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Firma Solazyme Inc. z San Francisco, produkuj¹ca paliwo na
bazie alg, zosta³a uznana za najlepsz¹ w kategorii Zrównowa¿ona Technologia Biopaliw (ang. Sustainable Biofuels Technology)
na drugim dorocznym rozdaniu nagród Zrównowa¿onych Biopaliw – ang. Sustainable Biofuels Awards. Nagroda dla Solazyme zosta³a wrêczona podczas konferencji Œwiatowego Rynku Biopaliw
(ang. World Biofuels Markets), która odby³a siê 15-17 marca 2010 r.
w Amsterdamie.
Zwyciêska firma zosta³a wy³oniona przez niezale¿nych sêdziów oceniaj¹cych korzyœci p³yn¹ce ze zrównowa¿onego rozwoju na podstawie oszczêdnoœci emisji gazów cieplarnianych,
wp³ywu na œrodowisko i dodatkowych œwiadczeñ spo³ecznych
realizowanych przez nominowane firmy. Oceniono, ¿e zastosowanie technologii Solazyme jest znacznie bardziej korzystne ni¿
u¿ywanie „tradycyjnej” ropy naftowej we wszystkich kategoriach. Produkcja biodiesla z morskich mikroglonów ma du¿o zalet, a mianowicie nie ogranicza produkcji ¿ywnoœci (np. soi) i nie
wykorzystuje s³odkiej wody. W ci¹gu siedmiu lat od powstania,
Solazyme wyprodukowa³a pierwszy na œwiecie odnawialny olej
napêdowy na bazie glonów, pierwsze na œwiecie paliwo odrzutowe w 100% pochodz¹ce z alg oraz przetestowa³a olej napêdowy
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pochodz¹cy z alg. Poza tym firma dostarcza Departamentowi Obrony oko³o 81 300
litrów paliwa dla marynarki w celu sprawdzenia kompatybilnoœci, co czyni Solazyme
najwiêkszym komercyjnym dostawc¹ paliwa z glonów. (JP)
ród³o: Serwis internetowy PKN Orlen dotycz¹cy tematyki biopaliw (www.e-biopaliwa.pl), 18 marca
2010 r.

Sukces warszawskich studentów w konkursie iGEM
W poprzednim numerze „Biotechnologii”pisaliœmy o biologii syntetycznej i konkursie iGEM (ang. International Genetically Engineered Machine) dla zespo³ów studentów z ca³ego œwiata na najciekawszy „organizm” stworzony z wykorzystaniem modu³ów z internetowej bazy BioBricks. Zestawiaj¹c ze sob¹ poszczególne modu³y
o ró¿nych funkcjach mo¿na tworzyæ sztuczne organizmy, bazuj¹c na „szkielecie” komórki bakterii lub dro¿d¿y.
Konkurs iGEM jest organizowany przez Massachusetts Institute of Technology
w Bostonie i odbywa siê corocznie od 2004 r. W 2009 r. grupa studentów z Wydzia³u Biologii Uniwersytetu Warszawskiego zg³osi³a w konkursie projekt wykorzystania genetycznie zmodyfikowanych bakterii do zabijania komórek rakowych.
Czternastu studentów pracowa³o nad tym projektem przez ponad pó³ roku pod
opiek¹ s³uchaczy studium doktoranckiego, panów Micha³a Lowera i Paw³a Krawczyka oraz profesorów Jacka Bieleckiego z Instytutu Mikrobiologii i Piotra Stêpnia z Instytutu Genetyki i Biotechnologii UW. Pomys³ m³odych biologów zyska³ uznanie sêdziów w finale konkursu w Bostonie i zdoby³ srebrny medal. W sk³ad zwyciêskiej
dru¿yny weszli Franciszek Fija³kowski, Sebastian Jeleñ, Micha³ Kamiñski, Kamil Koper, Marek Krzy¿anowski, Justyna Lesiak, Monika Niepokójczycka, Anna Olchowik,
Kamila Ornoch, Jaros³aw Pankowski, Jakub Pi¹tkowski, Andrzej Prokop, Anna Saffray
i Marcin Ziemniak. (JP)
ród³o: Strona internetowa Wydzia³u Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, www.biol.uw.edu.pl

Uprawy GM w 2009 r.
Organizacja ISAAA (ang. International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications) opublikowa³a raport dotycz¹cy upraw genetycznie zmodyfikowanych roœlin
na ca³ym œwiecie w 2009 r. Wed³ug zawartych w nim danych, w ubieg³ym roku na
uprawy GM zdecydowa³o siê ju¿ 14 mln rolników z 25 krajów. Obszar wysiany tymi
odmianami to 134 mln ha – o 7% wiêcej ni¿ w 2008 r. Odk¹d w 1996 r. za³o¿ono
pierwsze hodowle genetycznie zmodyfikowanych roœlin, powierzchnia ich upraw
wzros³a ju¿ 80-krotnie, co oznacza, ¿e zielona biotechnologia sta³a siê najszybciej
zaadaptowan¹ ga³êzi¹ rolnictwa w historii.
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Rekordowy area³ upraw zanotowano w przypadku wszystkich czterech najpowszechniejszych odmian GM. Obecnie zmodyfikowana genetyczna soja stanowi ponad 3/4 z 90 mln ha upraw wszystkich odmian soi na ca³ym œwiecie. Bawe³na GM jest
hodowana na prawie po³owie z 33 mln ha zajmowanych przez wszelkie odmiany tej
roœliny. Z kolei na 158 mln ha area³u upraw kukurydzy na ca³ym œwiecie, 1/4 stanowi
odmiana uzyskana metodami biotechnologii. Czwarta najczêœciej wybierana przez
rolników roœlina GM to rzepak – 1/5 globalnej powierzchni uprawy rzepaku stanowi w³aœnie ta odmiana.
Najwy¿sz¹ powierzchniê upraw GM maj¹ Stany Zjednoczone – 64 mln ha. Na
kolejnych miejscach plasuj¹ siê Brazylia (21,4 mln ha), Argentyna (21,3 mln ha), Indie
(8,4 mln ha), Kanada (8,2 mln ha), Chiny (3,7 mln ha), Paragwaj (2,2 ml ha) i RPA
(2,1 mln ha). W pozosta³ych krajach, wymienionych wed³ug malej¹cej powierzchni
upraw GM, area³ upraw genetycznie zmodyfikowanych roœlin wynosi ³¹cznie 2,7 mln
ha: Urugwaj, Boliwia, Filipiny, Australia, Burkina Faso, Hiszpania, Meksyk, Chile, Kolumbia, Honduras, Czechy, Portugalia, Rumunia, Polska, Kostaryka, Egipt i S³owacja.
Warto zwróciæ uwagê, ¿e prawie po³owa powierzchni upraw GM znajduje siê na terenie pañstw rozwijaj¹cych siê.
Wiêcej informacji dotycz¹cych raportu ISAAA Brief 41-2009 znajduje siê na stronie internetowej ISAAA: www.isaaa.org. (JP)

Zmodyfikowany genetycznie eukaliptus odporny na niskie temperatury
Jednym z ostatnich osi¹gniêæ naukowców pracuj¹cych nad nowymi odmianami
genetycznie zmodyfikowanych roœlin jest nadanie eukaliptusowi odpornoœci na dzia³anie niskich temperatur. Ta pochodz¹ca z Australii roœlina jest uprawiana na oko³o
20 mln ha na ca³ym œwiecie. 3,5-roczny eukaliptus osi¹ga nawet 25 m wysokoœci.
Roœlina ta ma twarde drewno o drobnow³óknistej strukturze, bêd¹ce doskona³ym
surowcem dla przemys³u papierniczego i Ÿród³em biomasy z przeznaczeniem na
biopaliwa. Eukaliptus jest bardzo wra¿liwy na dzia³anie niskich temperatur,
w szczególnoœci na jej nag³e obni¿enie, co bardzo ogranicza obszar, na którym
mo¿e rosn¹æ. Dlatego badacze z firmy ArborGen wprowadzili do genomu eukaliptusa charakterystyczny fragment DNA powszechnie wystêpuj¹cy w roœlinach dobrze
znosz¹cych niskie temperatury. Okaza³o siê, ¿e dziêki tej modyfikacji drzewo eukaliptusa mo¿e funkcjonowaæ w temperaturze nawet -6°C bez negatywnych skutków
dla jego ¿ywotnoœci. W zwi¹zku z tym wkrótce planowane jest rozszerzenie area³u
uprawy eukaliptusa w Stanach Zjednoczonych, gdzie do tej pory roœlinê tê mo¿na
by³o uprawiaæ jedynie w najbardziej wysuniêtych na po³udnie rejonach Florydy
i Teksasu. Byæ mo¿e teraz bêdzie mo¿liwa uprawa tego wartoœciowego drzewa na
ca³ym po³udniowym wybrze¿u USA. W ramach badañ nad przydatnoœci¹ nowej odmiany, w najbli¿szym czasie firma ArborGen zamierza posadziæ ponad 100 000
drzew zmodyfikowanego genetycznie eukaliptusa w 29 lokalizacjach w Stanach
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Zjednoczonych. W czasie doœwiadczeñ szczególnie dok³adnie sprawdzane bêd¹ parametry drewna pod k¹tem jego zastosowania w przemyœle. Mottem firmy ArborGen
jest „More wood. Less land” czyli „Wiêcej drewna. Mniej ziemi”. ArborGen d¹¿y do
opracowania technologii, które umo¿liwi¹ produkcjê odnawialnych materia³ów bez
zajmowania du¿ych powierzchni terenów uprawnych, co przyczynia siê do zachowania œrodowiska naturalnego. (JP)
ród³a: Serwis GMO Compass, 5 lutego 2010 r., www.gmo-compass.org; Strona internetowa firmy
ArborGen, www.arborgen.us

Biotechnologiczny projekt firmy Skotan S.A.
Zarz¹d firmy Skotan S.A. 17 lutego 2010 r. zawar³ z Lotos Czechowice S.A. umowê dzier¿awy nieruchomoœci gruntowej z przeznaczeniem na budowê i d³ugoterminow¹ eksploatacjê instalacji badawczej i instalacji produkcyjnej dro¿d¿y paszowych.
Umowa miêdzy firmami zosta³a zawarta na 15 lat, z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia jej na
kolejne okresy. Podpisanie umowy dzier¿awy jest jednym z elementów realizacji
œrednioterminowej strategii Skotan S.A. przyjêtej przez Walne Zgromadzenie Spó³ki
w lipcu 2009 r., która zak³ada³a m.in. dokoñczenie realizacji projektu biotechnologicznego Spó³ki poprzez budowê i eksploatacjê w³asnego zak³adu produkcyjnego
dro¿d¿y paszowych. Projekt nazwany „Bio na Eko. Zamkniêcie cyklu ekologicznego
poprzez zagospodarowanie odpadów z produkcji biopaliw” jest wspó³finansowany
przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest przeprowadzenie badañ i wdro¿enie technologii hodowli dro¿d¿y paszowych na bazie degummingu – biologicznego surowca odpadowego powstaj¹cego
przy produkcji estru i olejów roœlinnych (biopaliw). Zamiar budowy w³asnej dro¿d¿owni na bazie posiadanego i rozwiniêtego projektu biotechnologicznego jest pierwszym planem realizowanym w ramach nowej strategii œredniookresowej na lata
2009-2012. Wartoœæ projektu to prawie 38 mln z³, z czego 35% œrodków zapewni
Unia Europejska. Zgodnie z za³o¿eniami projekt obejmuje 2 etapy. I etap to instalacja o wydajnoœci 1100 t rocznie w celu potwierdzenia za³o¿eñ technicznych, technologicznych i projektowych oraz badania w zakresie optymalizacji i dywersyfikacji
wsadu produkcyjnego, komponowania sk³adu aminokwasowego i rozdzia³u komórkowego. W II etapie planowane jest przeskalowanie produkcji z I etapu o 10 lub
20 razy, w zale¿noœci od wielkoœci popytu oraz stopnia specjalizacji produktowej,
a tak¿e dostêpnoœci wsadu produktowego opartego na odpadach z produkcji biopaliw i odpadów przemys³u olejarskiego. Potencja³ projektu zwi¹zany jest z d³ugoterminowym wykorzystaniem bia³ka w³asnej produkcji w przemyœle paszowym oraz
rozwój prac badawczych w kierunku projektów biotechnologicznych z ró¿nych dziedzin nauki, takich jak farmacja, farmakologia, medycyna czy kosmetyka. (JP)
ród³o: Strona internetowa firmy Skotan S.A., www.skotansa.pl
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I Ogólnopolska Konferencja Studentów Biofizyki
15-16 maja 2010 r. cz³onkowie Ko³a Studentów Biofizyki „Nobel” przy Wydziale
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagielloñskiego organizuj¹ I Ogólnopolsk¹ Konferencjê Studentów Biofizyki. Do udzia³u w konferencji zaproszeni s¹
studenci biofizyki, in¿ynierii biomedycznej oraz fizyki medycznej, a tak¿e pracownicy naukowi z g³ównych oœrodków akademickich Polski. Podczas konferencji odbêd¹
siê prezentacje prac studentów oraz wyk³ady zaproszonych goœci.
Najistotniejszy w organizacji konferencji jest fakt, ¿e bêdzie to pierwsza studencka
konferencja naukowa dotycz¹ca zagadnieñ zwi¹zanych z szeroko pojêt¹ biofizyk¹.
Promowanie samodzielnej pracy naukowo-badawczej studentów przynosi realne korzyœci w postaci kszta³cenia przysz³ej kadry pracowników naukowych. Celem I Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Biofizyki jest stworzenie okazji do spotkania i wymiany pogl¹dów, aktywnym studentom z zakresu nauk zwi¹zanych z biofizyk¹.
Wiêcej informacji na stronie internetowej www.wbbib.uj.edu.pl/nobel. (JP)

III Polski Kongres Genetyki
Komitet Organizacyjny III Polskiego Kongresu Genetyki, Polskie Towarzystwo
Genetyczne (PTG) i Polskie Towarzystwo Genetyki Cz³owieka (PTGC) zapraszaj¹ na
III Polski Kongres Genetyki, który odbêdzie siê 12-15 wrzeœnia br. w Lublinie. Organizatorem Kongresu jest Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii
Curie-Sk³odowskiej, a wspó³organizatorami s¹ Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Obrady bêd¹ odbywaæ siê w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego. W programie kongresu przewidziano liczne wyst¹pienia
goœci z instytucji zarówno krajowych, jak i zagranicznych oraz sesjê plakatow¹,
w ramach której zaprezentowane zostan¹ prace z zakresu genetyki cz³owieka, genetyki zwierz¹t, genetyki roœlin i genetyki mikroorganizmów. W czasie trwania kongresu odbêd¹ siê równie¿ walne zgromadzenia PTG i PTGC. Uczestnictwo w kongresie mo¿na zg³aszaæ do koñca sierpnia br. Wiêcej informacji znajduje siê na stronie
internetowej www.pkg2010.umcs.lublin.pl (JP)

MNiSW powo³a³o Radê M³odych Naukowców
1 lutego 2010 r. minister nauki i szkolnictwa wy¿szego prof. Barbara Kudrycka
wrêczy³a nominacje 21 m³odym polskim uczonym, którzy bêd¹ tworzyæ Radê M³odych Naukowców. Zadaniem Rady bêdzie m.in. opiniowanie projektów ustaw i rozporz¹dzeñ dotycz¹cych funkcjonowania polskich uczelni i sektora nauki.
– Jednym z priorytetów pierwszej po 1989 r. kompleksowej i spójnej reformy nauki i szkolnictwa wy¿szego – ale i moim osobistnym – jest stworzenie warunków
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do dynamicznego rozwoju karier m³odych polskich naukowców i wprowadzenie regulacji, które pozwol¹ w szerszym ni¿ dot¹d zakresie uwolniæ i spo¿ytkowaæ talenty
m³odego pokolenia uczonych – mówi³a podczas uroczystoœci prof. Kudrycka. Przywo³a³a te¿ przyk³ad dwójki doktorantów – Piotra Szreka i Grzegorza NiedŸwiedzkiego, którzy odkryli, ¿e pierwszy czworonóg, tetrapod, wyszed³ z wody na l¹d oko³o
20 mln lat wczeœniej, ni¿ dot¹d s¹dzili naukowcy – œlady tetrapoda znaleŸli na terenie
Gór Œwiêtokrzyskich. – To odkrycie jest dla mnie symboliczne, m³odzi naukowcy dowiedli, ¿e dokonania tej rangi nie s¹ zarezerwowane dla profesorów, jak czasem stereotypowo siê myœli – doda³a minister Kudrycka. W imieniu nowo powo³anej Rady
g³os zabra³a Hanna Mamzer, socjolog z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Liczymy, ¿e dziêki pracy w Radzie M³odych Naukowców nasz g³os stanie siê
bardziej s³yszalny wœród naukowców starszych wiekiem i sta¿em, ale te¿ wœród naszych m³odszych kolegów, którzy dopiero decyduj¹ siê na karierê naukow¹ – mówi³a.
Obszar nauk medyczno-przyrodniczych w Radzie reprezentuj¹ dr hab. Maciej Banach (Uniwersytet Medyczny w £odzi, medycyna), dr Marcin Binkowski (Uniwersytet
Œl¹ski, in¿ynieria biomedyczna), dr Artur Czupryn (Instytut Biologii Doœwiadczalnej
im. M. Nenckiego PAN, biologia), dr hab. Andrzej Dziembowski (Instytut Biochemii
i Biofizyki PAN, Uniwersytet Warszawski, biologia molekularna), dr hab. Ewa Jankowska (Akademia Medyczna we Wroc³awiu, medycyna), dr Dominika Nowis, (Warszawski Uniwersytet Medyczny, medycyna) oraz dr hab. Konrad Rejdak, (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, medycyna).
Podstawowym zadaniem Rady bêdzie opiniowanie projektów przygotowywanych w MNiSW oraz przygotowywanie w³asnych propozycji zmian w zakresie polityki naukowej i innowacyjnej pañstwa, tak, by nie godzi³y one w interesy m³odych
pracowników nauki. Nadrzêdnym celem jest zapewnienie ci¹g³oœci rozwoju nauki,
które wymaga tworzenia platformy porozumienia i wsparcia ze strony doœwiadczonych naukowców na rzecz ich m³odszych kolegów oraz przysz³ych jej adeptów.
Cz³onkowie Rady wyra¿aj¹ chêæ reprezentacji ca³ego œrodowiska polskich naukowców z po³o¿eniem nacisku na m³odych naukowców rozpoczynaj¹cych karierê. (JP)
ród³o: Strona internetowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, www.nauka.gov.pl

Nietypowe organizmy modelowe
W kwietniu br. nak³adem Cold Spring Harbor Laboratory Press uka¿e siê drugi
tom ksi¹¿ki Emerging Model Organisms: A Laboratory Manual. Bêdzie on obszernym
uzupe³nieniem jej pierwszej czêœci z 2009 r., w której opisano 23 nietypowe organizmy modelowe takie jak motyle, pijawki czy psy morskie. Tym razem na ponad szeœciuset stronach eksperci zaprezentowali korzyœci z zastosowania kolejnych 18 organizmów. Ka¿demu z nich poœwiêcono osobny rozdzia³, w którym scharakteryzowano ich genomy, metody hodowli, podstawowe protoko³y laboratoryjne z ich wykorzystaniem, odnoœniki do bardziej szczegó³owych Ÿróde³ wiedzy oraz wnikliwe
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uzasadnienie ich zastosowania w badaniach laboratoryjnych. Naukowców zajmuj¹cych siê biotechnologi¹ lub genetyk¹ roœlin mo¿e zainteresowaæ wykorzystanie
¿yworódki Daigremontiana (Kalanchoe daigremontiana) w badaniach rozmna¿ania
bezp³ciowego lub metabolizmu kwasowego roœlin gruboszowatych. Autorzy ksi¹¿ki
zachêcaj¹ równie¿ do szerszego zastosowania kukurydzy (Zea mays) zarówno w badaniach podstawowych, jak i stosowanych. Ze œwiata zwierz¹t zwrócono uwagê na
przyk³ad na pewien gatunek ¿aby (Xenopus tropicalis) przydatny w badaniach toksykologicznych i genetyki rozwoju. Ponadto opisano równie¿ mrówkowate (Formicidae)
jako model z³o¿onoœci spo³ecznej oraz aksolotl meksykañski (Ambystoma mexicanum)
jako model w badaniach procesów regeneracji, rozwoju i ewolucji. Autorzy ksi¹¿ki
chc¹ poprzez tê publikacjê zachêciæ naukowców do poszukiwania najbardziej odpowiednich organizmów modelowych w specyficznych badaniach naukowych. W opracowaniu zawarto praktyczne wskazówki z zaletami i potencjalnymi s³abymi punktami ka¿dego z opisanych organizmów. Autorzy maj¹ nadziejê, ¿e ich podrêcznik zachêci badaczy do czerpania z ró¿norodnoœci œwiata o¿ywionego i wyjœcia poza dotychczas przyjête ramy w badaniach laboratoryjnych. (JP)
ród³o: Strona internetowa Cold Spring Harbor Laboratory Press, www.cshlpress.com

Nowa edycja europejskich stypendiów im. Marie Curie dla doœwiadczonych
naukowców
17 marca br. zosta³y og³oszone nowe konkursy w Programie Szczegó³owym
LUDZIE 7.
Program Ramowy UE, adresowany do doœwiadczonych naukowców ze stopniem
doktora lub doktora habilitowanego: Marie Curie Intra-European Fellowships, Marie
Curie International Outgoing Fellowships oraz Marie Curie International Incoming
Fellowships.
W pierwszym z nich – Europejskie stypendium wyjazdowe IEF- Marie Curie Intra-European Fellowship for Career Development – zak³ada siê realizacjê indywidualnego projektu badawczo-szkoleniowego, umo¿liwiaj¹cego doœwiadczonym naukowcom uzyskanie nowych umiejêtnoœci i kompetencji. Realizacja projektu powinna prowadziæ do samodzielnoœci badawczej i rozwoju kwalifikacji badacza jako lidera zespo³u.
Drugi konkurs – Miêdzynarodowe stypendium wyjazdowe IOF – Marie Curie
International Outgoing Fellowship for Career Development – jest skierowany do
doœwiadczonych naukowców zainteresowanych wzmocnieniem miêdzynarodowego
wymiaru swojej kariery naukowej poprzez prowadzenie badañ w uznanych, pozaeuropejskich instytucjach badawczych.
Trzeci konkurs – Miêdzynarodowe stypendium przyjazdowe IIF-Marie Curie International Incoming Fellowship – stwarza mo¿liwoœæ zatrudnienia doœwiadczone186
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go pracownika naukowego pracuj¹cego w trzecim kraju, na okres od 1 do 2 lat w celu realizacji wspólnego przedsiêwziêcia badawczego, najlepiej bazuj¹cego na transferze nowej wiedzy/technologii z kraju trzeciego do Europy.
Termin zamkniêcia konkursów to 17 sierpnia 2010 r., godzina 17:00 czasu lokalnego w Brukseli. 18 maja 2010 r. Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje szkolenie
dotycz¹ce mo¿liwoœci oferowanych przez Program Szczegó³owy LUDZIE oraz przygotowania wniosków projektowych w odpowiedzi na otwarte konkursy.
Szczegó³owe informacje o wysokoœci stypendiów, o tym kto mo¿e aplikowaæ
oraz jakie zasady obowi¹zuj¹ w projektach zaakceptowanych w konkursach znajduj¹ siê na stronie internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskich Projektów Badawczych – www.kpk.gov.pl (JP)

Sektor biotechnologii w farmacji: boom spodziewany dopiero w 2011 r.
Obecnie sektor biotechnologii znajduj¹cej zastosowanie w farmacji i medycynie
rozwija siê w Polsce w umiarkowanym tempie – wynika tak z najnowszego raportu
firmy badawczej PMR „Innowacje biotechnologiczne w przemyœle farmaceutycznym
w Polsce 2009”.
W ostatnich dwóch latach w sektorze biotechnologicznym nast¹pi³ znacz¹cy
spadek dynamiki wzrostu przychodów ze sprzeda¿y. W 2008 r. odnotowano nawet
spadek przychodów, na co wp³yw mia³y gorsze wyniki najwiêkszej polskiej firmy
biotechnologicznej Bioton. W wyniku tego wartoœæ sprzeda¿y firm biotechnologicznych z sektora farmaceutycznego w 2008 r. mo¿na oszacowaæ na 607 mln z³, czyli
oko³o 2% mniej ni¿ w 2007 r. Wed³ug prognoz PMR, w kolejnych latach (2009-2010),
mimo gorszej sytuacji gospodarczej, przychody polskich firm biotechnologicznych
bêd¹ ros³y o kilka procent rocznie, natomiast w 2011 r. mog¹ uzyskaæ wzrost sprzeda¿y rzêdu prawie 30%. Taki skokowy wzrost bêdzie efektem rozwoju innowacyjnych przedsiêwziêæ obecnie znajduj¹cych siê na pocz¹tkowym etapie i jeszcze nie
przynosz¹cych przychodów.
Tak jak wszêdzie na œwiecie, decyduj¹c¹ rolê w rozwoju innowacyjnych technologii odgrywa dostêp do finansowania podwy¿szonego ryzyka. Dostêpnoœæ funduszy unijnych w Polsce pozwoli³a na wsparcie rozwoju firm zainteresowanych ryzykownymi przedsiêwziêciami w sektorze biotechnologicznym. Najwa¿niejszym z nich
jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Dziêki w³aœciwemu wykorzystaniu œrodków unijnych firmom dzia³aj¹cym w Polsce jest obecnie ³atwiej sfinansowaæ
inwestycje w badania oraz wdro¿enia innowacyjnych technologii.
Z informacji Ministerstwa Gospodarki wynika, ¿e w latach 2007-2013 firmy oraz
instytuty naukowe z sektora medycznego, farmaceutycznego i biotechnologicznego
bêd¹ za pomoc¹ œrodków unijnych realizowa³y projekty o ³¹cznej wartoœci oko³o
662 mln z³ (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka), z czego oko³o 120 mln z³
zostanie przeznaczonych na projekty zwi¹zane z sektorem urz¹dzeñ i technologii
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medycznych oraz suplementów diety. Zdecydowana wiêkszoœæ pozosta³ych œrodków jest bezpoœrednio lub poœrednio zwi¹zana z sektorem biotechnologii w medycynie i farmacji w Polsce. Wartoœæ ta nie jest ostateczna poniewa¿ nie rozstrzygniêto jeszcze wielu konkursów.
Mimo ¿e oficjalne statystyki nie zauwa¿aj¹ przyrostu liczby firm z bran¿y biotechnologicznej, w Polsce w ostatnich latach w rzeczywistoœci firm tych przyby³o. Przyk³adowo, w 2007 r. powsta³y dwie firmy biotechnologiczne – Mabion i Selvita.
W 2008 r. powsta³ Celther. Fakt, ¿e polski sektor life science dopiero zaczyna siê intensywnie rozwijaæ, najlepiej widaæ analizuj¹c liczbê nowych innowacyjnych przedsiêwziêæ, szczególnie z sektora biotechnologicznego powi¹zanego z przemys³em farmaceutycznym. Warto zwróciæ uwagê na innowacyjne projekty prowadzone przez takie
firmy jak: Celther (terapia komórkowa z zastosowaniem komórek macierzystych), Celon Pharma (terapie oparte na siRNA), Mabion (terapie oparte na humanizowanych
przeciwcia³ach monoklonalnych), Euroimplant (in¿ynieria tkankowa i medycyna regeneracyjna) oraz Biocontract (innowacyjne szczepionki przeciw nowotworom skóry i nerki).
Wiêcej informacji na temat raportu znajduje siê na stronie internetowej
www.pmrpublications.com (JP)

Nowoœci wydawnicze PWN
2010 r. przyniós³ dwie nowe pozycje w ofercie Wydawnictwa Naukowego PWN,
które zainteresuj¹ zarówno studentów nauk przyrodniczych, jak i osoby traktuj¹ce
zg³êbianie wiedzy biologicznej jako hobby.
Pierwsza ksi¹¿ka to Wirusologia roœlin autorstwa prof. dr hab. Selima Kryczyñskiego, kierownika Katedry Fitopatologii Wydzia³u Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego. Napisana przez niego ksi¹¿ka jest
wartoœciowym kompendium wiedzy o wirusach i wiroidach roœlin – ich naturze,
chorobotwórczoœci i sposobach zwalczania. Autor omówi³ w tym opracowaniu m.in.
budowê wirusów, namna¿anie wirusów o ró¿nych genomach bêd¹ce przyczyn¹ zaburzeñ metabolizmu komórek roœlinnych, proces opanowywania ca³ej roœliny przez
wirusy, objawy wirusowych chorób roœlin, sposoby rozprzestrzeniania wirusów roœlinnych w œrodowisku oraz warunki powstawania epidemii wirusowych chorób roœlin, ró¿ne mo¿liwoœci ochrony roœlin przed wirusami oraz metody wykrywania obecnoœci wirusów w roœlinach oraz wiroidy – najnowsz¹ grupê patogenów roœlinnych.
W ksi¹¿ce opisane s¹ rodziny i rodzaje wszystkich zidentyfikowanych gatunków wirusów roœlin i grzybów. Ponadto zawarto w niej wykaz wa¿niejszych podrêczników
i czasopism fachowych poœwiêconych tej problematyce. Podrêcznik jest przeznaczony dla studentów biologii, ochrony œrodowiska, biotechnologii, rolnictwa i ogrodnictwa. Mo¿e byæ doskona³ym uzupe³nieniem wiedzy dla pracowników naukowych, szczególnie fitopatologów, s³uchaczy studiów podyplomowych, pracowników
ochrony roœlin, zw³aszcza zajmuj¹cych siê obiektami kwarantannowymi.
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Drug¹ ciekaw¹ nowoœci¹ wydawnictwa PWN jest ksi¹¿ka 50 teorii genetyki, które
powinieneœ znaæ napisana przez Marka Hendersona – redaktora dzia³u nauki „The
Times”. Jest to czwarta pozycja PWN z serii 50 Teorii w pigu³ce. Dotychczas ukaza³y
siê ju¿ 50 teorii fizyki, które powinieneœ znaæ, 50 teorii filozofii, które powinieneœ znaæ,
oraz 50 teorii matematyki, które powinieneœ znaæ. W 50. esejach autor przedstawia
g³ówne pojêcia genetyki – jednej z najbardziej intryguj¹cych dziedzin nauki. Rozpoczynaj¹c teori¹ ewolucji Darwina i zamykaj¹c najnowszymi osi¹gniêciami nauki
pokazuje, w jaki sposób znajomoœæ informacji genetycznej zmieni³a sposób rozumienia ¿ycia na Ziemi. Henderson ujawnia sekrety chromosomów, DNA i genomu
cz³owieka. Wyjaœnia, jak genetyka mo¿e wspomóc walkê z rakiem, HIV, malari¹
i tzw. „superbakteriami”. Zg³êbia g³ówne problemy etyczne wokó³ kontrowersyjnych badañ nad komórkami macierzystymi, klonowaniem i mo¿liwoœci¹ stworzenia
sztucznego ¿ycia. Prezentuje równie¿ najnowsze spojrzenie na „œmieciowy” DNA,
tzw. evo-devo (ewolucyjn¹ biologiê rozwoju – ang. evolutionary developmental biology) i epigenetykê. (JP)
ród³o: Strona internetowa wydawnictwa PWN, www.pwn.pl
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