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Nowe laboratorium na UJ
Dzięki uruchomionej Pracowni możliwa będzie realizacja innowacyjnych projektów aplikacyjnych
związanych z wykorzystaniem komórek macierzystych i progenitorowych skóry w leczeniu ran,
a także badań nad optymalizacją hodowli komórek tkanki chrzęstnej i jej wykorzystaniem w leczeniu
chonodromalacji – powiedziała dr Justyna Drukała Kierownik Pracowni.

Laboratorium o powierzchni 68 m2 powstało w ramach realizacji projektu Małopolskie Centrum
Biotechnologii zgodnie z najnowszymi standardami Unii Europejskiej i zostało wyposażone w ramach
projektu Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia realizowanego na Wydziale Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii UJ.
Pracownia Inżynierii Komórkowej i Tkankowej to jedyna w Polsce jednostka z ponad 10-letnim
doświadczeniem w leczeniu ran z wykorzystaniem hodowanych in vitro komórek skóry. Oprócz
aplikacji w leczeniu rozległych oparzeń i troficznych owrzodzeń, namnażane in vitro komórki skóry
mogą być użyte również w chirurgii plastycznej. Mogą również znaleźć zastosowanie w przemyśle
kosmetycznym i farmaceutycznym.
Małopolskie Centrum Biotechnologii (MCB) to projekt utworzenia przez największe uczelnie
Krakowa (UJ i UR) wspólnego ośrodka badawczego umożliwiającego wykonywanie kompleksowych
badań na różnych poziomach funkcjonowania organizmu, powodującego zwiększenie
konkurencyjności polskiej myśli biotechnologicznej, a także zacieśnienie współpracy między sferą
badawczo-rozwojową a gospodarką. Małopolskie Centrum Biotechnologii będzie tworzyć 6 ośrodków
o zróżnicowanych, ale komplementarnych tematykach badawczych. Główny budynek MCB, który
powstanie do końca 2012 r., będzie pełnił funkcję badawczo-laboratoryjną, gdzie mieścić się będą
m.in. pracownie: izotopowa, mikrobiologiczna, hodowli komórkowej, rentgenograficzna, rezonansu
magnetycznego, pracownia genetyczna i nutrigenomiki, bioremediacji, specjalistyczna zwierzętarnia.
Pracownia Inżynierii Komórkowej i Tkankowej stanowi część Ośrodka Biotechnologii
i Bezpieczeństwa Żywności tworzącego się Centrum.
http://laboratoria.net/aktualnosci/4190.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.
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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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