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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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Lek na COVID-19, wśród kandydatów m.in. na
HIV
Znane często od dawna i zarejestrowane do leczenia innych chorób leki mogą się okazać skuteczne
w przypadku zakażenia koronawirusem.
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Sztuczne neurony światłem komunikują się z
prawdziwymi
Międzynarodowy zespół badaczy połączył sztuczną i naturalną sieć neuronów za pomocą
niebieskiego światła.
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Po wiosennych burzach pyłki roślin wciąż
utrzymują się w powietrzu
Wbrew przypuszczeniom, po wiosennych burzach uczulające fragmenty ziaren pyłków roślin
utrzymują się w powietrzu godzinam.
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Aplikacje w walce z pandemią – krok w stronę
powszechnej inwigilacji?
O tym, jak skuteczne są tego typu programy i czy stwarzają zagrożenie dla prywatności, mówi PAP
dr Szymon Wierciński.
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Podczas pandemii ręce należy myć co
najmniej 6 razy dziennie
Mycie rąk od sześciu do dziesięciu razy dziennie dobrze chroni przez zakażeniami wywoływanymi
m.in. przez koronawirusy.
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Badacze testują przeciwciało, które niszczy
SARS-CoV-2
Naukowcy opisali cząsteczkę, która w laboratoryjnych testach skutecznie unieszkodliwia
koronawirusy.

22-05-2020

Zaburzenia krzepnięcia wskazują na ryzyko
komplikacji w COVID-19
Dzięki badaniom krzepnięcia krwi można zidentyfikować pacjentów z COVID-19.

22-05-2020

Medyna nuklearna pomaga, gdy zawodzą inne
metody
Pozwala badać i leczyć różnego typu schorzenia, gdy zawodzą inne metody – przekonują eksperci.
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