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Wątpliwości wokół raportu o skażeniu
bałtyckich ryb
Z opublikowanego w ubiegłym tygodniu raportu WWF wynika m.in., że w latach 1980-90 wraz
z rybami wyławianymi z Bałtyku wyławiano też rocznie 31 kg toksycznego związku. Zdaniem WWF,

środek ten (o nazwie PCB) może m.in. przyczyniać się do powstawania nowotworów.
W piątek resort rolnictwa, a wcześniej MIR zaprzeczyły tym doniesieniom, powołując się na badania
prowadzone w MIR, z których wynika, że ilość zanieczyszczeń w morzu nie przekracza
dopuszczalnych norm.
MIR oświadczył m.in., że w latach 2001-2003 przebadano 550 próbek ryb bałtyckich i w żadnej
z nich nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych zawartości m.in. metali toksycznych (rtęć, kadm,
arsen, ołów).
W oświadczeniu WWF wyjaśnia, że różnica w rezultatach badań ekologów i MIR wynika m.in. z faktu,
że Instytut badał zawartość innych substancji niż WWF.
Ekolodzy badali ryby pod kątem skażenia substancjami bromoorganicznymi, występującymi np.
w sprzęcie elektronicznym czy obiciach tapicerskich. Ich zdaniem, substancje te są rakotwórcze
i mogą m.in. wpływać na zaburzenia płodności. JS/ PZ/
PAP - Nauka w Polsce, 1 lutego 2005
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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.
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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.
Informacje dnia: Lek na COVID-19, wśród kandydatów m.in. na HIV Sztuczne neurony światłem
komunikują się z prawdziwymi Po wiosennych burzach pyłki roślin wciąż utrzymują się w powietrzu
Aplikacje w walce z pandemią – krok w stronę powszechnej inwigilacji? Podczas pandemii ręce
należy myć co najmniej 6 razy dziennie Badacze testują przeciwciało, które niszczy SARS-CoV-2 Lek
na COVID-19, wśród kandydatów m.in. na HIV Sztuczne neurony światłem komunikują się z
prawdziwymi Po wiosennych burzach pyłki roślin wciąż utrzymują się w powietrzu Aplikacje w walce
z pandemią – krok w stronę powszechnej inwigilacji? Podczas pandemii ręce należy myć co najmniej
6 razy dziennie Badacze testują przeciwciało, które niszczy SARS-CoV-2 Lek na COVID-19, wśród
kandydatów m.in. na HIV Sztuczne neurony światłem komunikują się z prawdziwymi Po wiosennych
burzach pyłki roślin wciąż utrzymują się w powietrzu Aplikacje w walce z pandemią – krok w stronę
powszechnej inwigilacji? Podczas pandemii ręce należy myć co najmniej 6 razy dziennie Badacze
testują przeciwciało, które niszczy SARS-CoV-2

Partnerzy

●
●
●
●
●
●
●

Baza wiedzy
Forum
Humor
Regulamin
Oferta reklamy
O nas

●

Copyright © 2013 by Laboratoria.net | Aktualizacja: 25.05.2020 12:59

