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iotechnologia medyczna stawia sobie za cel zastosowanie
osi¹gniêæ biotechnologii do prewencji i leczenia chorób. W ostatnich kilkunastu latach „sztandarowym” dzia³em biotechnologii medycznej sta³a siê terapia genowa. Historycznie i zgodnie
z w¹sko rozumian¹ definicj¹ jest to leczenie chorób poprzez
wprowadzanie do organizmów pacjentów prawid³owej postaci
zmutowanych genów. Rozwój technik in¿ynierii genetycznej,
a tak¿e poznawanie molekularnych mechanizmów chorób, pozwoli³y jednak na wykorzystanie nowych sposobów regulacji aktywnoœci genów. Terapia genowa to zatem nie tylko dostarczanie do komórek sekwencji koduj¹cych prawid³owe bia³ka, rekompensuj¹cych defekt genetyczny lub modyfikuj¹cych zaburzenia w ekspresji genów. Obecnie terapia genowa obejmuje tak¿e
stosowanie takich niekoduj¹cych odcinków kwasów nukleinowych, jak oligonukleotydy antysensowe czy siRNA.
Niezale¿nie od wielu niespe³nionych nadziei wi¹zanych czêsto na wyrost z t¹ wci¹¿ eksperymentaln¹ strategi¹, badania nad
terapi¹ genow¹ przyczyni³y siê do opracowania wielu narzêdzi
umo¿liwiaj¹cych dostarczanie genów do ró¿nych tkanek. Skutecznoœæ wprowadzania do komórek kwasów nukleinowych,
a zatem i efektywnoœæ terapii genowych w próbach klinicznych
zale¿y od opracowania wydajnych i bezpiecznych wektorów.
Dziêki stosowaniu zarówno nowych wektorów plazmidowych
jak i zmodyfikowanych wektorów wirusowych osi¹gniêto ostatnio znacz¹cy postêp w badaniach podstawowych, a niektóre
z nowych noœników maj¹ szanse byæ z powodzeniem wykorzystane w próbach klinicznych. W obecnym zeszycie „Biotechnologii” przedstawiamy kilka takich strategii, które mog¹ byæ tak¿e
stosowane jako dogodne narzêdzia badawcze w wielu rodzajach
eksperymentów.
Zeszyt ten zosta³ w zasadniczej czêœci przygotowany przez
zespó³ Zak³adu Biotechnologii Medycznej Wydzia³u Biochemii,
Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagielloñskiego (trzy prace przegl¹dowe oraz szeœæ prac eksperymentalnych). W pierwszej pracy przegl¹dowej (Józkowicz i Dulak) autorzy omawiaj¹
niektóre z obecnie stosowanych strategii dostarczania genów.
Nie jest to oczywiœcie prezentacja przedstawiaj¹ca wszystkie dostêpne obecnie mo¿liwoœci, bowiem autorzy koncentruj¹ siê
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przede wszystkim na opisaniu tych metod, które sami stosuj¹ w praktyce. W dwóch
nastêpnych pracach przegl¹dowych (Stopa i wsp., oraz Rutkowski i wsp.), autorzy
przedstawiaj¹ zalety i ograniczenia wektorów adenowirusowych oraz wektorów
AAV (opartych na wirusach towarzysz¹cych adenowirusom).
W dwóch pierwszych pracach eksperymentalnych autorzy opisuj¹ przyk³ady zastosowania noœników plazmidowych. W artykule dotycz¹cym bicistronowych wektorów plazmidowych (Kucharzewska i wsp.) autorzy przedstawiaj¹ sposób konstrukcji i zastosowania in vitro wektorów zawieraj¹cych geny VEGF i FGF-4, czynników
stymuluj¹cych powstawanie naczyñ krwionoœnych. W kolejnej pracy (Go³da i wsp.)
autorzy prezentuj¹ sposoby modulacji ekspresji wprowadzanych genów, nie tylko
za pomoc¹ powszechnie znanego systemu regulowanego przez doksycyklinê, ale
tak¿e indukowanego przez hipoksjê. Strategia ta mo¿e znaleŸæ zastosowanie, np.
w terapii zawa³u miêœnia sercowego
W kolejnych pracach eksperymentalnych opisane s¹ dwie strategie wprowadzania genów za pomoc¹ wektorów wirusowych. Autorzy prezentuj¹ w nich etapy produkcji wektorów adenowirusowych (Stopa i wsp.) oraz AAV (JaŸwa i wsp. ), zoptymalizowane sposoby mianowania wektorów AAV (Rutkowski i wsp.), a na przyk³adzie
wektorów adenowirusowych opisuj¹ mo¿liwoœci zastosowania tych noœników do
transdukcji ró¿nych typów komórek (Stopa i wsp.).
Ten zeszyt „Biotechnologii” mo¿e byæ przydatny dla badaczy zamierzaj¹cych
rozpocz¹æ w swoich doœwiadczeniach stosowanie opisanych technik wprowadzania
i regulacji ekspresji transgenów. Mo¿e byæ równie¿ wykorzystywany przez studentów, stanowi¹c uzupe³nienie kursów z zakresu terapii genowej czy in¿ynierii genetycznej.
Alicja Józkowicz
Józef Dulak
Drodzy Czytelnicy!
Chcia³bym zwróciæ uwagê Pañstwa na istotne zmiany w sk³adzie Zespo³u Redakcyjnego. Bardzo serdecznie dziêkujê Panom Profesorom Aleksandrowi Chmielowi
i W³odzimierzowi Grajkowi za wieloletni¹ wspania³¹ wspó³pracê. Bardzo liczê na
dalsze wspólne dzia³ania z Kolegami.
Jednoczeœnie gor¹co witam nowych Cz³onków Redakcji, Panie i Panów Profesorów: Ma³gorzatê Korbin, Annê Skorupsk¹, Zofiê Szweykowsk¹-Kuliñsk¹, Stanis³awa
Ledakowicza i Marka Figlerowicza jako sekretarza Redakcji. Jestem g³êboko przekonany, ¿e praca Zespo³u bêdzie jeszcze bardziej efektywna z jak najwiêksz¹ korzyœci¹ dla biotechnologii i kwartalnika.
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