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Gen, dzięki któremu powstają nowe komórki
krwi
Ich badania dowiodły, że gen MML pełni kluczową rolę w utrzymaniu prawidłowego działania
mechanizmu powstawania komórek krwi u dorosłych. Jednocześnie dzięki odkryciu genetyków

możliwe będzie opracowanie terapii genowej naprawiającej MML u dzieci chorych na białaczkę.
- Odkryliśmy nową ścieżkę sygnałową, która jest niezbędna dla powstawania komórek macierzystych
krwi - mówi główna autorka badań doktor Patricia Ernst. Dalsze zbadanie tej ścieżki może być
wykorzystane do opracowania metod leczenia rzadkiej, ale groźnej choroby - białaczki niemowląt,
dodaje autorka.
Naukowcy wyhodowali specjalny szczep myszy na potrzeby zbadania funkcji genu MML. Gen ten
działa w komórkach macierzystych w szpiku kostnym i kontroluje kluczowe aspekty ich wzrostu,
podziałów i różnicowania we wszystkie rodzaje dojrzałych komórek krwi. Jeżeli MML zostanie
uszkodzony i nie działa prawidłowo i dochodzi do rozwoju białaczki.
- MML jest najczęściej spotykanym uszkodzonym genem u małych dzieci z białaczką, ten rodzaj
choroby jest najtrudniejszy w leczeniu - mówi Ernst, która we wcześniejszych pracach badała MML.
Wiele rodzajów dziecięcej białaczki wynika z mutacji o nazwie translokacja, podczas której
fragmenty genu są źle ułożone na chromosomie, lub nie łączą się w całość. U niemowląt chorych na
białaczkę, chromosom zawierający gen MML, jest złamany w miejscu gdzie leży MML i końcówki
uszkodzonego genu stykają się z innymi genami. Przyłączone do MML geny podejmują jego funkcję
w komórkach krwi co prowadzi do nadprodukcji białych krwinek i białaczki.
Wcześniejsze badania wykazały, że MML jest niezbędny dla rozwoju komórek macierzystych krwi
podczas rozwoju zarodkowego, ale jego rola u dorosłych nie była znana.
Podczas badań na myszach, naukowcy wykazali, że zaburzenia w działaniu szpiku kostnego pojawiają
się już w 14 dni po uszkodzeniu MML, co dowodzi że MML jest niezbędny zarówno podczas rozwoju
jak i utrzymania prawidłowego szpiku kostnego zaopatrującego organizm w komórki krwi.
- Odkryliśmy, że działanie mechanizmu powstawania komórek krwi u dorosłych zależy od stałej
aktywności genu MML - mówi Ernst. Ponadto autorka pracy podkreśla, że teraz we współpracy
z innymi grupami badawczymi pracuje nad stworzeniem terapii antynowotworowej dla dzieci
chorych na białaczkę.
Źródło informacji: www.onet.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/4902.html
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W Polsce wzrost obszarów zurbanizowanych
Przewyższa on przyrost liczby ludności - informuje Uniwersytet Warszawski.
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Kolejna jednodawkowa szczepionka
przeciwko COVID-19
Amerykańskiej firmy Johnson&Johnson może być skuteczna nawet w 100 proc.
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Europejski Zielony Ład może zwiększyć
emisję CO2 w innych państwach
Może on zwiększyć emisję CO2 w innych państwach.
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EMA opublikowała uzupełniony raport o
szczepionce firmy Moderna
Najczęstsze zaobserwowane w badaniach działania niepożądane to ból w miejscu wstrzyknięcia.
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Nie ma górnej granicy ćwiczeń
Im jest ich więcej, tym lepiej dla serca i dla zdrowia.
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"Czeski szczep" koronawirusa jest dość
popularny
Podobnie jak duński w białku S wirusa brakuje mu dwóch aminokwasów.
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Dziś Blue Monday czyli "najbardziej
depresyjny dzień roku"
Uważa się, że to najbardziej depresyjny dzień w roku, choć ta teoria nie ma żadnego potwierdzenia.

18-01-2021

W czwartek poznamy zwycięzców konkursu
Popularyzator Nauki 2020
Nagrody i wyróżnienia otrzymają uczeni, społecznicy, zespoły i instytucje.
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