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Speciál: Roztroušená skleróza 
 
Roztroušená skleróza je devastující onemocnění, které bere pacientům fyzickou pohyblivost. 
Přes několikaletý výzkum zatím zůstává příčina nejasná a nejsou známy ani účinné léčebné 
strategie. Pokrok je sice pomalý, ale měřitelný. Studie z Kanady začíná odhalovat složité 
interakce mezi genetikou, geografií a virovými infekcemi, které mohou být podkladem 
nemoci (článek na straně S4). Pro progresivní formy onemocnění, které byly až donedávna 
do značné míry opomíjeny, začínají být slibné nové způsoby léčby, z nichž mnohé používají 
stávající léky (S7). V dalším článku jsou vyzýváni vědci, aby vyvinuli nové druhy klinického 
hodnocení testování různých kombinací léků k léčbě progresivní roztroušené sklerózy (S10). 
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Evoluce genomu a chemorezistence nádorů ze zárodečných buněk 
 
Nádory vytvořené ze zárodečných buněk (vyvíjejí se v embryu, aby se staly buňkami 
reprodukčního systému) mají tendenci být citlivější k chemoterapii než jiné druhy rakoviny. 
Vědci nyní provedli klinické celoexomové a transkriptomové sekvenování nádorových 
zárodečných buněk od pacientů s různými klinickými obrazy. Zjistili, že se tyto nádorové 
buňky liší: mají větší chromozomální reciproční ztrátu heterozygotnosti a více mutací v 
KRAS. 
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Organizace a funkce receptorových komplexů mGlu a GABAB 
 
Dva hlavní neurotransmitery v mozku, glutamát a y-aminomáselná kyselina (GABA), 
přenášejí synaptické signály aktivací rychle působících iontových kanálů řízených 
ligandy a pomaleji působícími mGlu a GABAB receptory. mGlu a GABAB jsou receptory 
spojené s G-proteinem a jsou to atraktivní lékové cíle u neurologických chorob. V 
tomto přehledovém článku autoři diskutují biofyzikální a strukturální studie, které 
ukazují aktivační mechanismy mGlu a GABAB, stejně jako epigenomické přístupy, 
které odhalily interakce proteinů a následných signálních drah. Tyto studie mohou 
ukázat nové možnosti pro vývoj nových léčiv. 
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