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Wirusowa terapia
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) jest najczęstsza przyczyna nieodwracalnej utraty
wzroku po 50. roku życia w krajach rozwiniętych. W AMD dochodzi do degeneracji plamki żółtej obszaru siatkówki odpowiadającego za centralne, najostrzejsze widzenie. Wysiękowa postać
zwyrodnienia plamki może prowadzić do poważnej utraty wzroku w ciągu zaledwie kilku miesięcy,

a nawet szybciej. Postać sucha jest częstsza, postępuje wolno i rzadziej prowadzi do utraty wzroku.
Najczęściej choroba dotyczy najpierw jednego oka, ale może pozostać niezauważona, bo zdrowe oko
przejmuje funkcje chorego.
Najniebezpieczniejsze jest wysiękowe AMD, które można leczyć za pomocą terapii fotodynamicznej
lub zastrzyków wykorzystujących metody biologii molekularnej. Pozwala to nie tylko zatrzymać
chorobę, ale nawet uzyskać poprawę widzenia. Tego typu leczenie polegające na comiesięcznych
wstrzyknięciach leku do gałki ocznej samo wiąże się z ryzykiem infekcji, która może nawet
spowodować utratę wzroku. Zespołowi Matthew Campbella z Trinity College w Dublinie udało się
wyleczyć oczy myszy, czasowo osłabiając barierę pomiędzy krwią a okiem. Badacze wykorzystali
technikę zwaną interferencją RNA (RNAi), aby zablokować wytwarzanie klaudyny-5, białka, które
w normalnych warunkach zapewnia barierze szczelność. Terapia RNAi nie jest na razie dostatecznie
bezpieczna, by można ją było stosować u ludzi ponieważ przełamanie bariery następuje także
pomiędzy krwią a mózgiem. Dlatego naukowcy pracują nad sposobem zablokowania produkcji
klaudyny-5 wyłącznie w oku. Chcą wykorzystać terapię genową przy użyciu zmodyfikowanego wirusa,
który wytwarza RNA tylko w obecności antybiotyku zwanego doksycykliną. Pacjenci potrzebowaliby
tylko jednego zastrzyku do oka, aby dostarczyć tam wirusa. Później wystarczyłyby comiesięczne
doustne podawanie antybiotyku - dwa dni później można by podawać dożylnie lek na AMD.
Magdalena Lech
http://laboratoria.net/aktualnosci/4310.html
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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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