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Polska firma inwestuje w bioinformatykę
Pracownia Badań In Silico jest profesjonalnie wyposażoną jednostką badawczą, w której możliwe jest
pełne przeprowadzenie procesu projektowania molekuł o wysokim potencjale terapeutycznym
i przekazanie ich modeli do dalszych badań.

Prowadzenie prac badawczych w Pracowni Badań In Silico umożliwia zwiększenie liczby ocenianych
pod kątem aktywności terapeutycznej związków z kilku do kilkuset tysięcy. Poszerzenie skali badań
jest możliwe dzięki modelowaniu molekularnemu opartemu o techniki obliczeniowe, służące
modelowaniu i przewidywaniu własności cząsteczek lub układów ponadcząsteczkowych oraz
wstępnej selekcji molekuł dokonywanej z wykorzystaniem światowych bibliotek związków
i naukowych baz danych dostępnych poprzez Internet.
Naukowcy wykorzystujący narzędzia bioinformatyczne wykorzystują także moce spontanicznie
tworzonych przez wolontariuszy sieci obliczeń rozproszonych. Na świecie do podobnych projektów
można zaliczyć projekt Rosetta@home, zajmujący się poszukiwaniem nowych leków
przeciwnowotworowych oraz Folding@home, w podobnych celach symulujący zwijanie białek.
„Korzystanie przez naszych naukowców z narzędzi bioinformatycznych redukuje liczbę koniecznych
do przeprowadzenia badań w Laboratorium Chemicznym i usprawnia proces badań nad nowymi
lekami” - mówi Małgorzata Korpusik, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w firmie Adamed.
Wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych oraz specjalistycznych symulatorów
pozwala zaprojektować właściwości cząsteczek chemicznych i przewidzieć ich zachowanie
w organizmie człowieka zanim związek zostanie wytworzony w świecie rzeczywistym.
http://laboratoria.net/aktualnosci/5207.html
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Jak koronawirus wpływa na Polaków
Z badań opinii i rynku przeprowadzonych w ostatnim czasie wyłania się bardzo ciekawy obraz życia
społecznego w czasach zarazy.
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Fizycy pokazują, jak splątać cząstki, które nie
miały ze sobą kontaktu
Polscy fizycy pokazali, jak wytworzyć dowolny typ splątania dla cząstek, które nigdy się nie spotkały.
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Naukowcy opracowali nową metodę
poszukiwania fal grawitacyjnych
W jego składzie znalazł się badacz z Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika PAN.
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Jakie drzewa najlepiej sadzić, żeby walczyć z
zanieczyszczeniem...
Które gatunki drzew najlepiej niwelują zanieczyszczenia powietrza przy drogach?
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Pracownicy i studenci Politechniki
Wrocławskiej produkują przyłbice
Dzięki wykorzystaniu technologii druku 3D na Wydziale Mechanicznym wytwarzane są m.in.
przyłbice ochronne.
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Jest kilka modeli rozwoju epidemii w Polsce
Mówienie dziś o tym, jak rozwinie się w Polsce epidemia to trochę wróżenie z fusów, można za to
wskazać kilka modeli takiego rozwoju .
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Akcja "Studenci Uczniom" - bezpłatne
korepetycje online
Uczniowie, którzy - wobec braku zajęć w szkołach - nie radzą sobie z nauką, mogą liczyć na wsparcie
starszych kolegów.
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Więcej wizyt u psychiatry czy psychologa, to
mniej śmierci
Badanie wykazało, że 41 proc. młodych ludzi, którzy popełnili samobójstwo miało w ostatnich 6
miesiącach postawioną diagnozę.
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