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Media popełniły błąd w informacji i genie
NWC
Stwierdzenie, że gen ten jest odpowiedzialny za powstawanie niektórych typów białaczki wprowadza
opinię publiczną w błąd. "W żadnym przypadku nie można tak powiedzieć" - alarmuje prof. Paweł

Kisielow.
"Mamy jedynie poważne przesłanki, aby sądzić, że gen NWC hamuje aktywność innych kluczowych
dla zdrowia człowieka genów, tzw. genów RAG, które z jednej strony są niezbędne dla rozwoju
i prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, a z drugiej stanowią ogromne
niebezpieczeństwo, ponieważ gdy wymkną się spod kontroli, mogą być przyczyną rozwoju białaczek"
- wyjaśnia profesor. - "Nasze przypuszczenia musimy udowodnić w dalszych eksperymentach" zastrzega".
Artykuł Polaków, opisujący odkrycie genu NWC oraz jego właściwości, które sugerują bardzo ważną
rolę nie tylko w procesie powstawania układu odpornościowego podczas ewolucji, lecz także
w kontrolowaniu aktywności genów RAG u wszystkich obecnie żyjących kręgowców, ukaże się
wkrótce w piśmie "European Journal of Immunology".
Jak tłumaczy prof. Kisielow, prawdopodobnie było tak: najpierw u przodków zwierząt kręgowych
pojawiły się geny RAG, które ze względu na swą niebezpieczną umiejętność wycinania fragmentów
DNA i przenoszenia ich w inne miejsca musiały zostać poddane kontroli. Ich aktywność została
wyłączona we wszystkich komórkach, z wyjątkiem tych, z których powstały limfocyty.
W limfocytach z kolei zdolność genów RAG do "tasowania" fragmentów DNA została wykorzystana
do tworzenia genów odpowiedzialnych za to, że na powierzchni tych komórek powstały białka
(receptory) tak różnorodne, jak różnorodny jest świat mikrobów.
Dlatego dzięki limfocytom, układ odpornościowy zwierząt kręgowych, w tym i człowieka, pozwala na
precyzyjne rozpoznawanie, odróżnianie, zapamiętywanie i szybkie likwidowanie chorobotwórczych
mikroorganizmów, komórek i innych substancji.
Z drugiej strony, pozostawienie aktywności genów RAG w limfocytach wymagało wytworzenia
subtelnego mechanizmu kontrolnego, który umożliwiłby im "dobroczynną" działalność, polegającą na
tworzeniu różnorodności receptorów oraz przeciwciał, hamując równocześnie działalność
"złowrogą", prowadzącą do powstawania białaczek.
"Wszystko, czego dotychczas dowiedzieliśmy się o genie NWC, wskazuje, że mógłby on pełnić rolę
uniwersalnego "nadzorcy" genów RAG, odpowiedzialnego nie tylko za wyłączenie ich aktywności we
wszystkich komórkach z wyjątkiem limfocytów, lecz także za czuwanie, aby w limfocytach nie
wymknęły się spod kontroli – mówi prof. Kisielow. - To właściwie taka bardzo subtelna,
wyrafinowana gra pomiędzy tymi dwoma rodzajami genów. Wyniki nasze wskazują, że w limfocytach,
geny RAG i NWC wzajemnie na siebie wpływają w tej grze".
Jak wyjaśnia, we wszystkich komórkach z wyjątkiem limfocytów gen NWC kontrolowany jest przez
promotor NWC, czyli specjalny odcinek DNA, co gwarantuje stałą ekspresję tego genu, czyli proces
odczytywania informacji genetycznej zakodowanej w tym genie.
"Ciągła ekspresja genu NWC, jak przypuszczamy, powoduje, że geny RAG są w tych komórkach
wyłączone na stałe - mówi. - W limfocytach natomiast promotor NWC jest nieaktywny. Jego rolę
przejmuje promotor genów RAG. NWC zostaje zatem poddany kontroli genów RAG w limfocytach, co
pozwala na powstanie sprzężenia zwrotnego między tymi genami".
W ten bardzo sprytny sposób czas działania genów RAG mógłby zostać ograniczony do absolutnego
minimum potrzebnego do wykonania pożytecznej funkcji, redukując równocześnie maksymalnie
możliwość wymknięcia się genów RAG spod kontroli i rozpoczęcie rakotwórczej działalności

w limfocytach.
Według prof. Kisielowa to, że:
po pierwsze - u wszystkich kręgowców gen NWC znajduje się w chromosomie w tym samym miejscu,
co geny RAG;
po drugie - że jego sekwencja, jak i struktura, tak samo jak genów RAG jest bardzo podobna;
po trzecie - że mechanizm regulacji ekspresji genu NWC w limfocytach i pozostałych komórkach nie
zmienił się w czasie milionów lat ewolucji
wskazuje, iż gen ten odegrał i nadal odgrywa ważną rolę w rozwoju i funkcji układu
odpornościowego.
PAP - Nauka w Polsce, Joanna Poros
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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.

27-03-2020

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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Alergolog: odstawienie leków zwiększa ryzyko
zakażenia
Ok. 10 proc. pacjentów chorych na astmę odkłada lekarstwa w obawie przed spadkiem odporności i
zakażeniem koronawirusem.
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Psychika w dobie epidemii: gdzie po pomoc
Ta sytuacja, która może doprowadzić do większej liczby i zaostrzenia istniejących zaburzeń
psychicznych.
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Nowy koronawirus a cukrzyca
U osób z cukrzycą istnieje ryzyko rozwoju powikłań i ciężkiego przebiegu zakażenia.
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Część leków na nadciśnienie może zwiększać
ryzyko poważnego...
Poważne powikłania płucne u niektórych pacjentów mogą mieć związek ze stosowaniem przez nich
tych leków.
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Epidemia: zamknięcie szkół, praca zdalna i
kwarantanna najważniejsze
Dla powstrzymania epidemii Covid-19 najważniejsze jest zamknięcie szkół, wprowadzenie pracy
zdalnej oraz kwarantanna.
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Nowa technologia odczytywania aktywności
mózgu
Naukowcy opracowali metodę precyzyjnego odczytywania aktywności neuronów w różnych
częściach mózgu.
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