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Jaskrawe owady wskazują lecznicze rośliny
Zawarte w niepozornych roślinach substancje mogą być przydatne na przykład w zwalczaniu
pasożytów i wirusów, a nawet nowotworów. Przeciwmalaryczna artemizyna pochodzi z chińskiej
rośliny Artemisia annua, zaś stosowana w leczeniu białaczki winkrystyna - to alkaloid barwinka
(Vinca maior).

Poszukiwanie leczniczych roślin w dżungli przypomina szukanie igły w stogu siana, choć dużą
pomocą jest tubylcza naturalna medycyna. Jednak Todd Capson, entomolog ze Smithsonian Tropical
Research Institute w Panamie odkrył, że wiele owadów żeruje właśnie na takich roślinach - a w
dodatku lubią się tym chwalić.
Biologicznie czynne związki występujące w roślinach często są trujące w dużych dawkach, toteż
przesycone nimi owady starają się ostrzec drapieżców, że nie warto ich atakować. Stąd jaskrawe
barwy - zwłaszcza czerwona i żółta - występujące na przykład u niektórych chrząszczy.
Podczas badań w terenie takie owady znajdywano na 9 z 10 okazów rośliny znanej z leczniczego
działania, podczas gdy podobnie wyglądające nieaktywne rośliny były odwiedzane tylko w 4 na 10
przypadków. Także liczba owadów na liściach jednej leczniczej rośliny była niemal 4 razy większa niż
w przypadku rośliny bez leczniczej aktywności.
Zdaniem Capsona jego prace powinny ułatwić zadanie poszukiwaczom nowych roślin leczniczych
i dać nowe argumenty obrońcom tropikalnych lasów. Oczywiście znalezienie rośliny, którą lubią
kolorowe żuczki nie oznacza jeszcze końca poszukiwań - zbadanie aktywnych substancji i ocena ich
leczniczego działania może trwać wiele lat.
PAP/Onet
http://laboratoria.net/aktualnosci/5154.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.
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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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