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Znaleziono enzym-odtrutkę dla mózgu
Chodzi o tzw. fosforany organiczne, które wchodzą w skład insektycydów oraz chemicznych środków
bojowych. Związki te upośledzają czynność wielu enzymów i białek w różnych narządach organizmu.
Ich szkodliwe działanie na mózg polega głównie na hamowaniu enzymu o nazwie

acetylocholinesteraza. W rezultacie prowadzi to do zaburzeń funkcji wielu narządów organizmu, np.
nadmiernego pobudzenia układu nerwowego, które objawia się odczuwaniem niepokoju i lęku,
zaburzeniami mowy i oddychania, a nawet śpiączką.
Teraz naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w La Jolla zidentyfikowali enzym odpowiedzialny za
oczyszczanie mózgu myszy z fosforanów organicznych.
Enzym, opisany na łamach tygodnika "Proceedings of the National Academy of Sciences", nosi nazwę
hydrolaza serynowa (KIAA1363). Okazało się, że w mózgu zmienionych genetycznie myszy, które nie
produkowały hydrolazy KIAA1363, nie dochodziło do rozkładania chlorpyrifosu - częstego składnika
środków owadobójczych.
Enzym KIAA1363 występuje także ludzi i jak przypuszczają autorzy pracy, również w ludzkim mózgu
może odgrywać główną rolę w neutralizacji fosforanów organicznych.
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Jak koronawirus wpływa na Polaków
Z badań opinii i rynku przeprowadzonych w ostatnim czasie wyłania się bardzo ciekawy obraz życia
społecznego w czasach zarazy.
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Fizycy pokazują, jak splątać cząstki, które nie
miały ze sobą kontaktu
Polscy fizycy pokazali, jak wytworzyć dowolny typ splątania dla cząstek, które nigdy się nie spotkały.

31-03-2020

Naukowcy opracowali nową metodę
poszukiwania fal grawitacyjnych
W jego składzie znalazł się badacz z Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika PAN.
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Jakie drzewa najlepiej sadzić, żeby walczyć z
zanieczyszczeniem...
Które gatunki drzew najlepiej niwelują zanieczyszczenia powietrza przy drogach?
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Pracownicy i studenci Politechniki
Wrocławskiej produkują przyłbice
Dzięki wykorzystaniu technologii druku 3D na Wydziale Mechanicznym wytwarzane są m.in.
przyłbice ochronne.

31-03-2020

Jest kilka modeli rozwoju epidemii w Polsce
Mówienie dziś o tym, jak rozwinie się w Polsce epidemia to trochę wróżenie z fusów, można za to
wskazać kilka modeli takiego rozwoju .
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Akcja "Studenci Uczniom" - bezpłatne
korepetycje online
Uczniowie, którzy - wobec braku zajęć w szkołach - nie radzą sobie z nauką, mogą liczyć na wsparcie
starszych kolegów.
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Więcej wizyt u psychiatry czy psychologa, to
mniej śmierci
Badanie wykazało, że 41 proc. młodych ludzi, którzy popełnili samobójstwo miało w ostatnich 6
miesiącach postawioną diagnozę.
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