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Zdjęcie zrobione z bakterii
Szczegóły eksperymentu publikuje "Nature" (na niezwykłym zdjęciu utrwalono tytuł czasopisma).
W doświadczeniu wykorzystano bardzo popularne bakterie Escherichia coli żyjące na co dzień
w jelitach ssaków i znane z tego, że błyskawicznie się rozmnażają oraz dają się łatwo hodować
w laboratoriach. Z tego powodu naukowcy chętnie korzystają z ich usług. Tym razem E. coli zostały

wzbogacone o gen, który w innym jednokomórkowcu - fotosyntetyzującej cyanobakterii - kontroluje
produkcję światłoczułego pigmentu.
Z tak zmodyfikowanych mikroorganizmów studenci (uczestniczący w ogłoszonym przez inną
amerykańską uczelnię MIT konkursie na "genetycznie zmodyfikowaną maszynę") utworzyli cieniutką
matę reagującą na wielogodzinne naświetlanie czerwonym światłem. W efekcie powstała
czarno-biała fotografia przypominająca tę wykonaną na papierze, tylko znacznie dokładniejsza. To
zasługa olbrzymiej ilości bakterii, z których każda inaczej reagowała na naświetlanie, w zależności
od natężenia światła. Autorzy badań twierdzą, że z E. coli można również zbudować superczułą
kamerę filmową.
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W Polsce wzrost obszarów zurbanizowanych
Przewyższa on przyrost liczby ludności - informuje Uniwersytet Warszawski.

22-01-2021

Kolejna jednodawkowa szczepionka
przeciwko COVID-19
Amerykańskiej firmy Johnson&Johnson może być skuteczna nawet w 100 proc.

22-01-2021

Europejski Zielony Ład może zwiększyć
emisję CO2 w innych państwach
Może on zwiększyć emisję CO2 w innych państwach.

22-01-2021

EMA opublikowała uzupełniony raport o
szczepionce firmy Moderna
Najczęstsze zaobserwowane w badaniach działania niepożądane to ból w miejscu wstrzyknięcia.

22-01-2021

Nie ma górnej granicy ćwiczeń
Im jest ich więcej, tym lepiej dla serca i dla zdrowia.

22-01-2021

"Czeski szczep" koronawirusa jest dość
popularny
Podobnie jak duński w białku S wirusa brakuje mu dwóch aminokwasów.

18-01-2021

Dziś Blue Monday czyli "najbardziej
depresyjny dzień roku"
Uważa się, że to najbardziej depresyjny dzień w roku, choć ta teoria nie ma żadnego potwierdzenia.

18-01-2021

W czwartek poznamy zwycięzców konkursu
Popularyzator Nauki 2020
Nagrody i wyróżnienia otrzymają uczeni, społecznicy, zespoły i instytucje.
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