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POPÜLER BİLİMSEL MAKALELER  

           
KÖPEĞİNİZİN ÖMRÜ NE KADAR? SONUÇLARA 

ŞAŞIRABİLİRSİNİZ… 
  

 

Büyük köpekler insanlardan 10 kat daha 
hızlı yaşlanırken, küçük ırklar 20 yaşına 
kadar yaşayabiliyorlar. Yani küçük ırkların 
yaşlanma hızı, insanın yaşlanma hızının 
yaklaşık beş katıdır.  

Uzun ömürlü köpeklerin DNA'sını, 
cinslerine göre ortalama süre yaşayan 
köpeklerle karşılaştıran Köpek Yaşlanması 
Projesi’nde her boy, cins ve geçmişe sahip on 
binlerce köpek incelendi.  

Uzun ömürlülüğe katkıda bulunan genetik 
farklılıkları tespit etmenin akıllıca bir yolu 
olan bu projenin çıktılarını merak ediyor 
musunuz? 

Makalenin tamamına ulaşmak için 
tıklayınız...BR 
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AFGANİSTAN'DA BİLİM VE ARAŞTIRMA YOK OLDU!   

 

2021’de Taliban‘ın yönetimi ele geçirmesinden 
sonra binlerce Afgan ülkesini terk  etti. Ayrılanlar  
arasında  çok sayıda bilim insanı da vardı, ancak 
geride kalan daha fazla bilim insanı kendilerini ve 
ailelerini kabul edecek ve araştırmalarına devam 
etmelerini sağlayacak yeni bir ülke arayışını 
sürdürmektedir. 

Nesrin Husseini, 2010 yılında Afganistan‘da 
veteriner hekim diplomasına sahip ilk kadındı. Kısa 
bir süre sonra ülkesinden ayrılmak zorunda kaldı.  

Husseini’nin “eğitimli gençleri öldüren, 
üniversitelerde ve okullarda onları hedef alan bir 
yönetimin, eğitime ve bilime destek vermesini nasıl 
bekleyelim!” açıklaması Afganistan’da bilim ve 
araştırmanın Taliban yönetimi ile birlikte yok 
olduğunun kanıtıdır. 

Makalenin tamamına ulaşmak için tıklayınız... 

 

   

   ERİMEYEN VE KÜFLENMEYEN BUZ KÜPLERİ GELİŞTİRİLDİ 

 

 

Pazarda gördüğümüz balık tezgahlarında 
tüketilen buz miktarını ve buzların 
eridiğinde kanalizasyona yayabileceği 
bulaşıklığı tahmin ettikten sonra tekrar 
kullanabilen, soğutma küplerinin bu soruna 
çare olabileceğini siz de düşünmüş 
olabilirsiniz. 

UC Davis araştırmacıları tarafından 
geliştirilen buza alternatif, çevre dostu 
soğutma küpleri, 13 saat boyunca 
kullanılabilecek, ardından suyla durulanarak 
bir sonraki kullanım için tekrar 
dondurulabilecek şekilde tasarlandı. 

Yeni geliştirilen buza alternatif  çevre dostu 
"Jöle Buz Küpleri"’nin soğuk zincir 
lojistiğinde bir dönüşümü nasıl 
tetikleyebileceğini sizler de merak 
ediyorsanız, makalenin tamamına ulaşmak 
için tıklayınız... 

 

 

 

 

PARKİNSON HASTALIĞI: KIRMIZI ŞARAP VE ORMAN MEYVELERİNİ 
DAHA ÇOK TÜKETENLER DAHA UZUN YAŞARLAR  Tıklayınız...   

                         

KARANFİL YAĞINDAKİ ÖJENOL:  KARANFİL KOKUSU VE                                  
“BEYİN DONMASI”NIN  OLASI TEDAVİSİ Tıklayınız... B 
 

ERKEK YA DA KIZ? BABANIN GENLERİNDE VAR Tıklayınız... 

 

 

 

 

Bu bülteni almak istemiyorsanız lütfen burayı tıklayınız.  
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