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Dieta wpływa na płeć dziecka
Według badaczy z brytyjskich uniwersytetów w Exeter i Oxfordzie, wysokokaloryczna dieta
z regularnie spożywanymi śniadaniami zwiększa prawdopodobieństwo urodzenia syna. Eksperci
podejrzewają, że współczesna moda na niskokaloryczne diety może tłumaczyć, dlaczego w krajach
rozwiniętych rodzi się coraz mniej chłopców.

PAP/Onet.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/5068.html

20-09-2021

Niemal 3,2 mln zł dla 77 badaczy w konkursie
MINIATURA 5
Narodowe Centrum Nauki opublikowało drugą listę rankingową w konkursie.

20-09-2021

Obecnie trzecia dawka szczepionki nie dla
każdego
Szczepienia chronią w przypadku wszystkich głównych wariantów wirusa.

20-09-2021

Naukowcy coraz lepiej rozumieją wpływ
SARS-CoV-2 na organizm
Informuje pismo “The Scientist”.

20-09-2021

Dodatek cukru usprawnił baterie
Australijscy badacze opracowali litowo-siarkowe baterie.

20-09-2021

Jest prawdopodobne, że szczepionki przeciw
COVID-19 będziemy brać...
Mówi w rozmowie z PAP krajowy konsultant ds. immunologii klinicznej.

20-09-2021

Mobilna instalacja artystyczna inspirowana
zjawiskami fizyki kwantowej
W nowej instalacji widz będzie uczestniczył, będzie do niej wchodził.

20-09-2021

Szczepionka złagodzi istotnie przebieg
choroby
Zdaniem prof. J.Zajkowskiej promocja szczepień w Polsce jest nadal niedostateczna.

17-09-2021

Niewielki wzrost zanieczyszczenia powietrza
zwiększa ryzyko chorób...
Wynika z międzynarodowego badania.
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