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Australijskie drzewa jadowite jak pająki
Kłujące drzewa znane wśród Australijczyków jako gympie-gympie wytwarzają podobną
toksynę co pająki i skorpiony – informuje pismo “Science Advances”.

Łacińska nazwa groźnego drzewa to Dendrocnide excelsa. Występują głównie w lasach deszczowych
północno-wschodniego stanu Queensland. Dorasta 40 metrów wysokości, a jego szerokie, owalne lub
sercowate liście pokryte są kłującymi włoskami przypominającymi budową i działaniem igły do
zastrzyków.
Ten, kto dotknie liścia Dendrocnide excelsa odczuwa intensywne pieczenie, które po kilku godzinach
zmienia się w ból porównywany do przytrzaśnięcia drzwiami samochodu. Ból taki może się
utrzymywać kilka dni, a nawet tygodni. Pierwsza pomoc polega na pozbyciu się wbitych w ciało
włosków, czego najłatwiej dokonać za pomocą plastrów do depilacji. Badający gympie-gympie
specjaliści zabezpieczają ręce grubymi rękawicami dla spawaczy. Choć nie było to łatwe, rdzenni
Australijczycy używali włókien z tej rośliny do produkcji sieci i lin. Wiele australijskich zwierząt nic
sobie nie robi z włosków i zjada zarówno liście, jak i owoce.
Zespół prof. Iriny Vetter z University of Queensland odkrył, że neurotoksyny wytwarzane przez
kłujące drzewa (nazwane przez nich „gympietides”) są bardzo podobne do toksyn pająków
i skorpionów. Ich struktura molekularna przypomina węzeł, co pozwala na splątanie się i wielokrotne
atakowanie receptorów bólu u ofiary. Badacze mają nadzieję, że poznanie mechanizmu związanego
z bólem ułatwi jego zwalczanie.
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Kontakt z naturą pomaga chronić psychikę w
czasie epidemii
Dobrze działają zarówno odwiedziny terenów, jak i samo spoglądanie przez okno.
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Ślady demencji w siatkówce
Mogą odzwierciedlać zmiany zachodzące w mózgu nawet na wczesnym etapie rozwoju demencji.
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Gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej
W środę 2 grudnia odbędzie się gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2020.
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Sztuczna inteligencja "widzi" szum w uszach
Przewlekły szum w uszach pojawia się u około 15 proc. dorosłych.
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Co znaczy wysoki procent testów pozytywnych?
Oceniła ekspertka WHO dr Catherine Smallwood.
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Ponad 100 studentów SUM wolontariuszami
w szpitalach „covidowych”
Rekrutują się przede wszystkim z kierunków pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego.
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Co zrobić, gdy miało się kontakt z osobą
zakażoną koronawirusem?
Podpowiadamy, jakie są aktualne wytyczne służb sanitarnych i przepisy prawa.
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Co robić w czasie pandemii, gdy coś w
zdrowiu dolega
Niepokojące objawy? Nie poddawaj się i szukaj profesjonalnej pomocy.
Informacje dnia: Kontakt z naturą pomaga chronić psychikę w czasie epidemii Ślady demencji w
siatkówce Gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Sztuczna inteligencja "widzi"
szum w uszach Co znaczy wysoki procent testów pozytywnych? Ponad 100 studentów SUM
wolontariuszami w szpitalach „covidowych” Kontakt z naturą pomaga chronić psychikę w czasie
epidemii Ślady demencji w siatkówce Gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Sztuczna inteligencja "widzi" szum w uszach Co znaczy wysoki procent testów pozytywnych? Ponad
100 studentów SUM wolontariuszami w szpitalach „covidowych” Kontakt z naturą pomaga chronić
psychikę w czasie epidemii Ślady demencji w siatkówce Gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej Sztuczna inteligencja "widzi" szum w uszach Co znaczy wysoki procent testów
pozytywnych? Ponad 100 studentów SUM wolontariuszami w szpitalach „covidowych”

Partnerzy

