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Pasożyty sprzyjają zakażeniu wirusem HIV
Zespół Evana Secora z US Centers for Disease Comtrol and Prevention zainfekował makaki
pasożytniczymi robakami Schistosoma, które co roku zakażają miliony mieszkańców Afryki.
Następnie zarówno małpom zakażonym, jak i nie zakażonym robakiem wstrzyknięto do odbytu
wirusa SHIV, spokrewnionego z HIV-em. Jak się okazało, do zakażenia wirusem dochodziło przy

20-krotnie mniejszej dawce, gdy w organizmie małpy były obecne pasożyty.
Jeśli zakażenie Schistosoma w podobny sposób podnosi ryzyko zakażenia u ludzi podczas stosunków
heteroseksualnych, może to wyjaśniać, dlaczego seks w Afryce jest bardziej ryzykowny niż
gdziekolwiek indziej.
Co druga kobieta jest tam zakażona schistosomami, które uszkadzają śluzówkę pochwy, stanowiącą
pierwszą barierę przed wirusem.
PAP/Onet
http://laboratoria.net/aktualnosci/4773.html
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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.

31-03-2020

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.
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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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