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This book constitutes the proceedings of the 21th Annual Conference on Research in Computational Molecular Biology, RECOMB 2017, held in Hong Kong, China, in May 2017. The 22 regular papers presented in this volume were carefully reviewed and selected from 184 submissions. 16 short abstracts are included in the back matter of the volume. They report on original research
in all areas of computational molecular biology and bioinformatics
De Russische Revolutie van 1917 heeft diepgaande gevolgen gehad voor het verloop van de twintigste eeuw. Sheila Fitzpatrick beschrijft niet alleen de politieke, economische, maatschappelijke en culturele oorzaken van de Russische Revolutie, maar ook de verschillende fasen die deze doormaakte. Duidelijk wordt welke keuzes werden gemaakt en waarom de tegenstanders van de
bolsjewieken het onderspit dolven. Een zeer analytisch verhaal waaruit blijkt hoe rampzalig deze jaren voor Rusland zijn geweest. Sheila Fitzpatrick (1941) is een Australisch-Amerikaanse historica, die een groot aantal veelgeprezen boeken over de Sovjet-Unie op haar naam heeft staan. Over de ingrijpende maatschappelijke en culturele veranderingen in de jaren twintig en dertig,
en over het dagelijks leven onder Stalin.
Vols. for 1964- have guides and journal lists.
Karp continues to help biologists make important connections between key concepts and experimentation. The sixth edition explores core concepts in considerable depth and presents experimental detail when it helps to explain and reinforce the concepts. The majority of discussions have been modified to reflect the latest changes in the field. The book also builds on its strong
illustration program by opening each chapter with “VIP” art that serves as a visual summary for the chapter. Over 60 new micrographs and computer-derived images have been added to enhance the material. Biologists benefit from these changes as they build their skills in making the connection.
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Provides an annotated list of publications dealing with agriculture, astronomy, biology, chemistry, computer science, engineering, geology, mathemathics, and physics
This Seventh Edition connects experimental material to key concepts of Cell Biology. The text offers streamlined information that reinforces a connection of key concepts to experimentation. Though the use paired art, and new science illustrations, readers benefit from a visual representation of experimental connections. Animations and video clips are tied to key illustrations with practice questions to provide a variety of ways
to experience a key concept. This new edition offers an appropriate balance of concepts and experimentation. Experimental detail is offered when it helps to reinforce the concept being explained.
This best-selling resource has a worldwide reputation as the leader in its field. Focusing on human immunology and biology, while also reporting on scientific experimentation and advancement, it provides comprehensive coverage of state-of-the-art basic science as well as authoritative guidance on the practical aspects of day-to-day diagnosis and management. This new edition includes 700 full-color illustrations and a new,
more accessible format to make finding information a snap for the busy practitioner. And this Expert Consult Edition offers online access to the complete contents of the 2-volume set, fully searchable, and much more. Includes a glossary of allergy and immunology for quick and easy reference. Contains keypoints and clinical pearls highlighted to find important information quickly. links to useful online resources both for
you and for your patients. Offers contributions from hundreds of international authorities for world-class expertise in overcoming any clinical challenge. Contains 400 new illustrations, 700 in all, to better illustrate complex immunology. Covers the very latest in the field, including hot topics such as food allergy and immunotherapy. Includes the latest guidelines from The National Asthma Education and Prevention Program
(NAEPP). Utilizes a new, more user-friendly full-color format for easier reference. Includes online access to the entire contents of the book, fully searchable, with links to MEDLINE abstracts for all of the references.
Studie- en trainingsboek voor leidinggevenden en personeelsfunctionarissen om medewerkers leiding te geven en te motiveren.
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Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn
Haar naam was Henrietta Lacks, maar de medische wereld kent haar als HeLa. In de jaren '50 werden haar kankercellen zonder dat zij dat wist bij haar weggenomen. Met behulp van deze cellen, die letterlijk onsterfelijk zijn, werden de meest uiteenlopende geneeskundige ontdekkingen gedaan en rond de verkoop ervan ontstond een miljoenenindustrie. Het leven van
Henrietta bleef echter vrijwel onbekend en ook haar familie wist tot ruim dertig jaar geleden niet van het bestaan van de cellen af. Rebecca Skloot vertelt het verhaal van de 'HeLa-cellen', maar laat ons vooral ook kennis maken met Henrietta, haar verleden en haar familie, die nog steeds worstelt met de nalatenschap van de cellen. Ze laat zien dat het verhaal van de
familie Lacks onlosmakelijk verbonden is met de duistere geschiedenis van het experimenteren met Afrikaans-Amerikanen, het ontstaan van de ethiek binnen de biologie en de juridische strijd over de vraag of we de baas zijn over de materie waarvan we zijn gemaakt.
This book constitutes the refereed proceedings of the 11th International Workshop on Algorithms in Bioinformatics, WABI 2011, held in Saarbrücken, Germany, in September 2011. The 30 papers presented were carefully reviewed and selected from 77 submissions. They cover aspects of algorithms in bioinformatics, computational biology and systems biology.
Ross en Wilson is de eerste keuze van reeds meer dan een miljoen studenten sinds de eerste publicatie meer dan 50 jaar geleden. Als een van de meest populaire handboeken voor anatomie en fysiologie introduceert het de systemen en functies van het menselijk lichaam en de effecten van ziektes en aandoeningen op het normaal functioneren van het lichaam. Meer
dan eender welk handboek is Ross and Wilson gekenmerkt door het gebruik van heldere taal aangevuld met kleurrijke illustraties en een groot aanbod van interactieve online-activiteiten voor een boeiende leerervaring. Ross and Wilson is noodzakelijk studie en leesmateriaal voor ieder in de ziekenzorg en vooral voor professionelen in opleiding in de verpleging en
aanverwande beroepen, complementaire/alternatieve geneeskunde of voor paramedici en ambulancepersoneel. Zorvuldig herwerkte tekst zonder onnodige details om verwarring bij de student, nieuw aan dit leervak, te vermijden Vele duidelijke illustraties in kleur met diagrammen en foto's Reeks van paragrafen, punten- en bulletlijst helpen bij het leren en herhalen van
de leerstof Leerdoelen voor paragrafen in elk hoofdstuk Lijst met veel gebruikte voorzetsels, achtervoegsels en woordstammen in anatomie en fysiologie Appendix met biologische waarden als referentie Toegang tot extra electronische bronnen, inclusief animaties, inkleur oefeningen, studies, zelftestactiviteiten , en weblinks Volledig herziende tekst met focus op de
meest voorkomende aandoeningen Nieuwe paragrafen over de invloed van het verouderen op de lichaamssystemen om de kernonderdelen van de leerstof te bestendigen en het weerspiegelt ook de veroudering van onze bevolking Een nieuw en gemakkelijk te gebruiken functie is toegevoegd voor de uitgebreide en variërende selectie van populair web gebaseerde
online zelfevaluatie taken Extrra gekleurde micrografie ën en foto's evenals bijgewerkte illustraties Aangevulde verklarende woordenlijst voor een vlug en gemakkelijk te gebruiken referentie naar veel gebruikte terminologie.
Wat is het verschil tussen menselijke en dierlijke intelligentie, en vooral: hoe komen we daarachter? In 'Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn?' maakt Frans de Waal de balans op. Kan een octopus gereedschap gebruiken? Weten chimpansees wat eerlijk is? Kan een vogel raden wat een andere vogel weet? Voelen ratten empathie met hun vrienden? Niet
zo lang geleden zou het antwoord op al deze vragen 'Nee' geweest zijn, maar nu zijn we er niet meer zo zeker van. Het zijn vragen die Frans de Waal al zijn hele carrière bezighouden. De laatste jaren heeft het onderzoek naar dierlijke intelligentie een grote vlucht genomen. Onderzoekers proberen zich steeds meer te verplaatsen in het standpunt van dieren en als je goed
kijkt, blijken dieren een stuk slimmer te zijn dan we dachten. 'Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn?' is een fascinerend boek dat je op een werkelijk andere manier laat kijken naar wat dier én mens kunnen.
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Hoe is de Europese Unie (EU) ontstaan en gegroeid? Hoe werkt de EU? Waar is de EU goed voor? Hoe ziet de toekomst van de EU eruit? Dit deeltje geeft op al deze actuele vragen een overzichtelijk en beknopt antwoord. De auteurs onderzoeken de toekomst van de EU en de uitdagingen en keuzes die haar in de 21ste eeuw te
wachten staan. Elementaire Deeltjes is een serie boekjes van AUP die kennis toegankelijk maakt voor een breed publiek. Het is de manier om snel kennis op te doen over onderwerpen die je interesseren. Experts nemen je mee op een ontdekkingsreis waarbij elk thema in de meest beknopte vorm volledig uitgediept wordt. De
handige en handzame boekjes geven altijd antwoord op de vraag: 'Hoe zit dat nu eigenlijk?'
Alexander von Humboldt (1769-1859) was een moedige ontdekkingsreiziger en de bekendste wetenschapper van zijn tijd. Hij had een grote honger naar avontuur en ontdekkingen, hij beklom de hoogste vulkaan ter wereld, reisde door Siberië, waar de bevolking aan miltvuur leed, en deed onderzoek in de meest afgelegen
gebieden. Met zijn ideeën was hij zijn tijd ver vooruit. Andrea Wulf beschrijft zijn gedurfde expedities en geeft op toegankelijke wijze inzicht in zijn baanbrekende onderzoek naar de vorming van het landschap op verschillende continenten. Humboldt wist toen al dat menselijk ingrijpen effect heeft op het klimaat.
Zijn gedachten werden aangescherpt door zijn vriendschappelijke relaties met Goethe en Jefferson, en vormden een inspiratiebron voor grootheden uit diverse disciplines, onder wie Darwin, Bolívar, Wordsworth en Thoreau.
Siddhartha Mukherjee onderzoekt aan de hand van zijn eigen familiegeschiedenis - een verleden vol geestesziekte en psychische aandoeningen - de menselijke erfelijkheid en het effect ervan op onze levens, persoonlijkheden, keuzes en lotsbestemmingen. In weergaloos proza beschrijft hij het eeuwenlange onderzoek naar de
erfelijkheidskwestie - van Aristoteles en Pythagoras via Mendel en Darwin tot aan de revolutionaire eenentwintigste- eeuwse vernieuwers die het menselijk genoom in kaart brengen. In 'Het gen. Een intieme geschiedenis' verweeft Mukherjee wetenschap en sociale historie met een persoonlijk verhaal, om een onthullende en
magistrale geschiedenis te schrijven waarin een wetenschappelijke abstractie tot leven komt. Het boek is onmisbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in de morele complexiteit van de huidige wetenschappelijke mogelijkheden om het menselijk genoom te lezen en te schrijven, en voor iedereen die zich bezorgd afvraagt
wat de toekomst van de mens behelst.
Inleiding tot de erfelijkheidsleer.
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The Contento Experimental Cell Biology Lab Book is a modular design that matches the topics discussed in Karp s textbook. The manual itself consists of 30+ experiments that coincide and complement each of the 18 chapters in the Karp text. There are three possible designs of the lab book, based on the instructor s needs. These designs focus on either
Techniques, Concepts, or Organelles. The procedures of the 30+ experiments remain standard and unchanged in all designs of the lab book. Special Overview pages, Discussion Questions and Datasheets bookend the procedures in order to create each of the possible textbook designs.This gives instructors flexibility to create a lab book that suits their lecture course
curriculum, their experience, and available equipment and supplies.
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