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Medal dla zgłoszenia patentowego z WBBiB

Zgłoszenie patentowe „Peptyd chemerynowy",
autorstwa Magdaleny Banaś, doktorantki w Zakładzie Immunologii WBBiB, oraz prof.
Joanny Cichy i dr Krzysztofa Murzyna, zdobyło brązowy medal podczas XVI Moskiewskiego
Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES – 2013".
Wcześniej to samo rozwiązanie zostało nagrodzone w konkursie dla młodych badaczek Fundacji
Kobiety Nauki – „Innowacja jest kobietą", którego celem było wyłonienie innowacyjnego autorskiego
(lub współautorskiego) rozwiązania technologicznego lub koncepcji wdrożenia opracowanego już
rozwiązania. Nagrodą dla zwyciężczyni była właśnie promocja konkursowego innowacyjnego
rozwiązania podczas Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii
ARCHIMEDES 2013 w Moskwie w dniach 2-5 kwietnia 2013 r. Fundatorem nagrody jest partner
Polskiej Sieci Kobiet Nauki, Agencja Promocyjna Inventor Sp. z o.o.
Chemeryna jest białkowym produktem genu o nazwie TIG2, jako chemoatraktant uczestniczy
w regulacji napływu niektórych komórek układu odporności do miejsc zapalenia, natomiast jako
adipokina reguluje metabolizm i różnicowanie komórek tłuszczowych.
Przedmiotem innowacji jest zupełnie nowa, dotychczas niebadana funkcja chemeryny, polegająca na
ochronie nabłonków przed infekcją bakteryjną i grzybiczą. Pełna nazwa patentu to: „Peptydy
chemerynowe, kompozycja farmaceutyczna zawierająca te peptydy oraz zastosowanie tych peptydów
do leczenia stanów patologicznych nabłonków".
Źródło: www.uj.edu.pl
http://laboratoria.net/edukacja/17493.html
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