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Next Generation Sequencing - 21 czerwca w
Warszawie
Firma Cemed zaprezentuje wszystkie dostępne na rynku światowym platformy technologiczne.
Zaproszeni wykładowcy w praktyce wykorzystują te technologie. Międzynarodowi eksperci omówią

swoje doświadczenia oraz zasady i problemy interpretacji wyników badań uzyskiwanych metodą
NGS. Wykłady i dyskusje, zarówno te na sali jak i w kuluarach, pozwolą wprowadzić nowe pomysły
do codziennej pracy naukowej i laboratoryjnej.
Organizatorzy zapraszają biologów molekularnych i biotechnologów, diagnostów laboratoryjnych,
pracowników naukowych i studentów, lekarzy genetyków, onkologów, transplantologów oraz
wszystkich zainteresowanych przełomem w technologii sekwencjonowania kwasów nukleinowych.
Bliższe informacje na temat spotkania
http://laboratoria.net/aktualnosci/4994.html
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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.
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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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