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Mleko kangura niszczy bakterie
Nowonarodzony kangur wallabi (Macropus eugenii) ma wielkość fasolki. Gdy trafia do torby, jego
układ immunologiczny nie jest jeszcze rozwinięty. Aby się bronić przed bakteriami, potrzebuje mleka
matki.
Właśnie w mleku wallabi Ben Cocks z Victoria Department of Primary Industries w Melbourne odkrył

substancję o działaniu przeciwbakteryjnym, która może znaleźć zastosowanie przy zwalczaniu
odpornych na antybiotyki bakterii chorobotwórczych.
Cząsteczka AGG01 ma wobec bakterii, takich jak Escherichia coli, działanie przeciwbakteryjne 100
razy silniejsze niż najmocniejsza postać penicyliny. Niszczy też cztery rodzaje bakterii Gramdodatnich i przynajmniej jeden szkodliwy grzyb.
AGG01 nie występuje u ssaków łożyskowych (w tym u człowieka), ponieważ po urodzeniu mają one
własny układ odpornościowy.
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Jakie są przyczyny otyłości?
Współczesny świat nie pomaga w utrzymaniu prawidłowej wagi. Sprawdź, dlaczego tyjemy na potęgę.
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Hipercholesterolemia rodzinna: ryzyko
zawału w młodym wieku
Wysoki cholesterol znacząco zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycy i epizodu sercowo-naczyniowego:
zawału serca lub udaru mózgu.
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Uprawy bananów bezpieczniejsze dzięki
sztucznej inteligencji
Łatwe do wykorzystania narzędzie bazujące na sztucznej inteligencji pomoże w wykrywaniu chorób i
szkodników bananowców.
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Magnetyczne nanorurki mogą usuwać
mikroplastiki z wody
Skręcone w spiralę węglowe nanorurki mogą oczyścić wodę z mikroplastiku, a dzięki magnetycznym
domieszkom nadają się do regeneracji.
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Alkohol pity podczas ciąży zmienia DNA
noworodka
Prenatalna ekspozycja na umiarkowane lub duże ilości alkoholu sprzyja długotrwałym zmianom
genetycznym u nowo narodzonych dzieci.
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Otwarty dostęp do ponad 300 tys. artykułów
w Bibliotece Nauki
Już ponad 300 tys. artykułów z tysiąca czasopism udostępnia Biblioteka Nauki, największy polski
serwis internetowy gromadzący czasopisma naukowe.
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Proteza ręki - wynalazek z "ciągiem dalszym"
MindHand to bioniczna proteza ręki, która powstaje, aby ułatwić życie niepełnosprawnym i osobom
po amputacji.
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Nadciąga burza? Szukaj schronienia!
Lato to w Polsce najbardziej burzowy sezon. Warto pamiętać, żeby w czasie burz unikać otwartej
przestrzeni, nie stawać pod drzewami, a także chronić sprzęt elektryczny.
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