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Zacieœniaj¹ siê wiêzy miêdzy ³ódzk¹ nauk¹ i przemys³em.
W ci¹gu dwóch lat na terenie Technoparku powstanie jeden
z najnowoczeœniejszych w Europie kompleksów laboratoryjnych.
Badacze zwi¹zani z konsorcjum BioTechMed oraz naukowcy
z ca³ego kraju i z zagranicy bêd¹ tam oceniaæ przydatnoœæ
i wdra¿aæ do produkcji nowe wyroby i technologie. Technopark
£ódŸ i Centrum Zaawansowanych Technologii BioTechMed podpisa³y ju¿ umowê o stworzeniu w £odzi wspólnego oœrodka badawczego.
Kosztem 65 milionów z³otych wybudowane zostan¹ dwa laboratoria – pierwsze biofizyki molekularnej i nanostrukturalnej, drugie elektryczne. Inwestycjê w 85 procentach sfinansuje
Unia Europejska, a pozosta³¹ kwotê wy³o¿y spó³ka. … Dokumentacja budynków jest gotowa. Mamy projekty budowlane
i stadium wykonalnoœci. Potrzebujemy jeszcze podpisaæ umowê
o partnerstwie z Urzêdem Marsza³kowskim – powiedzia³ Tomasz Rychlewski, prezes Technoparku £ódŸ.
W laboratoriach bêdzie mo¿na na przyk³ad zbadaæ akcesoria
medyczne, odzie¿ i kosmetyki. Analizie bêdzie mo¿na te¿ poddaæ pow³oki z nowoczesnych materia³ów, którymi pokrywane s¹
wszczepiane ludziom implanty. Specjaliœci z ³ódzkiego centrum
przyjrz¹ siê równie¿ bezpieczeñstwu u¿ywania maleñkich nanorobotów, które maj¹ byæ u¿ywane podczas skomplikowanych
operacji wewn¹trz ludzkiego organizmu. Planowane jest te¿
projektowanie i produkcja implantów medycznych. W nowych
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laboratoriach naukowcy bêd¹ te¿ prowadziæ badania nad nowymi lekami oraz opiniowaæ leki generyczne, czyli tañsze odpowiedniki ju¿ istniej¹cych na rynku lekarstw. Poza tym laboratoria bêd¹ s³u¿yæ studentom i doktorantom oraz przedsiêbiorcom. (JS)
ród³o: Strona internetowa £ódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o.
(www.technopark.lodz.pl), 6 stycznia 2009 r. (za miesiêcznikiem „Piotrkowska 104”).

JCI ma pieni¹dze dla biotechnologicznych firm
Spó³ka Uniwersytetu Jagielloñskiego – Jagielloñskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
(JCI), która wybudowa³a ju¿ w Krakowie pierwszy z trzech budynków z laboratoriami przeznaczonymi dla firm z bran¿y life science i biotechnologii, zdoby³a kapita³ na
wspieranie najciekawszych projektów. … Wraz ze Spó³k¹ Zarz¹dzaj¹c¹ Funduszami
Kapita³u Zal¹¿kowego Satus Sp. z o.o. stworzyliœmy spó³kê JCI Venture, która otrzyma³a ponad 16,5 milionów z³otych unijnej dotacji. Naszym zadaniem jest przegl¹d
300. projektów w ci¹gu piêciu lat, wybór 50. najlepszych i dofinansowanie 13.
z nich kwot¹ 200. tysiêcy euro – opowiada Pawe³ B³achno, prezes JCI i jednoczeœnie JCI Venture.
Przy projektach, które dostan¹ dofinansowanie, powstanie spó³ka, w której udzia³owcami bêdzie JCI Venture, a inwestorami (w razie potrzeby) – JCI i Satus. … Potem bêdziemy chcieli sprzedaæ tak¹ spó³kê inwestorowi bran¿owemu lub wprowadziæ j¹ na New Connect – zapowiada Pawe³ B³achno. Poszukiwania projektów trwaj¹: JCI Venture analizuje ju¿ trzy pomys³y. … Przedstawimy nasz¹ ofertê w Krakowie, Warszawie, Wroc³awiu, Gdañsku, Lublinie i £odzi. Chcemy zachêcaæ firmy, by
projekty realizowa³y w³aœnie w Krakowie, na terenie Parku i Inkubatora LifeScience,
bo bêdziemy wtedy w stanie zapewniæ firmom nie tylko wsparcie finansowe, ale
i merytoryczne wraz z infrastruktur¹ – podkreœla prezes JCI Venture. Firma najbardziej nastawiona jest na projekty z bran¿y biotechnologicznej i nanotechnologicznej. … Nie wykluczamy zainteresowania pojedynczym projektem z bran¿y IT – dodaje Pawe³ B³achno.
To kolejny ju¿ raz, gdy JCI korzysta z unijnych funduszy. W 2005 r. Spó³ka pozyska³a 40 milionów z³otych, a w 2007 r. JCI trafi³o na listê podstawowych projektów
i otrzyma³o kolejne dofinansowanie, to jest ponad 83 milionów z³otych wsparcia na
budowê 20 tysiêcy metrów kwadratowych laboratoriów przeznaczonych pod komercyjne wykorzystanie dla badañ z dziedziny Life Science, inwestycji wartej w sumie 200 milionów z³otych. Obecnie trwa odbiór techniczny pierwszego z trzech budynków planowanych przez JCI. Jest ju¿ dwóch pierwszych najemców: firma Laboratoria Wessling wynajmie 550 metrów kwadratowych – jest to wywodz¹ca siê z Niemiec spó³ka badawcza, która zatrudnia w Europie 800 osób, oraz polska firma biotechnologiczna BioCentrum. … Powierzchniê 350 metrów kwadratowych wykorzy-
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stamy na w³asne potrzeby: cztery ró¿ne laboratoria, w których bêdziemy wykonywaæ us³ugi kontraktowe dla firm – dodaje prezes B³achno. W kompleksie budowanym przez JCI docelowo ma pracowaæ 500 naukowców. Wszystkie budynki s¹ czêœci¹ Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zatem dzia³aj¹ce w nich firmy
mog¹ liczyæ na zwolnienia podatkowe. (JS)
ród³o: „Puls Biznesu”, 28 stycznia 2009 r.

Ubogi genom drobiu
Wed³ug publikacji w „New Scientist” z listopada 2008 r., kury hodowane z myœl¹
o maksymalnej produktywnoœci straci³y cenne zró¿nicowanie genów, które mieli ich
przodkowie.
Zespó³ Billa Muira z Purdue University w West Lafayette, w stanie Indiana w USA,
zaj¹³ siê badaniem sekwencji genomu wspó³czesnej kury pod k¹tem genetycznej ró¿norodnoœci. Po porównaniu z rasami z XIX w. i dziko ¿yj¹cymi kurami, okaza³o siê, ¿e
pula genów dzisiejszego drobiu zmala³a od tego czasu o ponad po³owê. W XIX w. powsta³y wyspecjalizowane rasy, np. leghorn – bia³a kura ze znormalizowanym grzebieniem, codziennie sk³adaj¹ca jedno bia³e jajko. W tym okresie, ka¿dy osobnik jednej
z czterech g³ównych ras by³ tylko w 10% identyczny z ka¿dym innym. Obecnie ten odsetek w skali ca³ego drobiarstwa siêga 15%. Co wiêcej, pomiêdzy niektórymi liniami
kur niosek identycznoœæ genów siêga 90% – niewiele mniej ni¿ u bliŸni¹t jednojajowych.
Bill Muir prowadzi miêdzynarodowy projekt, którego celem jest przywrócenie
utraconych genów kurom wyspecjalizowanych ras. Dziêki temu mog³yby one na
przyk³ad odzyskaæ odpornoœæ na niektóre dotykaj¹ce je choroby. ród³em brakuj¹cych sekwencji maj¹ byæ genomy dziko ¿yj¹cych ptaków. (JS)
ród³a: „New Scientist” nr 2681, 8 listopada 2008 r.; Serwis Naukowy PAP (www.pap.pl), 4 listopada
2008 r.

Naukowcy stworzyli klony z zamarzniêtych komórek myszy
Japoñscy naukowcy z Kobe po raz pierwszy sklonowali myszy pobieraj¹c j¹dra
komórkowe z komórek mózgowych zamro¿onych na wiele lat osobników – donosz¹ brytyjskie media, powo³uj¹c siê na publikacjê w „Proceedings of the National
Academy of Science” (PNAS).
J¹dra komórkowe zosta³y wprowadzone do pustej komórki jajowej, z której
uprzednio usunêli oryginalne DNA, tworz¹c sklonowane zarodki. W kolejnym etapie
pobrano z nich komórki macierzyste, które rozwinê³y siê w cztery mysie klony.
9 nastêpnych klonów stworzono mieszaj¹c komórki ró¿nych zarodków. Naukowcy
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s¹dz¹, ¿e innym Ÿród³em pobrania zamro¿onego j¹dra komórkowego, oprócz tkanki mózgowej, mog¹ byæ tak¿e leukocyty.
Technika ta mo¿e doprowadziæ do odtworzenia wymar³ych gatunków zwierz¹t,
których okazy przetrwa³y w zamro¿onej postaci jak na przyk³ad syberyjskich mamutów, zamieszkuj¹cych ziemiê 40 tysiêcy lat temu, choæ barier¹ dla takich prób jest
brak odpowiednich organizmów matek-surogatów.
Dotychczas, m.in. w przypadku owieczki Dolly, klonowania dokonywano z u¿yciem ¿ywych komórek pobranych z organizmu dawcy, których DNA przeniesiono
metod¹ transferu j¹der komórkowych do komórki jajowej odbiorcy, stymulowanej
do podzia³ów impulsem elektrycznym i wszczepionym do organizmu matki zastêpczej. Tym razem komórki pobrano z organizmu osobnika zamro¿onego w temp.
-20 C° przez 16 lat. Nie potwierdzi³o siê zatem przekonanie niektórych naukowców,
którzy s¹dzili, ¿e rozmro¿onych komórek nie da siê wykorzystaæ do klonowania na
skutek uszkodzeñ DNA spowodowanych przez kryszta³ki lodu. (JS)
ród³o: Serwis Naukowy PAP (www.pap.pl), 4 listopada 2008 r.

Naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu nagrodzeni
za opracowanie nowej metody otrzymywania skrobi o zmniejszonej
podatnoœci na dzia³anie enzymów amylolitycznych, tzw. skrobi opornej
Za wynalezienie oryginalnego sposobu otrzymywania skrobi, umo¿liwiaj¹cego
zastosowanie jej w produktach spo¿ywczych jako zagêstnika oraz prebiotyku, zespó³
naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu otrzyma³ drug¹ nagrodê
za wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie techniki w dorocznym konkursie organizowanym przez Wroc³awsk¹ Radê Federacji Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych NOT.
Rzeczniczka prasowa uczelni Ma³gorzata Wanke-Jakubowska poinformowa³a, ¿e
opracowanie metody otrzymywania skrobi o zmniejszonej podatnoœci na dzia³anie
enzymów amylolitycznych, tzw. skrobi opornej to zas³uga zespo³u w sk³adzie: dr Tomasz Ziêba, prof. Wac³aw Leszczyñski, mgr Ma³gorzata Kapelko i dr Artur Gryszkin.
Skrobia oporna to suma skrobi i produktów jej rozk³adu nie wch³anianej w jelicie
cienkim zdrowego cz³owieka. Zmniejsza ona kalorycznoœæ pokarmów i obni¿a indeks
glikemiczny ¿ywnoœci, co jest szczególnie istotne dla diabetyków. Wyniki badañ wroc³awskich uczonych pozwalaj¹ na wykorzystanie do produkcji preparatów krajowej
skrobi ziemniaczanej lub pszennej, w odró¿nieniu od obecnych na rynku handlowych
preparatów skrobi opornej, opartych na specjalnych licencjonowanych odmianach wysokoamylazowej skrobi kukurydzianej. Preparaty skrobi opornej, wed³ug zg³oszonych
patentów, umo¿liwiaj¹ wytworzenie preparatów o cechach skrobi opornej i teksturotwórczej, które mog¹ byæ stosowane jako dodatek do chleba. (JS)
ród³o: Serwis PAP – Nauka w Polsce (www.naukawpolsce.pl), 29 grudnia 2008 r.
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Œwiec¹ce na niebiesko banany
Nikt nie spodziewa³ siê, ¿e banany mog¹... œwieciæ. Nie jest to efekt modyfikacji
genetycznych ani uprawy bananowców na pod³o¿ach radioaktywnych. Jest to naturalna, dotychczas zupe³nie niezauwa¿ona, cecha bananów.
Niecodzienna w³aœciwoœæ owoców zosta³a przypadkiem zauwa¿ona podczas badañ z u¿yciem wysokociœnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC). Naukowcy
z dwóch oœrodków: University of Innsbruck w Austrii i Columbia University w Stanach Zjednoczonych zajmowali siê badaniem sk³adu zwi¹zków chemicznych odpowiedzialnych za ¿ó³ty kolor bananów i ca³kiem przypadkiem odkryli ich tajemnicze
fluorescencyjne œwiecenie. Okaza³o siê, ¿e gdy owoce s¹ oœwietlone œwiat³em UV
o d³ugoœci fali 366 nm, emituj¹ niebieskie œwiat³o, a intensywnoœæ ich fluorescencji
wzrasta wraz z dojrzewaniem. Czy w takim razie jeœli mamy ochotê na naprawdê
dojrza³e owoce, nie wystarczy wybraæ siê do sklepu z lamp¹ UV i zobaczyæ, które banany najbardziej œwiec¹?
Od razu pojawi³o siê pytanie – sk¹d siê wziê³a ta dziwna cecha? Autorzy badañ
opublikowanych w „Angewandte Chemie International Editio” sugeruj¹, ¿e pojawienie
siê fluorescencji wynika z obecnoœci zwi¹zków chemicznych powstaj¹cych po rozpadzie chlorofilu. Degradacja zielonego barwnika, który zostaje zast¹piony ¿ó³tym jest
zatem naturalnym zjawiskiem zachodz¹cym podczas dojrzewania owoców. Jednak zastanawiaj¹cy jest powód fluorescencyjnego œwiecenia bananów, gdy¿ dot¹d nie znane
by³y w nauce ¿adne owoce, które wykazywa³yby takie w³aœciwoœci. Jako wyjaœnienie
tego faktu naukowcy rozwa¿aj¹ przypuszczalne znaczenie tej cechy jako swoisty filtr
s³oneczny lub u³atwienie rozpoznania dojrza³ych owoców przez zwierzêta, gdy¿ dla
wielu zwierz¹t ¿ywi¹cych siê bananami œwiat³o UV jest widzialne. (MP)
ród³o: Serwis Naukowy PAP ( www.pap.pl), 28 paŸdziernika 2008 r.

Roœliny GM produkuj¹ ludzk¹ insulinê
„New Scientist” opublikowano wyniki badañ, które mog¹ staæ siê prze³omem
w leczeniu cukrzycy. W artykule publikowanym w tym czasopiœmie donosi siê, ¿e
uzyskana z roœlin transgenicznych insulina zosta³a po raz pierwszy podana ludziom.
Nowatorskie badania nad genetycznie zmodyfikowanymi roœlinami z ludzkim genem insuliny prowadzone by³y przez kanadyjsk¹ firmê Sembiosys Genetics. Roœlin¹,
któr¹ wybrano do doœwiadczeñ zosta³ krokosz barwierski (Carthamus tinctorius). Jest
to roœlina jednoroczna z rodziny astrowatych, która dot¹d u¿ywana by³a jako surowiec do produkcji oleju jadalnego, mia³a zastosowanie w przemyœle kosmetycznym
oraz do produkcji plastiku.
Naukowcom uda³o siê otrzymaæ transgeniczn¹ roœlinê krokosza, z której uzyskano proinsulinê. Prekursor ten zosta³ z kolei poddany przekszta³ceniom przez odpo-
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wiednie enzymy w insulinê typu SBS-100, identyczn¹ z ludzk¹. Równie¿ wszystkie
parametry syntetycznego hormonu odpowiada³y charakterystyce ludzkiej insuliny,
a otrzymanie hormonu w ten sposób jest tañsze ni¿ przy u¿yciu poznanych dot¹d
metod. Po dok³adnym opisaniu otrzymanej substancji kolejnym etapem jest wypróbowanie jej dzia³ania na zdrowych ochotnikach. Wyniki tego eksperymentu maj¹
zostaæ og³oszone jeszcze w tym roku. (MP)
ród³o: „New Scientist” nr 2690, 8 stycznia 2009 r.

Poznano kompletn¹ sekwencjê genomu sorgo
Naukowcy z amerykañskiego Department of Energy (DOE) Joint Genome Institute (JGI), przy wspó³pracy z wieloma instytucjami z ca³ego œwiata, opublikowali ca³kowit¹ sekwencjê genomu sorgo. Jest to druga po ry¿u roœlina z rodziny traw, której materia³ genetyczny poznano w ca³oœci. Sorgo powszechnie wykorzystuje siê
jako po¿ywienie (jego ziarno przerabia siê na kaszê i m¹kê) oraz w paszach. Ponadto ma znaczny potencja³ bioenergetyczny i mo¿na je wykorzystywaæ do produkcji
biopaliw. Badacze poza zsekwencjonowaniem genomu, wykonali równie¿ szerok¹
analizê uzyskanych danych.
Wyniki ich pracy opublikowano w styczniowym numerze czasopisma „Nature”.
DNA komórek roœlinnych jest materia³em trudnym do analizy ze wzglêdu na
ogromn¹ liczbê sekwencji powtórzonych. Okaza³o siê, ¿e sorgo nie jest wyj¹tkiem
w tej kwestii. Uczestnicy projektu, który rozpocz¹³ siê w 2005 r., w³aœnie wœród
tych odcinków szukali znacz¹cych ró¿nic, porównuj¹c genomy sorgo i ry¿u. Naukowcy u¿yli tej samej metody do odczytania kolejnoœci par nukleotydowych, która
zosta³a wykorzystana przy Human Genome Project, czyli techniki „shotgun”. Materia³
genetyczny sorgo sk³ada siê z oko³o 730 milionów par nukleotydów, co oznacza, ¿e
jest on prawie o 75% wiêkszy ni¿ w przypadku ry¿u. Na podstawie analizy porównawczej uzyskano zaskakuj¹ce wyniki. Okaza³o siê, ¿e oko³o 10 000 sekwencji
z ry¿u, które przypuszczalnie mog³y byæ genami, to fragmenty niekoduj¹ce.
Dziêki swojej odpornoœci na suszê i wysokiej produktywnoœci, sorgo jest obecnie po
kukurydzy drug¹ najczêœciej uprawian¹ w Stanach Zjednoczonych roœlin¹ z przeznaczeniem na produkcjê biopaliw. Zwi¹zana z badaniami prowadzonymi w DOE Anna C. Palmisano uwa¿a, ¿e poznanie DNA sorgo jest wa¿nym krokiem na drodze do rozwoju ga³êzi
wysoko op³acalnej produkcji biopaliw. Trawa ta jest œwietnym kandydatem do tego celu,
a dodatkowo dziêki jej niewielkim wymaganiom mo¿na j¹ uprawiaæ nawet na mniej ¿yznych obszarach. Pe³na wiedza o genomie jest niezbêdnym narzêdziem dla naukowców
w poszukiwaniu sposobów na maksymalizacjê korzyœci, jakie mo¿e przynieœæ jej uprawa.
Jest to pierwszy z projektów sekwencjonowania DNA roœlin energetycznych. (MP)
ród³o: Serwis ScienceDaily.com, 2 lutego 2009 r.; Sasaki T., Antonio B.A., „Nature”, 457, 547-548
(29 January 2009).
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Zmiana procedur oceny ryzyka GMO dla œrodowiska
W „Agra Facto” podaje siê, ¿e 4 grudnia ubieg³ego roku Rada ds. Œrodowiska
Parlamentu Europejskiego zwróci³a siê do Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeñstwa
i Pasz (EFSA) o zmianê procedur oceny ryzyka GMO dla œrodowiska do marca 2010 r.
Niewykluczone, ¿e nowe zasady oceny GMO spowoduj¹ koniecznoœæ wykonania
ponownych doœwiadczeñ polowych ju¿ autoryzowanych odmian. W kwestii przypadkowego zanieczyszczenia materia³u siewnego nasionami GMO, zgodzono siê, ¿e
nale¿y okreœliæ dozwolony próg zanieczyszczeñ, na najni¿szym mo¿liwym do zbadania poziomie.
Do stycznia 2010 r. Komisja powinna przed³o¿yæ Parlamentowi Europejskiemu
oraz Radzie Unii Europejskiej raport dotycz¹cy skutków wprowadzania GMO na sytuacjê spo³eczno-ekonomiczn¹ w UE, opracowany na podstawie informacji pochodz¹cych od krajów cz³onkowskich. Poszczególne pañstwa maj¹ zbieraæ i wymieniaæ
dane na ten temat do wrzeœnia 2009 r. (JS)
ród³o: Portalspo¿ywczy.pl, 16 grudnia 2008 r.

Komisja Europejska nie zgadza siê na ustanowienie Polski krajem wolnym
od GMO
Nasz rz¹d nie przekona³ Komisji Europejskiej w Brukseli, by Polska mia³a status
kraju bez organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Ma to swoje zalety, bo uprawa roœlin GM zostanie poddana kontroli. Wkrótce w Sejmie rozpocznie siê dyskusja
nad nowelizacj¹ ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych – mamy dostosowaæ polskie prawo do unijnego, czyli umo¿liwiæ uprawy genetycznie zmodyfikowanych roœlin, na które zezwala Komisja Europejska.
Polska musi zmieniæ nie tylko ustawê o GMO, ale tak¿e znieœæ zakaz sprzeda¿y
genetycznie zmodyfikowanego materia³u nasiennego. …Od chwili z³o¿enia przez
Komisjê skargi do Trybuna³u do wydania wyroku mo¿e up³yn¹æ oko³o 1,5 roku. Dokonuj¹c zmiany ustawy o nasiennictwie, mo¿emy zd¹¿yæ do czasu wydania wyroku
i unikn¹æ konsekwencji karnych – ocenia Iwona Chromiak z biura prasowego Ministerstwa Rolnictwa.
Dotychczasowa polityka polskiego rz¹du w kwestii GMO okaza³a siê fiaskiem.
Rolnicy obchodzili zakaz handlu GMO, kupuj¹c nasiona za granic¹. Powierzchnia obsiana zmodyfikowan¹ kukurydz¹ MON 810 wzros³a w ci¹gu roku dziesiêciokrotnie.
…Nie znam w tej chwili przepisu, który zabrania³by rolnikom upraw roœlin GMO –
podkreœla prof. Tomasz Twardowski, prezes Polskiej Federacji Biotechnologii.
Nowela, która w najbli¿szych tygodniach trafi do Sejmu, wprowadzi pozwolenia,
które rolnik bêdzie musia³ zdobyæ, zanim rozpocznie uprawê zmodyfikowanych roœlin. Oprócz tego sejmik województwa móg³by podejmowaæ uchwa³ê o ustanawianiu
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stref wolnych od GMO. Te plany mo¿e jednak pokrzy¿owaæ Komisja Europejska w
Brukseli, która do tej pory nie wydawa³a zgody na ustanawianie takich stref.
Rz¹d ju¿ raz musia³ siê wycofaæ z planu zakazu importu pasz zawieraj¹cych
GMO. Zakaz ma byæ wprowadzony dopiero w 2012 r., ale prawdopodobnie i ten termin oka¿e siê nierealny. W ubieg³ym roku Polska sprowadzi³a 1,7 milionów ton œruty sojowej o wartoœci 800 milionów dolarów. …Oko³o 90% pochodzi³o z genetycznie zmodyfikowanej soi – ocenia Maciej Tomaszewicz, sekretarz generalny Izby
Zbo¿owo-Paszowej.
Zdaniem prof. Tomasza Twardowskiego stworzenie kraju wolnego od GMO jest
utopi¹. …W supermarkecie nawet 70% produktów zawiera komponenty wyprodukowane z GMO, za pomoc¹ GMO lub bêd¹ce GMO choæ nie jest to zaznaczone na
etykiecie – dodaje.
Pañstwowa Inspekcja Sanitarna uwa¿a, ¿e skala problemu jest du¿o mniejsza.
…W 2007 r. w naszych laboratoriach przebadano blisko 600 próbek ró¿nego typu
¿ywnoœci pod k¹tem obecnoœci GMO. Zakwestionowanych zosta³o zaledwie siedem
– mówi Jan Bondar, rzecznik G³ównego Inspektoratu Sanitarnego.
Zgodnie z prawem unijnym ¿ywnoœæ zawieraj¹ca GMO powinna byæ oznakowana. Producent jest zwolniony z tego obowi¹zku, jeœli zawartoœæ GMO nie przekracza
0,9 procent, a obecnoœæ ta jest „przypadkowa lub nieunikniona technicznie”. Problem pojawia siê, gdy na unijnym rynku pokazuj¹ siê odmiany GMO, na których import Unia Europejska jeszcze siê nie zgodzi³a. Wtedy produkt musi byæ wycofany
z rynku. (JS)
ród³o: „Rzeczpospolita”, 28 stycznia 2009 r.

Cz¹steczki krótkiego RNA chroni¹ chemiczn¹ „pamiêæ” genów
Odkryto, ¿e cz¹steczki krótkiego RNA (ang. short RNA) s¹ w stanie konserwowaæ
chemiczne zmiany DNA, co wp³ywa na regulacjê aktywnoœci tych sekwencji. Epigenetyczne zmiany we fragmentach DNA mog¹ byæ dziêki temu utrzymywane i dziedziczone w kolejnych pokoleniach – poinformowa³ w styczniu serwis „Nature
News”.
Metylacja DNA jest chemiczn¹ modyfikacj¹ nukleotydów polegaj¹c¹ na dodaniu
do nich grup metylowych, co skutkuje zahamowaniem ekspresji danego genu b¹dŸ
unieruchomieniem transpozonów. Jednak te chemiczne „znaczniki” z czasem mog¹
zanikaæ. Wtedy geny odzyskuj¹ mo¿liwoœæ ekspresji informacji w nich zawartych,
a transpozony ponownie mog¹ wêdrowaæ miêdzy ró¿nymi miejscami w genomie.
Przez prawie dekadê uwa¿ano, ¿e jeœli taki zmetylowany gen odzyska mo¿liwoœæ
ekspresji, to nie ma ¿adnej mo¿liwoœci na zaistnienie owego chemicznego „znacznika” w tym samym miejscu. Innymi s³owy, uwa¿ano, ¿e wzór metylacji ka¿dego genomu jest niepowtarzalny. Jednak na podstawie uzyskanych wyników przez uczonych
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z École Normale Supérieure w Pary¿u sugeruje siê, ¿e jest inaczej. Zespó³ naukowców na czele z Vincentem Colot sugeruje, ¿e krótkie RNA mo¿e „pokierowaæ” specyficznymi bia³kami, które mog¹ odtwarzaæ wzór metylacji w odpowiednich miejscach
sekwencji. Badania prowadzono na roœlinach Arabidopsis thaliana, które mia³y poprzez mutagenezê wy³¹czony gen DDM1. Ta zmiana spowodowa³a drastyczn¹ redukcjê miejsc metylacji w sekwencji DNA. Uczeni postanowili skrzy¿owaæ pojedynki
ze zmutowanym genem DDM1 z normalnymi roœlinami A. thaliana. Wyniki by³y zaskakuj¹ce. Okaza³o siê, ¿e po kilku pokoleniach roœliny, które nie odziedziczy³y
zmutowanej kopii DDM1, nagle „odzyska³y” niektóre zmetylowane wczeœniej miejsca. Zidentyfikowano nawet miejsca w genomie, w których zaobserwowano poziom
metylacji zbli¿ony do tego sprzed kilku pokoleñ. By³y jednak te¿ takie obszary sekwencji, które trwale utraci³y mo¿liwoœæ metylacji.
Na podstawie dotychczasowych doniesieñ mo¿na by³o stwierdziæ, ¿e krótkie
RNA mo¿e oddzia³ywaæ z DNA, aby je metylowaæ. Na tej podstawie uczeni przeszukiwali bazy danych sekwencji RNA, które mog³yby pasowaæ do fragmentów DNA.
Okaza³o siê, ¿e regiony, w których zaobserwowano restoracjê wzoru metylacji, posiadaj¹ odpowiadaj¹ce im sekwencje krótkiego RNA. Co wiêcej, u mutantów, które
nie by³y w stanie produkowaæ okreœlonych krótkich RNA, nie stwierdzono restoracji
zmetylowanych miejsc.
Robert Martienssen, genetyk z Cold Spring Harbor Laboratory w USA, uwa¿a, ¿e
dokonano odkrycia wielkiej wagi dla zrozumienia niektórych aspektów ewolucji. Jeœli nowa idea dotycz¹ca „odzyskiwania” miejsc metylacji okaza³aby siê prawdziwa,
oznacza³oby to, ¿e w³aœnie odkryto mechanizm, dziêki któremu epigenetyczne
zmiany w sekwencji DNA ulega³y utrwaleniu w kolejnych pokoleniach. (MP)
ród³o: Nature News (www.nature.com), 29 stycznia 2009 r.

Zniesienie narodowych zakazów uprawy GMO
Komisja Europejska naciska na Francjê, Grecjê oraz Wêgry, aby zrezygnowa³y
z narodowego zakazu wprowadzania do obrotu oraz uprawy kukurydzy MON810 –
podaje Zespó³ Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych (FAMMU/FAPA). Francuski i grecki zakaz bêdzie tematem g³osowania na posiedzeniu Sta³ego Komitetu ds.
£añcucha ¯ywnoœciowego i Zdrowia Zwierz¹t – SCoFCAH. Prawdopodobnie nie zostanie osi¹gniêta jednoznaczna decyzja, zatem kwestia trafi pod g³osowanie Rady
przypuszczalnie latem bie¿¹cego roku. Francuzi twierdz¹, ¿e uprawiana na wiêksz¹
skalê kukurydza GM MON810 spowoduje po latach presjê selekcyjn¹ na szkodniki
zmieniaj¹c ich odpornoœæ. (JS)
ród³o: Portalspo¿ywczy.pl, 4 lutego 2009 r.
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