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Finał konkursu „BiolDEA 2010”
Zmagania naukowców z obszaru life science trwały dwa miesiące. Patronem konkursu było
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a organizatorem spółka JCI Venture. JCI Venture
powstało z inicjatywy Jagiellońskiego Centrum Innowacji i jest pierwszym w Polsce funduszem
i akceleratorem przedsiębiorczości bazującym na nauce.

Konkurs miał na celu wyłonienie najlepszego innowacyjnego pomysłu związanego z branżą
life-science, czyli z badaniami naukowymi, wynalazkami, innowacyjnymi.
Skierowany był do doktorów lub studentów studiów doktoranckich oraz magisterskich z kierunków
pokrewnych do obszaru life science, takich jak: biotechnologia, chemia, biologia, medycyna,
farmacja i innych nauk przyrodniczych.
Jego projektodawca otrzyma nagrodę w postaci 10 000 € przeznaczonej na rozwinięcie pomysłu.
Ogłoszenie wyników konkursu BioIDEA odbyło się 15 maja 2010 podczas I Ogółnopolskiej
Konferencji Studentów Biofizyki. Pan Krzysztof Hinz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
z pojektem „ Jadalnej szczepionki przeciwko zakażeniom Helicobacter pylori w oparciu
o przetrwalniki Bacillus subtilis” został zwycięzcą konkursu.
Dr. Hinc zapewnia, że zastosowanie proponowanego podejścia umożliwi proste i bezpieczne
podawanie szczepionki drogą pokarmową oraz tanie jej wytwarzanie.
Doustna szczepionka antybakteryjna stanowi doskonałe zabezpiecznie organizmu przed patogenem.
Dzięki łatwości produkcji, przechowywania oraz stosowania przetrwalników daje ona nadzieję na
przyszłą produkcję szczepionki w naszym kraju.
Bliższe informacje
http://laboratoria.net/aktualnosci/5356.html
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Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy
Osoby, które regularnie piją kawę, potrafią wyczuć zapach nawet znikomych ilości ich ulubionego
napoju.

17-05-2019

Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska

wilgotność powietrza
Ludzie częściej chorują na grypę, a nawet umierają z jej powodu, właśnie w miesiącach zimowych to niska wilgotność powietrza.

17-05-2019

Badania profilaktyczne ratują życie
Regularne wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku nowotworów pozwala wcześnie wykryć
chorobę i uratować życie.

15-05-2019

Migrena może sprzyjać powikłaniom ciąży
U kobiet, które cierpią na migrenę, częściej dochodzi do powikłań ciąży – informuje pismo
„Headache”.

15-05-2019

Witamina D powstaje nawet przy stosowaniu
kremu z filtrem UV
Badania pokazały, że kremy z filtrami przeciwsłonecznymi pozwalają na produkcję dużych ilości
witaminy D.

15-05-2019

Można będzie wytworzyć jeszcze cięższe
pierwiastki
W laboratoriach w niedługim czasie możliwe będzie wytworzenie dwóch nowych pierwiastków
superciężkich oraz kilku nowych izotopów pierwiastków już odkrytych.

15-05-2019

Wzrost zgłoszeń badań klinicznych leków w
Polsce w 2019 r.
W pierwszych miesiącach 2019 r. aż o 40 proc. zwiększyła się liczba wniosków dotyczących
rozpoczęcia w naszym kraju badań klinicznych.

15-05-2019

Jak segregować odpady?
Od 1 lipca 2017 r. wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), obowiązujący na
terenie całego kraju.
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