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rodzy Czytelnicy i Przyjaciele „Biotechnologii”!

Zapewne po raz ostatni mam przyjemnoœæ kreœlenia tekstu
„Od Redakcji”, co pope³ni³em wielokrotnie w minionych 22 latach i ponad 90 numerach naszego kwartalnika. ¯egnaj¹c siê
z naszymi Czytelnikami chcê przede wszystkim zwróciæ uwagê
Pañstwa na codzienn¹ pracê wielu osób, których nie widzimy,
a od nich w zasadniczym stopniu zale¿y wartoœæ merytoryczna
naszego pisma, jak i jego forma. Tym osobom pragnê jak najserdeczniej podziêkowaæ za wiele lat wspó³pracy. Na pierwszym
miejscu muszê wymieniæ P. T. Recenzentów, którzy analizowali,
czêsto dwu- a nawet trzykrotnie teksty, poprawiaj¹c, szlifuj¹c
i pomagaj¹c Autorom. A z drugiej strony to zespó³ techniczny
Redakcji: p. Krystyna Ludwiczak prowadz¹ca od pocz¹tku do
chwili obecnej sekretariat „Biotechnologii”, p. Jacek Grzeœkowiak i p. Piotr Sikorski wspó³autorzy strony technicznej pisma
oraz p. Pawe³ Podraza wykonuj¹cy sk³ad komputerowy, p. Agata
Makowska z Warszawskiej Drukarni Naukowej, jak i p. El¿bieta
Swoboda i p. Tadeusz Majsterkiewicz z Kancelarii PAN wspomagaj¹cy nas organizacyjnie i (…) finansowo, a przecie¿ byt kszta³tuje œwiadomoœæ.
Oczywiœcie moje myœli zmierzaj¹ tak¿e do Rady Programowej, której ¿yczliwie przewodniczyli p. prof. Andrzej Paszewski,
p. prof. Magdalena Fikus, œ.p. prof. Andrzej Zab¿a, a aktualnie
p. prof. Stefan Malepszy. No i liczni cz³onkowie Zespo³u Redakcji,
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bez których codziennej pracy nic nie by³oby mo¿liwe. Wszystkim Pañstwu bardzo
serdecznie dziêkujê za trud, za pracê i za poœwiêcenie wielu niedzielnych i sobotnich wieczorów na pracê spo³eczn¹. Jestem g³êboko przekonany, ¿e by³o warto! Razem zrobiliœmy coœ dobrego: 91 wartoœciowych numerów „Biotechnologii”. Nasz
kwartalnik zosta³ oceniony w 2010 r. na 6 punktów MNiSW, 10 punktów Index Copernicus oraz jest indeksowany w kilku œwiatowych bazach. Wierzê, ¿e „Biotechnologia” pod nowym kierownictwem p. prof. Marka Figlerowicza wniesie nowe wartoœci.
Za³¹czam jednoczeœnie serdeczne ¿yczenia radosnych i pogodnych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Do Siego 2011 roku dla wszystkich Czytelników, a w szczególnoœci
dla nowej Redakcji.
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* * *
Burzliwy rozwój zaawansowanej biotechnologii rozpocz¹³ siê wraz z powstaniem w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku in¿ynierii genetycznej. Dziêki
niemu wprowadzono na wielk¹ skalê w rolnictwie i ochronie zdrowia technologie
wykorzystuj¹ce modyfikacje genetyczne oraz diagnostykê molekularn¹.
Kolejnym wielkim prze³omem w biologii molekularnej skutkuj¹cym przyspieszeniem rozwoju biotechnologii by³ rozwój technologii wielkoskalowych (high-throughput), np. mikrouk³adowych, dostarczaj¹cych du¿ych zbiorów informacji przydatnych
dla biotechnologii. Rozwój tych technologii zaowocowa³ powstaniem lub przyœpieszeniem rozwoju nowych dyscyplin takich jak omiki, (g³ównie, genomika, funktomika, transkryptomika, proteomika, interaktomika), biologia systemów, in¿ynieria genomowa, czy biologia syntetyczna. Dwie ostatnie s¹ najbardziej zaawansowanymi
dzia³ami biotechnologii, pozwalaj¹cymi ju¿ teraz wykonywaæ takie zabiegi jak zmiany w konstrukcji genomów lub konstruowanie ca³kowicie nowych genomów (ograniczeniem jest niemo¿noœæ chemicznej syntezy dowolnie d³ugich sekwencji DNA
i RNA) i sieci metabolicznych (netomy) z w pe³ni przewidywalnymi skutkami ich
dzia³ania. S¹ te¿ udane próby konstrukcji komórek syntetycznych.
Podstaw¹ precyzyjnego projektowania jest mo¿liwie obszerna i dok³adna informacja dotycz¹ca rozwi¹zywanego zagadnienia. Poniewa¿ w komórkach bez udzia³u
materia³u genetycznego nic siê dziaæ nie mo¿e, to bez odpowiedniej aran¿acji genomu nie mo¿na ani modyfikowaæ ani wprowadzaæ nowych sieci metabolicznych, nadaj¹cych okreœlone cechy komórkom i organizmom. Dlatego te¿ znajomoœæ sekwencji i funkcjonowania genomu zapewnia podstawow¹ wiedzê potrzebn¹ do
planowania i uruchamiania procesów. Znajomoœæ sekwencji genomowej wp³ywa
w sposób zasadniczy nie tylko na rozwój wiedzy o gatunku, ale zmienia radykalnie
zakres stosowania jednych metodyk, a u¿ywanie wielu innych po prostu pozbawia
sensu. Widaæ to doskonale na przyk³adzie gatunków, u których najwczeœniej
zsekwencjonowano genomy, np. dro¿d¿e, cz³owiek, rzodkiewnik. Szczególnie dobrze jest to widoczne u cz³owieka, gdzie istnia³o wiele ograniczeñ metodycznych,
które za spraw¹ zsekwencjonowanego genomu zosta³y prze³amane – przede
wszystkim w analizie funkcjonalnej.
Jednak zsekwencjonowanie genomu tzw. referencyjnego (pierwszy zsekwencjonowany i z³o¿ony dla gatunku genom) jest w zasadzie dopiero pocz¹tkiem efektów
mo¿liwych do uzyskania przez tzw. resekwencjonowania albo sekwencjonowania
wtórne czyli sekwencjonowania genotypów u¿ytych do okreœlonych eksperymentów. Sekwencjonowanie, a przede wszystkim sk³adanie de novo (referencyjnego) genomu organizmu wy¿szego stwarza jeszcze okreœlone problemy, ale jest ju¿ mo¿liwe do zastosowania przez pojedyncze grupy badawcze, co upraszcza ca³oœæ przedsiêwziêcia i eliminuje koniecznoœæ tworzenia konsorcjów dla samego tylko sekwencjonowania. Je¿eli wzi¹æ pod uwagê, ¿e resekwencjonowania niektórymi metodami
tzw. nowej generacji – NGS (next-generation-sequencing) s¹ o wiele tañsze i np.
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resekwencjonowanie genomu ogórka wynosi³oby ~2 tys. USD (ale to jeszcze nie koniec obni¿ania kosztów i upraszczania metod sekwencjonowania i sk³adania genomów, bo opracowanie jeszcze oko³o 20-krotnie tañszych jest na ukoñczeniu), to
mamy do czynienia z prawdziw¹ rewolucj¹ w badaniach.
Seria artyku³ów zawarta w tym numerze ma przybli¿yæ te zagadnienia, które s¹
zwi¹zane z „sekwencjonowaniem genomów i jego znaczeniem dla biotechnologii”. Obejmuje zagadnienia z zakresu samych technik sekwencjonowania du¿ych
zbiorów informacji genetycznej (genomy, pojedyncze chromosomy, transkryptomy)
metodami NGS, u¿ycia tych technik do zsekwencjonowania genomów lub ich czêœci,
w tym równie¿ w polskich laboratoriach, pokazaniu jak informacja z sekwencjonowania genomów wp³ywa na dobór metodyki badawczej i osi¹gane wyniki.
Jesteœmy bardzo wdziêczni Redakcji za zgodê na to opracowanie, a Autorom za
œwietn¹ wspó³pracê i wysi³ek jaki w³o¿yli w przygotowanie swoich artyku³ów.
Magdalena Pawe³kowicz
Zbigniew Przybecki
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