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Google zadba o Twoje zdrowie

Kolejny projekt Google ma wyjaśnić, na czym
właściwie polega dobry stan zdrowia – informuje „New Scientist”.

Najnowszy projekt firmy ma wyjaśnić biologiczne podstawy dobrego stanu zdrowia. Zajmująca się
eksperymentalnymi technologiami sekcja Google X we współpracy z Duke University z Północnej
Karoliny oraz kalifornijskim Stanford University rozpoczęła badania na 175 ochotnikach. Naukowcy
zsekwencjonują ich genomy, będą pobierać płyny ustrojowe, przeanalizują dietę, stosowanie leków
oraz dane dotyczące zdrowia rodziny.

Jak zaznacza Robert Califf z Duke University, jednocześnie badanych będzie więcej parametrów
biologicznych i fizjologicznych niż można sobie było do niedawna wyobrazić. W najbliższych latach
planowane jest powiększenie badanej grupy do kilku tysięcy osób.

To już trzeci projekt Google dotyczący biologii i medycyny – obok spółki Calico zajmującej się
badaniem procesów starzenia oraz prac nad inteligentną soczewką kontaktową z czujnikami, które
mierzą poziom glukozy u chorych na cukrzycę.
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Skóra z butelki leczy rany oparzeniowe
Hodowlą skóry zajmują się pracownicy Banku Tkanek CLO.
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Wele osób po przejściu COVID nadal wymaga
pomocy
Powiedział PAP krajowy konsultant w dziedzinie fizjoterapii.

18-05-2022

Działanie innowacyjnej metody
terapeutycznej pracy z koniem
Bada je psycholożka z UŁ.
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Szkodliwy wpływ alkoholu na ryzyko
nowotworów
Nasilają je nadwaga lub otyłość.
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Dieta śródziemnomorska może łagodzić
depresj u mężczyzn
Informuje „The American Journal of Clinical Nutrition”.
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Co czwarty Brytyjczyk cierpi z powodu
chronicznego bólu
Wykazały badania Ipsos dla BBC News.
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Delta może powrócić
Omikron nie wyeliminował tego wariantu SARS-CoV-2.
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Świńskie serce przeszczepione umierającemu
było zakażone wirusem
Iinformuje „MIT Technology Review”.
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