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Gen słonolubnego ryżu
Zasolenie gleb to ogromny problem rolnictwa. Najczęściej jest ono skutkiem wadliwego nawadniania,
podczas którego sole wypłukiwane ze skał gromadzą się w glebie.
Rośliny, które mogą rosnąć na zasolonych glebach, muszą posiadać specjalne mechanizmy chroniące
komórki przed nadmiernym nagromadzeniem soli. Przy zbyt dużym stężeniu jonów sodu w komórce

mamy do czynienia ze wzrostem tzw. ciśnienia osmotycznego, które może doprowadzić do
rozsadzenia ściany komórkowej. Zgodnie z prawami fizyki rośliny pobierają z gleby wodę dzięki
różnicy stężeń. Ze środowiska o mniejszym stężeniu soli woda przechodzi do środowiska bogatszego
w związki. Zbyt duże stężenie soli w środowisku obniża zdolność komórek do pobierania wody.
Kierunek poboru wody w skrajnej sytuacji może się odwrócić. Wówczas roślina, zamiast wodę
pobierać, oddaje ją.
Grupa chińskich i amerykańskich naukowców pod kierunkiem HongXuan Lina z Szanghajskiego
Instytutu Nauk Biologicznych odkryła, że za zdolność ryżu do wzrostu w zasolonym środowisku
odpowiedzialna jest odmiana genu SKC1.
Gen SKC1 koduje białko transportowe dla jonów sodu. Białko to transportuje jony sodowe z pędów
i innych części rośliny z powrotem do korzeni, gdzie mogą one być wydalone bądź
przetransportowane przez inne białka przekaźnikowe do wakuoli komórkowych (organelle
komórkowe ważne dla utrzymania jędrności komórki), dzięki czemu zmniejszane jest ciśnienie
osmotyczne, a roślina może swobodnie pobierać wodę z otoczenia.
Naukowcy odkryli, że białko SKC1 kodowane przez gen znajdujący się w słonolubnej odmianie ryżu
indica zwanej Nona Bokra jest bardziej aktywne niż białko SKC1 odmiany ryżu japonica zwanej
Koshihikari, wrażliwej na zasolenie środowiska.
Badacze następnie porównali sekwencję genów SKC1 pochodzących od tych dwóch różnych odmian
ryżu i odkryli, że za różnicę w aktywności białka i jego wydajności w transportowaniu jonów sodu
odpowiedzialny jest czteroaminokwasowy fragment, którym różnią się badane białka.
Dzięki odkryciu możliwe będzie skonstruowanie genetycznie modyfikowanych odmian ryżu
przeznaczonych do uprawy na zasolonych glebach.
Obecnie w Chinach prowadzi się badania nad ponad 250 gatunkami genetycznie modyfikowanych
roślin, zwierząt i mikroorganizmów.
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Wirus podobny do SARS-CoV-2 może zakażać
ludzi
Badacze odkryli, że wirus - Khosta-2 może zakażać komórki człowieka.
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Odporność na niektóre alergeny pokarmowe
może chronić przed COVID-19
Informuje pismo „Frontiers in Immunology“.
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Mózg zawodników MMA ma szansę na
regenerację
Mogą zauważyć poprawę swojej pamięci po zaprzestaniu walk.
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Polska na jednym z ostatnich miejsc pod
względem innowacyjności
Wynika z najnowszej edycji Europejskiego Rankingu Innowacyjności.
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Szczepionka donosowa lepiej ograniczyłaby
SARS-CoV-2
Broniłaby nas w miejscu wnikania wirusa.
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Władze UAM zapowiadają oszczędzanie
energii elektrycznej
Przygotowywany jest w tej chwili plan oszczędnościowy.
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NCN zaprasza zagranicznych naukowców do
Polski
Trwa ostatni nabór programu POLONEZ BIS.
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Terapia lodami pacjentów w trakcie
chemioterapii
Lody zmniejszają cierpienie chorego.
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