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Rodzaj zegara biologicznego reguluje ilość
kręgów
Żaby mają kręgosłup składający się z 10 kręgów, ludzie z 33, a niektóre węże z ponad 300.
Dotychczas nie było wiadomo jaki sygnał biologiczny reguluje liczbę kręgów wśród różnych

gatunków zwierząt i dlaczego pod tym względem tak bardzo się między sobą różnią.
Liczba segmentów czyli tzw. somitów w rozwijającym się zarodku odzwierciedla liczbę przyszłych
kręgów u dojrzałego zwierzęcia. Olivier Pourquié wraz z kolegami ze Stowers Institute for Medical
Research w Kansas City badał jak geny kontrolują rozwój somitów u węża zbożowego, ulubionej ryby
genetyków danio pręgowanego (z ang. zebrafish), kury i myszy.
Naukowcy odkryli, że liczba segmentów jest determinowana przez tempo rytmicznej produkcji
nowych somitów i ich wzrostu, tzw. zegar segmentacji, którego działanie odzwierciedla stosunek
pomiędzy powstawaniem nowych segmentów, a wzrostem już istniejących.
U węży powstaje w rozwoju więcej somitów ponieważ ich zegar segmentacji "tyka" szybciej niż
segmenty rosną - w rezultacie powstaje więcej małych somitów z takiej samej jak u innych zwierząt
ilości tkanki zarodkowej.
Podsumowując swoje badania naukowcy stwierdzili, że pomimo znacznych różnic w końcowej liczbie
somitów, a później kręgów, wszystkie kręgowce mają podobny mechanizm ich powstawania.
PAP/Onet
http://laboratoria.net/aktualnosci/5075.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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