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21 wrzeœnia 2010 roku odby³o siê trzecie Walne Zgromadzenie Cz³onków Polskiej Federacji. Podczas Zgromadzenia prof. dr
hab. Tomasz Twardowski przedstawi³ sprawozdanie z dzia³alnoœci Zarz¹du PFB w kadencji 2007-2010 i z³o¿y³ rezygnacjê z funkcji prezesa po 2 kadencjach (zgodnie ze statutem). Przeprowadzono dyskusjê nad dotychczasow¹ i planowan¹ dzia³alnoœci¹
Federacji oraz dokonano wyboru cz³onków Zarz¹du na kadencjê
2010-2013. Nowym prezesem PFB jednog³oœnie zosta³ wybrany
prof. dr hab. Andrzej Kononowicz – kierownik Katedry Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej i Biotechnologii Roœlin na Wydziale Biologii i Ochrony Œrodowiska Uniwersytetu £ódzkiego.
Ponadto do Zarz¹du PFB weszli: dr hab. Marcin Filipecki (Szko³a
G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego), prof. dr hab. Maria Kozio³kiewicz (Politechnika £ódzka), dr in¿. Jacek Polak (Politechnika
£ódzka), mgr in¿. Joanna Przyby³ (Centrum Onkologii w Warszawie) oraz dotychczasowy prezes PFB – prof. dr hab. Tomasz
Twardowski (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN). Do Komisji
Rewizyjnej zostali wybrani: prof. dr hab. Józef Dulak (Uniwersytet Jagielloñski), dr hab. in¿. Dariusz Grzebelus (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) oraz dr hab. in¿. Rafa³ Barañski (Uniwersytet
Rolniczy w Krakowie). (JP)
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XIII Miêdzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EUROLAB
9-11 marca 2011 roku odbêdzie siê 13. edycja Miêdzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EUROLAB. Targi odbêd¹ siê po raz kolejny w Centrum
MT Polska w Warszawie.
Targi EuroLab to specjalistyczna impreza o charakterze biznesowo-naukowym,
skierowana do bran¿y laboratoryjnej, powstaj¹ca przy wspó³pracy merytorycznej
oœrodków naukowo-badawczych z ca³ej Polski. Wydarzenie to jest miejscem promocji najnowszych rozwi¹zañ i technologii przeznaczonych dla laboratoriów, jak równie¿ niezast¹pionym Ÿród³em informacji i opinii o najnowoczeœniejszych metodach
i technikach badawczych. Doskona³e po³¹czenie œwiata nauki i biznesu sprawia, ¿e
na targi przybywaj¹ zarówno kontrahenci chc¹cy nawi¹zaæ kontakty biznesowe, jak
i przedstawiciele szeroko pojêtej nauki, zainteresowani nowoœciami rynkowymi i poszerzaniem wiedzy. Ka¿dej z edycji imprezy towarzysz¹ seminaria, konferencje i wyk³ady prowadzone przez specjalistów z bran¿y.
Polska Federacja Biotechnologii zosta³a zaproszona do kontynuowania
wspó³pracy merytorycznej podczas najbli¿szej edycji Miêdzynarodowych Targów
Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab, którym patronuje ju¿ od 2007 roku. (JP)
ród³o: Strona internetowa Targów EUROLAB, www.targieurolab.pl

Europejska Rada Badañ przeznaczy 1,32 mld euro na nowe granty badawcze
Europejska Rada Badañ og³osi³a konkurs na projekty w ramach programu „Pomys³y” (IDEAS). Na pocz¹tkuj¹cych naukowców czeka oko³o 600 grantów z bud¿etem do 2 milionów euro, zaœ dla doœwiadczonych badaczy przewidziano oko³o 300
grantów z bud¿etem do 2,5 miliona euro. Dla osób przygotowuj¹cych wnioski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej zorganizuje specjalne zajêcia warsztatowe. Terminy warsztatów zostan¹ podane we wrzeœniu
i w grudniu 2010 r. na stronie internetowej KPK (http://www.kpk.gov.pl). Informacje
na temat programu „Pomys³y” mo¿na uzyskaæ pod adresem internetowym: http://
cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.IdeasDetailsCallPage&call_id=347.
Tabela z ogólnymi informacjami na temat planowanych i obecnie otwartych konkursów w Programach Szczegó³owych 7PR wraz z terminami sk³adania wniosków
jest dostêpna na stronie internetowej http://www.kpk.gov.pl/7pr/2010_07_22_7PR_
konkursy_2010_2011.xls.
ród³o: Serwis internetowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, www.nauka.gov.pl, 23 lipca 2010 roku (JP)
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Sekwencjonowanie genomu za 100 USD
Nowa elektryczna metoda sekwencjonowania genomu mo¿e daæ wynik po kilku
minutach kosztem zaledwie 100 USD – poinformowano w piœmie „New Scientist”.
Pierwszy projekt sekwencjonowania ludzkiego genomu trwa³ a¿ 10 lat i kosztowa³
trzy miliardy USD. Teraz koszt takiej procedury to oko³o 10 000 USD, jednak wkrótce mo¿e on spaœæ stokrotnie.
W przeciwieñstwie do dotychczasowych sposobów wykorzystuj¹cych zjawiska
optyczne czy efekty biochemiczne, nowa metoda polega na przeciskaniu nici DNA
przez maleñkie dziurki i mierzeniu elektrycznych w³aœciwoœci poszczególnych nukleotydów. Tê innowacyjn¹ procedurê opracowa³y wspólnie firmy IBM oraz Roche
Applied Science. Zespo³em IBM dzia³aj¹cym w centrum badawczym w Yorktown
Heights w Stanach Zjednoczonych kierowa³ Stanislaw Polonsky.
W pierwszym etapie projektu naukowcy uzyskali membranê zbudowan¹ z trzech
warstw azotku tytanu oddzielonych warstwami krzemu, której gruboœæ to zaledwie
10 nanometrów. Nastêpnie badacze wywiercili w niej otwór o œrednicy trzech nanometrów. Po przy³o¿eniu napiêcia do membrany, niæ DNA jest wci¹gana do otworu,
po czym napiêcie jest od³¹czane. Kolejne zmiany napiêcia pozwalaj¹ przesuwaæ poszczególne pary zasad, a œrodkowa warstwa azotku tytanu mierzy ich ³adunki. Stosuj¹c tê metodê mo¿na osi¹gn¹æ szybkoœæ sekwencjonowania nawet do 1000 par
zasad na sekundê dla pojedynczego otworu i u¿ywaæ wielu otworów jednoczeœnie.
(JP)
ród³o: Serwis Naukowy Polskiej Agencji Prasowej, http://nauka.pap.com.pl, 8 lipca 2010 roku

Komisja Europejska dopuœci³a do obrotu 6 nowych gatunków kukurydzy GM
Komisja Europejska (KE) zatwierdzi³a pod koniec lipca 2010 r. dopuszczenie na
rynek Unii Europejskiej szeœciu nowych gatunków genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy. Odmiany te s¹ przeznaczone zarówno do konsumpcji przez ludzi, jak i do
produkcji pasz dla zwierz¹t.
Komisja Europejska wyjaœni³a, ¿e o ich dopuszczeniu zdecydowa³a na podstawie
wyników badañ naukowych stwierdzaj¹cych bezsprzeczny brak ryzyka dla zdrowia
ludzi i zwierz¹t, a tak¿e, dlatego ¿e porozumienia w tej sprawie nie potrafi³y wczeœniej znaleŸæ kraje cz³onkowskie. „Komisja przedstawi³a propozycjê dopuszczenia
na rynek. Kraje cz³onkowskie musz¹ nastêpnie kwalifikowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów
opowiedzieæ siê za albo przeciw. Jeœli to nie nastêpuje, to Komisja Europejska jest
zobligowana dopuœciæ gatunek GMO na rynek” – objaœni³ procedurê rzecznik KE
Michael Mann.
Nowo dopuszczone gatunki kukurydzy zosta³y opracowane w laboratoriach koncernów Pioneer, Monsanto i Syngenta. Dosta³y one zgodê na import i u¿ytkowanie
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swoich GMO na terytorium Unii Europejskiej przez dziesiêæ lat. Nie oznacza to jednak zgody na uprawê tych gatunków w UE. Dot¹d dozwolona zosta³a jedynie uprawa kukurydzy MON810 firmy Monsanto, a tak¿e genetycznie zmodyfikowanego
ziemniaka Amflora koncernu BASF.
Sprawa dopuszczenia GMO w UE od dawna dzieli kraje cz³onkowskie. Ju¿ wczeœniej w lipcu br. KE zaproponowa³a, by to rz¹dy krajów cz³onkowskich same decydowa³y, czy chc¹ zezwoliæ, ograniczyæ czy zupe³nie zabroniæ uprawy roœlin genetycznie zmodyfikowanych na czêœci lub ca³oœci swojego terytorium. Poszczególne
kraje same maj¹ podejmowaæ decyzje, czy chc¹ je u siebie uprawiaæ, jednak nie
mog¹ zakazaæ importu i handlu genetycznie zmodyfikowanymi odmianami kukurydzy, soi, buraków cukrowych czy bawe³ny, które zosta³y dopuszczone w UE. (JP)
ród³o: Serwis Naukowy Polskiej Agencji Prasowej, http://nauka.pap.com.pl, 28 lipca 2010 roku

Sklonowano pierwszego byka do walki w korridzie
W Hiszpanii po raz pierwszy sklonowano byka przeznaczonego do walki w korridzie. Byk o czarnym umaszczeniu urodzi³ siê 18 maja 2010 roku. Po narodzinach
stwierdzono, ¿e jest ca³kowicie zdrowy i wa¿y prawie 25 kg. Nadano mu imiê Got.
W celu sklonowania Gota pobrano materia³ genetyczny od muskularnego i bojowo
usposobionego byka Vasito, z którym do walki staj¹ na arenie matadorzy. Matk¹
Gota jest mleczna krowa rasy holsztyñsko-fryzyjskiej.
Przy projekcie sklonowania Gota pracowa³ 17-osobowy zespó³ pod kierownictwem
Vicente Torrenta, specjalisty w dziedzinie genetyki weterynaryjnej. Torrent wyrazi³
nadziejê, ¿e narodziny Gota otwieraj¹ drogê do tworzenia „banku tkanek”, który
mo¿e pomóc w ratowaniu zagro¿onych gatunków zwierz¹t. Praca nad sklonowaniem
Gota trwa³a trzy lata. Zespó³ z Fundacji Badañ Weterynaryjnych w Walencji i Centrum
Naukowego im. Ksiêcia Filipa dysponowa³ w tym celu bud¿etem w wysokoœci 28 tys.
euro. Naukowcy zastosowali tê sam¹ metodê, jak¹ uda³o siê w 1996 roku wyhodowaæ
s³ynn¹ owcê Dolly, która by³a pierwszym sklonowanym ssakiem. (JP)
ród³o: Serwis Naukowy Polskiej Agencji Prasowej, http://nauka.pap.com.pl oraz The Independent,
www.independent.co.uk, 20 maja 2010 roku

Konferencja „Produkcja rekombinowanych bia³ek” w Wiedniu
Sekcja Fizjologii Mikroorganizmów Europejskiej Federacji Biotechnologii zaprasza na szóst¹ edycjê konferencji „Produkcja rekombinowanych bia³ek”. Wydarzenie
to odbêdzie siê 16-19 lutego 2011 roku w BOKU University of Natural Resources and
Applied Life Sciences w Wiedniu.
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Wytwarzanie rekombinowanych bia³ek jest obecnie podstawowym etapem wielu
biotechnologicznych projektów. Mog¹ to byæ na przyk³ad nowe biokatalizatory lub
komponenty innowacyjnych detergentów produkowane na skalê przemys³ow¹. Rekombinowane bia³ka s¹ równie¿ wykorzystywane w celach terapeutycznych. Ich wytwarzanie musi spe³niaæ ró¿ne kryteria – w skali przemys³owej najwa¿niejsza jest
wydajnoœæ procesu produkcyjnego oraz koszt uzyskania bia³ka, natomiast w medycynie bardziej istotna jest wysoka jakoœæ otrzymywanego bia³ka. Obecnie za najbardziej dochodow¹ dziedzinê biotechnologii uwa¿ana jest produkcja przeciwcia³ stosowanych miêdzy innymi w diagnostyce i leczeniu przewlek³ych schorzeñ. Przewiduje siê, ¿e rynek przeciwcia³ terapeutycznych osi¹gnie w 2012 roku wartoœæ
30 mld USD.
Podczas konferencji omówione zostan¹ ró¿ne aspekty z obszaru wytwarzania rekombinowanych bia³ek – m.in. kontrola jakoœci, udzia³ tych bia³ek w przemianach
metabolicznych, systemy regulacyjne i sekrecyjne z nimi zwi¹zane oraz produkcja
bia³ek multimetrycznych. Wiêcej informacji znajduje siê na stronie internetowej
konferencji: www.rpp2011.at. (JP)

Tytu³ „Wybitnego Polaka” dla profesora Hilarego Koprowskiego
W 2010 roku po raz pierwszy w historii Kapitu³a Polskiego God³a Promocyjnego
„Teraz Polska” nagrodzi³a wybitne osobistoœci, które swoim dorobkiem zawodowym, osi¹gniêciami i postaw¹ w znacz¹cy sposób przyczyniaj¹ siê do promocji Polski na œwiecie. W tym roku statuetkê „Wybitny Polak” odebrali profesor Hilary Koprowski, wirusolog i immunolog, twórca pierwszej szczepionki przeciwko wirusowi
polio, oraz Wojciech Kilar, pianista i kompozytor, autor muzyki filmowej.
Profesor Koprowski jest autorem ponad 850 publikacji naukowych oraz cz³onkiem licznych presti¿owych towarzystw naukowych. Oprócz opracowania szczepionki przeciw wirusowi polio, do szczególnych osi¹gniêæ profesora Koprowskiego
zaliczyæ mo¿na udoskonalenie pasteurowskiej szczepionki przeciw wœciekliŸnie
oraz pionierskie badania nad przeciwcia³ami monoklonalnymi, stosowanymi w wykrywaniu antygenów nowotworowych i w immunoterapii nowotworów. Profesor
Koprowski zosta³ ju¿ wczeœniej wyró¿niony tytu³em doktora honoris causa m.in. Akademii Medycznej w Poznaniu, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego. (JP)
ród³a: Strona internetowa prof. Koprowskiego www.koprowski.net; strona internetowa Fundacji
Polskiego God³a Promocyjnego „Teraz Polska”, www.terazpolska.pl

BIOTECHNOLOGIA 4 (91) 155-162 2010

159

Nowoœci

Nowa specjalizacja „Biotechnologia medyczna” na Uniwersytecie Warszawskim
Pocz¹wszy od roku akademickiego 2010/2011 studenci biotechnologii na Uniwersytecie Warszawskim bêd¹ mogli wybraæ now¹ specjalizacjê – biotechnologiê
medyczn¹. Specjalizacjê tê uruchomiono dziêki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w ramach programu kierunków zamawianych. Program
ten jest finansowany z unijnego programu operacyjnego „Kapita³ Ludzki”. Pozytywnie ocenione przez resort wnioski z UW zosta³y zg³oszone przez Wydzia³y Fizyki,
Chemii oraz Biologii. W sumie uczelnia otrzyma ponad 12 mln z³.
Na uruchomienie nowej specjalizacji na studiach II stopnia Wydzia³ Biologii
otrzyma ponad 680 tys. z³. Studenci, którzy wybior¹ biotechnologiê medyczn¹, zdobêd¹ specjalistyczn¹ wiedzê z zakresu miêdzy innymi epidemiologii, diagnostyki
i profilaktyki chorób zakaŸnych, farmakognozji oraz patogenezy chorób paso¿ytniczych. Dziêki dofinansowaniu po³owa studentów I roku specjalizacji (tj. 10 osób) bêdzie mog³a uczestniczyæ w zajêciach wyrównawczych z matematyki. Z kolei 20% studiuj¹cych z najlepszymi wynikami zostanie objêta programem stypendialnym, zapewniaj¹cym comiesiêczne stypendium w wysokoœci 1000 z³. Pieni¹dze z programu
zostan¹ wykorzystane tak¿e na zakup specjalistycznego sprzêtu i materia³ów laboratoryjnych oraz organizacjê studenckich sta¿y wakacyjnych w firmach biotechnologicznych i biomedycznych.
Ponadto w ramach projektu w 2012 roku na Wydziale Biologii UW odbêdzie siê
ogólnopolskie seminarium „Biotechnologia medyczna – absolwent polskiej uczelni
najlepszym pracownikiem” dla przedstawicieli polskich szkó³ wy¿szych, organizacji
studenckich oraz reprezentantów krajowych firm biotechnologicznych.
Szczegó³owe informacje dotycz¹ce projektu i rekrutacji znajduj¹ siê na stronie
internetowej http://biotmed.biol.uw.edu.pl. (JP)

Nowe statystyki Europejskiej Komisji ds. Biodiesla
Europejska Komisja ds. Biodiesla (EBB, ang. European Biodiesel Board) to organizacja non-profit za³o¿ona w styczniu 1997 roku. Celem jej dzia³alnoœci jest zrzeszanie
europejskich producentów biopaliw oraz promocja stosowania tego paliwa w Unii
Europejskiej. Na stronie internetowej EBB (www.ebb-eu.org) obok informacji o cz³onkach organizacji i ciekawych imprezach bran¿owych, znajduj¹ siê statystyki dotycz¹ce corocznej produkcji biodiesla oraz potencjalnej zdolnoœci produkcyjnej poszczególnych krajów UE.
Z obliczeñ EBB wynika, ¿e w 2009 roku produkcja biodiesla w krajach Wspólnoty
wzros³a o 16,6% w stosunku do roku 2008 i wynios³a ³¹cznie prawie 21 mln t. Najwiêcej biodiesla wytworzono w Niemczech (2,5 mln t), na drugim miejscu uplasowa³a siê Francja w produkcj¹ rzêdu 2 mln t. Polska, która wytworzy³a w ubieg³ym
roku 330 tys. t biodiesla, znalaz³a siê w tym zestawieniu na 6. pozycji. Jednoczeœnie
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EBB oszacowa³a dla naszego kraju zdolnoœæ produkcyjn¹ biodiesla w 2009 roku na
580 tys. t, co oznacza, ¿e wykorzystano jedynie 57% tego potencja³u. Stosunek ten
jest podobny w przypadku wielu innych krajów europejskich, na przyk³ad w Niemczech, W³oszech, Austrii i Belgii. Stosunkowo w najwiêkszym stopniu swój potencja³ produkcyjny biodiesla wykorzystuje Francja (w oko³o 80%), a bardzo s³abo – na
poziomie poni¿ej 10% – Grecja, Rumunia, Bu³garia i S³owienia. Co istotne, wed³ug
prognoz EBB zdolnoœæ produkcyjna Polski w 2010 roku powinna wzrosn¹æ z 580 tys. t
do 710 tys. t.
EEB zastrzega, ¿e podane wartoœci mog¹ byæ obarczone b³êdem +/- 5%. Dok³adne dane dla wszystkich krajów Unii Europejskiej znajduj¹ siê na stronie internetowej EBB w zak³adce „Statistics – updated”. (JP)

Nowoczesna terapia przeciwnowotworowa nagrodzona w konkursie
„Polski Produkt Przysz³oœci”
23 czerwca 2010 w hotelu Westin w Warszawie podczas gali wrêczenia nagród
XIII edycji konkursu „Polski Produkt Przysz³oœci” nagrody i wyró¿nienia odebra³o
10 laureatów. Cz³onkowie Kapitu³y Konkursu, pod przewodnictwem prezes Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci Pani Bo¿eny Lubliñskiej-Kasprzak dokonali wyboru najbardziej innowacyjnych rozwi¹zañ.
Nagrodê w kategorii „Technologia przysz³oœci w fazie przedwdro¿eniowej”
otrzyma³ projekt pod tytu³em „Terapia przeciwnowotworowa oparta na modyfikowanym szczepie Salmonella” zg³oszony przez zespó³ Centrum Innowacji, Transferu
Technologii i Rozwoju Uniwersytetu, Uniwersytet Jagielloñski.
Leczenie t¹ nowoczesn¹ metod¹ ma polegaæ na zastosowaniu specjalnych bakterii Salmonella, które dziêki modyfikacjom genetycznym rozpoznaj¹ tkankê nowotworow¹ i lokuj¹ siê w niej po wprowadzeniu do krwiobiegu pacjenta. Dziêki naturalnym mechanizmom inwazyjnym bakterie przenikaj¹ do komórek guza, gdzie wywo³uj¹ apoptozê. Równoczeœnie dochodzi do pobudzenia uk³adu odpornoœciowego
i przeciwnowotworowej reakcji organizmu chorego. Terapia wyklucza skutki uboczne w postaci dolegliwoœci wywo³anych przez bakterie Salmonella, poniewa¿ jej szkodliwe cechy zosta³y bardzo os³abione.
Nagrodzone badania prowadzi³a Paulina Chorobik, pod opiek¹ dra Micha³a Berety z Katedry Immunologii Collegium Medicum UJ, pomys³odawcy i twórcy projektu.
Obecnie prace koordynuje dr Joanna Bereta z Wydzia³u Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. O ochronê patentow¹ dla wynalazku zadba³o ju¿ Centrum Innowacji,
Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu dzia³aj¹ce w UJ. (JP)
ród³a: Strona internetowa konkursu „Polski Produkt Przysz³oœci” www.ppp.pi.gov.pl; „Rzeczpospolita”, www.rp.pl, 26 czerwca 2010 roku
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IV Krajowy Kongres Biotechnologii
IV Krajowy Kongres Biotechnologii odbêdzie siê 12-15.10.2011 r. w Krakowie.
Przewodnicz¹cym Komitetu Organizacyjnego jest prof Kazimierz Strza³ka z Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Wiêcej informacji ju¿ wkrótce na www.eurobiotech.krakow.pl

Kongres Biotechnologii Farmaceutycznej w Budapeszcie
9-10 luty 2011 r. odbêdzie siê w CORINTHIA GRAND HOTEL ROYAL, Budapest
Annual Pharmaceutical Manufacturing Congress for Enlarged Europe.
Wiêcej informacji: www.pharmconnect.eu
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