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Jesieni¹ w Argentynie odbêdzie 11th International Symposium
on the Biosafety of Genetically Modified Organizms (ISBGMO),
skierowane do wszystkich zajmuj¹cych siê zawodowo genetycznie zmodyfikowanymi organizmami – badaniami naukowymi
i opracowywaniem nowych odmian, testami polowymi oraz ocen¹ bezpieczeñstwa gatunków GM, a tak¿e ustawodawstwem
zwi¹zanym z tymi organizmami. Organizatorem wydarzenia jest
International Society for Biosafety Research (ISBR).
Tematem przewodnim ISBGMO bêdzie “The role of biosafety
research in the decision making process”. Obrady bêd¹ siê odbywaæ od 15 do 20 listopada br. w Buenos Aires. W ramach kongresu zaplanowano 6 sesji tematycznych:
1. Biosafety research challenges and experiences in Latin
America.
2. Problem Formulation – improving the quality of an environmental risk assessment.
3. Biosafety considerations for crops for non-food/feed uses,
biofuels and energy crops.
4. GM insect developments and biosafety.
5. Biosafety aspects of GM-based agronomic traits protecting
against yield reduction due to abiotic stress.
6. New applications of biotechnologies and their associated
risk assessment issues.
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Pierwszego i przedostatniego dnia sympozjum odbêd¹ siê ponadto warsztaty
z zakresu zarz¹dzania ryzykiem oraz zarz¹dzania próbami polowymi GMO, a ostatniego dnia zjazdu organizatorzy przewiduj¹ wizytê na polu ze zmodyfikowanymi
genetycznie uprawami. Rejestracja na ISBGMO prowadzona za poœrednictwem strony internetowej www.isbgmo.info. (JP)

Biogazownie przysz³oœci¹ sektora OZE
W styczniu bie¿¹cego roku firma BIOGAZ ZENERIS rozpoczê³a budowê biogazowni
wed³ug w³asnej technologii. Bêdzie to biogazownia o mocy 0,5 MW, zasilana g³ównie
odpadami przemys³u przetwórczego: wywarem gorzelnianym, pulp¹ ziemniaczan¹,
odpadami z marchwi oraz odpadami poubojowymi. Biogazownia, której oddanie do
u¿ytku zaplanowano na wrzesieñ br., zlokalizowana jest przy gorzelni w Skrzatuszu.
BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o., nale¿¹ca do notowanej na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie spó³ki BBI Zeneris NFI S.A., jest firm¹ oferuj¹c¹ us³ugi w zakresie uruchamiania i eksploatacji biogazowni – pocz¹wszy od doradztwa na etapie podejmowania decyzji do nadzorowania procesu wytwarzania biogazu w wybudowanej instalacji. Spó³ka zajmuje siê tak¿e nadzorem biotechnologicznym biogazowni oraz serwisowaniem w zakresie procesów biotechnologicznych. Biogazownie
s¹ jednym z najszybciej rozwijaj¹cych siê segmentów OZE (Odnawialnych róde³
Energii) w Europie. Ich szczególna rola dla produkcji rolnej, w odró¿nieniu od produkcji biopaliw pierwszej generacji, polega na oparciu procesu w znacznej mierze
na odpadach z produkcji rolnej i przemys³u spo¿ywczego, a nie na produktach rolniczych konkuruj¹cych z produkcj¹ ¿ywnoœci. Biogazownia pozwala w sposób zyskowny utylizowaæ odpady takie jak gnojowica, gnojówka, odpady poubojowe, wywar gorzelniany oraz odpady z produkcji spo¿ywczej. Dodatkowo, ze wzglêdu na
wzrost zapotrzebowania na energiê odnawialn¹, budowa biogazowni daje szansê
na zawarcie wieloletnich kontraktów na dostawê biomasy do biogazowni na stabilnych warunkach finansowych. Dlatego istnieje potrzeba rozwoju tego typu instalacji
równie¿ w Polsce. Aktualnie opracowywany jest program rz¹dowy wsparcia budowy
biogazowni w ka¿dej gminie wiejskiej. (JP)
ród³o: Serwis internetowy BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o., www.biogaz.com.pl

Genetycznie zmodyfikowana papaja od lata dostêpna w Japonii
The Food Safety Commission of Japan (FSCJ) wyda³a zgodê na wprowadzenie do
sprzeda¿y w Japonii genetycznie zmodyfikowanej papai. Owoce bêd¹ importowane
ze Stanów Zjednoczonych. Administracja japoñska zgodzi³a siê na sprzeda¿ zarówno owoców gotowych do spo¿ycia, jak i u¿ycia papai GM w przetworach. Owoce
bêd¹ musia³y byæ w specjalny sposób oznakowane.
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Genetycznie zmodyfikowan¹ odmianê papai stworzono w latach 90. XX w. w Stanach Zjednoczonych. Gatunkowi nadano opornoœæ na Papaya Ringspot Virus (PRV) –
szkodnik ten powodowa³ w ubieg³ym stuleciu utratê nawet po³owê plonu roœliny,
w szczególnoœci na Hawajach. Obecnie oko³o 60% upraw papai w tym stanie to odmiana genetycznie zmodyfikowana, co w znacznym stopniu rozwi¹za³o problem
PRV.
Poza Stanami Zjednoczonymi i Japoni¹, papaja GM jest dostêpna w sprzeda¿y
równie¿ w Kanadzie. (JP)
ród³o: Serwis internetowy GMO Compass, www.gmo-compass.org, 27 maja 2010 r.

Konferencja pisma “The Lancet”: HPV and Cancer 2010
Trwa rejestracja na konferencjê o tematyce zwi¹zanej z chorobami nowotworowymi wywo³ywanymi przez wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV, ang. Human Papillomavirus), organizowan¹ przez pismo „The Lancet”. Kongres odbêdzie siê w 12-13 listopada 2010 r. w Amsterdamie. Tematyka spotkania jest niezwykle wa¿na – szacuje siê, ¿e obecnie HPV odpowiada za wystêpowanie oko³o 10% nowotworów
z³oœliwych u kobiet. Wydarzenie to adresowane jest do naukowców, przedstawicieli
s³u¿by zdrowia i organizacji zrzeszaj¹cych pacjentów, którzy chc¹ poszerzyæ swoj¹
wiedzê oraz spotkaæ siê z najwiêkszymi autorytetami w tym obszarze. Podczas licznych wyk³adów omówione zostan¹ aktualne kierunki badañ naukowych nad HPV,
ró¿ne aspekty metod zapobiegania zaka¿eniu HPV i leczenia schorzeñ wywo³ywanych przez wirusa, a tak¿e propozycje strategii do wdra¿ania w s³u¿bie zdrowia,
które zmierzaj¹ do poprawy skutecznoœci walki z HPV. Wiêcej informacji oraz szczegó³owy program konferencji znajduje siê na stronie internetowej www.thelancetconferences.com. (JP)

Koniec unijnej blokady upraw GMO?
Pierwszy Portal Rolny podaje, ¿e Komisja Europejska po latach du¿ej wstrzemiêŸliwoœci zamierza radykalnie zmieniæ swoje nastawienie do genetycznie zmodyfikowanych upraw. Bruksela chce wydawaæ wiêcej licencji, ale decyzje czy rolnicy bêd¹
mogli je wykorzystaæ chce pozostawiæ poszczególnym krajom Unii Europejskiej.
Przez ostatnie 12 lat zezwolono na uprawê tylko dwóch gatunków GMO w Unii
Europejskiej, podczas gdy na œwiecie mo¿na uprawiaæ a¿ 150 odmian genetycznie
zmodyfikowanych roœlin. Nowa propozycja, któr¹ Komisja Europejska przedstawi
w po³owie lipca bie¿¹cego roku, znacznie szerzej otworzy furtkê dla producentów
transgenicznych nasion. Anonimowi urzêdnicy w rozmowie z agencj¹ Reuters zaznaczyli jednak, ¿e system bêdzie tak opracowany, by ostateczne decyzje o pozwo-
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leniach na uprawê by³y podejmowane na szczeblu krajowym. Mo¿na siê zatem spodziewaæ, ¿e kraje takie jak Austria, Francja, czy Wêgry utrzymaj¹ zakaz uprawy odmian GMO, natomiast Hiszpanie, Holendrzy i Czesi prawdopodobnie chêtnie skorzystaj¹ z nowych mo¿liwoœci. Komercyjne plantacje zmodyfikowanych genetycznie
roœlin – g³ównie kukurydzy – obecnie zajmuj¹ w Europie 100 tysiêcy hektarów.
Na œwiecie jest to ju¿ prawie 140 milionów hektarów.
ród³o: Pierwszy Portal Rolny, PPR.pl, 8 czerwca 2010 r.

Nowe dokonanie zespo³u Craiga Ventera
Naukowcom z J. Craig Venter Institute uda³o siê stworzyæ pierwsz¹ ¿yw¹ komórkê kontrolowan¹ przez sztuczny genom. Badacze maj¹ nadziejê, ¿e pozwoli to lepiej zrozumieæ podstawowe mechanizmy steruj¹ce wa¿nymi procesami ¿yciowymi.
Odkrycie mo¿e prze³o¿yæ siê te¿ na konkretne zastosowania, na przyk³ad stworzenie bakterii do produkcji biopaliw, leków czy oczyszczania œcieków.
Oryginalna praca na ten temat zosta³a opublikowana w majowym wydaniu pisma
„Science”: Science. 2010 May 20. Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically Synthesized Genome. Gibson DG, Glass JI, Lartigue C, Noskov VN, Chuang RY,
Algire MA, Benders GA, Montague MG, Ma L, Moodie MM, Merryman C, Vashee S,
Krishnakumar R, Assad-Garcia N, Andrews-Pfannkoch C, Denisova EA, Young L,
Qi ZQ, Segall-Shapiro TH, Calvey CH, Parmar PP, Hutchison CA 3rd, Smith HO, Venter JC.
Zespó³ Craiga Ventera ju¿ dwa lata temu zsyntetyzowa³ pierwszy na œwiecie
sztuczny genom, z³o¿ony z „klocków” w postaci genów bakterii z rodzaju Mycoplasma.
Naukowcom ju¿ wczeœniej uda³o siê tak¿e przeszczepiæ DNA z jednej komórki bakteryjnej do drugiej. Teraz postanowili oni po³¹czyæ obie metody. Stworzony przez
siebie sztuczny zestaw genów bakterii Mycoplasma mycoides wprowadzili do komórki innego szczepu – Mycoplasma capricolum – pozbawionej materia³u genetycznego. Syntetyczny genom powsta³ej komórki stanowi dok³adn¹ kopiê prawdziwego
genomu, do którego dodano jedynie kilka sekwencji, pe³ni¹cych rolê znaczników,
pozwalaj¹cych odró¿niæ „sztuczn¹” komórkê od prawdziwej. Mimo usuniêcia lub
wyciszenia 14 genów (w stosunku do oryginalnej sekwencji) oraz dodania znacznikowych sekwencji DNA, nowe bakterie wygl¹da³y identycznie jak prawdziwe
Mycoplasma mycoides i produkowa³y charakterystyczne wy³¹cznie dla nich bia³ka. „To
milowy krok – uwa¿a Venter. – Zarówno z naukowego, jak i filozoficznego punktu widzenia. To ca³kowicie zmieni³o moje pogl¹dy dotycz¹ce definicji ¿ycia i tego,
na jakich zasadach ono dzia³a”.
Naukowcy maj¹ ju¿ wiele pomys³ów na wykorzystanie swojej metody w praktyce.
W przysz³oœci chc¹ zaprojektowaæ sztuczne genomy, które nadawa³yby bakteriom
zdolnoœæ do wykonywania konkretnych zadañ, zwi¹zanych na przyk³ad z ochron¹
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œrodowiska, energetyk¹ czy przemys³em. Myœl¹ m.in. o wyprodukowaniu glonów
zdolnych do wychwytywania dwutlenku wêgla i wêglowodorów, które mog³yby znaleŸæ zastosowanie w rafineriach oraz bakterii wytwarzaj¹cych szczepionki, paliwa,
sk³adniki leków i dodatki do ¿ywnoœci. (JP)
ród³o: Serwis Naukowy PAP (www.pap.pl), 21 maja 2010 r.

Polscy naukowcy poznali profil genetyczny kobiety z neolitu
Zespo³owi naukowców z Zak³adu Medycyny S¹dowej Pomorskiej Akademii Medycznej (PAM), pod kierunkiem dr. Andrzeja Ossowskiego, uda³o siê wyizolowaæ
i poddaæ analizom DNA kobiety, której szcz¹tki znaleziono w grobie pochodz¹cym
sprzed czterech tysiêcy lat. Miejsce pochówku trzech osób ¿yj¹cych w okresie neolitu odkryli szczeciñscy archeolodzy w Czelinie w województwie zachodniopomorskim. W koñcowej epoce kamienia ludzie byli chowani w pojedynczych grobach, zatem odkrycie potrójnego miejsca pochówku jest bardzo intryguj¹ce dla archeologów. Dlatego pierwsze badania genetyczne bêd¹ polega³y na okreœleniu stopnia pokrewieñstwa miêdzy tymi trzema osobami. W szerszej perspektywie naukowcy bêd¹ d¹¿yli do ustalenia czy i jak blisko spokrewnione ze sob¹ grupy zaludnia³y w neolicie badany obszar, b¹dŸ czy mieszka³a tam ludnoœæ, która przybywa³a z odleg³ych
terenów i by³a bardzo zró¿nicowana genetycznie.
Andrzej Ossowski zaznaczy³ w rozmowie z Polsk¹ Agencj¹ Prasow¹, ¿e izolacja
DNA j¹drowego z materia³u sprzed kilku tysiêcy lat jest niezwykle trudna. Aby by³o
to mo¿liwe, koœci natychmiast po wydobyciu musz¹ zostaæ zamro¿one, nie mo¿e
te¿ ich dotykaæ przed badaniami ¿adna osoba. Materia³ do badañ uda³o siê bezzw³ocznie zabezpieczyæ w odpowiedni sposób, poniewa¿ genetycy byli obecni wraz
z archeologami w miejscu wykopalisk. (JP)
ród³o: Serwis „PAP – Nauka w Polsce”, www.naukawpolsce.pap.pl, 22 czerwca 2010 r.

Selvita otworzy³a nowe laboratorium chemiczne w Krakowie
Krakowska firma biotechnologiczna Selvita oficjalnie otworzy³a nowe laboratorium syntezy, zlokalizowane na terenie Jagielloñskiego Centrum Innowacji. Selvita
zatrudnia zespó³ wysoko wykwalifikowanych, doœwiadczonych naukowców i chemików, którzy posiadaj¹ wieloletnie, czêsto miêdzynarodowe, doœwiadczenie w przemyœle biotechnologicznym i farmaceutycznym. Misj¹ firmy jest dostarczanie kompleksowych rozwi¹zañ dla jednostek badawczo-rozwojowych, umo¿liwiaj¹cych obni¿enie kosztów wprowadzania innowacyjnych produktów na rynek. Nowe laboratorium chemiczne pozwoli na dalszy rozwój us³ug z zakresu syntezy chemicznej,
projektowania i optymalizacji szlaków syntetycznych oraz chemii analitycznej. Sel214
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vita prowadzi tak¿e w³asne projekty innowacyjne w dziedzinie onkologii i chorób
oœrodkowego uk³adu nerwowego.
Wartoœæ inwestycji Selvity w nowe laboratorium wynios³a 2,5 mln z³. Za tê kwotê
zaadaptowano przestrzeñ oraz zakupiono najwy¿szej klasy sprzêt, m.in. dygestoria,
wyci¹gi, wyparki, reaktory, chromatograf preparatywny oraz urz¹dzenia klasy HPLC
z unikatowym detektorem aerozolowym Corona CAD. W nowym laboratorium zaimplementowany zosta³ równie¿ system zarz¹dzania laboratorium firmy STARLIMS,
umo¿liwiaj¹cy klientom firmy zdalny dostêp do danych z projektów badawczych.
ród³em finansowania inwestycji by³y œrodki w³asne spó³ki oraz dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz bud¿etu pañstwa przyznana przez
Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
ród³o: Serwis internetowy firmy Selvita, www.selvita.com

Targi Analityki, Technik i Wyposa¿enia Laboratorium ExpoLAB
3-5 listopada br. w Centrum Targowo-Wystawienniczym Expo Silesia w Sosnowcu
odbêdzie siê druga edycja Targów ExpoLAB. Podczas tego wydarzenia zostan¹ zaprezentowane rozwi¹zania, techniki i produkty zwi¹zane z praktycznymi aspektami funkcjonowania ró¿nego rodzaju laboratoriów: przemys³owych, naukowych, medycznych,
kontrolnych oraz w ochronie œrodowiska. Interdyscyplinarna tematyka targów bêdzie
³¹czy³a zagadnienia z wielu dziedzin nauki i techniki: chemii, biochemii, biotechnologii, analityki medycznej, mikrobiologii, metrologii, in¿ynierii, a tak¿e zarz¹dzania i finansów w zakresie niezbêdnym dla funkcjonowania laboratorium. Pierwsz¹ edycjê
Targów Analityki, Technik i Wyposa¿enia Laboratorium ExpoLAB 2009 odwiedzi³o ponad 2000 specjalistów z bran¿y laboratoryjnej. Swoj¹ ofertê zaprezentowa³o wtedy
70 wystawców z Polski, Austrii, Szwajcarii, Niemiec i Finlandii. Wiêcej informacji o wydarzeniu znajduje siê na stronie internetowej www.exposilesia.pl/expolab. (JP)

Projekt „Wiedza i praktyka – klucz do sukcesu w biznesie”
Od stycznia 2010 r. do grudnia 2011 r. pracownicy naukowi zatrudnieni na stanowiskach profesora, adiunkta lub asystenta w jednostkach naukowych lub badawczo-rozwojowych na terenie województwa ma³opolskiego mog¹ skorzystaæ z mo¿liwoœci oferowanych w ramach projektu „Wiedza i praktyka – klucz do sukcesu
w biznesie”. Zamys³em projektu, zainicjowanego przez Ma³opolsk¹ Agencjê Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR), jest organizacja p³atnych sta¿y dla 100 pracowników
naukowych w 65 firmach. Uczestnicy przedsiêwziêcia otrzymaj¹ wynagrodzenie
œrednio 3500 z³ brutto za miesi¹c sta¿u. Sta¿ mo¿e trwaæ od 2 do 6 miesiêcy.
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Przedsiêwziêcie to ma na celu wzmocnienie wspó³pracy B+R oraz wykorzystanie potencja³u intelektualnego dla podniesienia innowacyjnoœci i konkurencyjnoœci
mikro, ma³ych i œrednich firm w Ma³opolsce. Wymiern¹ korzyœci¹ dla uczestników
programu bêdzie nabycie doœwiadczenia zawodowego i biznesowego przez pracowników naukowychoraz podniesienie konkurencyjnoœci mikro, ma³ych i œrednich
firm. Ponadto MARR poprzez realizacjê projektu ma nadziejê na zwiêkszenie œwiadomoœci o znaczeniu wiedzy naukowej w gospodarce oraz wzrost innowacyjnoœci
regionu.
Finansowanie projektu zapewnia Europejski Fundusz Spo³eczny (Program Operacyjny Kapita³ Ludzki), a w realizacjê poza MARR zaanga¿owa³y siê równie¿: Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica,
Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) oraz
Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o.
Szczegó³owe informacje oraz formularz zg³oszeniowy do programu znajduj¹ siê
na stronie internetowej www.marr.pl/projekty/wip. (JP)
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