OD REDAKCJI

R

edakcja „Biotechnologii” z prawdziw¹ radoœci¹ sk³ada gratulacje Pani Profesor Ada Yonath (Izrael), która 7.10.2009 r. wraz
z Brytyjczykiem Venkatraman Ramakrishna i Amerykaninem Thomas Steitz otrzyma³a Nagrodê Nobla za prace nad struktur¹
i funkcjonowaniem rybosomów. Z przyjemnoœci¹ przypominamy
naszym Czytelnikom, ¿e Laureatka w pierwszym numerze 2009 r.
publikowa³a w „Biotechnologii” tekst o mechanizmie funkcjonowania rybosomu*. Mamy nadziejê, ¿e tak¿e inni Autorzy „Biotechnologii” siêgn¹ po ten najwy¿szy laur nauki œwiatowej. Inna
sprawa, ¿e „rybosomologia” w zakresie której prof. A. Yonath
zosta³a wyró¿niona nagrod¹ by³a podmiotem badañ w Instytucie
Maxa Plancka w Berlinie (kierowanym przez zmar³ego w 1989 r.
prof. F. Wittmanna), gdzie kilku polskich naukowców pracowa³o
w tej tematyce. Dyrektor placówki, prof. F. Wittmann, kilkakrotnie by³ nominowany do tej nagrody. Redakcja i Autorzy z dum¹
mog¹ stwierdziæ, ¿e w „Biotechnologii” publikuj¹ nobliœci.
W bie¿¹cym numerze „Biotechnologii” pragniemy Pañstwu
przedstawiæ kilka nader ciekawych zagadnieñ. Nutrigenomika to
stosunkowo nowy termin, który jest coraz powszechniej stosowany, bowiem bezpoœrednio dotyczy podstawowych kwestii
zdrowotnych. Z zagadnieniami ¿ywienia œciœle zwi¹zane jest wykorzystanie ferrytyny roœlinnej jako suplementu diety. Bezpoœredni zwi¹zek problematyki ¿ywieniowej z opakowaniami do
¿ywnoœci jest oczywisty. Ten blok zagadnieñ dotyczy kwestii
o zasadniczym znaczeniu dla naszego codziennego ¿ywienia
i zdrowia.
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* T. Auerbach, I. Mermershtain, A. Bashan, C. Davidovich, H. Rozenberg,
D.H. Sherman, A. Yonath, (2009), Biotechnologia, 1, 84, 24-35.
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Natomiast ochrona œrodowiska naturalnego zwi¹zana jest zarówno ze zdolnoœci¹ pewnych bakterii do biodegradacji zanieczyszczeñ, a przez to do bioremediacji
jak równie¿ z wykorzystaniem surowców celulozowych do produkcji bioetanolu
oraz z mikrobiologicznymi metodami wytwarzania biodiesla. Te zagadnienia uzupe³nione s¹ dalszymi przyk³adami niekonwencjonalnych rozwi¹zañ, które niesie nowoczesna biotechnologia, jak wykorzystanie dro¿d¿y do produkcji heterologicznych bia³ek czy te¿ fluorescencyjne barwienie bakterii.
Zapraszaj¹c Pañstwa do lektury mogê stwierdziæ (nawi¹zuj¹c do tekstu „Od Redakcji” z poprzedniego numeru), ¿e projekt nowej ustawy „Prawo o GMO” wp³yn¹³
do Sejmu w paŸdzierniku 2009 r. Koniecznoœæ uregulowania polskiej legislacji
w tym zakresie jest nader pal¹ca.
Niestety, ale chochlik drukarski nam nie odpuœci³ i musimy odnotowaæ oraz
przeprosiæ naszych Czytelników za istotny b³¹d:
W #3/2009 na stronie 19 wiersz 1 od góry zdanie winno brzmieæ:
...Transgeniczne bia³ka i kwasy nukleinowe podlegaj¹ tym samym procesom trawienia, jak konwencjonalne (9), wskutek czego s¹ degradowane do komponentów
podstawowych (51)…

Zapraszam do lektury
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Sekwencjonowanie genomów – metoda powszechnie stosowana w wielu
badaniach?

P
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oznanie genomu danego gatunku zawsze dostarcza³o informacji wa¿nych z punktu widzenia biologicznego, natomiast poznanie genomu polegaj¹ce na odczytaniu kompletnej sekwencji
nukleotydowej dostarcza ogromu nowych informacji i otwiera
szerokie mo¿liwoœci dla badañ i aplikacji. Do niedawna by³o to
przedsiêwziêcie wielce skomplikowane technicznie i logistycznie
czego symbolem jest sekwencjonowanie genomu cz³owieka zrealizowane przez wielkie konsorcjum miêdzynarodowe z bud¿etem ~3 mld USD w ci¹gu kilkunastu lat.
W sekwencjonowaniu genomów nast¹pi³ ogromny postêp.
Prawdziwa lawina ruszy³a jesieni¹ ubieg³ego roku (2008), kiedy
to system pyrosekwencjonowania FLX 454 firmy Roche, zosta³
zmodyfikowany na 454 Titanium, który stanowi najbardziej zaawansowan¹ metodê okreœlan¹ jako next generation sequencing.
Doprowadzi³ on œredni¹ d³ugoœæ odczytu do ~400 bp i umo¿liwia sk³adanie genomu eukariotycznego de novo do stanu szkieletowego bez koniecznoœci tworzenia wielkich miêdzynarodowych konsorcjów z olbrzymimi bud¿etami. Grupa prof. Zbigniewa Przybeckiego ze Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie jest jednym z beneficjentów tego skoku technologicznego, i jako druga (w grudniu 2008 r.) u¿y³a systemu 454 Titanium do zsekwencjonowania de novo ca³ego genomu ogórka.
Sekwencjonowanie i resekwencjonowanie genomów, jak siê wydaje, stanie siê doœæ powszednim podejœciem badawczym ju¿
w niedalekiej przysz³oœci (2-5 lat).
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Polskie Konsorcjum Sekwencjonowania Genomu J¹drowego Ogórka jest jedn¹
z dwóch (obok zespo³u z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie bior¹cego
udzia³ w Miêdzynarodowym Konsorcjum Sekwencjonowania Genomu Ziemniaka)
aktywnoœci badawczych w Polsce zwi¹zanych z sekwencjonowaniem genomów eukariotycznych. Konsorcjum stawia sobie jeden cel g³ówny, którym jest zdobycie nowej wiedzy wynikaj¹cej z poznania sekwencji genomu j¹drowego ogórka oraz wykorzystanie tych informacji do proponowania nowych rozwi¹zañ praktycznych
o charakterze innowacyjnym przede wszystkim u tej roœliny uprawnej. Konsorcjum
jest dobrowolnym zrzeszeniem osób naukowców i przedsiêbiorców reprezentuj¹cych ró¿ne instytucje i chc¹cych ze sob¹ wspó³pracowaæ w eksploracji genomu
ogórka. Zak³ada siê tak¿e, ¿e dzia³ania nad skompletowaniem genomu ogórka pozwol¹ zarazem na nabycie nowych umiejêtnoœci przydatnych w poznawaniu genomów innych gatunków. Cz³onkami Polskiego Konsorcjum s¹ przede wszystkim pracownicy Katedry Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roœlin oraz osoby œciœle wspó³pracuj¹ce z Katedr¹ w zakresie genetyki i biotechnologii: dr hab. Grzegorz Bartoszewski, dr hab. Marcin Filipecki, dr Yoshikazu Hoshi, prof. Stanis³aw Karpiñski,
dr in¿. Wies³aw Legutko, prof. dr hab. Stefan Malepszy, prof. dr hab. Katarzyna
Szczytt-Niemirowicz, dr hab. Wojciech Pl¹der, prof. dr hab. Zbigniew Przybecki,
dr in¿. Magdalena Pawe³kowicz, dr in¿. Anna Seroczyñska, dr in¿. Ewa Siedlecka,
dr Norikazu Tagashira, dr Justyna Witkowicz, mgr in¿. Rafa³ Wójcicki, prof. dr hab.
Piotr Zielenkiewicz. Przewodnicz¹cym Konsorcjum jest dr hab. Grzegorz Bartoszewski.
Zsekwencjonowano genom wysoce wsobnej (>20 pokoleñ wsobnych) linii ogórka Borszczagowski B10, pochodz¹cej z odmiany polskiej i zdeponowano go w bazie
NCBI pod numerem ACYN00000000. Obecnie czêœæ genomu o wielkosæi 321 Mbp
(ca³y genom ma 367 Mbp) jest z³o¿onych w skafoldy, z czego 192 Mbp zosta³o
umieszczonych na chromosomach w 7 metakontigów ( na tylu chromosomach rozmieszczony jest genom ogórka). Wykonana zosta³a równie¿ adnotacja strukturalna.
Myœlê, ¿e przytoczone informacje, si³¹ rzeczy bardzo has³owe, s¹ na tyle istotne,
¿eby problematyce sekwencjonowania genomów poœwieciæ jeden z zeszytów „Biotechnologii”, który bêdzie opatrzony numerem 4 w 2010 r.
Stefan Malepszy
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