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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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Terapie długodziałające szansą na poprawę
życia z HIV
Wydłużają one odstępy miedzy kolejnymi dawkami/
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Wiedza o kryzysie ma ogromne znaczenie w
sytuacji wojny
Kryzys związany z wojną wpływa na każdego z nas.
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Pokutuje przekonanie, że piorun może
uderzyć nas tylk w górach
A w mieście jest bezpiecznie?
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1/500 mężczyzn ma dodatkowy chromosom
płciowy
Takie zaburzenie wiąże się z większym ryzykiem różnych chorób.
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Bakterie powodujące dur brzuszny coraz

bardziej oporne na antybiotyki
Informuje pismo „The Lancet Microbe”.
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Udało się stworzyć uniwersalną komórkę
macierzystą
„To święty graal biologii” - mówią badacze.
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Sztuczna inteligencja wskazuje najkrótszą
drogę do szczęścia
Autorzy wykorzystali dane z amerykańskiego badania „Midlife in the US”.
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Próbki z Marsa na Ziemię?
Polacy pracują nad takim rozwiązaniem.
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