci różnicach wzrostu i sylwetki, a także wpływać na ryzyko rozwoju nowotworów
męskich narządów rozrodczych.
"Na razie musimy jednak sprawdzić, czy geny te są w ogóle aktywne" - zaznacza Rappold.
PAP
http://laboratoria.net/aktualnosci/3719.html
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Lek na COVID-19, wśród kandydatów m.in. na
HIV
Znane często od dawna i zarejestrowane do leczenia innych chorób leki mogą się okazać skuteczne
w przypadku zakażenia koronawirusem.
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Sztuczne neurony światłem komunikują się z
prawdziwymi
Międzynarodowy zespół badaczy połączył sztuczną i naturalną sieć neuronów za pomocą
niebieskiego światła.

25-05-2020

Po wiosennych burzach pyłki roślin wciąż
utrzymują się w powietrzu
Wbrew przypuszczeniom, po wiosennych burzach uczulające fragmenty ziaren pyłków roślin
utrzymują się w powietrzu godzinam.
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Aplikacje w walce z pandemią – krok w stronę
powszechnej inwigilacji?
O tym, jak skuteczne są tego typu programy i czy stwarzają zagrożenie dla prywatności, mówi PAP
dr Szymon Wierciński.
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Podczas pandemii ręce należy myć co
najmniej 6 razy dziennie
Mycie rąk od sześciu do dziesięciu razy dziennie dobrze chroni przez zakażeniami wywoływanymi
m.in. przez koronawirusy.
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Badacze testują przeciwciało, które niszczy
SARS-CoV-2
Naukowcy opisali cząsteczkę, która w laboratoryjnych testach skutecznie unieszkodliwia
koronawirusy.
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Zaburzenia krzepnięcia wskazują na ryzyko
komplikacji w COVID-19
Dzięki badaniom krzepnięcia krwi można zidentyfikować pacjentów z COVID-19.

22-05-2020

Medyna nuklearna pomaga, gdy zawodzą inne
metody
Pozwala badać i leczyć różnego typu schorzenia, gdy zawodzą inne metody – przekonują eksperci.
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