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4 listopada 1869 r. wydano pierwszy numer „Nature” – jednego z najpopularniejszych i najwa¿niejszych czasopism naukowych. Jest to „okrêt flagowy” wydawnictwa Nature Publishing
Group (NPG), któremu niezmiennie przyœwieca ta sama, sformu³owana 140 lat temu misja – „Po pierwsze, prezentowaæ szerokiej publicznoœci wielkie osi¹gniêcia pracy naukowej i odkrycia naukowe; oraz d¹¿yæ do upowszechniania osi¹gniêæ nauki
w edukacji i codziennym ¿yciu. Po drugie, wspomagaæ naukowców z ca³ego œwiata, daj¹c im aktualne Ÿród³o wiedzy na temat
postêpów w ka¿dej z dziedzin nauk o ¿yciu, oraz stwarzaæ im
mo¿liwoœæ prowadzenia dyskusji nad istotnymi pytaniami nauki”.
W dzisiejszych czasach ambicj¹ wydawcy „Nature” jest dodatkowo skuteczna dzia³alnoœæ multimedialna, dlatego oprócz
wydawania drukowanej wersji czasopisma, jest ono publikowane równie¿ w Internecie. Ponadto NPG stworzy³o w³asne studio
do nagrywania cotygodniowych krótkich wiadomoœci naukowych – tzw. podcastów, które mo¿na bezp³atnie pobieraæ ze
strony internetowej www.nature.com/nature/podcast.
W ofercie wydawnictwa znajduje siê obecnie ponad 30. tematycznych czasopism naukowych. Dla biotechnologów szczególnie godne uwagi powinny byæ takie tytu³y jak „Biotechnology”, „Drug Discovery”, „Cancer”, „Genetics”, „Immunology”,
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„Medical Research”, „Methods & Protocols”, „Microbiology”, „Molecular Cell Biology”, „Neuroscience” czy „Pharmacology”. (JS)
ród³o: Serwis internetowy www.nature.com

Rozbudowa Wroc³awskiego Parku Technologicznego – szansa dla nowych
firm
Wroc³awski Park Technologiczny (WPT) podpisa³ umowê z Polsk¹ Agencj¹ Rozwoju Przedsiêbiorczoœci na realizacjê projektu „Od Wroc³awskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wroc³aw”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013, Oœ Priorytetowa 5: Dyfuzja Innowacji, Dzia³anie 5.3 Wspieranie Oœrodków Innowacyjnoœci. Uroczyste podpisanie umowy mia³o miejsce
11 sierpnia br. Wartoœæ projektu to 133 miliony z³otych, z czego 60% procent œrodków zostanie przeznaczone na budowê trzech budynków biurowo-laboratoryjnych,
zaœ 40% na zakup aparatury laboratoryjno-technologicznej, z której bêd¹ mog³y skorzystaæ firmy funkcjonuj¹ce na terenie WPT.
Projekt podzielono na 2 etapy. I etap to Centrum Innowacyjnego Biznesu – budynek o charakterze biurowo-laboratoryjnym o nieuci¹¿liwej dzia³alnoœci wraz z niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹. Oddanie budynku do u¿ytkowania nast¹pi³o ju¿
w I kwartale br. W ramach II etapu powstanie kompleks „Innopolis Wroc³aw” – zespó³ budynków o charakterze biurowo-laboratoryjnym wraz z powierzchni¹ przeznaczon¹ na nieuci¹¿liw¹ dzia³alnoœæ produkcyjn¹ oraz zaplecze technologiczne (laboratoria i prototypownie). Projektowane budynki przeznaczone bêd¹ do wynajêcia dla
ma³ych i œrednich firm innowacyjnych, które bêd¹ prowadzi³y na terenie WPT dzia³alnoœæ naukowo-badawcz¹, projektow¹, doœwiadczaln¹, wdro¿eniow¹ i produkcyjn¹.
Przewiduje siê, ¿e z aparatury skorzysta oko³o 200 firm, w du¿ej mierze bêd¹ to
przedsiêbiorstwa nowo powsta³e. WPT ju¿ rozpocz¹³ podpisywanie umów z zainteresowanymi firmami. (JS)
ród³o: Strona internetowa WPT (www.technologpark.pl), 11 sierpnia 2009 r.

Studia Podyplomowe „Mened¿er Projektów Badawczych” na UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydzia³ Fizyki oraz Centrum
Integracji Europejskiej organizuj¹ w roku akademickim 2009/2010 studia podyplomowe z zakresu zarz¹dzania projektami badawczymi i komercjalizacji wiedzy –
„Mened¿er projektów badawczych”.
G³ównym celem studiów jest dostarczenie jego s³uchaczom wiedzy i praktycznych umiejêtnoœci z zakresu zarz¹dzania projektami badawczymi, komercjalizacji
wiedzy oraz ochrony w³asnoœci intelektualnej. Program studiów obejmuje 200 goBIOTECHNOLOGIA 4 (87) 200-207 2009
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dzin zajêæ dydaktycznych oraz 25 godzin wizyt studyjnych realizowanych w systemie zaocznym.
Oferta studiów skierowana jest wy³¹cznie do pracowników uczelni wy¿szych ze
stopniem naukowym doktora oraz do pracowników jednostek B+R. Dziêki finansowemu wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki Dzia³anie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R
i wzrost œwiadomoœci roli nauki w rozwoju gospodarczym, Priorytetu IV „Szkolnictwo wy¿sze i nauka”, 50 osób ma mo¿liwoœæ udzia³u w bezp³atnych, rocznych studiach podyplomowych.
Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê na stronie www.studiampb.amu.edu.pl. (JS)

Amerykañscy naukowcy popieraj¹ biopaliwa
Ponad 100. amerykañskich naukowców podpisa³o siê pod deklaracj¹ „Scientists
for Biodiesel”. Wyrazili oni tym samym poparcie i podkreœlili wagê prac nad tym alternatywnym paliwem. Uczeni z USA podkreœlaj¹, ¿e biodiesel jest podstawowym
elementem planowania przysz³oœci energetycznej kraju.
Deklaracja „Scientists for Biodiesel” zosta³a og³oszona w lutym br. przez dr.
Roba Myersa, dyrektora Thomas Jefferson Agricultural Institute, oraz przez Rogera
Beachy, prezesa Donald Danforth Science Center. W piœmie tym autorzy podkreœlaj¹, ¿e biodiesel jest paliwem odnawialnym, którego wykorzystanie stwarza szansê
ograniczenia stopnia uzale¿nienia od ropy naftowej. Wed³ug uczonych stosowanie
biopaliw na szerok¹ skalê mog³oby ponadto z³agodziæ skutki globalnych zmian klimatycznych oraz stymulowaæ rozwój gospodarczy kraju. Naukowcy zaznaczyli w deklaracji, ¿e potrzebne s¹ wy¿sze nak³ady na badania nad technologi¹ wytwarzania
biopaliw. Do tej pory inicjatywê tê poparli uczeni m.in. z University of California
Berkeley, Texas Tech University, Pennsylvania State University, the National Renewable Energy Laboratory (NREL), U.S. Food and Drug Administration (FDA) oraz
Sandra National Laboratories.
Treœæ deklaracji „Scientists for Biodiesel” znajduje siê na stronie internetowej
www.biodieselsustainability.com. (JS)
ród³o: National Biodiesel Board (www.biodiesel.org), 15 czerwca 2009 r.

Austria proponuje, by cz³onkowie Unii Europejskiej sami decydowali
o uprawach roœlin GM
Austria sugeruje zmiany w uregulowaniach wzglêdem GMO, tak aby umo¿liwiæ
poszczególnym pañstwom cz³onkowskim zgodê na restrykcje lub zakaz uprawy odmian GMO ju¿ autoryzowanych w Unii Europejskiej – podaj¹ eksperci Zespo³u Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych FAMMU/FAPA. Sta³oby siê tak poprzez za202
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sadê subsydiarnoœci oraz jednomyœlnoœci dla decyzji o przeznaczeniu gruntów rolnych (praktycznie opart¹ na zasadzie ochrony bioró¿norodnoœci). Austria jest drugim pañstwem cz³onkowskim wystêpuj¹cym z taka propozycj¹ – ju¿ pod koniec
marca br. Dania jako pierwsza zaproponowa³a, aby o uprawie GMO decydowa³y indywidualnie poszczególne kraje.
Na spotkaniu Rady ds. Œrodowiska, które odby³o siê 25 czerwca br., wiêkszoœæ
pañstw cz³onkowskich zaaprobowa³a austriack¹ propozycjê. Komisarz ds. Œrodowiska Stavros Dimas zapowiedzia³, ¿e Komisja Europejska ostro¿nie przyjrzy siê
wszystkim punktom propozycji Austrii, ale nie odpowiedzia³ na pytanie, czy propozycja przyœpieszy przegl¹d polityki wobec GMO planowany do czerwca 2010 r.
Lobby przemys³owe wskaza³o, ¿e wprowadzenie tego typu zmian by³oby de facto
moratorium na uprawê GMO. Kraje cz³onkowskie s¹ podzielone na te, które nie
chc¹ uprawy GMO i nie ufaj¹ Europejskiemu Urzêdowi ds. Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci
(EFSA, ang. European Food Safety Authority) oraz te, które chc¹ uprawy GMO, jeœli
zosta³a zalegalizowana przez EFSA. (JS)
ród³o: Portalspozywczy.pl, 7 lipca 2009 r.

Bezp³atne szkolenia z zakresu ochrony zasobów genowych i technik
molekularnych w SGGW
Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie rozpoczyna realizacjê
projektu „Nowoczesne metody ochrony zasobów genowych oraz aplikacja technik
molekularnych w naukach przyrodniczych – cykl szkoleñ”, wspó³finansowanego
przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Szkolenia
te bêd¹ prowadzone na Wydziale Nauk o Zwierzêtach w Katedrze Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierz¹t przez nauczycieli akademickich, posiadaj¹cych bogate doœwiadczenie merytoryczne i praktyczne. Oferta szkoleniowa skierowana jest do
osób zatrudnionych w województwie mazowieckim z wykszta³ceniem wy¿szym
o profilu przyrodniczym.
W ramach Projektu przewidziane s¹ dwa modu³y szkoleniowe, ka¿dy sk³adaj¹cy
siê z czterech kursów: modu³ A obejmuj¹cy szkolenia z zakresu ochrony i zarz¹dzania populacjami zwierz¹t oraz modu³ B, na który sk³adaj¹ siê kursy dotycz¹ce wykorzystania genetyki molekularnej.
Uczestnictwo w kursach oraz materia³y szkoleniowe s¹ bezp³atne. Wy¿ywienie
wszystkich uczestników oraz koszty zakwaterowania osób zamieszka³ych poza
Warszaw¹ pokrywa organizator. Najbli¿sza rekrutacja na kursy przewidziana by³a
na 30 listopada do 6 grudnia 2009 r.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce szkoleñ, terminów, rekrutacji i warunków
uczestnictwa mo¿na uzyskaæ na stronie internetowej projektu: http://geninfo.szkolenia.sggw.pl. (JS)
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Konkurs „Skomplikowane i proste – M³odzi uczeni o swoich badaniach”
Redakcja miesiêcznika „Forum Akademickie” po raz pi¹ty og³osi³a konkurs na artyku³ popularnonaukowy pod has³em „Skomplikowane i proste – M³odzi uczeni
o swoich badaniach”. Patronat Honorowy nad konkursem objê³a minister nauki
i szkolnictwa wy¿szego prof. Barbara Kudrycka.
W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci, którzy nie ukoñczyli 35. roku ¿ycia. Artyku³y powinny popularyzowaæ w przystêpny sposób w³asne badania naukowe uczestników konkursu lub
badania, w których brali oni udzia³. Do konkursu bêd¹ przyjmowane teksty w jêzyku
polskim o objêtoœci 10-12 tysiêcy znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach
opatrzonych god³em. Mo¿na do³¹czyæ kilka fotografii i rysunków obrazuj¹cych badania. Termin nadsy³ania prac na adres redakcji „Forum Akademickiego” up³yn¹³
15 listopada 2009 r. Zwyciêzcy zostan¹ wy³onieni w styczniu 2010 r. Wiêcej informacji na stronie www.forumakad.pl. (JS)

Polscy naukowcy bêd¹ pracowaæ nad nowymi antybiotykami
Polscy naukowcy chc¹ znaleŸæ zwi¹zki przeciwbakteryjne, które umo¿liwi¹ stworzenie skuteczniejszych antybiotyków. Nad projektem bêdzie pracowa³ zespó³ dr Joanny Trylskiej z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Pieni¹dze na badania i utworzenie zespo³u badawczego – prawie 2 miliony z³otych – przyzna³a Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, w ramach programu „Team”. Fundusze te umo¿liwi¹ opracowanie
i wstêpne przetestowanie doœwiadczalne nowych zwi¹zków. Maj¹ one byæ nie tylko
skuteczniejsze ni¿ dot¹d stosowane œrodki, ale równie¿ maj¹ utrudniaæ szybkie
uodpornienie siê bakterii na ten rodzaj leków.
W zaplanowanych badaniach istotne znaczenie bêdzie mia³ wynaleziony w 1991 r.
peptydowy kwas nukleinowy – PNA, który jest sztucznym zwi¹zkiem o strukturze
podobnej do DNA. Dziêki temu segmenty PNA mog¹ siê wi¹zaæ z nici¹ DNA lub RNA,
wybiórczo blokuj¹c niektóre geny. PNA nie jest rozk³adany przez enzymy, które
dzia³aj¹ na kwasy nukleinowe i w rezultacie mo¿e dotrzeæ do celu, zanim zostanie
zniszczony przez enzymy bakteryjne. Antybiotyk zawieraj¹cy nowy zwi¹zek, wnikaj¹c do organizmu cz³owieka powinien wyszukaæ bakterie, zwi¹zaæ siê z RNA i zablokowaæ jego dzia³anie.
Poniewa¿ nie wszystko mo¿na zaobserwowaæ w badaniach doœwiadczalnych
i czêsto s¹ one kosztowne i trudne w przygotowaniu, naukowcy wykorzystaj¹
w projekcie technikê modelowania molekularnego. „Wymodelujemy np. 10 zwi¹zków, które bêd¹ wed³ug nas dzia³a³y najlepiej. Potem bêdziemy je syntetyzowaæ
i wstêpnie sprawdzimy, czy faktycznie hamuj¹ wzrost ró¿nych szczepów bakterii” –
informuje dr Joanna Trylska. Prowadzi ona przez cztery lata projekt badawczy „Pep204
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tydowy kwas nukleinowy jako inhibitor translacji u bakterii”. W tym czasie zostanie
utworzony 12-osobowy zespó³ z³o¿ony m.in. z fizyków, matematyków, informatyków, chemików i biologów molekularnych.
Polscy naukowcy bêd¹ przy tym wspó³pracowaæ z trzema instytucjami zagranicznymi. Uniwersytet Kalifornijski w San Diego i Scuola Normale Superiore w Pizie pomog¹ w rozwijaniu komputerowych technik projektowania, a Uniwersytet w Wirginii w przeprowadzeniu doœwiadczeñ. (JS)
ród³o: Serwis PAP – Nauka w Polsce (www.naukawpolsce.pl), 22 lipca 2009 r.

Polski zakaz uprawy roœlin GM sprzeczny z prawem unijnym
Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci w Luksemburgu orzek³, ¿e Polska naruszy³a
unijne zobowi¹zania, zakazuj¹c swobodnego obrotu materia³em siewnym genetycznie zmodyfikowanym oraz odmawiaj¹c wpisu odmian GMO do krajowego rejestru
odmian.
Od 27 kwietnia 2006 r. w Polsce zaczê³y obowi¹zywaæ przepisy zmieniaj¹ce
ustawê o nasiennictwie oraz ustawê o ochronie roœlin. Nowe prawo ca³kowicie zakazuje handlu nasionami GMO na terytorium Polski – odmian roœlin zmodyfikowanych genetycznie nie mo¿na umieszczaæ w polskim rejestrze, co w praktyce uniemo¿liwia ich uprawê. Nowelizacja wprowadzi³a do ustawy o nasiennictwie art. 57
ust. 3, który stanowi wprost, ¿e „materia³ siewny odmian genetycznie zmodyfikowanych nie mo¿e byæ dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Zgodnie z unijnym prawem pañstwa cz³onkowskie nie mog¹ zakazywaæ,
ograniczaæ i utrudniaæ wprowadzenia do obrotu GMO, jeœli takie roœliny zosta³y dopuszczone na szczeblu unijnym.
16 lipca br. Trybuna³ orzek³, ¿e Polska uchybi³a ci¹¿¹cym na niej zobowi¹zaniom
unijnym. Podkreœli³, ¿e prezentuj¹c swoje stanowisko skoncentrowa³a siê jedynie na
zagadnieniach etycznych i religijnych, powo³uj¹c siê na chrzeœcijañsk¹ koncepcjê
¿ycia, która sprzeciwia siê temu, by stworzone przez Boga organizmy ¿ywe by³y
przedmiotem manipulacji. Trybuna³ uzna³ jednak, ¿e Polska nie wykaza³a, ¿e zaskar¿one przepisy faktycznie realizuj¹ cele etyczne i religijne. Nie znalaz³ te¿ uzasadnienia dla argumentów dotycz¹cych obaw o zdrowie publiczne i œrodowisko oraz silnego oporu spo³eczeñstwa wobec GMO. (JS)
ród³o: Portalspozywczy.pl, www.tvn24.pl, 16 lipca 2009 r.
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Powierzchnia upraw GMO w Unii Europejskiej w 2008 r.
W serwisie internetowym „GMO Compass” opublikowano dane dotycz¹ce powierzchni upraw roœlin genetycznie zmodyfikowanych na terenie Unii Europejskiej
w 2008 r. Zaobserwowano nieznaczny spadek area³u tych upraw, z 110 000 ha
w 2007 r. do nieca³ych 108 000 ha w 2008 r., za spraw¹ wprowadzenia zakazu hodowli roœlin GM we Francji. Jeszcze w 2007 r. genetycznie zmodyfikowana kukurydza ros³a tam na obszarze ponad 21 tysiêcy hektarów, jednak w wyniku restrykcji
obowi¹zuj¹cych od 2008 r. uprawy te ca³kowicie zniknê³y z mapy Francji. Strata ta
zosta³a w du¿ym stopniu skompensowana przez znaczny wzrost powierzchni upraw
GM w Czechach, Rumunii i w Polsce. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e w serwisie „GMO
Compass” podaje siê, ¿e dane dotycz¹ce wszystkich krajów zosta³y potwierdzone
przez przedstawicieli miejscowych w³adz z wyj¹tkiem Polski. Jedyn¹ genetycznie
zmodyfikowan¹ roœlin¹ uprawian¹ w Unii Europejskiej jest kukurydza MON810,
mimo ¿e oprócz niej dopuszczono równie¿ inn¹ odmianê tej roœliny – Event T25.
(JS)
Tabela
Powierzchnia upraw roœlin genetycznie zmodyfikowanych w Unii Europejskiej w latach 2007 i 2008.
Kraj

Powierzchnia upraw roœlin genetycznie zmodyfikowanych [ha]
2007

2008

Hiszpania

75 148

79 269

Francja

21 147

Czechy

5 000

8 380

Portugalia

4 500

4 851

Niemcy

2 685

3 171

900

1 900

S³owacja

–

Rumunia

350

7 146

Polska

320

3 000

SUMA

110 050

107 717

ród³o: Serwis www.gmo-compass.org, 24 marca 2009 r.

Poznano strukturê genomu HIV-1
Wirusy, których materia³em genetycznym jest pojedyncza niæ RNA, mog¹ wywo³ywaæ szereg chorób – od niegroŸnego przeziêbienia do powa¿nych chorób zagra¿aj¹cych ¿yciu, takich jak nowotwory i AIDS. Replikacja RNA tych wirusów podlega regulacji na wielu poziomach. Wiadomo, ¿e genomy tych wirusów charakteryzuj¹
siê m.in. konserwatywnymi strukturami RNA, jednak wiêkszoœæ z czynników reguluj¹cych proces jego replikacji pozostaje nieznana. W ostatnim czasie dokonano
206
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prze³omu w tej dziedzinie – zespó³ amerykañskich naukowców pod kierownictwem Kevina M. Weeksa odczyta³ ca³kowit¹ sekwencjê i ustali³ dok³adn¹ strukturê
drugorzêdow¹ genomu HIV-1. Badacze dokonali tego wykorzystuj¹c SHAPE – technologiê analizy RNA o wysokiej wydajnoœci.
Na podstawie przeprowadzonych doœwiadczeñ ustalono, ¿e genom wirusa koduje bia³ka na dwóch poziomach – poza zwyk³¹ zale¿noœci¹ sekwencji aminokwasowej bia³ka od sekwencji nukleotydowej RNA, na budowê bia³ek wp³ywa równie¿
struktura drugorzêdowa RNA. Prawdopodobnie okreœlone struktury RNA oddzia³uj¹
na rybosomy, wp³ywaj¹c na poprawnoœæ procesu fa³dowania natywnego bia³ka. Na
podstawie przeprowadzonych analiz wykazano, ¿e niektóre z regionów uznawanych dot¹d za g³ówne w funkcjonowaniu wirusa s¹ jedynie czêœci¹ wiêkszych motywów RNA. Naukowcom uda³o siê równie¿ lepiej poznaæ regiony hiperzmienne i regiony akceptorowych miejsc splicingowych genomu wirusa. Na podstawie tych wyników dowiedziono, ¿e genom HIV-1 zawiera nie rozpoznane dot¹d motywy regulatorowe oraz ¿e rozbudowana struktura RNA stanowi istotny komponent kodu genetycznego wirusa. (JS)
ród³o: Watts J. M., Dang K. K., Gorelick R. J., Leonard C. W., Bess Jr J. W., Swanstrom R., Burch C. L.,
Weeks K. M., “Nature”, 2009 Aug 6, 460(7256), 711-716.

Opracowanie Joanna Szlachciñska (JS)
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