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Gen odporności na wirusy spokrewnione z
HIV
Na razie ochronna rola genu, nazwanego w skrócie FEZ1, została potwierdzona w badaniach na
komórkach hodowanych w laboratorium.

Badacze z Cold Spring Harbor Laboratory zaobserwowali, że nadmierna aktywność tego genu
w komórkach szczurzych w dużym stopniu blokowała rozwój zakażenia wirusem białaczki mysiej, ale
również zakażenia HIV.
Obydwa wirusy należą do grupy tzw. retrowirusów, które posiadają materiał genetyczny w postaci
RNA (a nie DNA). Z tego powodu po wniknięciu do komórek gospodarza retrowirusy muszą najpierw
przepisać informację o swoich genach z RNA na DNA. W tym celu wykorzystują enzymy i inne
cząsteczki obecne w zakażonych komórkach. Wirusowy DNA jest następnie w postaci kompleksu
z innymi cząsteczkami wirusa transportowany do jądra komórkowego, gdzie zostaje włączony do
DNA gospodarza. Wówczas zaczyna się produkcja nowych cząstek wirusowych.
Ta integracja z DNA komórkowym powoduje m.in., że wirusa HIV tak trudno pozbyć się z organizmu
chorego.
Jak wykazały najnowsze badania, retrowirusy mogły wnikać do komórek szczurzych z nadaktywnym
genem FEZ1 i przepisywać swoje RNA na DNA. Później jednak kompleks z DNA wirusowym nie był
w stanie wniknąć do jądra komórkowego i włączyć się do DNA gospodarza.
Badacze przypuszczają, że białko zapisane w genie FEZ1 hamuje właśnie transport tego kompleksu
do jądra.
"Mamy nadzieję, że lepsze poznanie mechanizmu działania tego białka pomoże opracować nowe leki
do walki z wirusem HIV" - komentuje prowadzący badania dr Stephen Goff.
PAP
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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.
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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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