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Laboratorium mikromacierzy DNA w GUMed
Gdański Uniwersytet Medyczny uruchomił działalność laboratorium mikromacierzy DNA. Znajduje
się ono w Katedrze Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego. Zasadnicze
wyposażenie pracowni stanowi skaner do mikromacierzy MS 200 o rozdzielczości optycznej 2 µm
oraz system real time PCR Light Cycler 480 II.

Projekt został sfinansowany przez Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Fundację na rzecz Nauki
Polskiej w ramach umowy FOCUS GRANTY nr 4/08/2009. Wysokość dofinansowania przyznanego
przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej wyniosła 547 000 zł brutto.
Osoby zainteresowane współpracą i korzystaniem z zasobów sprzętowych laboratorium proszone są
o kontakt z dr. Arkadiuszem Piotrowskim (tel. 58-349-3210).
http://www.gumed.edu.pl/
http://laboratoria.net/aktualnosci/3657.html

16-07-2020

Jak dorastanie z psem wpływa na dziecko
Młode pokolenie odnosi niebanalne korzyści z wychowywania się w domu z psem.

15-07-2020

Co powoduje starzenie się tętnic?
Związek powstający w jelitach podczas jedzenia czerwonego mięsa uszkadza tętnice.

15-07-2020

Niedożywienie w ciężkiej przewlekłej

chorobie
Niedożywienie w razie choroby oznacza, że opieka nad pacjentem staje się jeszcze trudniejsza.

15-07-2020

„Równouprawnienie” w piciu alkoholu wśród
nastolatków?
Przez całe lata to nastoletni chłopcy pili więcej i częściej niż ich rówieśniczki.

15-07-2020

Choroby tarczycy – fakty, które warto znać
U co piątej osoby w Polsce występują zaburzenia czynności tarczycy, lecz połowa z nich o tym nie
wie.

15-07-2020

Jak utrzymać abstynencję?
Dla wielu osób leczących się z alkoholizmu w czasie pandemii trzeźwa rzeczywistość zachwiała się.

14-07-2020

W Chinach odkryto nowy wirus
Jeszcze nie zdążyliśmy uporać się z jedną pandemią, a już musimy myśleć o kolejnej.

13-07-2020

Test z krwi określa rodzaj nowotworu mózgu
Możliwość nieinwazyjnego zdiagnozowania nowotworu, oznaczałaby olbrzymi postęp w walce z
rakiem.
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