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POPÜLER BİLİMSEL MAKALELER

PARKİNSON HASTALIĞI: KIRMIZI ŞARAP VE ORMAN
MEYVELERİNİ DAHA ÇOK TÜKETENLER DAHA UZUN
YAŞARLAR
Meyve ve sebzeler, sağlığımızı korumada
önemli bir rol oynayan besinlerdir. Yeni bir
araştırma, bazı meyve ve sebzelerin, özellikle
flavonoid açısından zengin olanlarının,
dejeneratif beyin bozukluklarına karşı
korunmada vücudumuza yardımcı olduğunu
ortaya koyuyor. Örneğin, böğürtlen,
karadut, çilek, ahududu, yabanmersini,
kızılcık…gibi kırmızı ve mor meyvelerde
veya kırmızı şarapta bulunan Antosiyanin
veya yeşil çayda yüksek oranda bulunan
Flavan-3-ol gibi flavonoidlerin Parkinson
hastalığından ölüm riskini özellikle
erkeklerde azaltabildiğini biliyor muydunuz?
Makalenin tamamına ulaşmak için
Tıklayınız... BR

Hazırlayanlar
ve Amaçları
Yayın İlkeleri
Popüler Bilim
Belgeleri Arşivi
Mesleki Başvuru
Belgeleri Arşivi
Eski Bültenler
e-kitaplar
Basılı Yayınlar
İletişim

KARANFİL YAĞINDAKİ ÖJENOL: KARANFİL KOKUSU VE
“BEYİN DONMASI”NIN OLASI TEDAVİSİ
Karanfil yağı, yüzyıllardır geleneksel Hint ve Çin
tıbbında diş ağrısını gidermek için kullanılmaktadır.
2021 yılında yapılan bir çalışma, karanfil yağında
bulunan öjenolün dişlerdeki ağrı alıcılarını
kapattığını ortaya koymuştur. Bu çalışmada
“Dondurma diş ağrısı" (veya "beyin donması")
olarak adlandırılan geçici ama çok rahatsız edici
ağrının bu alıcıların aktifleşmesiyle ilişkili olduğunu
biliyor muydunuz?
Karanfil yağındaki öjenol’ün hasta balıklara insancıl
bir yolla ötenazi yapmak için kullanılabileceğini
biliyor muydunuz?
Öjenol’un farklı kullanım alanlarının tanıtıldığı
makalenin tamamına ulaşmak için Tıklayınız...

ERKEK YA DA KIZ? BABANIN GENLERİNDE VAR
Newcastle Üniversitesi’nden
araştırmacıların Kuzey Amerika ve
Avrupa'da 1600 yılına kadar uzanan 927
ailenin soyağacı araştırmasına göre,
erkekler, daha fazla oğlu ya da daha fazla
kızı olma eğilimini ebeveynlerinden miras
almaktadırlar.
Bu, çok sayıda kız kardeşi olan bir erkeğin
kız çocuk sahibi, çok sayıda erkek kardeşi
olan bir erkeğin ise erkek çocuk sahibi olma
olasılığının daha yüksek olduğu anlamına
geldiğini biliyor muydunuz?
Araştırmada ayrıca henüz keşfedilmemiş bir
genin, bir erkeğin sperminin, çocuklarının
cinsiyetini etkileyen daha fazla X ya da daha
fazla Y kromozomu içerip içermediğini
kontrol ettiğini destekleyen bulgular yer
almaktadır. Makalenin tamamına ulaşmak
için Tıklayınız...

MARİE ANTOİNETTE'İN MEKTUPLARINI KİM SANSÜRLEDİ?
RÖNTGENLER BİR SÜRPRİZİ ORTAYA ÇIKARDI !Tıklayınız...
KAFEİN NASIL ÇALIŞIR?
Tıklayınız... BR

İŞİTME CİHAZLARI VE KİŞİSEL SES YÜKSELTİCİ ÜRÜNLER:
BİLMENİZ GEREKENLER Tıklayınız...

Bu bülteni almak istemiyorsanız lütfen burayı tıklayınız.

