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Rewolucja w diagnostyce infekcji
W Polsce co roku nawet dwa miliony osób zapadają na grypę i infekcje grypopodobne. Co
czwartej niepotrzebnie podaje się antybiotyk, bo choroba spowodowana jest wirusem,
a nie bakteriami. Urządzenie opracowane przez polski start-up pozwala szybko i precyzyjnie

określić, jakiego pochodzenia jest infekcja u danego pacjenta, a poprawne rozpoznanie
przyczyn zakażenia pozwala na skuteczną terapię. Połączeniu prostego w obsłudze
urządzenia z bezpłatną aplikacją na urządzenia mobilne może zrewolucjonizować
diagnostykę także innych chorób.
– Obecnie, kiedy wystąpi infekcja górnych dróg oddechowych, lekarze nie przeprowadzają bardzo
wyspecjalizowanych badań, tylko zwykle podają antybiotyk. W momencie kiedy wirus grypy jest
przyczyną infekcji, podanie antybiotyku mija się z celem, tworzy się antybiotykoodporność. Dlatego
zaplanowaliśmy wprowadzenie testu poczynając od grypy, ale nie tylko, bo w infekcjach górnych
dróg oddechowych zdarzają się także tzw. koinfekcje, jednoczesna infekcja bakteriami, i wirusami –
podkreśla w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Innowacje Krzysztof Urbański, technolog
z SensDX.
Polski start-up chce rozwiązać problem niedostatków w diagnostyce chorób. W Polsce na infekcje
grypopodobne zapada co roku kilka mln osób (dane GIS). Szacuje się, że ok. 0,5 mln dostaje
antybiotyk, choć jest on całkowicie zbędny, a może zaszkodzić – osłabia odporność, zwiększa
podatność na inne choroby. Urządzenie SensDX pozwala na szybką i precyzyjną diagnostykę, gdy
tylko pojawiają się pierwsze objawy infekcji. Badanie można wykonać samodzielnie przy użyciu
elektronicznego czujnika.
– Taki test trwa kilka minut, polega na pobraniu wymazu z policzka, rozpuszczeniu go w specjalnym
buforze, który przygotowuje ten test do dalszej diagnostyki, nakrapiamy na elektrodę próbkę,
czekamy kilka minut i na telefonie komórkowym dostajemy wynik, że jest podejrzenie czy wysokie
prawdopodobieństwo pojawienia się pewnego patogenu – tłumaczy Krzysztof Urbański.
Urządzenie wskazuje rodzaj infekcji, podaje też czy mamy do czynienia z grypą i jakiego typu – A, czy
B. Co istotne, w większości chorób za zakażenie odpowiedzialny jest więcej niż jeden patogen.
Poprawne rozpoznanie przyczyn infekcji pozwala na precyzyjną terapię, to zaś pozwala ograniczyć
stosowanie antybiotyków, podawanych nie tylko przy podejrzeniu grypy, ale też np. anginy.
Większość lekarzy diagnozuje anginę bakteryjną i leczy pacjenta za pomocą antybiotyków.
Tymczasem tylko niewielki odsetek chorych przechodzi anginę bakteryjną, a nawet 70 proc. –
wirusową.
– Jeżeli mamy tego typu test w domu, nie musimy udawać się do przychodni, nie zastąpi to pełnej
diagnostyki lekarskiej, ale są to już jakieś informacje, które elektronicznie mogą być wysłane do
lekarza, który podejmuje decyzję co z danym pacjentem robić. W skrócie chodzi o to, żeby
przychodnie unikały pojawiania się dużej liczby chorych w czasie masowych infekcji, bo to
przyczynia się do jeszcze większego powiększania ich zasięgu – przekonuje ekspert.
Na rynku pojawia się coraz więcej testów, które pozwalają rozpoznać przyczynę infekcji.
Amerykańscy naukowcy opracowali np. zestaw diagnostyczny, gdzie po poświeceniu na pobraną od
pacjenta próbkę latarką lub wskaźnikiem laserowym, wirus zaczyna emitować czerwone światło.
Także lekarze dysponują testami, które w gabinecie pozwalają szybko rozpoznać infekcję.
– Testy, które my oferujemy różnią się tym, że są przede wszystkim skuteczniejsze, ale też są testami
elektronicznymi, czyli informacje są dostarczane od razu w formie zdigitalizowanej. To otwiera
całkiem nowe możliwości, np. pozwala wykrywać rozszerzanie się epidemii, to informacja dla lekarzy,
centrów kryzysowych – twierdzi Krzysztof Urbański.
Prototyp urządzenia już jest gotowy, przechodzi właśnie certyfikację medyczną. Ma kosztować ok.
300 zł, wymienne wkłady od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Do sprzedaży może trafić już
niedługo.
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Badaczka z UG wśród wschodzących talentów
nauki
W tegorocznej edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki jedną z laureatek nagrody
International Rising Talents została dr Agnieszka Gajewicz z UG.
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Amerykański patent dla wynalazku badaczy z
UJ
Patent dla Uniwersytetu Jagiellońskiego został przyznany przez Urząd Patentów i Znaków
Towarowych Stanów Zjednoczonych.
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Kolejna edycja programu RISE worldwide
2019
W ramach programu RISE jednostki badawcze, a także indywidualni pracownicy naukowi i

doktoranci mogą ubiegać się o przyjęcie na praktyki studentów niemieckich uczelni.
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Ranking najlepszych uczelni świata
Dwie polskie uczelnie - Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński - znalazły się w rankingu
szanghajskim (ARWU).
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Ponad 26 mln zł na powstanie pierwszych
zespołów badawczych
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła laureatów piątego, ostatniego już konkursu w programie
FIRST TEAM.
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Wrocławscy studenci bedą badać ludzkie
komórki w kosmosie
Badania wpływu warunków subkosmicznych na funkcjonowanie ludzkich komórek chcą
przeprowadzić studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
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V edycja konkursu Ekologiczny magister i
doktor
Do 22 października 2018 r. można przesyłać prace w ramach V edycji konkursu Ekologiczny
magister i doktor
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Krakowski satelita w kwietniu poleci w
kosmos
Studenci AGH i UJ zebrali niezbędne fundusze i obecnie kończą prace nad satelitą KRAKsat.
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