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Két új szolgáltató laboratóriumot alakítanak ki, az új
berendezések a kutatásban és az orvosi diagnosztikában
használhatók - évekig tartó vizsgálati folyamat
rövidülhet hetekre.

Kettő, az országban  egyedülálló szolgáltató laboratóriumot alakítottak ki
uniós  támogatással a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE), az új
berendezések  a kutatásban és az orvosi diagnosztikában használhatók -
közölte  Kemény Lajos professzor csütörtökön Szegeden.     

Az SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikájának vezetője a 
laboratóriumokat bemutató sajtótájékoztatón elmondta, a  felsőoktatási
intézmény szorosan együttműködik a Debreceni  Egyetemmel és az MTA
Szegedi Biológiai Kutatóközpontjával (MTA  SZBK) a molekuláris medicina
területén folyó kutatásokban. Ennek  részeként a három intézményben
egymilliárd forintos uniós támogatásokkal közös szolgáltató laboratóriumokat
alakítanak ki. 
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Egymilliárd forintos uniós támogatással épül
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HÍREK GALÉRIA SPORT GAZDASÁG SZÓRAKOZÁS PROGRAMOK INGATLAN APRÓ ARCHÍV

SZEGED HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MAKÓ SZENTES CSONGRÁD TUDÓSÍTÓ

ÁLLÁS

Ajánlom 9
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Népszerű

Három autó
ütközött Szentes
közelében, öt sérült

Árverések: koporsót
is vehetünk a NAV-
tól - fotók

Ezt nem fogja
elhinni! Ennyit
mutatott tavaly
ilyenkor a hőmérő -
amikor rendes tél
volt - fotók

Cirkuszt a
népnek! A
legnagyobb
showman egy igazi
musical - �lmkritika

Borzalom Pásztón:
az anya ölhette meg
újszülöttjét, elfogták
- A gyerek fejét
találta meg a kutya -
videó

Padlóra került
Ördög Nóra - fotó
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24 ÓRA SZÓRAKOZÁS SPORT PROGRAMOK ÁLLÁS INGATLAN
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Az új módszer a vizsgált szövetek automatizált metszését és  gyűjtését teszi
lehetővé. Ezzel a korábban évekig tartó vizsgálati  folyamat ideje hetekre
rövidül, és az akár sejteken belüli  struktúrák három dimenziós
rekonstrukcióját is lehetővé tevő  eljárás humánerőforrás-igénye is töredékére
csökken. Az új  berendezés alkalmas ugyanazon minta fény- és
elektronmikroszkópos  vizsgálatára is, így egyszerre nyerhető funkcionális és
morfológiai  információ - tudatta a szakember.   
 

Maléth József az új elektronmikroszkóppal. Fotók: Bobkó Anna

Az egyik laboratóriumban új képalkotó eljárásokat vezetnek be  egy
nagy felbontású pásztázó elektronmikroszkóp és a hozzá  kapcsolódó
eszközök segítségével - közölte Maléth József, az SZTE  Belgyógyászati
Klinika tudományos munkatársa.  

“

Groma Gergely és az új készülék.

A másik laboratóriumban az egyes élő sejtek �zikai  elkülönítését tudják
elvégezni. Groma Gergely, az SZTE  Bőrgyógyászati és Allergológiai
Klinika tudományos munkatársa által  említett példa szerint, a
tumorsejtek a gyakori osztódás miatt nagy  számú mutáción esnek át,
így kialakulhat olyan változat, mely  ellenállóvá válik a terápiára, ami a
betegség kiújulásához vezethet.  

“
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Kisalfold.hu ajánlja

Fotózzuk együtt a Kisalföld-naptárt -
megérkeztek olvasóink első képei!

Szolgáltatások
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A laboratórium új berendezésének segítségével lézeres detektálással képesek
az eltérő tulajdonságú sejtek azonosítására  és leválogatására - ismertette a
kutató.

Témák: Európai Unió  Szeged  SZTE  SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ  
uniós támogatás

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

 

Orion 3,5 kw-os
klíma - ingyen
beszereléssel

219 990 Ft
164 990 Ft

Star Shower
lézerfény
dekoráció (WS
Teleshop)

19 990 Ft
14 990 Ft

hirdetés

Lájkolom és követem a Delmagyar.hu-t Megosztom a cikket a Facebookon
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A címoldal témái

Egymillióba is fájhat az ausztriai családi
síelés: gyenge a hónap eleje, január
közepétől február közepéig tart a szezon

Még több ingatlan »

KIADÓ

Újszeged, Szeged,
ingatlan, eladó, ház,
167 m2, 48.999.000
Ft
Részletek »

Szőreg, Szeged,
ingatlan, eladó, ház,
180 m2, 43.900.000
Ft
Részletek »

  

ELADÓ

Déliapró

Még több apróhirdetés »

Autó, Használt autó

Albérlet, Lakás, Családi ház

Számítástechnika, Mobil

Háztartási gépek

Mezőgazdasági gépek, Szerszámok

Állat, növény

Utazás, üdülés

Társkeresés

Csongrád megyei állások

Csongrád megyei állások »

Operátor, Szeged

Villanyszerelő, Szeged

Traktoros, karbantartó, Szeged

Pék szakmunkás, betanított pék, takarító,
Szeged

Cukrász, Szeged

Raktáros, Szeged

Szegedi programok

"A francia szellem" - egy szegedi könyvtár
polcain

2018. 01. 10. | kultúra

"Válogatás Kass János
gyermekkönyv
illusztrációiból"

2018. 01. 10. | kultúra

Amadeus

2018. 01. 10. 19:00 | kultúra

Dr. Németh András
emlékkiállítása

2018. 01. 10. | kultúra
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