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Archeolodzy prowadzący prace wykopaliskowe na Cyprze odkryli pozostałości obozu wojskowego
Fenicjan sprzed ponad 2300 lat - donosi agencja Reuters.
więcej »
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Fundusze Inwestycyjne
Prosto,tanio i skutecznie-strategia aktywnego
inwestowania dla każdego.
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materiały, e-learning
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Naukowcy Yale University wyprodukować nowe płuca u szczurów. Do produkcji użyto komórek
płucnych, które namnożono w specjalnym bioreaktorze. Gotowy organ, wszczepiony szczurom podjął
funkcje oddechowe. Eksperyment jest pierwszym krokiem w regeneracji w pełni funkcjonalnej tkanki
płucnej - poinformował uniwersytet na swoje stronie internetowej.
więcej »

Skamieniałe kości zwierząt odkryte w Wietnamie
2010-06-29 2:00

Niemiecki - Nauka
w Niemczech na kursach dla początkujących i
zaawansowanych.
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Nowe płuca wyhodowane w laboratorium
2010-06-29 2:00
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Producent USB PenDrive
Najnowsza generacja USB PenDrive NANO
najmniejsza pamięć na świecie.

Budowle wojskowe sprzed ponad 2300 lat odkryte na Cyprze
2010-06-29 2:00
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Archeolodzy odkryli w jaskini w Wietnamie ponad 500 skamieniałych kości zwierząt należących do 12
gatunków - informuje serwis internetowy VietNamNet.
więcej »

Badania w ramach profilaktyki gruźlicy
2010-06-29 2:00
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Około 13 tysięcy osób zostanie przebadanych w ramach projektu profilaktyki zachorowań na gruźlicę
w Podlaskiem. Ambulans ze specjalistycznym sprzętem do badania płuc odwiedzi ponad 50 gmin
w regionie.
więcej »

Odkryto nowe geny cukrzycy
2010-06-29 2:00
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Udało się odkryć 12 nowych genów, których warianty zwiększają ryzyko cukrzycy typu 2 - informuje
serwis "BBC News".
więcej »
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Piorun uderzył w symbol greckiej stolicy
2010-06-29 2:00
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Odkryto Udało BBC News Piorun Niewiele Grecji
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Partenon Najprawdopodobniej Daily Mail

Niewiele zabrakło, by ateńczycy stracili jeden z symboli swojego miasta. Podczas burzy, jaka przeszła
nad stolicą Grecji piorun uderzył w Partenon. Najprawdopodobniej jednak antyczna świątynia tym
razem uniknęła zniszczeń - informuje serwis Daily Mail.
więcej »

Niezwykły Uczeni Hannover Dotyk Dotykanie
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Niezwykły eksperyment ws. teorii opisującej wszechświat
2010-06-29 2:00

0 wyświetleń

Uczeni z University of Hannover przeprowadzili niezwykły eksperyment, który ma pomóc w stworzeniu
teorii opisującej wszechświat.
więcej »

Dotyk jest przekonywujący
2010-06-28 6:00
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Dotykanie twardego lub miękkiego obiektu może wpłynąć na to, jak myślimy czy nawet jakie decyzje
podejmujemy - informuje "Science".
więcej »

http://www.e-info24.eu/nauka

2010-06-30

Aktualności z Polski i ze Świata, Nauka

Page 3 of 4

Polacy rozwiązali zagadkę lepkości w skali nano
2010-06-26 10:00

6 wyświetleń

We wnętrzach żywych komórek, gdzie lepkość środowiska nawet milion razy przewyższa lepkość wody,
białka powinny się poruszać niczym mucha w smole. Robią to jednak niewiele wolniej niż w wodzie.
Szukając wyjaśnienia tej zagadki, naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) odkryli nową
zasadę fizyczną.
więcej »

Rozdzielenie ludzi i neandertalczyków starsze o pół mln lat
2010-06-26 10:00
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Linie ewolucyjne ludzi i neandertalczyków mogły się rozejść 500 tys. lat wcześniej, niż dotąd uważano.
O wynikach analiz hiszpańskiej badaczki donosi serwis internetowy EurekAlert.
więcej »

Nowy laser w laboratorium Politechniki Świętokrzyskiej
2010-06-26 10:00
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Laboratorium wyposażone w nowoczesny laser do obróbki metali otwarto w Centrum Laserowych
Technologii Metali Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Nowe urządzenie zakupiono za 5 mln zł
z funduszy UE w ramach programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
więcej »

Zorza polarna widziana z drugiej strony
2010-06-26 10:00

4 wyświetleń

Bardzo efektowne zdjęcia zorzy polarnej, sfotografowanej przez astronautów znajdujących się na
Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, prezentuje serwis NASA o nazwie SpaceWeather.com.
więcej »

Wystawa o polskich wykopaliskach w Palmyrze
2010-06-25 6:00
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"Oaza wyobraźni" - taki tytuł nosi otwarta w czwartek wystawa dokumentująca 50 lat prac polskich
archeologów w starożytnym syryjskim mieście Palmyrze. Wystawę będzie można oglądać przez całe
lato w warszawskich Łazienkach.
więcej »

Raka nerki najlepiej wykrywa USG
2010-06-25 6:00
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Dzięki nowoczesnym lekom można znacznie wydłużyć życie nawet chorym z zaawansowanym rakiem
nerki, ale wcześnie wykryty może być całkowicie uleczalny, co umożliwiają profilaktyczne badania USG
- mówił prof. Cezary Sczylik podczas odbywajacej sie we środę konferencji prasowej na temat tego
nowotworu.
więcej »

Wyspy: rząd zacznie wtrącać się do diety obywateli?
2010-06-25 6:00
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Tysiące istnień może zostać ocalonych, jeśli tylko zostaną przeprowadzone istotne zmiany
w produktach spożywczych. Tak twierdzi i do takich zmian dąży strażnik zdrowia w Wielkiej Brytanii,
Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej (NICE). Rzucił on wyzwanie rządowi i przemysłowi
spożywczemu, aby działali na rzecz poprawy narodowej diety.
więcej »

Ruszyło wielkie polowanie na planetoidy
2010-06-25 6:00
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Teleskop Pan-STARRS 1 o średnicy zwierciadła 1.8 metra, umieszczony na Hawajach, rozpoczął
właśnie polowanie na planetoidy - informują strony internetowe University of Hawaii.
więcej »

Naukowcy rozszyfrowali genom wszy ubraniowej
2010-06-25 6:00
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Międzynarodowa grupa naukowców zdołała rozszyfrować genom jednego z najbardziej nieansyconych
krwiopijców na naszej planecie - wszy ubraniowej.
więcej »

Nasza osobowość zależy od kształtu mózgu?
2010-06-25 6:00
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