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Drugie Warsztaty "DNA - Encyklopedia Życia"
zakończone
W Warszawie w SGGW można było wysłuchać fascynujących wykładów dotyczących biologii
syntetycznej, poznawania genomu ludzkiego, żywności genetycznie zmodyfikowanej, klonowania

zwierząt czy terapeutycznego zastosowania komórek macierzystych. Mimo ładnej pogody za oknem
frekwencja dopisała - każdemu wystąpieniu przysłuchiwało się około 150 osób. Również pokazy
i eksperymenty okazały się wyjątkowo ciekawe dla uczestników Warsztatów. Zwiedzający mieli do
dyspozycji 23 stanowiska, przy których między innymi izolowali swoje DNA, wykonywali preparaty
mikroskopowe z własnych komórek, podziwiali świecące bakterie i niebieskie pomidory. Laboratoria,
gdzie odbywały się te zajęcia, przez cały weekend 4-5 kwietnia były pełne odwiedzających, chcących
wcielić się w rolę biotechnologa.
więcej na stronie SGGW
http://laboratoria.net/aktualnosci/5348.html

25-05-2020

Lek na COVID-19, wśród kandydatów m.in. na
HIV
Znane często od dawna i zarejestrowane do leczenia innych chorób leki mogą się okazać skuteczne
w przypadku zakażenia koronawirusem.
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Sztuczne neurony światłem komunikują się z
prawdziwymi
Międzynarodowy zespół badaczy połączył sztuczną i naturalną sieć neuronów za pomocą
niebieskiego światła.
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Po wiosennych burzach pyłki roślin wciąż
utrzymują się w powietrzu
Wbrew przypuszczeniom, po wiosennych burzach uczulające fragmenty ziaren pyłków roślin
utrzymują się w powietrzu godzinam.

25-05-2020

Aplikacje w walce z pandemią – krok w stronę
powszechnej inwigilacji?
O tym, jak skuteczne są tego typu programy i czy stwarzają zagrożenie dla prywatności, mówi PAP
dr Szymon Wierciński.
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Podczas pandemii ręce należy myć co
najmniej 6 razy dziennie
Mycie rąk od sześciu do dziesięciu razy dziennie dobrze chroni przez zakażeniami wywoływanymi
m.in. przez koronawirusy.
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Badacze testują przeciwciało, które niszczy
SARS-CoV-2
Naukowcy opisali cząsteczkę, która w laboratoryjnych testach skutecznie unieszkodliwia
koronawirusy.

22-05-2020

Zaburzenia krzepnięcia wskazują na ryzyko
komplikacji w COVID-19
Dzięki badaniom krzepnięcia krwi można zidentyfikować pacjentów z COVID-19.

22-05-2020

Medyna nuklearna pomaga, gdy zawodzą inne
metody
Pozwala badać i leczyć różnego typu schorzenia, gdy zawodzą inne metody – przekonują eksperci.
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