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RELACJA Z XL JUBILEUSZOWEJ SZKOŁY ZIMOWEJ
„Contemporary insights into cancer. Risks, perspectives, expectations” – pod takim hasłem
odbyła się między 16 a 21 lutego br. w Zakopanem, w domu wczasowym Bel Ami, XL Jubileuszowa Szkoła Zimowa Wydziału Biochemii,
Biofizyki i Biotechnologii UJ. Głównym organizatorem sympozjum była prof. dr hab. Krystyna
Urbańska z zespołem oraz studenci z koła „Nobel”. W tegorocznej szkole wzięło udział 170
uczestników, w tym 17 osób z Francji, zaprezentowano 36 wykładów i 73 plakaty w dwóch
sesjach plakatowych. Wykład inauguracyjny pt.
„Dark side of the moon – consequences of curing
cancer” wygłosił prof. Tomasz Grodzicki. Wykłady prezentowano w następujących sesjach tematycznych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MAST3 kinase” oraz Aleksandra Zuber (Zakład
Biologii Komórki) za plakat pt. „Biocompatibility
of poly(L-lactide-co-glycolide) scaffolds – in vitro
study on human skin cells”.
Szkoła Zimowa była doskonałą okazją do
zapoznania się z tematyką badawczą naszego
Wydziału oraz innych ośrodków naukowych
w kraju i za granicą, ponadto stworzyła możliwość integracji i nawiązania współpracy z partnerami z innych ośrodków. Szkoła nie mogłaby
się odbyć bez udziału sponsorów, do których
należeli: Adamed sp. z o.o., Life Technologies
Polska sp. z o.o., Małopolskie Centrum Bio-

Relacja
ze Szkoły Zimowej
Sprawozdanie
z Dnia Otwartego
UJ
Granty

Mechanisms of tumor growth and differentiation,
Angiogenesis and anti-angiogenic therapies,
Targeted therapies,
Anti-cancer molecular biology strategies,
Radiotherapy of cancer,
Phototherapy of cancer,
Immunotherapy of cancer,
Novel ideas of anti-cancer therapy,
Carcinogenesis and tumor development.

Ciekawy program, wiele stymulujących
dyskusji naukowych, a także dobra pogoda
i piękne otoczenie niezawodnie składają się
na udane spotkanie, i tak też było w tym roku.
Nagrodę Dziekana Wydziału Medycyny CMUJ
za Najlepsze Wystąpienie Ustne Doktoranta
w wysokości 1000 zł zdobyła Małgorzata Durbas (Pracownia Genetyki Molekularnej i Wirusologii) za wykład pt. „A role of aurora A kinase
and its substrates in 14G2a monoclonal antibody
toxicity against human neuroblastoma”. Nagrody książkowe za najlepsze plakaty zdobyły:
Clementine Henri z Paryża za doniesienie pt.
„Characterization of the substrate specificity of

SPIS TREŚĆI

Konferencje
Stypendia
Doktoraty
Zapowiedź
warsztatów
EPR-owskich
Zaproszenie
na piknik
„Pod dębem"
Doktorat
honoris causa
dla prof. Żylicza
„Mygen”
„Nobel”
„N.zyme”
Gościli u nas
A to ci historia!
Lista publikacji
cd. s. 24
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technologii, Selvita S.A., MicroBioLab sp. z o.o.,
Merck sp. z o.o., Bruker Polska sp. z o.o., Kawa.
ska sp. z o.o., Sarstedt sp. z o.o., Jagiellońskie
Centrum Innowacji – Life Science Park, ImmunoGen sp. z o.o., Sigma-Aldrich sp. z o.o., MERANCO Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o, ABE-IPS sp. z o.o., Lajkonik
Snacks GmbH sp. k.
W programie Szkoły przewidziane były
również takie atrakcje jak uroczysta kolacja
oraz wieczór prezentujący koła naukowe „Nobel” i „Mygen”. Uczestnicy konferencji oczekujący po tym wieczorze
dreszczyku emocji nie
zawiedli się, gdyż na koniec odbyła się projekcja
mrożącego krew w żyłach horroru w reżyserii
Magdaleny
Kowalewskiej pt. „The Phantom
Department”, produkcji
koła „Mygen”.
Dzięki pięknej pogodzie dużym zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane wycieczki
piesze w Tatry oraz wyjazdy narciarskie. Odbyły
się także zawody narciarskie na zboczu Harendy. W IV Memoriale im. Prof. Z. Wasylewskiego

zwyciężyli: Oliwia Bocheńska (narty), Mateusz
Kucharczyk (narty), Tomasz Oleś (snowboard),
Patryk Kuleta (najbardziej malowniczy zjazd).
Z pewnością tegoroczna Szkoła Zimowa pozostanie na długo w pamięci jej uczestników.

SPRAWOZDANIe z Dnia OTWARTego UJ
Tegoroczny 8 marca był nie tylko Dniem Kobiet
ale także Dniem Otwartym UJ. Od 9 rano do
17 popołudniu w Auditorium Maximum przy
ul. Krupniczej można było zasięgać informacji
o studiach na najstarszej polskiej uczelni. Hall
główny wypełniły stoiska piętnastu wydziałów
Uniwersytetu, kilku organizacji studenckich,
Biura Rekrutacji i Biura Karier, a nawet Zespołu
Pieśni i Tańca „Słowianki”. W programie imprezy były także wykłady otwarte oraz prezentacje
poszczególnych wydziałów.

Przygotowując stoisko WBBiB staraliśmy
się nieco wybić z „tłumu”. Oprócz kolorowych
ulotek na blacie naszego stołu wystawienniczego znalazła się misa z cukierkami oraz monitor, na którym wyświetlany był film o Wydziale.
Wyczerpujących odpowiedzi na pytania o nasze kierunki studiów udzielali członkowie kół
„MyGen”, „Nobel” i „N.zyme”.
Osoby zainteresowane studiami na WBBiB
dwa razy w ciągu dnia miały szansę wysłuchać
piętnastominutowej prezentacji na temat ba-

fot. Magdalena Demkowicz
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dań, infrastruktury i dydaktyki, ale także wydarzeń, takich jak Szkoła Zimowa czy „Piknik pod
dębem”. Z pierwszą prelekcją wystąpiła Magdalena Demkowicz, studentka Biochemii, drugą prezentację poprowadziła Prodziekan ds.
dydaktyki, prof. Marta Dziedzicka-Wasylewska.
Frekwencja podczas Dnia Otwartego dopisała. W godzinach okołopołudniowych trudno
było przejść między stoiskami. Wśród wizytujących byli nie tylko Krakusi, nasze stanowisko odwiedzili na przykład przyjezdni z Łodzi.
Mamy nadzieję, że z częścią osób spotkamy się
ponownie w październiku.
fot. Magdalena Demkowicz

Program MAESTRO i HARMONIA
21 stycznia na stronie Narodowego Centrum
Nauki ukazały się listy rankingowe projektów
zakwalifikowanych do finansowania w ramach
konkursu MAESTRO oraz HARMONIA.
Finalistą trzeciej edycji programu MAESTRO został prof. dr hab. Józef Dulak, kierownik Zakładu Biotechnologii Medycznej. Na badania poświęcone „Roli mikroRNA i zapalenia
w uszkodzeniu i regeneracji mięśni szkieletowych w dystrofii mięśniowej Duchenne'a" uzyskał on 2 mln 988 tys. zł.
W konkursie HARMONIA spośród 19 zwycięskich projektów dwa pochodzą z WBBiB.
Pierwszy jest autorstwa prof. dr hab. Alicji Józkowicz z Zakładu Biotechnologii Medycznej
(tytuł projektu: „Oksygenaza hemowa-1 w rozwoju czerniaka: wpływ na komórki inicjujące
nowotwór"; środki przyznane na realizację 1
045 200 zł). Autorką drugiego jest prof. dr hab.
Halina Gabryś z Zakładu Biotechnologii Roślin
(tytuł projektu: „Rola fitochromu w regulacji
rozkładu materiałów zapasowych w kiełkujących nasionach pomidora"; środki przyznane
na realizację 190 060 zł).
Program IUVENTUS PLUS
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ogłosiło wyniki 3. konkursu przeprowadzonego w ramach programu „Iuventus Plus”, w którym o dofinansowanie swoich badań mogli
się ubiegać naukowcy poniżej 35 roku życia.
O ocenie decydowała wartość naukowa projektu oraz dotychczasowe publikacje wnioskodawcy. W sumie przyznano 181 grantów,
z czego 17 otrzymają naukowcy z UJ. Wśród
finalistów konkursu są także trzy osoby z Za-
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kładu Biotechnologii Medycznej WBBiB, Dofinansowanie, na łączną kwotę powyżej 1 mln
złotych uzyskały projekty:
• dr Agnieszki Jaźwy („Kontrola odpowiedzi
immunologicznej w terapii genowej – rola
HO-1 i mikroRNA”, 378 600 zł),
• dr Urszuli Florczyk („Wpływ czynnika
transkrypcyjnego Nrf2 i zależnej od niego
oksygenazy hemowej-1 na różnicowanie
komórek szpiku kostnego myszy do osteoklastów. Rola szlaku NF-kB”, 300 000 zł),
• dr Magdaleny Kozakowskiej („Rola aktywacji kinaz p38 w zależnym od oksygenazy
hemowej-1 zahamowaniu różnicowania
mięśniowych komórek progenitorowych
oraz komórek mięsaka prążkowanokomórkowego”, 350 000 zł).

GRANTY

Poniżej zamieszczamy informacje na temat
nagrodzonych projektów, których udzieliły
„Tripletowi” beneficjentki programu IUVENTUS
PLUS.
Jednym z czynników ograniczających skuteczność terapii genowej jest wytwarzanie przez
organizm limfocytów T wyspecjalizowanych
w niszczeniu komórek zawierających wprowadzony gen terapeutyczny, a także wytwarzanie
przeciwciał neutralizujących przeciwko białkom
kapsydu wektora wirusowego. Celem zgłaszanego projektu jest zbadanie odpowiedzi zapalnej
w sercu oraz wątrobie immunokompetentnych
myszy po dożylnym podaniu auto-komplementarnych wektorów AAV serotypu 9 z genem oksygenazy hemowej-1 (scAAV9-HO-1) oraz dwóch
wektorów kontrolnych: 1) bez genu (scAAV9cd. s. 44
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-empty) lub 2) z genem reporterowym lucyferazy
(scAAV9-Luc). Zaplanowane doświadczenia pozwolą ocenić rolę HO-1 w odpowiedzi immunologicznej na białka kapsydu („pusty” wektor) oraz
na wprowadzony transgen (Luc). Parametry odpowiedzi zapalnej ocenione zostaną w oparciu
o zmiany ekspresji cząsteczek mikroRNA, a także
produkcję cytokin prozapalnych. Wybrane szlaki
przekazu sygnału zostaną także zbadane w pierwotnej hodowli komórek Kupffera stransdukowanych scAAV9 i stymulowanych produktami
aktywności HO-1. Jeśli zaproponowana strategia
okaże się skuteczna, zwiększanie ekspresji HO-1
za pomocą terapii genowej lub środków farmakologicznych może stać się nowym sposobem
leczenia zachowawczego lub formą leczenia
uskuteczniającego terapię genową chorób przewlekłych takich, jak stan po zawale mięśnia sercowego.
Agnieszka Jaźwa

Za sprawą wzmożonej aktywności i liczby osteoklastów w chorobach związanych ze stanem
zapalnym (reumatoidalne zapalenie stawów),
czy też chorobach metabolicznych kości (osteoporoza) dochodzi do stopniowej demineralizacji/resorpcji tkanki kostnej. Osteoklastogeneza
może być stymulowana przez mediatory reakcji
zapalnej i hipoksję. Istotne znaczenie przypisuje się także reaktywnym formom tlenu (RFT). Ze
względu na silne cytoprotekcyjne, antyoksydacyjne i przeciwzapalne działanie czynnika transkrypcyjnego Nrf2 i regulowanej przez niego oksygenazy hemowej-1 (HO-1), zaangażowanie obu
tych genów w procesy różnicowania osteoklastów wydaje się bardzo prawdopodobne. Celem
projektu jest dogłębna analiza funkcji Nrf2 i HO-1
w osteoklastogenezie. Przy zastosowaniu myszy
z wyłączonym genem Nrf2 lub HO-1 przeprowadzona zostanie dokładna analiza funkcji tych genów w różnicowaniu prekursorów pochodzenia
szpikowego do wielojądrowych osteoklastów,
jak również w aktywności resorpcyjnej dojrzałych komórek. Ponadto zbadany zostanie wpływ
Nrf2/HO-1 na związane z tymi procesami ścieżki
sygnałowe.
Sugerujemy, że szlak Nrf2/HO-1 hamuje procesy osteoklastogenezy, prawdopodobnie poprzez mechanizm związany z zahamowaniem
prozapalnego szlaku NF-κB. Wyniki projektu
mogłyby zaowocować przygotowaniem nowych
strategii terapeutycznych w leczeniu chorób, ta-

kich jak osteoporoza, reumatoidalne zapalenie
stawów czy też nowotwory.
Urszula Florczyk

W naszych ostatnich badaniach wykazaliśmy,
iż oksygenaza hemowa-1 (HO-1) – enzym rozkładający hem, wykazujący dobrze udokumentowane właściwości cytoprotekcyjne, proangiogenne i przeciwzapalne w wielu typach komórek
odgrywa również istotną rolę w fizjologii mięśniowych komórek progenitorowych. Nie tylko
nasila ich przeżywalność i proliferację, ale przede
wszystkim istotnie upośledza ich różnicowanie in
vitro i in vivo. Co ciekawe, wydaje się że ekspresja
HO-1 podwyższona jest w komórkach wywodzącego się z tkanki mięśniowej mięsaka prążkowanokomórkowego (RMS) charakteryzujących się
większą agresywnością i gorszymi rokowaniami
terapeutycznymi (typ pęcherzykowaty). HO-1
oraz będący produktem jej działania tlenek węgla nasilają aktywność p38 w mysich mioblastach RMS typu pęcherzykowatego, oprócz nasilonej ekspresji HO-1 obserwujemy zwiększoną
ilość izoformy g kinazy p38.
W związku z tym celem prezentowanego
projektu jest sprawdzenie, czy ekspresja izoform
kinazy p38 jest regulowana przez HO-1 lub metabolity jej działania w mioblastach oraz komórkach RMS, a także określenie, czy manipulując
tym szlakiem można odwrócić upośledzone różnicowanie w komórkach charakteryzujących się
zwiększoną ekspresją HO-1. Wierzymy, że zbadanie związku między ekspresją HO-1 a aktywnością izoform kinazy p38 oraz ich wpływ na różnicowanie mioblastów, mSC a także komórek RMS
znacznie wzbogaci naszą wiedzę o funkcjonowaniu mięśniowych komórek progenitorowych
i nowotworowych a także może się przyczynić do
efektywniejszego stosowania mSC i mioblastów
w transplantacji do mięśni wykazujących się
upośledzoną regeneracją. Ponadto, biorąc pod
uwagę trudności w leczeniu RMS oraz trwające
ciągle próby zalezienia odpowiedniej terapii tego
nowotworu, polegające na przywróceniu jego
komórkom zdolności do prawidłowego różnicowania, wyniki otrzymane w ramach tego projektu mogą w przyszłości przyczynić się do zakończenia tych prób sukcesem.
Magdalena Kozakowska
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ZAPOWIEDŹ WARSZTATÓW EPR-OWSKICH

Warsztaty z cyklu „EPR in Biology and Medicine”,
organizowane przez Zakład Biofizyki WBBiB UJ
od 1989 roku odbywają się co trzy lata i gromadzą w Krakowie światowych specjalistów
w dziedzinie spektroskopii Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego i jej biomedycznych zastosowań. IX Międzynarodowe Warsztaty EPR-owskie odbędą się w Krakowie w dniach
7-10 października br. W tym roku współorganizatorami spotkania są prof. Balaraman Kalyanaraman z Medical College of Wisconsin oraz
prof. Wolfgang Lubitz z Max Planck Institute for
Chemical Energy Conversion. W programie zaplanowane są następujące sesje plenarne:
•

Recent advances in EPR instrumentation and
methodology
Metals in Biology
Distance measurements by side-directed
spin labeling
Synthesis and use of new spin labels and spin
traps in biomedical research

•
•
•

•
•
•
•

•
•

Spin trapping in model and biological systems
EPR oximetry in vitro and in vivo
EPR imaging
Oxidative stress – role of free radicals and
other partially reduced oxygen products in
modification of proteins and other biomolecules
EPR dosimetry
Free radicals and excited states in photobiology and photomedicine

Udział w konferencji już zapowiedziało
wielu wybitnych specjalistów z dziedziny EPR-owskich badań biomedycznych, m.in. profesorowie J.S. Hyde, H. Swartz, H. Halpern, P. Kuppusamy, A. Scherz, L. Weiner, G. Jeschke, R. Mason,
M.Krishna Cherukuri, W.K. Subczyński. Więcej
informacji o czekającym nas wydarzeniu jest
dostępnych na stronie: http://eprworkshop.
mol.uj.edu.pl/

STYPENDIA
Program START
W Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnięty został 21. konkurs prowadzony w ramach programu START. Finaliści
konkursu – młodzi uczeni, którzy dopiero zaczynają prawdziwą karierę naukową, ale już mogą się pochwalić znaczącymi
osiągnięciami – otrzymają stypendia w wysokości 28 tys. zł. które będą mogli przeznaczyć na dowolny cel. Wśród 127
tegorocznych laureatów (w tym 18 osób z UJ) są dr Urszula Florczyk i dr Anna Grochot-Przęczek z Zakładu Biotechnologii
Medycznej.

DOKTORATY
Magdalena Tertil – „Role of thymidine phosporylase and NRF2 transcription factor in non-small
cell lung carcinoma growth and angiogenesis”.
Promotorzy: prof. dr hab. Józef Dulak, prof.
Chantal Pichon. 8 stycznia 2013 r.

Justyna Karkowska-Kuleta – „Adsorpcja i aktywacja składników osoczowego układu produkcji kinin na powierzchni grzybów z rodzaju
Candida”. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kozik.
1 lutego 2013 r.

Klaudia Skrzypek – „Role of microRNAs in non-small cel lung carcinoma effect of heme oxygenase-1”. Promotorzy: prof. dr hab. Józef Dulak,
prof. Claudine Kieda. 8 stycznia 2013 r.

Kinga Kłodawska – „Oligomeryzacja fotosystemu I jako czynnik regulujący procesy fazy
świetlnej fotosyntezy w komórkach sinicy Synechocistis PCC6803”. Promotor: prof. dr hab.
Kazimierz Strzałka. 12 marca 2013 r.
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ZAPROSZENIE NA „PIKNIK POD DĘBEM”
Świetna zabawa i dobre jedzenie!
Tegoroczni organizatorzy czyli zespół Zakładu Biologii Komórki serdecznie
zapraszają wszystkich Czytelników „Tripletu” na piknik 2013.
Tym razem „Piknik pod Dębem” planujemy zorganizować wczesnym
popołudniem 14 czerwca. Proszę zabrać ze sobą całe mnóstwo wesołości i
dobrego humoru zaprawionego tolerancją, ziarnkiem ironii i szczyptą taktu,
a wtedy impreza będzie z pewnością bardzo udana! Jak co roku będziemy
kosztować pysznych, samodzielnie przygotowywanych potraw, bawić się
podczas konkursów sprawnościowych i słuchać naszego wydziałowego chóru. Szykujemy też coś ekstra, ale ma to być niespodzianka, więc na razie cicho sza…
Informacje o przygotowaniach będziemy sukcesywnie umieszczać na wydziałowej stronie internetowej oraz przesyłać do Państwa drogą elektroniczną.
Jadwiga Golda

TYTUŁ DOKTORA HONORIS CAUSA DLA PROF. ŻYLICZA
Dziewiątego stycznia o godzinie 12.00 w auli
Collegium Maius odbyła się uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa prof. dr hab.
Maciejowi Żyliczowi. Senat UJ postanowił przyznać Panu Profesorowi Maciejowi Żyliczowi
godność doktora honoris causa Uniwersytetu
Jagiellońskiego za:
•

•

•

•

niezwykle znaczące osiągnięcia naukowe,
w szczególności związane z odkryciem
białek szoku termicznego, wykazanie specyficznej roli jednego z białek w ochronie
oraz reaktywacji denaturowanej wcześniej polimerazy RNA, enzymu kluczowego w ekspresji genów, opisanie roli białek
opiekuńczych w modulacji aktywności
białek pełniących rolę supresorów nowotworowych;
działalność organizacyjną i popularyzatorską na rzecz nauki polskiej w kraju i na
świecie, w tym pracę w Komitecie Badań
Naukowych oraz Fundacji na rzecz Nauki
Polskiej;
zaangażowanie w rozwój szkolnictwa wyższego poprzez szereg publikacji oraz udział
w kongresach i konferencjach;
propagowanie dobrego imienia Polski
i polskich ośrodków akademickich.

Prodziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki
i Biotechnologii UJ a zarazem kierownik Zakładu Biochemii Fizycznej UJ prof. dr hab. Marta
Dziedzicka-Wasylewska w wygłoszonej laudacji podkreśliła, że „Profesor Żylicz jest nie tyl-

ko wybitnym badaczem i odkrywcą, ale także
człowiekiem o rzadko spotykanej zdolności do
koncentracji na wielu zagadnieniach jednocześnie, co łączy z głęboką wiarą w sens działań na
rzecz społeczności naukowej".

Profesor Maciej Żylicz kieruje Zakładem
Biologii Molekularnej w Międzynarodowym
Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej
w Warszawie. Od 2005 roku jest prezesem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jest także członkiem rzeczywistym PAN, należy również do
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Niemieckiej Akademii Nauk – Leopoldina, Academia Europae i Europejskiej Akademii Badań
nad Rakiem oraz jest członkiem korespondencyjnym Polskiej Akademii Umiejętności.
Główna tematyka badań Profesora Żylicza
dotyczy biologii molekularnej białek szoku
termicznego. Prof. Żylicz wyizolował pierwsze
białka szoku termicznego, a także wykazał ich
aktywność w replikacji DNA. Wraz z zespołem
udowodnił, że białka szoku termicznego biorą
udział w ochronie innych białek, dysocjacji oligomerów i agregatów białkowych, a ponadto

Pierwszy kwartał roku 2013 był dla nas czasem
działania. Od października zapowiadaliśmy
projekt „Centrum Naukowe Kopernik” i w lutym tego roku nadszedł czas na jego realizację!
W dniach 9-10 lutego dwudziestodwuosobowa grupa z „Mygenu” gościła w stolicy Polski.
W sobotę, pierwszego dnia zwiedziliśmy warszawskie uczelnie – mieliśmy wspaniałą okazję, aby docenić ilość sprzętu oraz miejsca do
pracy jaką mamy na WBBIB. Inni mogą nam
pozazdrościć! W niedzielę rano wyruszyliśmy
ochoczo do sławnego na cały kraj CNK, gdzie
spędziliśmy wszyscy około 7 godzin. Naprawdę
warto! KNSB „Mygen” poleca.
Już podczas powrotu myśleliśmy o kolejnym, czekającym nas wydarzeniu. W dniach
16-21 lutego w Zakopanem odbyła się XL Jubileuszowa Szkoła Zimowa. „Mygenicci” aktywnie uczestniczyli w Konferencji. Zgodnie ze
zwyczajem podczas wieczorku studenckiego
zaprezentowaliśmy swoją „artystyczną” duszę. Wyświetlony został krótkometrażowy film
w reżyserii Magdaleny Kowalewskiej pt. „The
Phantom Department”. Projekcji towarzyszyły salwy śmiechu, a jej podsumowaniem były
oklaski widowni, która tłumnie przybyła tego
wieczoru. Film można obejrzeć w siedzibie koła
(pok. C101).
Ostatniego dnia Konferencji odbyły się
zawody narciarskie, które wygrał Mateusz Kucharczyk, członek poprzedniego zarządu KNSB
„Mygen”. Nie pełni on już tej funkcji jednak nadal aktywnie działa na rzecz Koła. Jest głównym
organizatorem 3. edycji projektu „Lifescience
dla licealistów”. 9 marca został przeprowa-
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w proteolizie. Od ponad dziesięciu lat pracuje
nad badaniem roli białek szoku termicznego
w transformacji nowotworowej. Wykazał mi.in. że białko p53 wymaga do swojego działania białek opiekuńczych, a także że onkogen
MDM2 wykazuje aktywność białka opiekuńczego. Jest autorem blisko 90 prac naukowych
cytowanych w literaturze światowej (ponad
5500 cytowań). W Polsce wypromował 15 doktorów. Sześciu z jego najbliższych współpracowników uzyskało tytuł profesora.

dzony test kwalifikacyjny dla uczniów liceów.
Mieli oni również okazję wysłuchać wykładów
członków Koła – Katarzyny Dziedzic, Tomasza Klausa, Mateusza Kucharczyka i Rajmunda
Królikowskiego – wprowadzających do zajęć
praktycznych. Dla 24 przyjętych osób nie był
to jednak koniec. Licealiści mają teraz okazję
przeprowadzić samodzielnie, pod okiem studentów i pracowników WBBiB, eksperymenty
z czterech bloków tematycznych: biologii komórki, biochemii z genetyką, fizjologii roślin
i farmakologii oraz mikrobiologii.

„MYGEN”

Ujęcie z filmu The Phantom Department

Wizyta w CNK
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„NOBEL”

„N.ZYME”

Koło Studentów Biofizyki „Nobel” kontynuuje
swoją działalność. W tym roku już po raz czwarty członkowie koła wzięli udział w organizacji
Szkoły Zimowej, tym razem wraz z „rodzimym”
Zakładem Biofizyki. Konferencja po raz kolejny zakończyła się sukcesem, a wspomnienia z
niej pozostaną na długo w pamięci wszystkich
uczestników i organizatorów.
Plany Koła na kolejne tygodnie obejmują
przede wszystkim promocję kierunku Biofizyka
i WBBiB. Przez cały kwiecień członkowie koła
odwiedzają krakowskie licea i w ramach projektu „Spotkania
z Biofizyką”
przedstawiają
prezentacje o
specyfice kierunku, a także
o działalności
naukowej Wydziału. „Nobliści” zachęcają
również uczniów do wzięcia udziału w warsztatach, których organizacja planowana jest na
maj. 25 kwietnia studenci Koła będą służyć informacją licealistkom, które odwiedzą Wydział
podczas Dnia Otwartego organizowanego w
ramach akcji „Dziewczyny do ścisłych”.
Niewątpliwie największym projektem
koła „Nobel” jest organizowana w dniach

26-28 maja II Międzynarodowa Konferencja
Studentów Biofizyki, na którą serdecznie zapraszamy. Prezentacje zostały podzielone na
cztery sesje tematyczne: Mikroskopia, Spektroskopia, Biofizyka Medyczna oraz Bioinformatyka i Modelowanie Molekularne. Sesje
poprzedzone będą wykładami gości z najlepszych ośrodków naukowych w Europie. Wygłoszą je m. in. prof. Claudine Kieda i prof.
Gerald Kneller z Uniwersytetu w Orleanie.
W programie konferencji znajdują się również
inne atrakcje: zwiedzanie Fabryki Schindlera,
piknik w Kryspinowie, warsztaty
w Jagiellońskim
Centrum Innowacji. Konferencja została objęta honorowym
patronatem
Dziekana WBBiB
prof. Wojciecha
Froncisza oraz Jego Magnificencji Rektora UJ
prof. Wojciecha Nowaka. Więcej informacji jest
dostępnych na stronach: http://ksb-nobel.heliohost.org/icbs2 i https://www.facebook.com/
icbscracow.

Koło Naukowe Studentów Biochemii „N.zyme”
prężnie się rozwija. Swoim doświadczeniem
i determinacją, przekonujemy przyszłych studentów do zainteresowania się naszym, unikatowym w skali kraju, kierunkiem.
Najlepszym sposobem na promocję kierunku wśród rzeszy przszłych studentów był
odbywający się 8 marca Dzień Otwarty UJ. Przy
stoisku WBBiB nie mogło zabraknąć przedstawicieli „N.zymu”. Dodatkowo, członkini naszego
Koła Magda Demkowicz wystąpiła tego dnia
z prezentacją poświęconą Wydziałowi (m.in.
kierunkom studiów oraz działalności trzech kół
naukowych). Magda nie tylko aktywnie działa
w Kole, ale też wzbogaca naszą nowo założoną
stroną internetową o świetne zdjęcia.
Wspominając o stronie internetowej, trzeba podkreślić, że wszyscy jesteśmy z niej dumni i oczywiście wdzięczni Arturowi Pomadowskiemu za jej stworzenie. Teraz staramy się być
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jej współautorami uzupełniając ją własnymi
tekstami. Naprawdę warto zobaczyć stronę
www.nzyme.pl. Zapraszamy!
Od kwietnia rusza także nasze autorskie
przedsięwzięcie – seminaria z przedstawicielami branży biochemicznej, biotechnologicznej i farmakologicznej. Wielu z nas zdaje sobie
sprawę, że po studiach satysfakcjonująca praca
będzie celem nadrzędnym, jednak jak to jest
być pracownikiem w interesującej nas dziedzinie? Dzięki Przemkowi Dutce, który objął pieczę na tym projektem, poznamy wielu ciekawych i doświadczonych pracowników, którym
będziemy mogli zadać nurtujące nas pytania.
Pierwszym gościem seminariów będzie współpracująca z firmą ADAMED mgr Małgorzata Figiel. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
16 kwietnia o godzinie 18.00 do sali D104.
Wielkimi krokami zbliża się Festiwal Nauki, który w tym roku będzie odkrywał „oblicza wody”. Nasze koło weźmie aktywny udział

w Festiwalu, a koordynujący nasze prace Tomek Wróbel pomoże w zebraniu i zrealizowaniu pomysłów, które przedstawimy tego dnia
odwiedzającym stoisko WBBiB. O tym i innych
wydarzeniach przeczytacie w kolejnym numerze „Tripletu”.

gościli u nas
13-23 grudnia 2012 r.
Dr Nadezhda Chukina i mgr Alexander Ermoshin (Department of Plant Physiology and
Biochemistry, Ural State University, Ekaterinburg, Russia). Goście Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin

Cancer Research, Department of Medicine,
LSU Health Sciences Center, New Orleans, LA;
Stanley S. Scott Cancer Center, Department of
Medicine, LSU Health Sciences Center, New Orleans, LA). Gość Zakładu Biologii Komórki.
Prof. Takashi Okuda (National Institute of
Agrobiological Sciences, Tsukuba, Japan). Gość
Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin.
Prof. Krzysztof Reiss

Dr Nadezhda Chukina
5 marca 2013 r.
Prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski (Wydział
Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut
Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie). Wykład
pt. „Mechanizmy chromatynowe a reakcje roślin na zmiany środowiskowe”. Gość Pracowni
Biofizyki Komórki.
18-20 marca 2013 r.
Prof. dr hab. Krzysztof Reiss (Neurological
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27 marca 2013 r.
Prof. dr hab. Andrzej Słomiński (Center for
Cancer Research, University of Tennessee Health Science Center, Memphis, USA). Wykład
pt. „Steroidogenesis in the skin: implications
for local immune functions”. Gość Pracowni Radiospektroskopii Nowotworów i Radiobiologii
w Zakładzie Biofizyki.
Cykl wykładów krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Oddziału „Herbatka przy Gronostajowej”:

Prof. Takashi Okuda

27 marca 2013 r.
Prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski (Dyrektor
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) „Kilka
słów o działalności NCBR"

kwiecień 2013

2

a to ci historia!
Alex gada!
Profesor Antoni Kępiński, po stokroć niedoceniony krakowski psychiatra, lekarz i humanista,
w swej koncepcji choroby psychicznej powołał do życia pojęcie metabolizmu informacyjnego,
którego zaburzenie jest istotą psychozy, podobnie jak zaburzenie metabolizmu w ogóle stanowi istotę choroby w ogóle. Metabolizm informacyjny rozumiał jako proces wymiany informacji
między człowiekiem a światem zewnętrznym, tworzenie symboli, manipulację nimi i możliwość
wyboru, stwarzające poczucie wolności wewnętrznej (prowadzące w prostej linii do zjawiska
twórczości artystycznej) oraz wysiłek związany z tym procesem twórczym, wymagający pewnego nakładu energii. Pojęcie to można uogólnić również na inne organizmy, zwłaszcza zwierzęta
wyższe, zauważając, że po pierwsze, warunkuje ono istnienie pewnej wewnętrznej reprezentacji
rzeczywistości, umożliwiającej sensowne w niej działanie, a po drugie, stanowi podstawę czegoś,
co my ludzie nazywamy wolnością. Pojęcie metabolizmu informacyjnego jest wygodne dla analizy wszelkich zachowań, stanowiąc wspólny mianownik dla badań psychiki ludzkiej i zachowań
zwierzęcych. Czego zatem możemy się dowiedzieć o nas od naszych „braci mniejszych”?
Ubogi w pomysły, zniechęcony pogodą i ogólnym marazmem zastanawiam się czy i o czym
pisać nie mając nic do powiedzenia, i nagle przypominam sobie Alexa, ten to miał gadane! A był
„zwyczajną”, szarą, kupioną w sklepie zoologicznym papugą żako. Mieszkał w Harwardzie i wraz
ze swoją opiekunką, prof. Irene Pepperberg, pokazał światu1, że zwierzęta są zdolne do tworzenia
pojęć, do liczenia, abstrahowania, a jeśli ich aparat głosowy zezwala na generowanie formantów
– mogą komunikować się z człowiekiem za pomocą mowy. Był „zwykłą” papugą, bo znał „tylko”
niecałe 200 słów, podczas gdy jego krewniak – papużka falista Puck – prawie 1800 (to podobno
więcej, niż zasób słownika niejednego człowieka… trudno się nie zgodzić!).
Problem – czy, jak, na ile ptaki potrafią posługiwać się mową, staje się powoli rozwiązany.
Pozostaje jednak wciąż pytanie – dlaczego? Dlaczego Alex mówi? Dlaczego niektóre ptaki naśladują wszelkie dźwięki, jakie usłyszą, dlaczego tym atrakcyjniejszy śpiew np. lirogona, im więcej
niezwykłych dźwięków zostanie przez niego zapożyczonych z otoczenia? Wreszcie – dlaczego
dziecko uczy się mowy przez naśladownictwo? Dlaczego chce powtarzać? Bo tak! – próbował odpowiedzieć swego czasu jeden z twórców teorii transgresji, badacz zachowań heterostatycznych,
warszawski psycholog, prof. Józef Kozielecki. Przykładem ich, obok naśladownictwa, jest np. ciekawość. To zachowania pozornie pozbawione sensu biologicznego, umożliwiające jednak rozwój,
rozumiany jako uzyskanie nowych jakościowo poziomów organizacji zachowań, (mowa tu o tzw.
transgresji pozytywnej, choć istnieje też transgresja negatywna…).
Właśnie badania nad głosami ptaków wiodą ku lepszemu zrozumieniu naszego człowieczeństwa, jego korzeni i wyróżników, spośród których do najważniejszych należy posługiwanie się
mową. Okazuje się2, że zdolność ta uwarunkowana jest genetycznie w ten sam sposób, co śpiew
ptaków. Te same geny odpowiedzialne są u ptaków za tworzenie długich, abstrakcyjnych fraz muzycznych i naśladowanie głosów (ptasich i nie ptasich), ale również za swoistą protogramatykę,
te same, co u nas, za zdolność do zachwycania się muzyką i „muzycznością”. Odziedziczyliśmy
je (a jest ich co najmniej kilkadziesiąt) po odległym, wspólnym przodku, lecz u nas przez około
300 mln lat pozostawały „uśpione”. Sa to geny3 kodujące białka i glikoproteiny odpowiedzialne
za strukturę neuronalnego „rusztowania” ośrodków mózgowych, samych neuronów oraz macierzy międzykomórkowej, wśród których można wymienić semaforyny i ich ligandy – neuropiliny,
pleksyny, kadheryny (zwłaszcza 7 i 6B), nie może także zabraknąć receptorów androgenowych…
No, chyba wielu z nas poczuło się swojsko…
I jeszcze jedna, tajemnicza, kontrowersyjna postać: prof. (nomen omen) Alexis Carrell, noblista, twórca koncepcji „czasu wewnętrznego”, w myśl której „czas fizjologiczny”, płynący inaczej
dla różnych organizmów, jest w końcu czymś różnym od „czasu fizycznego”, który zresztą też nie
jest absolutny. Badając neurologiczne podłoże śpiewu ptaków możemy się doszukać neuronów
warunkujących czasową organizację frazy czy zwrotki. W dobie intensywnych poszukiwań wewnętrznych, molekularnych uwarunkowań cykli i rytmów biologicznych warto może zwrócić

10

uwagę na „neurony czasu” odpowiedzialne, być może, za ową „wewnętrzna świadomość”, którą
analizował Immanuel Kant.
Dysponujemy zatem coraz wyraźniejszym obrazem maszynerii przetwarzającej informacje
w trybach i zaworach metabolizmu informacyjnego, a to, że rozumiemy jej działanie nieco lepiej,
niż za czasów prof. Kępińskiego, zawdzięczamy również ptakom. Warto o tym pamiętać słuchając
ich głosów u progu spóźnionej wiosny.
Przemysław M. Płonka
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