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Udało się wyizolować DNA Neandertalczyka
Francuscy i belgijscy badacze publikujący w piśmie "Współczesna Biologia" porównali pozyskane
DNA z materiałem genetycznym o połowę młodszych Neandertalczyków i próbkami DNA człowieka
współczesnego.

W swojej pracy sugerują, że najstarsi Neandertalczycy byli bardziej zróżnicowani genetycznie niż
poprzednio sądzono. Zubożenie genetyczne nastąpiło prawdopodobnie ze względów klimatycznych
lub z powodu chorób.
Badania wskazują też, że Neandertalczycy prawie wcale nie krzyżowali się z ludźmi współczesnymi,
którzy na kontynent europejski przybyli około 35 tysięcy lat temu i zastąpili tam swoich
poprzedników.
Neandertalczycy, którzy oprócz Europy skolonizowali też Bliski Wschód i Azję Środkową wyginęli 28
tysięcy lat temu.
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W sobotę Ziemia znajdzie się najdalej od
Słońca
Będzie wtedy oddalona od naszej dziennej gwiazdy o 152,095 mln km.
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Toniemy w elektronicznych śmieciach
W 2019 roku ilość elektronicznych odpadów z całego świata osiągnęła rekordową masę 53,6
milionów ton.

03-07-2020

Dlaczego meduzy są łakomym kąskiem dla
drapieżników
Meduzy nie stanowią źródła węglowodanów, tłuszczów ani białka.
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To co złe dla ekosystemu, jest dobre dla
pandemii
Niszczenie środowiska może sprawić, że pandemie będą bardziej prawdopodobne i trudniejsze do
opanowania.
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W pierwszych miesiącach pandemii dzieci
lepiej zniosły SARS-CoV-2
Dane zostały zebrane ze 131 badań i obejmują 7780 pacjentów w całym spektrum wieku dziecięcego.
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Obiecujące wyniki polskich badań nad nową
metodą wykrywania...
Zakończono testy na zwierzętach, teraz planowane są badania kliniczne, czyli na ludziach.
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Internet rzeczy - czy zmieni świat?
I co w światowym projekcie rozwoju tych technologii robią naukowcy z Politechniki Gdańskiej?
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Sosny mają silne właściwości antyoksydacyjne
Potwierdzili portugalscy chemicy i biolodzy po ponad trzech latach badań.
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