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Nowo odkryty związek hamuje apetyt
Jak napisali naukowcy na łamach pisma "Cell Metabolism", najnowsze badania mogą zaowocować
nowym lekiem stosowanym w terapii otyłości i pokrewnych jej zaburzeń metabolizmu.
Badania naukowców z firmy biotechnologicznej (OSI)Prosidion zostały zainspirowane wcześniejszym

odkryciem, że naturalnie występujący związek tłuszczowy, etyloamid kwasu oleinowego, hamuje
apetyt i tycie u szczurów. Później okazało się, że wywiera on swoje działanie za pośrednictwem
białka komórkowego nazywanego w skrócie GPR119. Należy on do rodziny białek GPCR - tzw.
receptorów błonowych związanych z białkiem G. Dzięki nim komórki mogą odbierać sygnały ze
środowiska i odpowiednio na nie reagować. Obecnie znaczna grupa leków dostępnych na rynku
działa na receptory GPCR obecne w różnych tkankach.
Receptor GPR119 jest obecny przede wszystkim w komórkach trzustki i innych narządach układu
pokarmowego u ludzi i myszy. Wykrywa się go również w mózgu gryzoni. Jednak jego funkcja
pozostawała do tej pory tajemnicą.
Naukowcy z firmy (OSI) Prosidion poszukiwali związków, które mogłyby imitować działanie
etyloamidu kwasu oleinowego i jednocześnie były na tyle małe, by można je było zastosować jako leki.
W tym celu przejrzeli "bibliotekę" małych cząsteczek, która obejmuje setki tysięcy substancji
i natrafili na związek zaszyfrowany pod nazwą PSN632408.
Następnie podawali PSN632408 doustnie szczurom na wysokotłuszczowej diecie. Okazało się, że
związek (w dawce 100 miligramów na kg masy ciała) znacznie ograniczył apetyt gryzoni, tak że już
w ciągu pierwszych 24 godzin jadły one o ok. 10 proc. mniej niż szczury kontrolne.
Otyłe szczury, którym codziennie przez dwa tygodnie podawano PSN632408, również jadły mniej
i przybrały na wadze mniej niż szczury, którym nie podawano leku.
Dalsze badania wykazały, że u zwykłych szczurów na diecie bogatej w tłuszcz PSN632408 ograniczał
przyjmowanie pokarmu i tycie w podobny sposób, co obecnie używany lek na otyłość - sibutramina.
Jednak mechanizm jego działania jest inny.
Sibutramina wpływa poziom dwóch neuroprzekaźników w mózgu - serotoniny i noradrenaliny
i dlatego może dawać niepożądane skutki uboczne, np. podnosić ciśnienie krwi u niektórych
pacjentów, powodować zaparcia, bóle głowy czy bezsenność.
Zdaniem autorów najnowszej pracy, działanie PSN632408 powinno być dużo bardziej specyficzne,
gdyż wpływa on na receptor obecny przede wszystkim w układzie pokarmowym. W związku z tym
nowy lek nie powinien powodować istotnych skutków ubocznych.
W przyszłości naukowcy chcą lepiej zrozumieć mechanizm wybiórczego działania małej cząsteczki
PSN632408. Planują też znaleźć inne związki, które wpływają na receptor GPR119 i mogą pomóc
w leczeniu otyłości.
PAP
Skomentuj na forum

http://laboratoria.net/aktualnosci/4253.html

14-04-2021

Śląscy naukowcy opracowali model opieki
kardioonkologicznej
W publikacji opisano okres od marca 2016 r. do grudnia 2019 r.
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Blizny można leczyć
Blizna bywa dla pacjenta problemem nie tylko kosmetycznym.
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1/3 pracowników woli złożyć wypowiedzenie,
niż wrócić do biura
Wiele osób, które świadczą pracę z domu nie jest jeszcze gotowych na powrót do biura.
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COVID-19 wyzwala w płucach nieoczekiwany

mechanizm
W komórkach płuc wirus SARS-CoV-2 wyzwala szlak biochemiczny, zwany układem dopełniacza.
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Choroba meningokokowa jest lekceważona
Mimo, iż może w ciągu 24 godzin doprowadzić do zgonu dziecka.
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Przyjmujący leki alergicy są mniej podatni na
zakażenie COVID-19
Badania wskazują, że alergicy przyjmujący leki rzadziej zarażają się koronawirusem.
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Szczepionki mRNA a możliwość zakażenia
SARS-CoV-2
Możliwe jest złapanie koronawirusa po szczepieniu, ale ryzyko jest naprawdę niewielkie.

12-04-2021

Istnieje związek między szczepieniem
przeciwko grypie i...
Podobne dane płyną z całego świata, to wciąż nie udało się dokładnie tego ustalić.
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