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DNA w walce z przestępcami
Opisuje wszystkie cechy człowieka i jest niepowtarzalny – właśnie dlatego badanie kodu DNA to
najbardziej wiarygodny dowód przestępstwa. Wystarczy porównać ślady DNA pozostawione na
miejscu przestępstwa z próbką pobraną od podejrzanego. Prawdopodobieństwo pomyłki jest
minimalne – według naukowców – 1 do kilku miliardów.

Raz zidentyfikowany przestępca nigdy nie będzie już anonimowy. Może to być włos, ślina czy
fragment naskórka. Ich badaniem zajmuje się 11 laboratoriów policyjnych w Polsce.
W Poznaniu, badania DNA mają pomóc w wykryciu sprawców zbrodni sprzed lat. Powołano policyjną
super grupę, która zajmie się m.in. tajemniczym zniknięciem dziennikarza „Gazety Poznańskiej”
Jarosława Ziętary. Przez 12 lat nie znaleziono jego ciała.
Bazy danych śladów genetycznych działają w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwecji
i Niemczech. Niemiecka policja za pomocą badań DNA szuka przestępcy, który przysłał paczkę
z ładunkiem wybuchowym do polskiego konsulatu w Monachium. Badania kodu genetycznego
zmniejszą też liczbę sądowych pomyłek.
W Stanach Zjednoczonych po 22 latach z więzienia zwolniono mężczyznę niesłusznie skazanego za
zbrodnię. Banki DNA to przyszłość kryminalistyki. Przestępca może uniknąć zostawienia odcisków
palców, ale ślady DNA zostawi zawsze.
kgr, swo, TVP
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Zawał serca: jak udzielić pomocy?
Kluczową sprawą jest zatem wiedza o tym, jak rozpoznać zawał i jak pomóc osobie, u której zawał
podejrzewamy.
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Węgiel brunatny kontra wirusy
Substancje obecne w węglu brunatnym mogą pomóc w zwalczaniu wirusów kleszczowego zapalenia

mózgu – informuje pismo „Scientific Reports”.
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Nieprawidłowe ciśnienie krwi wpływa na
ryzyko demencji
Wykazano to w trakcie badania z udziałem ponad 4700 uczestników, trwającym aż dwie i pół dekady.
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Nowy typ zegara molekularnego
Opracowano nowy typ zegara molekularnego - wykorzystuje on stany obecne w cząsteczkach
dwuatomowych.
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Polacy pracują nad nowym EKG
W operacjach wszczepienia bajpasów kardiochirurgom przydałoby się urządzenie pozwalające
rejestrować sygnał EKG bezpośrednio z powierzchni bijącego serca.
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Jakie są przyczyny otyłości?
Współczesny świat nie pomaga w utrzymaniu prawidłowej wagi. Sprawdź, dlaczego tyjemy na potęgę.
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Hipercholesterolemia rodzinna: ryzyko
zawału w młodym wieku
Wysoki cholesterol znacząco zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycy i epizodu sercowo-naczyniowego:
zawału serca lub udaru mózgu.
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Uprawy bananów bezpieczniejsze dzięki
sztucznej inteligencji
Łatwe do wykorzystania narzędzie bazujące na sztucznej inteligencji pomoże w wykrywaniu chorób i
szkodników bananowców.
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