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Nowy antybiotyk z ostryg
Artykuł na ten temat publikuje pismo "Biochemical and Biophysical Research Communications".
Zespół naukowców z Uniwersytetu Północnej Karoliny i Uniwersytetu Yale wyizolował nowy
antybiotyk z ostryg amerykańskiego gatunku - Crassostrea virginica. Ich rodzimym środowiskiem są

wody Atlantyku u wybrzeży Północnej Karoliny. Hodowle ostryg C. virginica są ponadto ważnym
źródłem dochodu dla wielu gospodarstw z tego regionu.
Związek, nazwany w skrócie AOD, należy do tzw. defensyn, czyli substancji, które pomagają
organizmom żywym zwalczać infekcje.
Badania wykazały, że AOD dobrze zwalcza bakterie Gram-dodatnie, np. gronkowca złocistego,
będącego przyczyną groźnych infekcji szpitalnych u ludzi, jak również Gram-ujemne, w tym bakterie
wywołujące groźne zatrucia pokarmowe, np. przecinkowiec Vibrio parahemolyticus.
Naukowcy uważają, że ich odkrycie pomoże chronić hodowle ostryg przed infekcjami bakteryjnymi,
przez co, z jednej strony, ograniczy straty materialne hodowców, a z drugiej - uchroni smakoszy
owoców morza przed zatruciami pokarmowymi.
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Jak koronawirus wpływa na Polaków
Z badań opinii i rynku przeprowadzonych w ostatnim czasie wyłania się bardzo ciekawy obraz życia
społecznego w czasach zarazy.
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Fizycy pokazują, jak splątać cząstki, które nie
miały ze sobą kontaktu
Polscy fizycy pokazali, jak wytworzyć dowolny typ splątania dla cząstek, które nigdy się nie spotkały.
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Naukowcy opracowali nową metodę
poszukiwania fal grawitacyjnych
W jego składzie znalazł się badacz z Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika PAN.
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Jakie drzewa najlepiej sadzić, żeby walczyć z
zanieczyszczeniem...
Które gatunki drzew najlepiej niwelują zanieczyszczenia powietrza przy drogach?
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Pracownicy i studenci Politechniki
Wrocławskiej produkują przyłbice
Dzięki wykorzystaniu technologii druku 3D na Wydziale Mechanicznym wytwarzane są m.in.
przyłbice ochronne.
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Jest kilka modeli rozwoju epidemii w Polsce
Mówienie dziś o tym, jak rozwinie się w Polsce epidemia to trochę wróżenie z fusów, można za to
wskazać kilka modeli takiego rozwoju .
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Akcja "Studenci Uczniom" - bezpłatne
korepetycje online
Uczniowie, którzy - wobec braku zajęć w szkołach - nie radzą sobie z nauką, mogą liczyć na wsparcie
starszych kolegów.

27-03-2020

Więcej wizyt u psychiatry czy psychologa, to
mniej śmierci
Badanie wykazało, że 41 proc. młodych ludzi, którzy popełnili samobójstwo miało w ostatnich 6
miesiącach postawioną diagnozę.
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