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Selvita zaprezentuje dotychczasowe wyniki
swojego programu onkologicznego
Selvita jest autorem posteru # A242, zatytułowanego "Identyfikacja nowych, specyficznych
inhibitorów kinazy Pim-1 o silnym działaniu przeciwnowotworowym, z zastosowaniem w leczeniu

nowotworów hematologicznych i guzów litych”, który szczegółowo omawia dotychczasowe wyniki
związane z pracami optymalizacyjnymi nad małocząsteczkowym inhibitorem kinazy Pim-1 - SEL24-1.
Dr Nicolas Beuzen, Dyrektor ds. Naukowych Selvity, powiedział: "W celu poprawy zahamowania
działania kinazy Pim-1 zsyntetyzowaliśmy i przebadaliśmy szereg nowych pochodnych związku
wyjściowego. Wśród nowo zsyntetyzowanych związków udało się wskazać kilka, które wykazują
zwiększony potencjał w hamowaniu działania Pim-1, z wartościami IC50 poniżej 5 nM. Jesteśmy
entuzjastycznie nastawieni do prezentowanych i omawianych wyników dotyczących etapu
optymalizacji, które w wyraźny sposób świadczą o tym, iż dalszy rozwój inhibitorów tej klasy jest
obiecujący dla zastosowania w terapii onkologicznej.”
Wspomniane wyniki przedstawione zostaną w trakcie sesji posterowej „A” dotyczącej związków
terapeutycznych, zatytułowanej „Small Molecule Kinase Inhibitors”, w poniedziałek 16 listopada
2009, między 12:30, a 14:30.
http://laboratoria.net/aktualnosci/4531.html
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Nieznany gen oporności na antybiotyki
rozprzestrzenił się niezauważony
Niepodobny do żadnego innego gen oporności na antybiotyki niepostrzeżenie rozprzestrzenił się już
na kilka patogenów.
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Ekspert: nie zwlekajmy, w razie udaru
wzywajmy pomoc natychmiast
Ograniczenia związane z walką z epidemią COVID-19 nie obejmują leczenia chorób zagrażających
życiu.
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Badania kliniczne leków do walki z epidemią
Pierwszy z testowanych leków kardiologicznych miałby pomóc w łagodzeniu i skróceniu przebiegu
choroby.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku uruchomił
zdalną naukę dla każdego
W czasie epidemii słuchacze Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą zdalnie uczestniczyć
w zajęciach.

02-04-2020

Co dostarczają przekąski po treningu
dzieciom?
Liczba kilokalorii spożywanych przez dzieci w postaci przekąsek po wysiłku przewyższa liczbę kalorii
spalonych podczas treningu.
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Jak dbać o ręce, gdy często je myjemy i
dezynfekujem
Częste mycie rąk i ich dezynfekcja to teraz podstawa naszego funkcjonowania. Dowiedz się, jak o nie
zadbać.

31-03-2020

Jak koronawirus wpływa na Polaków
Z badań opinii i rynku przeprowadzonych w ostatnim czasie wyłania się bardzo ciekawy obraz życia
społecznego w czasach zarazy.

31-03-2020

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.
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