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15 grudnia 2009 r. Polska Federacja Biotechnologii (PFB) uruchomi³a now¹ stronê internetow¹ pod adresem: www.pfb.info.pl.
Na stronie znajduj¹ siê informacje o bie¿¹cej dzia³alnoœci PFB
i projektach, w które jest zaanga¿owana. Na stronie znaleŸæ mo¿na równie¿ relacje z licznych imprez bran¿owych. W zak³adce
„Regulacje prawne” dokonano pe³nego zestawienia ustaw, rozporz¹dzeñ i dyrektyw unijnych dotycz¹cych organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Na nowej stronie znajduj¹ siê równie¿
wszystkie dotychczasowe wydania „Biuletynu PFB” oraz przejrzysty przegl¹d zawartoœci numerów archiwalnych kwartalnika
„Biotechnologia”. Strona internetowa Federacji jest ponadto obszernym Ÿród³em wiedzy z zakresu biotechnologii – mo¿na
z niej pobraæ ciekawe materia³y edukacyjne, dokonaæ przegl¹du
ksi¹¿ek i podrêczników o biotechnologii, a tak¿e skorzystaæ ze
s³owniczka pojêæ biotechnologicznych. Zapraszamy do czêstego
zagl¹dania na www.pfb.info.pl (JP)
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Central European Congress of Life Sciences Eurobiotech 2010
W dniach 20-22 wrzeœnia 2010 r. odbêdzie siê ju¿ trzecia edycja kongresu Central European Congress of Life Sciences Eurobiotech. Tematem przewodnim bêdzie
tak zwana „bia³a biotechnologia”, czyli szeroko pojêta biotechnologia przemys³owa. W poprzednich edycjach imprezy bra³o udzia³ œrednio prawie 400. uczestników
z kraju i z zagranicy oraz przedstawiciele firm z bran¿y biotechnologicznej z Europy
Centralnej oraz z ca³ego œwiata.
W kongresie Eurobiotech 2010 wezm¹ udzia³ przedstawiciele najwa¿niejszych
oœrodków biotechnologicznych z Europy Œrodkowej. W tym roku organizatorzy spodziewaj¹ siê goœci m.in. ze S³owacji, Czech, Wêgier, Ukrainy, Litwy, £otwy i Estonii.
Eurobiotech 2010 jest kontynuacj¹ cyklu konferencji zapocz¹tkowanych w 2007 r.,
poœwiêconych poszczególnym dziedzinom biotechnologii. Tematem g³ównym Kongresu Eurobiotech 2007 by³a „zielona biotechnologia”, zaœ kolejna edycja w 2008 r.
dedykowana by³a „czerwonej biotechnologii”. W 2010 r. nacisk zostanie po³o¿ony
na zagadnienia „bia³ej biotechnologii”. W programie przewidziane s¹ liczne wyk³ady naukowe, sesja posterowa oraz wystawa towarzysz¹ca, bêd¹ca idealnym miejscem promocji firm z ró¿nych dziedzin „bia³ej biotechnologii” (biopaliwa, bioenergia,
ochrona œrodowiska, biomateria³y, przetwórstwo spo¿ywcze, przemys³ kosmetyczny, biotechnologiczne procesy produkcyjne) oraz firm patentowych, konsultingowych i funduszy inwestycyjnych.
Kongres odbywaæ siê bêdzie pod patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu
Rolniczego, oraz Rektora Uniwersytetu Jagielloñskiego, a tak¿e pod patronatem
Europejskiej Federacji Biotechnologii oraz Polskiej Federacji Biotechnologii. G³ównymi organizatorami imprezy s¹ Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie oraz Targi w Krakowie Sp. z o.o. (JP)
Wiêcej informacji na stronie internetowej: www.eurobiotech.krakow.pl, a tak¿e www.pfb.info.pl

Do 9 lutego 2010 r. komisje sejmowe mog¹ zajmowaæ siê zmianami
dotycz¹cymi GMO
Do 9 lutego 2010 r. sejmowe komisje ochrony œrodowiska i rolnictwa maj¹ czas,
by przygotowaæ sprawozdanie do rz¹dowego projektu nowelizacji prawa o genetycznie zmodyfikowanych organizmach (GMO). 16 grudnia 2009 r. Sejm podczas
pierwszego czytania omówi³ ten projekt.
Projekt ma dostosowaæ polskie normy prawne do unijnych, które m.in. zezwalaj¹ na uprawy roœlin GM, uwzglêdniaj¹c odrêbne stanowisko Polski co do tworzenia
stref wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Nowe przepisy maj¹
uporz¹dkowaæ nadzór i kontrolê nad GMO w Polsce i zast¹piæ dotychczasow¹ ustawê z 2001 r.
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Podczas pierwszego czytania wszystkie kluby opowiedzia³y siê za zmianami
w dotychczas obowi¹zuj¹cej ustawie. Pos³owie mówili, ¿e rz¹dowy projekt z jednej
strony zak³ada mo¿liwoœæ wprowadzania terenów wolnych od upraw GMO, a z drugiej
dopuszcza takie uprawy. W myœl proponowanych rozwi¹zañ, strefy wolne od genetycznie zmodyfikowanych organizmów mogliby tworzyæ z w³asnej inicjatywy w³aœciciele gospodarstw rolnych. Strefy takie obejmowa³yby obszar s¹siaduj¹cych ze sob¹
dzia³ek, a rolnicy musieliby zawrzeæ umowê na ich utworzenie na okreœlony czas.
Wiceminister œrodowiska Janusz Zaleski podkreœli³, ¿e zgodnie z deklaracjami
rz¹du Polska powinna byæ wolna od GMO, jednak nasze przepisy musz¹ byæ te¿
zgodne z prawem europejskim, które dopuszcza takie uprawy. Wiceminister J. Zaleski zaznaczy³, ¿e rz¹dowy projekt spe³nia oba te warunki. Podkreœli³, ¿e dokument
ten zosta³ te¿ poddany notyfikacji w Brukseli i Komisja wypowiedzia³a siê pozytywnie na jego temat. „Jeœli przyjmiemy go w takiej lub zbli¿onej formie, bêdziemy mieli prawo zgodne z europejskim” – powiedzia³ w Sejmie wiceminister Zaleski.
Mimo ¿e projekt obejmuje ca³oœæ spraw zwi¹zanych z genetycznie zmodyfikowanymi organizmami, pos³owie skupili siê na ich uwalnianiu do œrodowiska i uprawach rolniczych. Wiêkszoœæ pos³ów PSL, PO i PiS podkreœla³a, ¿e GMO wprowadzone do œrodowiska mog¹ byæ zagro¿eniem. Apelowali te¿ o wyraŸne zaznaczanie na
produktach kupowanych w sklepach, czy zawieraj¹ one GMO.
Izabela Sierakowska (SdPl) podkreœla³a zaœ zalety zmodyfikowanych genetycznie
organizmów. „Przypuszczenia, ¿e wprowadzenie GMO do œrodowiska mo¿e spowodowaæ powa¿ne zak³ócenia w jego funkcjonowaniu, nie znajduje do dziœ potwierdzenia w badaniach prowadzonych na ca³ym œwiecie od ponad 20 lat” – przekonywa³a. „Nie ma na to dowodów; jest strach przed nowym” – mówi³a. Równie¿ Henryk
Milcarz (Lewica) wylicza³ osi¹gniêcia wynikaj¹ce z nowoczesnej biotechnologii.
Wed³ug projektu, aby zmodyfikowane organizmy uzyskane w laboratoriach mo¿na by³o zastosowaæ poza nimi, potrzebna bêdzie zgoda na „doœwiadczalne wprowadzenie do œrodowiska”. Mo¿liwoœæ takiego wprowadzenia bêdzie uzale¿niona od
oceny wp³ywu GMO na glebê, florê i faunê, gatunki chronione i klimat. Trzeba te¿
bêdzie uzyskaæ zgodê wszystkich w³aœcicieli dzia³ek s¹siaduj¹cych z terenem, na
którym maj¹ byæ zastosowane GMO. Koordynatorem kontroli i monitorowania GMO
w Polsce bêdzie minister œrodowiska. Bêdzie on odpowiada³ za wymianê informacji
m.in. dotycz¹cych bezpieczeñstwa ludzi i œrodowiska, bêdzie udostêpnia³ informacje
o GMO i prowadzi³ rejestr zamkniêtego u¿ycia GMO. Ma te¿ wydawaæ zezwolenia
na prowadzenie zak³adów in¿ynierii genetycznej, zamkniête u¿ycie mikroorganizmów i organizmów zmodyfikowanych genetycznie, uwolnienie ich do œrodowiska,
wprowadzenie do obrotu organizmów genetycznie zmodyfikowanych, jako produktów i w produktach. Natomiast minister rolnictwa bêdzie odpowiedzialny za rejestracjê odmian, nasiennictwo i uprawy roœlin transgenicznych. Podlegaæ mu bêdzie
te¿ rejestracja obrotu genetycznie zmodyfikowanymi paszami. Minister zdrowia
ma wydawaæ decyzje o wprowadzeniu do obrotu produktów leczniczych z GMO,
a G³ówny Inspektor Sanitarny bêdzie odpowiedzialny za wprowadzanie do obrotu
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¿ywnoœci genetycznie zmodyfikowanej. W projekcie zapisano obowi¹zek odmowy
wydania decyzji pozwalaj¹cej na wprowadzenie GMO do œrodowiska, które zawieraj¹ geny blokuj¹ce opornoœæ na antybiotyki. W zak³adach in¿ynierii genetycznej bêdzie trzeba nadal uzyskiwaæ zgodê ministra œrodowiska na u¿ycie GMO. Zezwolenie
obejmie cztery kategorie zagro¿eñ dotycz¹cych zamkniêtego u¿ycia zmodyfikowanych mikroorganizmów.
W komisji ds. GMO, która ma opiniowaæ wnioski dotycz¹ce organizmów genetycznie zmodyfikowanych, oprócz przedstawicieli ministrów (zdrowia, rolnictwa,
œrodowiska, spraw wewnêtrznych i administracji, obrony narodowej, nauki i szkolnictwa wy¿szego) ma zasiadaæ siedmiu reprezentantów nauki – specjalistów w dziedzinie ekologii. Do Komisji wejd¹ te¿ przedstawiciele ekologicznych organizacji pozarz¹dowych, zrzeszeñ producentów rolnych oraz organizacji konsumenckich. Nadzór i kontrolê przestrzegania przepisów dotycz¹cych GMO bêd¹ bezpoœrednio sprawowaæ inspekcje: pracy, sanitarna, ochrony œrodowiska, handlowa, ochrony roœlin
i nasiennictwa, weterynaryjna, jakoœci handlowej artyku³ów spo¿ywczych oraz s³u¿ba
celna. (JP)
ród³o: Polska Agencja Prasowa, 16 grudnia 2009 r.

Powstanie Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych
Pierwsze w Polsce Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych
powstanie w Szczecinie przy wsparciu z funduszy europejskich. 3 grudnia 2009 r.
w Pomorskiej Akademii Medycznej (PAM) w Szczecinie podpisano umowê na finansowanie przedsiêwziêcia. Koszt ca³ego przedsiêwziêcia to ponad 74 mln z³; 43 mln z³
pochodz¹ z Programu Infrastruktura i Œrodowisko, 8 mln z³ z bud¿etu pañstwa,
a pozosta³e 23 mln z³ to wk³ad w³asny PAM, która jest w³aœcicielem projektu. Rektor
PAM prof. Przemys³aw Nowacki powiedzia³, ¿e to unikatowa inwestycja zarówno ze
wzglêdu na skalê, jak i planowan¹ dzia³alnoœæ. „O ile diagnostyka i leczenie chorób
uk³adu kr¹¿enia s¹ w naszym kraju stosunkowo dobrze rozwiniête, tak na polu walki z nowotworami trzeba jeszcze bardzo du¿o zrobiæ, zw³aszcza w Zachodniopomorskiem” – powiedzia³ rektor.
Centrum ma zajmowaæ siê prowadzeniem badañ nad dziedzicznoœci¹ chorób
nowotworowych, wczesnym ich wykrywaniem w rodzinach osób, u których stwierdzono nowotwory, kompleksowym leczeniem oraz profilaktyk¹. Centrum powstaje
w obiektach budowanych od 1993 r., przy szpitalu klinicznym przy Unii Lubelskiej
w Szczecinie. Budowa ma byæ zakoñczona pod koniec 2011 r. Za uzyskane pieni¹dze maj¹ byæ ukoñczone prace budowlane, kompleksowo wyposa¿onych zostanie dziewiêæ sal operacyjnych z pe³nym zapleczem, dwie sale wybudzeñ, 10 gabinetów poradni klinicznej, izba przyjêæ oraz Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
na 35 ³ó¿ek.
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Wed³ug danych z tzw. rejestru nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie
w 2007 r. na nowotwory zachorowa³o prawie 129 tys. Polaków. Zmar³o a¿ 54 tys.
mê¿czyzn i ponad 40 tys. kobiet. Najczêstszymi nowotworami s¹ nowotwory p³uc,
szyjki macicy i sutka – u kobiet oraz gruczo³u krokowego u mê¿czyzn.
ród³o: Serwis Naukowy PAP, 3 grudnia 2009 r.

Nadzieja na now¹ terapiê choroby Huntingtona
Lekarstwo, które hamuje dzia³anie neuroprzekaŸnika pobudzaj¹cego w mózgu,
mo¿e poprawiæ lub pogorszyæ stan pacjentów z chorob¹ Huntingtona w zale¿noœci
od tego, w jakim miejscu na neuronach zlokalizowany jest jego cel – receptory
NMDA. To odkrycie amerykañskich naukowców opublikowane na ³amach pisma „Nature Medicine” ma szansê przyczyniæ siê do opracowania skutecznej terapii przeciwko tej powa¿nej chorobie oœrodkowego uk³adu nerwowego.
Pl¹sawica Huntingtona (zwana te¿ chorob¹ Huntingtona) to postêpuj¹ca choroba
neurodegeneracyjna, która powoduje obumieranie neuronów w mózgu. Choroba ta wystêpuje u jednej na 100 tys. osób. Objawia siê zaburzeniami emocji, a tak¿e upoœledzeniem pamiêci oraz koordynacji fizycznej po ukoñczeniu przez chorego 30. roku ¿ycia.
Choroba jest dziedziczna (mutacja pojedynczego genu – huntingtyny) i jak dot¹d
nieuleczalna. Podobnie jak podczas choroby Alzheimera, w neuronach w mózgu
chorego gromadz¹ siê nieprawid³owe fragmenty bia³ek. W przypadku choroby Huntingtona te nieprawid³owe twory bia³kowe nazywaj¹ siê cia³ami wtrêtowymi.
Wed³ug najnowszych danych, na pocz¹tku choroby z³ogi huntingtyny dzia³aj¹
ochronnie na komórki nerwowe. Jednak z czasem, gdy dojdzie do znacznego nagromadzenia siê z³ogów, uszkodzeniu ulegaj¹ komórki mózgowe, zw³aszcza neurony
pr¹¿kowia – struktury odpowiedzialnej za planowanie i wykonywanie ruchów, a tak¿e niektóre formy uczenia siê.
Stuart Lipton wraz z kolegami z Burnham Institute for Medical Research w Kalifornii bada³ zwi¹zek miêdzy chorob¹ Huntingtona, nadmiern¹ aktywnoœci¹ mózgu
i powstawaniem z³ogów huntingtyny. Naukowcy testowali dzia³anie ró¿nych dawek
leku o nazwie memantyna na neurony myszy ze zmutowanym genem huntingtyny.
Mechanizm dzia³ania tego leku polega na hamowaniu dzia³ania tzw. receptorów
NMDA w mózgu. NMDA, czyli kwas N-metylo-D-asparaginowy jest g³ównym neuroprzekaŸnikiem pobudzaj¹cym w oœrodkowym uk³adzie nerwowym. Autorzy pracy
wykazali, ¿e w niskich dawkach memantyna blokuje dzia³anie receptorów NMDA
zlokalizowanych na zewn¹trz po³¹czeñ nerwowych i dziêki temu ³agodzi objawy
choroby Huntingtona u myszy, zmniejsza œmiertelnoœæ komórek oraz zaburzenia
poznawcze i ruchowe. Z kolei w wysokich dawkach ten sam lek blokuje dzia³anie receptorów NMDA zlokalizowanych zarówno wewn¹trz po³¹czeñ komórek nerwowych, jak i poza synapsami, co powoduje zmniejszenie liczby z³ogów huntingtyny
i pogarsza przebieg choroby.
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S. Lipton wraz z kolegami dowiód³ tak¿e, ¿e lokalizacja receptorów NMDA na
neuronach determinuje to, czy ich aktywacja prowadzi do powstawania z³ogów
i zwiêkszenia prze¿ywalnoœci komórek, czy do rozpuszczenia agregatów huntingtyny i œmierci neuronów. Co wa¿ne z klinicznego punktu widzenia, memantyna jest
ju¿ stosowana w leczeniu pacjentów z chorob¹ Alzheimera. Dobranie w³aœciwej
dawki do hamowania jedynie tych w³aœciwie zlokalizowanych receptorów NMDA
mo¿e zatem pomóc w leczeniu choroby Huntingtona. (JP)
ród³o: Serwis Naukowy PAP, 16 listopada 2009 r.

Innowacyjne oprogramowanie do molekularnego modelowania bia³ek
stworzone przez polsk¹ firmê Selvita
Firma Selvita wprowadzi³a na rynek innowacyjne oprogramowanie do molekularnego modelowania bia³ek – Selvita Protein Modeling Platform 2.0. Najnowsza wersja sztandarowego produktu firmy w zakresie komputerowego wspierania badañ
nad struktur¹ bia³ek zawiera nowy modu³ do przewidywania struktury kompleksów
bia³ko-bia³ko, usprawnienia obs³ugi oraz polepszenia jakoœci wyników modelowania dotychczasowych sk³adników pakietu.
Podstawowym za³o¿eniem projektu SPMP 2.0 jest wykorzystanie i integracja najnowszych osi¹gniêæ w zakresie bioinformatyki z przyjaznym dla u¿ytkownika interfejsem obs³ugiwanym przez przegl¹darkê internetow¹. Rozwi¹zanie takie zapewnia
nieograniczon¹ przenoœnoœæ aplikacji, bardzo cenn¹ w multidyscyplinarnych projektach naukowych. Rdzeniem pakietu Selvita Protein Modeling Platform 2.0 s¹ zaprojektowane przez polskich naukowców unikatowe algorytmy do modelowania bia³ek,
których skutecznoœæ zosta³a wielokrotnie potwierdzona w miêdzynarodowych konkursach akademickich. Dodatkowe elementy pakietu to zaawansowane narzêdzia
do wizualizacji molekularnej, analizy struktury i sekwencji umo¿liwiaj¹ce efektywne
wspomaganie badañ nad struktur¹ bia³ek.
Podstawowe modu³y SPMP 2.0 to:
– modelowanie homologiczne bia³ek – obejmuje procedury umo¿liwiaj¹ce otrzymanie struktury bia³ka na podstawie podobieñstwa ewolucyjnego, przy wykorzystaniu sekwencji bia³ka;
– dokowanie bia³ko-bia³ko – przewidywanie struktury kompleksów bia³ko-bia³ko
na podstawie wymodelowanych lub eksperymentalnie otrzymanych struktur sk³adników kompleksu;
– modelowanie pêtli – przewidywanie struktury pêtli wy³¹cznie na podstawie sekwencji aminokwasowej;
– modelowanie de novo – otrzymywanie struktury bia³ek wy³¹cznie na podstawie sekwencji aminokwasowej, bez wykorzystywania wiedzy o podobieñstwie ewolucyjnym.
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Wiêcej informacji znajduje siê na stronie Selvita Protein Modeling Platform 2.0
http://www.selvita.com/selvita-protein-modeling-platform.html. (JP)
ród³o: www.selvita.com, 6 paŸdziernika 2009 r.

Gen „niedzielnego kierowcy”?
Zespó³ naukowców z University of California Irvine powi¹za³ wyniki badañ
z udzia³em chorych po udarze mózgu z wp³ywem czynników genetycznych na gorsze predyspozycje do kierowania pojazdami. Stwierdzono, ¿e oko³o 30% Amerykanów posiada wariant pewnego genu, który powoduje, ¿e s¹ oni z³ymi kierowcami.
Projektem badawczym kierowa³ dr Steven Cramer, neurolog zajmuj¹cy siê zjawiskami regeneracji mózgu po udarze. Jego zespó³ sprawdza³, jak ró¿ne warianty
genu koduj¹cego bia³ko BDNF (ang. Brain-Derived Neurotrophic Factor), odpowiadaj¹cego m.in. za pamiêæ i mo¿liwoœæ sprawnego przep³ywu sygna³ów miêdzy komórkami mózgu, wp³ywaj¹ na szybkoœæ powracania do sprawnoœci po udarze. Naukowcy
postanowili zastosowaæ w tym celu badanie motoryczne – wybrano w³aœnie umiejêtnoœæ kierowania pojazdami, gdy¿ jest to czynnoœæ wyuczona, praktykowana przez
bardzo wielu ludzi.
Wtedy gdy cz³owiek ma wykonaæ jak¹œ czynnoœæ, rozpoczyna siê uwalnianie
BDNF, wp³ywaj¹cego na poprawn¹ reakcjê cia³a na sygna³y wysy³ane przez mózg.
U osób ze specyficznym wariantem tego genu, BDNF jest uwalniany w ni¿szych iloœciach – zjawisko to zaobserwowano u osób wolniej odzyskuj¹cych sprawnoœæ po
udarze mózgu.
W doœwiadczeniach wziê³o udzia³ 29 pacjentów, w tym 7 z badanym wariantem
genu BDNF. Testy kierowania samochodem przeprowadzono na specjalnym symulatorze. Sprawdzano m.in., jak badani radz¹ sobie z zapamiêtaniem krêtej trasy przeje¿d¿aj¹c 15 okr¹¿eñ po wirtualnym torze. Nastêpnie doœwiadczenie to powtórzono
po up³ywie 4 dni. Osoby ze specyficznym wariantem BDNF poradzi³y sobie znacznie
gorzej ni¿ osoby z prawid³ow¹ sekwencj¹ genu. Dr Cramer przyzna³, ¿e jest pozytywnie zaskoczony wynikiem przeprowadzonych eksperymentów. Zachowaniem
kieruje tak wiele z³o¿onych neurofizjologicznych czynników, ¿e nie oczekiwa³ on
tak jednoznacznych rezultatów po badaniach nad tylko jednym z nich. Dr Cramer
uwa¿a, ¿e warto by³oby sprawdziæ, który wariant genu wystêpuje czêœciej u osób
bior¹cych udzia³ w wypadkach drogowych. Badanie stwierdzaj¹ce, jaki wariant genu
BDNF posiada dana osoba nie jest komercyjnie dostêpne. (JP)
ród³o: Strona internetowa University of California Irvine, www.uci.edu
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Sztuczne bakterie-biosensory nowym produktem biologii syntetycznej
W 2003 r. w USA zapocz¹tkowano inicjatywê, maj¹c¹ na celu stworzenie ogólnodostêpnej internetowej bazy uniwersalnych modu³ów, mog¹cych znaleŸæ zastosowanie w biologii syntetycznej – w jêzyku angielskim nazywanych biobricks, czyli
w wolnym t³umaczeniu „bioceg³y”. Zestawiaj¹c je ze sob¹ w odpowiednich kombinacjach mo¿na tworzyæ sztuczne organizmy, bazuj¹c na „szkielecie” komórki bakterii lub dro¿d¿y. Zamys³ tworzenia sztucznych komórek jest taki, by ich funkcje
mog³y byæ œciœle kontrolowane. Poprzez ci¹g³e dostarczanie niezbêdnych substratów oraz usuwanie odpadów i produktów ubocznych mo¿na zwiêkszyæ ich wydajnoœæ. W warunkach laboratoryjnych mo¿na te¿ regulowaæ wzrost tych komórek
i przebieg reakcji chemicznych w nich zachodz¹cych. Naukowcy d¹¿¹ do tego, by
móc tworzyæ komórki o dok³adnie ustalonej organizacji, tak by pe³ni³y funkcje mikroskopijnych linii produkcyjnych, podlegaj¹cych dok³adnej kontroli.
Co roku odbywa siê konkurs iGEM (skrót od ang. International Genetically Engineered Machine Competition) dla zespo³ów studentów z ca³ego œwiata na najciekawszy
„organizm” stworzony w³aœnie z wykorzystaniem modu³ów z tej internetowej bazy.
Inicjatywa ta cieszy siê bardzo du¿ym zainteresowaniem – w 2007 r. w konkursie
wziê³o udzia³ ponad 600. studentów z 60. uczelni wy¿szych z ca³ego œwiata. Wœród
dotychczasowych zwyciêzców konkursu znaleŸli siê m.in. twórcy komórki odpornej
na sepsê lub komórki bakteryjnej wykrywaj¹cej arszenik. W 2009 r. konkurs wygra³
zespó³ z Cambridge University dziêki stworzeniu bakterii „E. Chromi” dzia³aj¹cych
jak biosensory. Stworzone przez nich organizmy produkuj¹ ró¿ne pigmenty w zale¿noœci od rodzaju substancji znajduj¹cych siê w ich otoczeniu.
Wykorzystanie bakterii jako biosensorów mo¿e byæ doskona³¹ alternatyw¹ dla
metod chemicznych. Bakterie s¹ tanie, ³atwo dostêpne, a przy tym wykazuj¹ du¿¹
wra¿liwoœæ i selektywnoœæ na bodŸce z zewn¹trz. Bakterie stworzone przez studentów z Cambridge University informuj¹ nie tylko o samej obecnoœci specyficznych
substancji, ale równie¿ o orientacyjnym stê¿eniu wykrywanej substancji, co mo¿na
zaobserwowaæ na podstawie intensywnoœci barwy produktów wydzielanych przez
mikroorganizmy.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e zwyciêsk¹ dru¿ynê tworz¹ studenci pierwszego, drugiego i trzeciego roku biochemii, genetyki, fizyki i in¿ynierii. Dowodzi to, ¿e biologi¹ syntetyczn¹ mog¹ z powodzeniem zajmowaæ siê nawet pocz¹tkuj¹cy naukowcy
i nie jest to domena jedynie doœwiadczonych profesorów, maj¹cych sztab wybitnych
pracowników naukowych. (JP)
ród³a: Strony internetowe http://2009.igem.org, http://bbf.openwetware.org
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Na Uniwersytecie Opolskim powstanie nowoczesna katedra biotechnologii
Uniwersytet Opolski buduje nowy budynek dla studentów i wyk³adowców biotechnologii. Nowoczesna siedziba modnego kierunku powstaje dziêki œrodkom z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) województwa opolskiego. Nowy czterokondygnacyjny budynek biotechnologii bêdzie mia³ blisko 1700 m2. Powinny siê tam
pomieœciæ wszystkie najpotrzebniejsze sale, w tym laboratoria: wirusologiczne, mikrobiologiczne, mykologiczne, genetyczne i biochemiczne. Powstan¹ te¿ sale æwiczeniowe, oraz nowoczesna multimedialna sala wyk³adowa. Koszt inwestycji to ponad 12 mln z³ z czego ponad 10 mln z³ to pieni¹dze z RPO.
„Resztê chcemy pozyskaæ z bud¿etu pañstwa. Mam nadziejê, ¿e te 2 miliony –
czyli 15 procent ca³ego kosztu – uzyskamy z Ministerstwa. W koszcie inwestycji zawiera siê te¿ podstawowe wyposa¿enie budynku, bez aparatury specjalistycznej,
któr¹ bêdziemy musieli dokupiæ” – powiedzia³a PAP rektor UO, prof. Krystyna Czaja.
Pani rektor doda³a, ¿e biotechnologia to obecnie bardzo popularny kierunek na
Uniwersytecie Opolskim, gdzie studia z tej dziedziny uruchomiono ca³kiem niedawno, bo w 2006 r. „Zainteresowani biotechnologi¹ s¹ zarówno kandydaci na te studia, jak i przemys³” – podkreœli³a prof. Czaja.
Wybudowanie nowoczesnej siedziby dla katedry biotechnologii by³o w przypadku UO koniecznoœci¹. „Nie mamy wymaganych do takiego kszta³cenia pomieszczeñ.
Mieliœmy ju¿ do czynienia z sytuacj¹, ¿e inspekcja pracy zamknê³a nam pewne
obiekty. W takich pomieszczeniach potrzebna jest odpowiednia wentylacja i specjalne infrastruktura. Nowy obiekt spe³ni wszystkie wymagania” – podsumowa³a
rektor. (JP)
ród³o: Serwis Naukowy„PAP - Nauka w Polsce”, 23 grudnia 2009 r.

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW – miejsce dla przysz³ych
noblistów w Warszawie
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego przeka¿e 282 mln z³ na budowê
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW (CENT III). Umowê o dofinansowanie
projektu uroczyœcie podpisa³y minister nauki, prof. Barbara Kudrycka oraz rektor
Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Katarzyna Cha³asiñska-Macukow.
– Najnowoczeœniejsze wyposa¿enie laboratoriów tego imponuj¹cego Centrum
pozwoli naukowcom Uniwersytetu Warszawskiego, ale te¿ uczonym spoza Warszawy, którzy wspó³pracuj¹ z Uniwersytetem, konkurowaæ w nauce na równi z kolegami z Europy i œwiata – powiedzia³a podczas uroczystoœci prof. Barbara Kudrycka. –
Wierzê, ¿e w tym miejscu bêd¹ w przysz³oœci pracowaæ chemicy, biolodzy czy biotechnolodzy, którzy siêgn¹ po Nagrodê Nobla w swoich dziedzinach – doda³a minister Kudrycka. – Bardzo cieszymy siê z tych œrodków, ale mamy œwiadomoœæ, ¿e to
dopiero pocz¹tek drogi – zaznaczy³a prof. Katarzyna Cha³asiñska-Macukow.
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Centrum pomieœci a¿ 133 nowoczesne laboratoria i wraz z dwoma budynkami
Centrum Nowych Technologii UW (CENT I i CENT II) utworzy na uniwersyteckim kampusie „Ochota” œwiatowej klasy centrum dydaktyczno-badawcze wzorem tak znanych
oœrodków naukowych, jak Uniwersytet Harvarda czy Uniwersytet w Heidelbergu.
W laboratoriach bêd¹ prowadzone prace nad rozwi¹zaniem najbardziej pal¹cych
cywilizacyjnych problemów: poszukiwania nowych Ÿróde³ energii odnawialnej, nowych substancji medycznych pomocnych w zwalczaniu chorób nowotworowych czy
badania nad jakoœci¹ ¿ywnoœci.
Zgodnie z zapisami projektu, realizacja inwestycji rozpocznie siê w 2010 r., a zakoñczenie planowane jest na drug¹ po³owê 2014 r. 8 lipca ubieg³ego roku podpisana
zosta³a umowa o dofinansowanie CENT I i CENT II na kwotê ponad 270 mln z³. (JP)
ród³o: Serwis prasowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, www.nauka.gov.pl, 28 sierpnia
2009 r.

Genom ogórka zsekwencjonowany
Sekwencjê materia³u genetycznego ogórka, kolejnej wa¿nej roœliny uprawnej rozpracowano nie tylko w Polsce (por. tekst S. Malepszego w poprzednim numerze), ale
tak¿e w Chinach. Wyniki najnowszej pracy genetyków z Chin opublikowano na ³amach czasopisma „Nature Genetics”. Ogórek nale¿y do rodziny dyniowatych, w której znajduje siê oprócz niego wiele innych wa¿nych roœlin uprawnych, m.in. dynia,
melon i tykwa. Ogórek jest siódm¹ roœlin¹, której genomem zajêli siê naukowcy –
wczeœniej opublikowano ju¿ sekwencje DNA rzodkiewnika pospolitego (³ac. Arabidopsis
thaliana) – ulubionego modelu badawczego genetyków roœlin oraz topoli, winoroœli,
papai, ry¿u i sorgo.
Jun Wang wraz z kolegami z BGI-Shenzhen i Chiñskiej Akademii Nauk Rolniczych
w Pekinie przy u¿yciu tradycyjnych metod sekwencjonowania DNA oraz najnowszych
technik in¿ynierii genetycznej zbada³ sekwencjê genomu ogórka. Naukowcy stwierdzili, ¿e materia³ genetyczny ogórka sk³ada siê z 350 mln par zasad, podobnie jak genom ry¿u, który zbudowany jest z 389 mln par zasad. Autorzy pracy podkreœlaj¹, ¿e
znajomoœæ dok³adnej sekwencji DNA ogórka pos³u¿y g³ównie hodowcom do stworzenia nowych, odmian tego warzywa o specyficznych w³aœciwoœciach. Biolodzy bêd¹
mogli na jej podstawie zbadaæ dok³adnie ró¿ne aspekty rozwoju roœlin. (JP)
ród³o: Serwis Naukowy PAP, 2 listopada 2009 r.

Opracowanie Joanna Przyby³*
* Redakcja „Biotechnologii” informuje, ¿e Pani Joanna Szlichciñska 26 grudnia 2009 r. zmieni³a nazwisko na Joanna Przyby³. SERDECZNIE GRATULUJEMY i wyjaœniamy zmianê inicja³ów w podpisie (uprzednio JS, a obecnie JP).
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