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Golce nauczą nas pokonywać ból

Golce (Heterocephalus glaber) już od wielu lat przykuwają uwagę
naukowców. Te ślepe i pozbawione owłosienia kretoszczury tworzą bowiem duże podziemne
kolonie, podzielone na kasty do złudzenia przypominające hierarchię panującą w pszczelim
ulu. Nie jest to jednak ich jedyna charakterystyczna cecha. Są one również m.in. niezwykle
odporne na wysokie stężenia dwutlenku węgla panujące w zatłoczonych korytarzach ich
norek.
Jak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez naukowców z University of Illinois
(Chicago), ów niezwykła wytrzymałość na kwaśne środowisko jest związana z brakiem pobudliwości
specyficznych włókien nerwowych, które u innych gatunków, takich jak np. szczury i myszy,
warunkują fizjologiczną i behawioralną odpowiedź na szkodliwe opary.
Odkrycie to może okazać się pomocne podczas leczenia przewlekłych stanów bólowych, które
w większości przypadków są spowodowane właśnie zakwaszeniem uszkodzonych tkanek.
Źródło: www.e-biotechnologia.pl
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Drugi rok pandemii i nastroje mieszkańców
Polski nie najweselsze
Wynika z najnowszego sondażu CBOS.
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Obraz depresji jest różny w mózgach kobiet i
mężczyzn
Naukowcy namierzyli te różnice.
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Co dziesiąta osoba może zakażać po więcej
niż 10 dniach
Donoszą naukowcy na łamach pisma „International Journal of Infectious Diseases”.
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Dlaczego ludzie oszukują samych siebie?
Oszukiwanie się jest normalne, powszechne i może być przydatne, ale tylko na krótką metę.
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Jagody goji mogą chronić przed utratą
wzroku związaną z wiekiem
Donosi pismo „Nutrients”.
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Badaczka z instytutu PAN - z prestiżowym
grantem EMBO
Dotyczy procesów rakotwórczych w organizmie człowieka.
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Mutacje SARS-CoV-2 u jeleni
skomplikowałyby strategię walki z pandemią
Ekspert: mutacje SARS-CoV-2 u jeleni skomplikowałyby strategię walki z pandemią
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System oceny pracy naukowej powinien być
przejrzysty
Ocenił w rozmowie z PAP prawnik, prof. Piotr Stec z Uniwersytetu Opolskiego.
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