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Nowa choroba układu odpornościowego
Nasz organizm broni się przed inwazją mikroorganizmów dzięki umiejętności ich rozpoznawania
i eliminowania. Ważnym elementem tej reakcji jest odczyn zapalny - z gorączką, bólem,
i podwyższona liczba białych ciałek we krwi oraz rozszerzeniem naczyń krwionośnych
w zaatakowanym rejonie organizmu. Taka reakcja pozwala odizolować i zniszczyć patogen, ostrzega

też, że coś jest nie tak.
Międzynarodowy zespół naukowców, w skład którego wchodzili specjaliści z Francji, Hiszpanii,
Izraela, Portugalii, Tajlandii, Turcji, USA i Węgier odkrył u dziewięciorga dzieci w wieku od 3 do 16
lat dziwną chorobę, w której pospolite bakterie - pneumokoki i gronkowce - nie wywoływały reakcji
zapalnej - nie podnosiła się temperatura ani nie rósł poziom białych krwinek.
Troje z dzieci zmarło.Najdziwniejsze było to, że chore dzieci świetnie radziły sobie z innymi
rodzajami infekcji i prawidłowo reagowały na antybiotyki czy szczepionki - co znaczy, że ich system
odpornościowy zwalczał pozostałe zarazki i wytwarzał przeciwciała.
Analiza genetyczna wykazała, że winna jest mutacja genu o nazwie myD88, odpowiadającego za
wykrywanie i niszczenie szkodliwych bakterii. Potwierdziły to badania przeprowadzone na
zwierzętach, u których zmieniono ten gen.
Sześcioro z dziewięciorga dzieci (w wieku od 3 do 16 lat) dzięki przyjmowaniu antybiotyków może
prowadzić niemal normalne życie.
PAP/Onet
http://laboratoria.net/aktualnosci/5104.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.

31-03-2020

Naukowcy opracowali nową metodę
poszukiwania fal grawitacyjnych
W jego składzie znalazł się badacz z Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika PAN.
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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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