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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
http://laboratoria.net/aktualnosci/4844.html
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Lek na COVID-19, wśród kandydatów m.in. na
HIV
Znane często od dawna i zarejestrowane do leczenia innych chorób leki mogą się okazać skuteczne
w przypadku zakażenia koronawirusem.
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Sztuczne neurony światłem komunikują się z

prawdziwymi
Międzynarodowy zespół badaczy połączył sztuczną i naturalną sieć neuronów za pomocą
niebieskiego światła.
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Po wiosennych burzach pyłki roślin wciąż
utrzymują się w powietrzu
Wbrew przypuszczeniom, po wiosennych burzach uczulające fragmenty ziaren pyłków roślin
utrzymują się w powietrzu godzinam.
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Aplikacje w walce z pandemią – krok w stronę
powszechnej inwigilacji?
O tym, jak skuteczne są tego typu programy i czy stwarzają zagrożenie dla prywatności, mówi PAP
dr Szymon Wierciński.

22-05-2020

Podczas pandemii ręce należy myć co
najmniej 6 razy dziennie
Mycie rąk od sześciu do dziesięciu razy dziennie dobrze chroni przez zakażeniami wywoływanymi
m.in. przez koronawirusy.
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Badacze testują przeciwciało, które niszczy
SARS-CoV-2
Naukowcy opisali cząsteczkę, która w laboratoryjnych testach skutecznie unieszkodliwia
koronawirusy.
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Zaburzenia krzepnięcia wskazują na ryzyko
komplikacji w COVID-19
Dzięki badaniom krzepnięcia krwi można zidentyfikować pacjentów z COVID-19.
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Medyna nuklearna pomaga, gdy zawodzą inne
metody
Pozwala badać i leczyć różnego typu schorzenia, gdy zawodzą inne metody – przekonują eksperci.
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