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Polacy rozwiązali zagadkę wirusa grypy, którą
psy zaraziły się od koni
Naukowcy poinformowali o wynikach swoich badań w liście opublikowanym w najnowszym numerze
prestiżowego tygodnika naukowego "Science". Ich zdaniem, wykrycie nowej mutacji pomaga

zrozumieć, w jaki sposób dochodzi do przenoszenia się wirusów między gatunkami. Może też być
pomocne w opracowaniu szczepionki przeciw wirusowi psiej grypy.
Na razie nie odnotowano przypadków przejścia tego wirusa na człowieka. Wprawdzie istnieje ryzyko,
że pies będzie źródłem nowych wirusów grypy dla ludzi, zwłaszcza że jest to najczęstszy zwierzęcy
towarzysz człowieka, ale - jak zaznacza von Grotthuss - wirus psiej grypy znacznie się różni
genetycznie od wirusa ptasiej grypy.
Jak przypomina Marcin von Grotthuss, pod koniec października 2005 roku w tygodniku "Science"
ukazał się artykuł informujący o badaniach wirusa grypy, który zdołał w całości "przeskoczyć"
z konia na psa. Psy zainfekowane tym wirusem miały ostre objawy, typowe dla tej choroby.
Praca była wówczas dziełem zespołu 27 naukowców z sześciu czołowych amerykańskich ośrodków
badawczych. Zidentyfikowali oni cztery mutacje w genomie psiego wirusa, ale nie udało im się
wytłumaczyć, w jaki sposób pomogły one w zaadaptowaniu się końskiego wirusa grypy w organizmie
psa.
Wyjaśnienia tej zagadki podjęli się Marcin von Grotthuss oraz Leszek Rychlewski. W tym celu
przeprowadzili oni analizę bioinformatyczną wirusa psiego i końskiego. Polegała ona na
porównywaniu sekwencji obu wirusów przy pomocy programów komputerowych.
W ten sposób udało im się wykryć nową, bardzo ważną mutację w genomie wirusa. To ona
prawdopodobnie umożliwiła mu zamaskowanie się przed układem odpornościowym psa i skuteczną
inwazję w jego organizmie. Jak tłumaczy von Grotthuss, jest to mutacja w genie kodującym
najważniejsze powierzchniowe białko wirusa grypy (tzw. hemaglutyninę). Białko to umożliwia
przyłączenie wirusa do komórki gospodarza i wtargnięcie do jej wnętrza.
Zdaniem badaczy, właśnie znaleziona przez nich mutacja umożliwiła (wraz z mutacjami odkrytymi
wcześniej przez zespół amerykański) przeskoczenie wirusa grypy końskiej na psa i wywołała wiele
przypadków grypy wśród psów różnej rasy w USA i Kanadzie, począwszy od stycznia 2004 r.
PAP - Nauka w Polsce, Joanna Morga
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W sobotę Ziemia znajdzie się najdalej od
Słońca
Będzie wtedy oddalona od naszej dziennej gwiazdy o 152,095 mln km.
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Toniemy w elektronicznych śmieciach
W 2019 roku ilość elektronicznych odpadów z całego świata osiągnęła rekordową masę 53,6
milionów ton.
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Dlaczego meduzy są łakomym kąskiem dla
drapieżników
Meduzy nie stanowią źródła węglowodanów, tłuszczów ani białka.
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To co złe dla ekosystemu, jest dobre dla
pandemii
Niszczenie środowiska może sprawić, że pandemie będą bardziej prawdopodobne i trudniejsze do
opanowania.
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W pierwszych miesiącach pandemii dzieci
lepiej zniosły SARS-CoV-2
Dane zostały zebrane ze 131 badań i obejmują 7780 pacjentów w całym spektrum wieku dziecięcego.
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Obiecujące wyniki polskich badań nad nową
metodą wykrywania...
Zakończono testy na zwierzętach, teraz planowane są badania kliniczne, czyli na ludziach.
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Internet rzeczy - czy zmieni świat?
I co w światowym projekcie rozwoju tych technologii robią naukowcy z Politechniki Gdańskiej?
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Sosny mają silne właściwości antyoksydacyjne
Potwierdzili portugalscy chemicy i biolodzy po ponad trzech latach badań.
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