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Ameba inkubatorem dla bakterii
chorobotwórczych
Ameby są niemal wszechobecne - można je znaleźć na roślinach, glebie, w większości zbiorników
wodnych, w przewodzie pokarmowym człowieka i zwierząt. Szpitale też nie są wolne od ameb.

Ameba Acanthamoeba polyphaga zwykle wchłania i trawi napotykane bakterie. Wśród nich trafiają
się gronkowce złociste oporne na metycylinę i wiele innych antybiotyków. Te chorobotwórcze
bakterie nie ulegają jednak strawieniu - przeciwnie, potrafią się namnażać wewnątrz ameby. Jak
odkryli naukowcy z zespołu prof. Michaela Browna (University of Bath) w obecności ameb liczebność
gronkowców wzrastała 1000-krotnie.
Także niebezpieczne bakterie Legionella potrafią się rozmnażać w amebach, a następnie są
uwalniane do otoczenia. "Wychowane" wewnątrz ameby Legionelle są mniej wrażliwe na środki
przeciwbakteryjne i bardziej inwazyjne niż te same bakterie żyjące wolno. Podobny efekt może
występować wśród gronkowców.
Ameby - w postaci odpornych cyst - są często roznoszone przez prądy powietrzne, co ułatwia
rozprzestrzenianie się również zawartym w nich bakteriom. Zdaniem brytyjskich naukowców szpitale
powinny zająć się zwalczaniem ameb równie energicznie, co walką z bakteriami.
PAP
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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.

18-01-2021

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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