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Polskie igły fotonowe w walce z rakiem piersi
W Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) w Świerku powstaje druga generacja igieł
fotonowych. Dzięki tym igłom pacjentki po usunięciu nowotworu piersi będą mogły uniknąć
trwających kilka tygodni naświetleń pooperacyjnych.
Igły fotonowe to miniaturowe akceleratory medyczne, generujące promieniowanie rentgenowskie

o precyzyjnie ustalonych cechach. Mogą m.in. likwidować ewentualne ogniska nowotworu pozostałe
po chirurgicznym usunięciu guza piersi. Igła fotonowa NALR (Niskoenergetyczny Akcelerator
z Lampą Rentgenowską) jest przeznaczona do brachyterapii elektronowej, czyli naświetlania chorego
narządu od wewnątrz. Po operacyjnym usunięciu nowotworu, końcówka igły zostanie wprowadzona
przez chirurga w miejsce po guzie.
Akcelerator jest w całości mocowany na manipulatorze co pozwoli lekarzowi na swobodne
przemieszczanie go i zablokowanie w wybranym położeniu. Na czas naświetlania personel opuści
salę operacyjną. Po naświetleniu rana pooperacyjna będzie zaszywana, a pacjentka już następnego
dnia będzie mogła udać się do domu. Żywotność igły oceniana jest na co najmniej kilkanaście tysięcy
godzin naświetleń.
Do badań klinicznych pierwsze urządzenie trafi najprawdopodobniej już za kilka miesięcy. Igła
została skonstruowana w ramach projektu „Akceleratory i detektory” współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Obejmuje budowę
urządzeń demonstracyjnych do trzech rodzajów akceleratorowych terapii nowotworów.
Źródło: http://www.ncbj.gov.pl/
http://laboratoria.net/aktualnosci/12466.html
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Leczenie glejaka przez zamianę jego komórek
w neurony
Informuje pismo “Cancer Biology & Medicine”.
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Sztuczna inteligencja pomoże w walce z
rakiem prostaty
Powstanie w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym.
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Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami EUCYS
Salamanka za badania naukowe
Osiem nagród trafiło do młodych, polskich naukowców.
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Superbohater w laboratorium
Wizerunek naukowca się zmienia, to już nie ktoś zamknięty w laboratorium.
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Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie
przeciwko grypie i COVID-19
Nie sposób odróżnić grypy od COVID-19 bez wykonania badań laboratoryjnych.
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Uruchomiono nową aplikację programu
Erasmus Plus
Każdy student otrzyma m.in. cyfrową europejską legitymację studencką.
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"Kraków dla klimatu"
W niedzielę plenerowa 4. Wielka Lekcja Ekologii,

22-09-2021

Porozumienie zakładające możliwości dla
naukowców z Polski i z Niemiec
Przewiduje ono m.in. stypendia dla naukowców z obu krajów.
Informacje dnia: Leczenie glejaka przez zamianę jego komórek w neurony Sztuczna inteligencja
pomoże w walce z rakiem prostaty Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami EUCYS Salamanka za
badania naukowe Superbohater w laboratorium Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie
przeciwko grypie i COVID-19 Uruchomiono nową aplikację programu Erasmus Plus Leczenie glejaka
przez zamianę jego komórek w neurony Sztuczna inteligencja pomoże w walce z rakiem prostaty
Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami EUCYS Salamanka za badania naukowe Superbohater w

laboratorium Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie przeciwko grypie i COVID-19 Uruchomiono
nową aplikację programu Erasmus Plus Leczenie glejaka przez zamianę jego komórek w neurony
Sztuczna inteligencja pomoże w walce z rakiem prostaty Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami
EUCYS Salamanka za badania naukowe Superbohater w laboratorium Eksperci apelują o
jednoczesne szczepienie przeciwko grypie i COVID-19 Uruchomiono nową aplikację programu
Erasmus Plus

Partnerzy

