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Bakterie ratują ludzkie życie
Fakt, że obecność bakterii w naszym środowisku, jak również w naszym ciele, jest niezbędna dla
życia człowieka, nie jest już zaskakującą informacją. Jednakże produkcja różnego rodzaju
opatrunków ratujących życie oraz urodę poszkodowanych osób z materiałów celulozowych
wytwarzanych przez bakterie, jest prawdopodobnie całkowitą nowością dla większości z nas.

Naukowcy z Instytutu Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej opracowali nowatorską metodę
modyfikacji bakterii w taki sposób, że te produkują włókna celulozowe, które doskonale nadają się
jako materiał do produkcji nowoczesnych opatrunków.
Bakterie Gluconacetobacter xylinus, zmodyfikowane przez łódzkich naukowców, produkują celulozę
o wysokiej czystości, elastyczności i wytrzymałości mechanicznej oraz dużej zdolności absorpcyjnej.
Tak otrzymywana celuloza jest w pełni biodegradalna oraz wykazuje zgodność biologiczną z ludzkimi
tkankami, co ułatwia i przyspiesza proces gojenia. Materiał ten może być wytwarzany w dowolnym
kształcie i wielkości, przez co można go łatwo dopasować do potrzeb ewentualnego odbiorcy.
Opatrunki produkowane na bazie bakteryjnej celulozy wyznaczają nowe standardy w tej dziedzinie,
gdyż pozwalają na bezbolesną zmianę opatrunku, na łatwą obserwację procesu gojenia, zapewniają
ochronę przed infekcjami bakteryjnymi oraz przed urazami, chłodzą i łagodzą ból, wchłaniają
ewentualne wydzieliny zapewniając odpowiednie warunki wilgotnościowe miejsca gojącego się.
Według naukowców, w tego typu nowoczesne opatrunki zaopatrzone powinny być wszystkie szpitale,
jednostki ratunkowe oraz gabinety kosmetyczne, a nawet weterynaryjne. KLG
PAP - Nauka w Polsce
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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,
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Porozumienie zakładające możliwości dla
naukowców z Polski i z Niemiec
Przewiduje ono m.in. stypendia dla naukowców z obu krajów.
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