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Zmarł Francis Crick, współodkrywca
struktury DNA
O śmierci uczonego (urodzonego w Wielkiej Brytanii), która nastąpiła w środę w La Jolla w Kalifornii,
poinformowało brytyjskie towarzystwo naukowe Royal Society. Przyczyny zgonu nie podano.

Odkrycie struktury DNA w 1953 roku było prawdziwym przełomem w nauce. Za to odkrycie Francis
Crick - wraz z Amerykaninem Jamesem Deweyem Watsonem i Nowozelandczykiem Mauricem
Hughem Frederickiem Wilkinsem - otrzymał w roku 1962 Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii
i medycyny.
Niezwykle długa cząsteczka DNA jest skręcona w formie podwójnej helisy (cząsteczki
przypominającej dwie skręcone nici połączone "szczebelkami"). W tej cząsteczce zapisany jest cały
plan budowy organizmu, zarówno bakterii, jak i człowieka.
"Francis Crick będzie pamiętany jako jeden z najwybitniejszych i najbardziej wpływowych
naukowców w historii" - powiedział Richard Murphy, prezes Salk Institute w La Jolla, (Kalifornia),
którego poprzednikiem na tym stanowisku był właśnie Crick.
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Terapie długodziałające szansą na poprawę
życia z HIV
Wydłużają one odstępy miedzy kolejnymi dawkami/
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Wiedza o kryzysie ma ogromne znaczenie w
sytuacji wojny
Kryzys związany z wojną wpływa na każdego z nas.
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Pokutuje przekonanie, że piorun może
uderzyć nas tylk w górach
A w mieście jest bezpiecznie?
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1/500 mężczyzn ma dodatkowy chromosom
płciowy
Takie zaburzenie wiąże się z większym ryzykiem różnych chorób.
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Bakterie powodujące dur brzuszny coraz
bardziej oporne na antybiotyki
Informuje pismo „The Lancet Microbe”.
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Udało się stworzyć uniwersalną komórkę
macierzystą
„To święty graal biologii” - mówią badacze.
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Sztuczna inteligencja wskazuje najkrótszą
drogę do szczęścia
Autorzy wykorzystali dane z amerykańskiego badania „Midlife in the US”.
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Próbki z Marsa na Ziemię?
Polacy pracują nad takim rozwiązaniem.
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