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UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UROCZYŚCIE OTWIERA 
MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII

W dniu 13 maja 2014 r. równolegle z rocznicą 
650-lecia powstania Uniwersytetu obchodzo-
na będzie uroczystość otwarcia Małopolskiego 
Centrum Biotechnologii. Z  tej okazji zorgani-
zowana została konferencja naukowa, o której 
piszemy więcej na stronie piątej bieżącego nu-
meru „Tripletu”.

MCB powstało jako wspólna inicjatywa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersy-
tetu Rolniczego w  Krakowie. Kosztem 25 mln 
euro, w  ramach Projektu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka, utworzona została insty-
tucja, której głównym celem jest prowadzenie 
badań naukowych na możliwie najwyższym 
światowym poziomie, generowanie innowacji 

i  patentów oraz współpraca z  przedsiębior-
stwami działającymi w obszarze life science. 

Formuła działania MCB wpisuje się bardzo 
dobrze w  koncepcję uniwersytetu badaw-
czego, a  reprezentowane w  MCB dyscypliny 
naukowe mają obecnie największy wpływ na 
szybkość postępu technologicznego i cywiliza-
cyjnego w Polsce i na świecie.

MCB będzie także prowadzić aktywną 
współpracę międzynarodową. Stosowne umo-
wy zostały już podpisane z tak renomowanymi 
instytucjami naukowymi jak Max Planck Gesel-
lschaft, Centre National de la Recherche Scien-
tifique (CNRS) oraz Kyoto University. 

Odciążenie naukowców zatrudnionych 
w  Małopolskim Centrum Biotechnologii od 
nadmiaru zajęć dydaktycznych, maksymalne 
zredukowanie ich obowiązków administracyj-
nych i ograniczenie biurokratycznych procedur, 
a także współpraca z najlepszymi instytucjami 
naukowymi na świecie, powinny w niedługim 
czasie zaowocować uzyskaniem przez MCB 
statusu ważnego ośrodka naukowego o  zna-
czeniu ogólnokrajowym i międzynarodowym.

RELACJA ZE SZKOŁY ZIMOWEJ
W dniach 4-9 marca 2014 w Ustroniu, w hotelu 
Diament, odbyła się 41 Szkoła Zimowa Wydzia-
łu Biochemii, Biofizyki i  Biotechnologii UJ, za-
tytułowana „Infections, chronic inflammation 
and autoimmune diseases”. Spotkanie to zo-
stało zintegrowane z  konferencją zamykającą 
projekt Gums and Joints – Protein citrullination 
as a link between periodontal diseases and rheu-
matoid arthritis (RA) and target for development 
of novel drugs to treat RA, finansowany przez 

Unię Europejską i realizowany w ramach 7. pro-
gramu ramowego przez zespół badawczy prof. 
dr. hab. Jana Potempy.  

Tematyka chronicznych chorób zapalnych 
i  autoimmunologicznych, z  których wiele jest 
uważanych za tzw. choroby cywilizacyjne, od 
lat wzbudza duże zainteresowanie nie tylko 
w  wąskich kręgach specjalistów, ale również 
wśród osób nie związanych z  nauką, co ma 
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związek z  gwałtownie wzrastająca liczba 
zachorowań. Z tego też względu badania 
mające na celu wyjaśnienie molekular-
nych podstaw patogenezy tych chorób 
mają ogromne znaczenie społeczne. 

Badania prowadzone w  ostatnich la-
tach wskazują, że wiele chorób zapalnych 
i  autoimmunologicznych ma zaskakują-
cą etiologię – przyczyną ich powstania 
są zakażenia bakteryjne i  wirusowe. Ze 
względu na konieczność łączenia wielu 
dyscyplin badawczych przy wyjaśnianiu 
mechanizmów rozwoju tych chorób (ta-
kich jak: immunologia, mikrobiologia, 
epidemiologia, biologia komórki, fizjolo-
gia, badania  strukturalne i biochemiczne 
dotyczące mechanizmów infekcyjnych, 
badania kliniczne), tematyka ta posiada 
niezwykle złożony charakter. 

Z  tego też względu na spotkaniu 
w  Ustroniu gościliśmy 130 osób z WBBiB 
oraz z  innych wiodących ośrodków na-
ukowych całego świata. Nie zabrakło 
również przedstawicieli polskiej kadry na-
ukowej, w tym z: Collegium Medicum UJ, 
PAN (Kraków), Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego, Uniwersytetu Śląskiego, 
Uniwersytetu Wrocławskiego i  Uniwer-
sytetu Technologicznego we Wrocławiu. 
Uczestnicy prezentowali swoje badania 
w ramach ośmiu sesji tematycznych:
•	 Life below gum-lines
•	 Chronic inflammatory and autoimmu-

ne diseases – links to infection
•	 Posttranslational modification, inflam-

mation and autoimmune response
•	 Epidemiology, diagnostic and etiology 

of rheumatoid arthritis
•	 Potential novel targets to treat/prevent 

rheumatoid arthritis and periodontitis
•	 Host and bacterial proteases in inflam-

mation and immune response
•	 Manipulation of host systems by bacte-

rial pathogens
•	 Animal models to study chronic infec-

tions and their link to autoimmune di-
seases
Aktywne uczestnictwo zespołu profe-

sora Potempy w konsorcjach naukowych 

finansowanych przez Unię Europejską 
pozwoliło na zgromadzenie odpowied-
nich funduszy i zaproszenie do wykładów 
światowych liderów w  dziedzinie chorób 
autoimmunologicznych. Wsparcie udzie-
lone organizatorom przez władze dzie-
kańskie WBBiB oraz licznych sponsorów 
z Polski i zagranicy umożliwiło utworzenie 
Funduszu Stypendialnego przeznaczone-
go na dofinansowanie wyjazdu na konfe-
rencję dziewiętnastu wyróżniającym się, 
najmłodszym podopiecznym naszego 
Wydziału – studentom i  doktorantom. 
Przyznana również trzy wyróżnienia pre-
zentacjom plakatowym – wśród nagro-
dzonych znalazły się dr Katarzyna Zabie-
gło (Zakład Immunologii WBBiB UJ), mgr 
Jessica Olivier-Bell (University of Glasgow) 
oraz mgr Martyna Śniegocka (Zakład Bio-
fizyki WBBiB UJ).

Celem dochowania tradycji Szkoły 
organizatorzy zadbali nie tylko o  bogaty 
program naukowy, ale również rozryw-
kowy! Korzystano z uroków spacerów po 
szlakach beskidzkich, podziwiano loty 
sów i  sokołów, a  dla żądnych mocniej-
szych wrażeń i  ceniących technikę przy-
gotowano zawody terenoznawcze z  GPS. 
Dla mniej aktywnych zwolenników kultu 
ciała pozostały inhalacje, basen, sauna 
i SPA. Na długo zostanie zapamiętany bez-
śnieżny kulig na kołach i  oscypek z  grilla 
spożywany przy akompaniamencie kapeli 
góralskiej. Równie mocno zapadną w pa-
mięć spontaniczne i nieokiełznane układy 
taneczne kreowane podczas wieczorów 
z muzyką disco-polo. Krótko, kto nie poje-
chał ma czego żałować, ale na otarcie łez 
pozostaje kilka fotek…

W kwestii pamięci długotrwałej … au-
torzy niemal 100 nadesłanych abstraktów 
będą mieli możliwość popularyzowania 
swoich osiągnięć naukowych w formie pu-
blikacji doświadczalnych w  czasopiśmie 
„Molecular Oral Microbiology” wydawnic-
twa Wiley. 
     
   Joanna Kozieł
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SPRAWOZDANIE Z DNIA OTWARTEGO UJ
Dzień Otwarty Uni-
wersytetu Jagielloń- 
 skiego został w  bie-
żącym roku wyzna-
czony na 3 marca. 
We wskazanym ter-
minie, w  Auditorium 
Maximum przy ulicy 
Krupniczej stanęło 
kilkadziesiąt stoisk re- 
prezentujących po-
szczególne wydziały 

oraz inne jednostki i organizacje działające na 
Uniwersytecie i  związane bądź to z  rekrutacją 
na studia bądź też z szeroka rozumianą obsłu-
gą spraw studenckich. 

Impreza trwała od godziny 9 rano do 4 po 
południu i cieszyła się bardzo wysoką  frekwen-
cją. Przez cały dzień, przy stoisku WBBiB dyżu-
rowali studenci wszystkich trzech kierunków, 
tj. biotechnologii, biofizyki oraz biochemii, roz-
dając ulotki i udzielając wyczerpujących odpo-
wiedzi na pytania zadawane przez licealistów. 
Zainteresowani studiami na Wydziale mieli tak-

że możliwość zobaczenia na filmie wnętrz na-
szych laboratoriów i sal dydaktycznych a także 
zapoznania się z ogólnymi informacjami o jed-
nostce podczas dwóch krótkich prezentacji. 

W  ramach wykładów specjalistycznych, 
które odbywały się przez cały dzień w  Auli 
Auditorium Maximum wystąpiła dr hab. Ju-
styny Drukała i opowiedziała o możliwościach 
wykorzystania osiągnięć inżynierii tkankowej  
w medycynie regeneracyjnej. Jej prelekcja spo-
tkała się z dużym odzewem ze strony młodych 
słuchaczy. Dla porządku należy wspomnieć, że 
porównywalną popularnością cieszyły przygo-
towane specjalnie na tę okazję „krówki” z logo 
WBBiB oraz kolorowe koszulki,  z których moż-
na się dowiedzieć, że ich właściciel kocha bio-
technologię, biofizykę lub też biochemię. 

Podsumowując całe wydarzenie, mamy 
nadzieję, że udało się nam zaprezentować Wy-
dział w jak najlepszym świetle i że przynajmniej 
z kilkoma osobami, które odwiedziły nasze sto-
isko spotkamy się już niedługo na Gronostajo-
wej 7.

fot. Anna Wojnar

Wraz z nowym rokiem kalendarzowym rozpoczęły się prace nad opracowaniem stra-
tegii rozwoju Wydziału na nadchodzące lata 2014-2020. Obowiązek przygotowania 
tego typu dokumentu nakłada na dziekanów art. 70 ustawy „Prawo o szkolnictwie 
wyższym” z dnia 18 marca 2011 r. W celu przygotowania koncepcji rozwoju WBBiB po-
wołany został specjalny Zespół pod przewodnictwem Prodziekana ds. nauki i współ-
pracy międzynarodowej, prof. dr. hab. Zbigniewa Madei. 

W „Strategii Rozwoju WBBiB UJ na lata 2014-2020" określone zostały misja oraz 
najważniejsze cele, jakie stoją przed naszym Wydziałem w najbliższych sześciu latach. 
Po konsultacjach z władzami dziekańskimi oraz kierownikami Zakładów i Pracowni 
dokument został zatwierdzony w dniu 25 marca 2014 r. przez Radę Wydziału. Opra-
cowanie jest dostępne pod adresem: http://www.wbbib.uj.edu.pl/wydzial/strategia-
-rozwoju

STRATEGIA ROZWOJU WBBIB
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GRANTY Rozstrzygnięcie ostatniego konkursu w pro-
gramie Homing Plus
Doktor Robert Ekiert 
z  Zakładu Biofizyki Mo-
lekularnej został jednym 
z  14 laureatów ostatniej 
edycji konkursu przepro-
wadzonego w  ramach 
programu Homing Plus. 
Zgłoszony przez niego 
projekt pt. „A  novel ap-
proach to study the mo-
lecular basis of complex 
III-related mitochondrial disease” uzyskał do-
finansowanie w  wysokości 300 330 zł. Celem 
badań prowadzonych przez doktora Ekierta 
ma być poznanie wpływu mutacji powodują-
cych choroby mitochondrialne na właściwości 
i  funkcję kompleksu III łańcucha oddechowe-
go. W  pracy jako organizm modelowy wyko-
rzystane zostaną bakterie purpurowe Rhodo-
bacter capsulatus. 

Realizowany przez Fundację na Rzecz Na-
uki Polskiej i zakończony właśnie program Ho-
ming Plus miał za zadanie zachęcić młodych 
polskich uczonych pracujących za granicą 
do powrotu do kraju i  rozwijania tutaj kariery 
naukowej. Laureaci konkursu 
oprócz środków na realiza-
cję badań otrzymywali także 
stypendia naukowe oraz pulę 
pieniędzy przeznaczonych na 
stypendia dla dwóch studen-
tów realizujących prace magi-
sterskie w  ramach zwycięskich 
projektów. W  zakresie nauk 
należących do kategorii Bio, 
Info oraz Techno konkurs był 
współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w  ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

Naturalne „nanocząstki” w regeneracji
W ramach 3. edycji konkursu Sonata Bis, ogło-
szonego przez Narodowe Centrum Nauki 
w dniu 14 czerwca 2013 roku, dr hab. Ewa Zu-
ba-Surma z  Zakładu Biologii Komórki WBBiB 
otrzymała dotację w  wysokości 1 496 570 zł 
na realizację projektu naukowego pt.: „Bada-
nia efektywności mikrofragmentów z komórek 
macierzystych modyfikowanych genetycznie, 
jako nośników miRNA o  działaniu proangio-
gennym i kardiomiogennym”. 

Założeniem projektu jest określenie para-
krynnego potencjału mikro-
fragmentów (ang. Microve-
sicles, MVs) pochodzących 
z  komórek macierzystych 
(KM) i  ich wykorzystanie 
w  regeneracji, a  w  szcze-
gólności możliwość zwięk-
szenia tego potencjału 
poprzez celowane modyfi-
kacje genetycznie komórek 
wyjściowych. Projekt stano-
wi kontynuację badań reali-

zowanych przez grupę badawczą dr hab. Ewy 
Zuby-Surmy m.in. w ramach projektu TEAM fi-
nansowanego przez FNP.

Mikrofragmenty to obłonione pęcherzyki 
uwalniane przez różne typy komórek – także 
komórki macierzyste. Najnowsze doniesienia 
naukowe – w  tym badania nagrodzone ubie-
głoroczną Nagrodą Nobla w dziedzinie fizjolo-
gii lub medycyny – wskazują, że MVs odgrywają 
ważną rolę w komunikacji międzykomórkowej 
m.in. poprzez aktywny transport cząsteczek 
RNA, miRNA, enzymów oraz białek regulacyj-
nych i  sygnalizacyjnych. Mikrofragmentom 
przypisuje się również coraz większy udział 

w  parakrynnej aktywności KM 
stosowanych w regeneracji. 

W  nowym, wymienionym 
powyżej projekcie, dzięki mo-
dyfikacjom komórek macie-
rzystych (obejmującym m.in. 
ekspresję wybranych miRNA), 
możliwe będzie zbadanie po-
zyskanych z  nich MVs, w  kon-
tekście ich aktywności cyto-
protekcyjnej, kardiomiogennej 
i  proangiogennej, zarówno 
w warunkach in vitro jak i w mo-
delach zwierzęcych in vivo. In-
nowacyjne podejście do MVs, 

jako nośników bioaktywnych związków, w tym 
aktywnych transkryptów mRNA i  miRNA, 
stwarza potencjalną możliwość opracowania 
w przyszłości skutecznej, bezkomórkowej tera-
pii regeneracyjnej mięśnia sercowego i innych 
tkanek uszkodzonych w  wyniku niedotlenie-
nia. 

Prace badawcze będą prowadzone w  Za-
kładzie Biologii Komórki WBBiB oraz w  nowo 
powstałym Laboratorium Biotechnologii Ko-
mórek Macierzystych w Małopolskim Centrum 
Biotechnologii UJ.

Dr Robert Ekiert, fot. Tomasz Oleś

Dr hab. Ewa Zuba-Surma
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Uroczystości otwarcia Małopolskiego Centrum 
Biotechnologii towarzyszyć będzie konferen-
cja naukowa pt. „Challenges of Biotechnology 
in 21st Century”. Do udziału w tym wydarzeniu 
zaproszono wybitnych gości ze świata nauki, 
ekspertów w  dziedzinach związanych z  te-
matyką badań prowadzonych w  MCB a  także 
przedstawicieli ze świata biznesu oraz polityki. 
Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Robert Hu-
ber – laureat Nagrody Nobla z dziedziny chemii 
oraz doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego.
 
PROGRAM UROCZYSTEGO OTWARCIA MAŁO-
POLSKIEGO CENTRUM BIOTECHNOLOGII ORAZ 
KONFERENCJI NAUKOWEJ

13 maja, wtorek
10.00-10.45 – rejestracja uczestników 
konferencji
11.00-14.00 – uroczyste otwarcie 
Małopolskiego Centrum Biotechnologii
11.00-11.30 – wystąpienia okolicznościowe 
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
prof. dr. hab. Wojciecha Nowaka; Kierownika 
Projektu MCB, prof. dr. hab. Kazimierza Strzałki 
oraz zaproszonych gości
11.40-12.00 – uroczyste przecięcie wstęgi
12.30-14.00 – zwiedzanie specjalistycznych 
laboratoriów MCB
15.00-16.00 – wykład prof. Roberta Hubera 
pt. „Structural biology and its translation into 

practice and business, my experience”
16.00-17.00 – wykłady zaproszonych gości: 
sesja 1 „Challenges in neuroscience”
17.00-17.30 – przerwa kawowa 
oraz sesja posterowa
17.30-19.00 – wykłady zaproszonych gości: 
sesja 2 „Advances in biophysics and biomedi-
cine”

14 maja, środa
9.00-10.30 – wykłady  zaproszonych gości: 
sesja 3 „Pharmacological therapies and drug 
design”
10.30-11.00 – przerwa kawowa 
oraz sesja posterowa
11.00-13.00 – wykłady  zaproszonych gości: 
sesja 4 „Novel trends in plant biotechnology”
13.00-14.00 – obiad
14.00-16.00 – wykłady  zaproszonych gości: 
sesja 5 „New challenges in disease treatment”
16.00-16.10 – zamknięcie konferencji
16.15-17.00 – przewóz uczestników konferen-
cji z Kampusu UJ do centrum miasta
17.00-18.00 – zwiedzanie Muzeum Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w Collegium Maius

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udzia-
łu w  obu wydarzeniach 13 i  14 maja. Szcze-
gółowe informacje na temat otwarcia MCB są 
dostępne na stronie http://www.650.uj.edu.
pl/event/uroczyste-otwarcie-malopolskiego-
centrum-biotechnologii/

KONFERENCJE

HABILITACJE

25 lutego 2014 roku odbyło się nadzwyczajne 

posiedzenie Rady Wydziału Biochemii, Biofizyki 

i Biotechnologii poświęcone kolokwium habili-
tacyjnemu dr. Dariusza Latowskiego z Zakładu 
Fizjologii i Biochemii Roślin. Jak zaznaczył Dzie-
kan WBBiB, prof. dr hab. Wojciech Froncisz, po-
siedzenie to miało charakter historyczny, gdyż 
w związku ze zmianą ustawy o stopniach i tytu-
le naukowym, kolokwium habilitacyjne dr La-
towskiego było ostatnim takim wydarzeniem 
na naszym Wydziale. 

Podstawą habilitacji dr. Latowskiego była 
polskojęzyczna monografia zatytułowana „Mo-

cd. s. 64
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W ramach popularyzacji wiedzy o dyscyplinach 

wiedzy, którymi zajmujemy się na Wydziale, 

pracownicy WBBiB złożyli wizyty w dwóch kra-

kowskich licach. 9 marca, podczas Dnia Nauki, 

który odbywał się w V LO wykłady wygłosili:

•	 dr hab. Martyna Elas („Czym zajmuje się 

biofizyka”),

•	 dr Tomasz Panz („W poszukiwaniu wiecznej 

młodości i o starości”),

•	 dr Robert Ekiert („Użycie metod biofizycz-

nych do rozwiązywania zagadek biologicz-

nych”),

•	 dr hab. Anna Wiśniewska („Dlaczego warto 

jeść kolorowe warzywa?”),

•	 prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska 

(„Białka fluorescencyjne jako ciekawe na-

6
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lekularny mechanizm cyklu ksantofilowego”. 
Monografia ta oparta jest na pięciu pracach 
eksperymentalnych i  jednej pracy przeglą-
dowej opublikowanych w  latach 2004-2011 
w  międzynarodowych czasopismach z  tzw. 
listy filadelfijskiej. Jednym z  kluczowych osią-
gnięć badań prowadzonych w  ramach habi-
litacji było wyjaśnienie roli jednego z  lipidów 
niezbędnego w  aktywacji ważnych enzymów 
roślin i okrzemek w badaniach in vitro. Enzymy 
te to należące to obszernej rodziny białek lipo-
kalinowych, deepoksydazy: wiolaksantynowa 
i diadinoksantynowa. 

Badania dr. Latowskiego wykazały, że bada-
ne enzymy aktywowane są przez tzw. lipidowe 
fazy odwrócone, tworzone przez występujące 
powszechnie w  błonach lipidy nielamellarne. 
Pierwsze wyniki z  tego zakresu badań zostały 
opublikowane w "Biochemistry" w dziale New 
Concepts, a publikacja ta zwróciła uwagę Ame-
rykańskiego Towarzystwa Chemicznego, któ-
re w  jednym ze swoich biuletynów „Chemical 
&Engineering News” zamieściło pozytywną in-

formacje na jej temat (http://pubs.acs.org/cen/
news/8214/8214membrane.html). 

Dr Latowski przeprowadził też wnikliwą 
analizę porównawczą wpływu właściwości fi-
zykochemicznych struktur lipidowych na ak-
tywność deepoksydazy występującej u  roślin 
i deepoksydazy zidentyfikowanej u okrzemek. 
Wyniki badań dr Latowskiego pozwoliły na 
wprowadzenie badanych deepoksydaz do gro-
na kilku znanych enzymów, których aktywność 
regulowana jest przez lipidy nielamellarne. 

Druga grupa badań, których wyniki objęte 
zostały rozprawą habilitacyjną to eksperymen-
ty związane z  dokładniejszym poznaniem ko-
lejnej grupy enzymów cyklu ksantofilowego – 
epoksydaz. Do tej pory nie znana jest metoda 
izolacji tych enzymów, stąd wszystkie doświad-
czenia były doświadczeniami in vivo. Badania 
przeprowadzone w tym zakresie pozwoliły na 
poznanie mechanizmów regulacji aktywności 
epoksydaz, a także sformułowanie hipotez wią-
żących strukturę enzymu z jego funkcją.

All the Faculty are one!
Tegoroczni organizatory Pikniku czyli dzieci kwiaty z  Zakładu Biotechnologii 

Roślin serdecznie zapraszają na wspólną zabawę, która odbędzie się 6 czerwca 

pod hasłem Flower Power.

Jak na hipisów przystało zamierzamy szerzyć luz, spokój i radość życia.  Je-

ansowe dzwony, zwiewne bluzki, kolorowe tuniki, rozpuszczone włosy ozdo-

bione kwiecistymi dodatkami – mile widziane. Proszę zabrać ze sobą dobry 

humor. Jak co roku będą konkursy kulinarne i sprawnościowe.

Informacje o przygotowaniach będziemy sukcesywnie umieszczać na wy-

działowej stronie internetowej oraz przesyłać do Państwa drogą elektroniczną.

ZAPOWIEDŹ „PIKNIKU POD DĘBEM”

WIZYTY W KRAKOWSKICH LICEACH



rzędzie badawcze”),

•	 dr hab. Beata Mysliwa-Kurdziel („Enzym, 

który «widzi» światło”).

Kilka dni później, tj. 17 marca, doktor Elas 

wystąpiła w VIII LO z prezentacją pt. "Biofizyka - 

w poszukiwaniu światów, które tańczą". W spo-

tkaniu udział wzięli uczniowie klas pierwszych 

i trzecich. Licealiści z obu szkół zostali obdaro-

wani wydziałowymi koszulkami i krówkami, jak 

również otrzymali ulotki o kierunkach studiów 

prowadzonych na WBBiB. 
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„MYGEN”

Od Sylwestra minęło już tyle czasu, że spora 

część Czytelników z  pewnością pożegnała się 

z  siłownią, której to regularne odwiedzanie 

bywa częstym postanowieniem noworocznym. 

Plusem takiego stanu rzeczy jest więcej wolne-

go czasu, który można wykorzystać na przeczy-

tanie nowego, szóstego już numeru Zeszytu 

„Acta Mygenica”. 

Ledwie zdążyliśmy ochłonąć po zimowej 

sesji egzaminacyjnej, a  już podjęliśmy nowe 

wyzwania oraz postanowiliśmy jeszcze bar-

dziej produktywnie wykorzystać nowy semestr. 

Kraków, choć ogromny, okazał się dla naszych 

studentów niewystarczający, gdyż część z nich 

postanowiła wyjechać do Warszawy na dwie 

konferencje naukowe – Symbiozę oraz Biofu-

zję. Miejmy nadzieję, że będzie o  nich głośno 

i zareklamują nie tylko siebie, ale i Uczelnię. 

Dla tych, którzy jeszcze nie są gotowi na 

wyjazdy „Mygen” zapewnił kilka warsztatów, 

które z  pewnością pomogą nie tylko w  zali-

czeniu kursów, ale też ułatwią pisanie prac czy 

przygotowywanie się do prezentowania wyni-

ków własnych badań. Studentom zaoferowa-

liśmy zajęcia z  obsługi programów/systemów 

Corel, OriginPro  oraz Linux. 

„Mygen” stara się nie tylko dbać o  dobro 

członków Koła, ale również o  tych, którzy być 

może w  przyszłych latach zdecydują, że chcą 

studiować biotechnologię: obsługiwaliśmy 

stoisko WBBiB podczas Dnia Otwartego UJ, 

udało się nam zorganizować kolejną edycję 

warsztatów „Lifescience dla licealistów”, w pla-

nach mamy także wzięcie udziały w Festiwalu 

Nauki. 

Oprócz pomocy innym wspieramy i  pro-

mujemy również badania naszych studentów. 

Możemy pochwalić się projektem produkcji 

rekombinowanej polimerazy DNA Phusion. 

Trwają również prace nad projektem Drabinki 

DNA. 

Dla tych, dla których ilość materiału ko-

niecznego do przyswojenia przed sesją letnią 

jest przytłaczająca, stworzyliśmy możliwość 

wyjazdu na weekend do Mszany w  maju. 

Z  pewnością pocieszające słowa starszych 

studentów („Zobaczysz za rok, wtedy dopiero 

będziesz narzekał!”) pomogą studentom prze-

trwać ten semestr i zaliczyć sesję letnią.

DOKTORATY
Krzysztof Baczyński – „Badanie atomowych 

modeli błony tylakoidu przy użyciu symulacji 

dynamiki molekularnej”. Promotor: prof. dr hab. 

Marta Pasenkiewicz-Gierula. 10 stycznia 2014 r.

2
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„N-ZYME” Wraz z nadejściem ostatniego dnia sesji, zaję-

liśmy się przyjemniejszą częścią studiów niż 

zdobywanie zaliczeń i  zdawanie egzaminów 

i intensywnie włączyliśmy się w życie Wydziału. 

Trzeciego marca reprezentanci koła uczest-

niczyli w Dniu Otwartym UJ i zachęcali kandy-

datów na studia do wyboru kierunku  bioche-

mia. Ten sam cel przyświeca akcji promocyjnej, 

którą zaczęliśmy w krakowskich liceach – pre-

zentując Wydział, nasze zainteresowania oraz 

badania naukowe mamy nadzieję dotrzeć do 

ambitnej młodzieży.

Członkowie „N.zyme’u” w najbliższym cza-

sie planują rozpocząć własny projekt naukowy. 

Pod opieką dr Ibeth Guevary-Lory z  Zakładu 

Biochemii Analitycznej przygotowujemy pro-

cedury syntezy oraz testy określania  właści-

wości opłaszczonych nanocząstek magnetycz-

nych. 

Na koniec pragniemy poinformować, że 

dzięki zaangażowaniu członków Koła oraz nie-

ocenionej pomocy pracowników WBBiB, po 

intensywnym okresie planowania i  składania 

wniosków otrzymaliśmy dofinansowanie od 

Rady Kół Naukowych. Praca w  laboratorium 

w najbliższym czasie ruszy pełną parą.

Karina Pruś

GOŚCILI U NAS
8 stycznia – 22 lutego 2014 r. 

Dr Dragan Cvetkovic (Faculty of 

Technology, University of Nis, Lesko-

vac, Serbia). Gość Zakładu Fizjologii 

i Biochemii Roślin.

Cykl wykładów Krakowskiego Od-

działu Polskiego Towarzystwa Bio-

chemicznego „Herbatka przy Gro-

nostajowej”:

29 stycznia 2014 r. 

Dr hab. Jan Rodriguez Parkitna (Instytutu 

Farmakologii PAN, Kraków). Wykład pt. „Neuro-

nalne mechanizmy motywacji: dlaczego robi-

my to co robimy?". 

26 lutego 2014 r.

Dr hab. Wojciech Branicki (Instytutu Eksper-

tyz Sądowych w Krakowie). Wykład pt. „Predyk-

cja fenotypu poprzez analizę DNA na przykła-

dzie cech pigmentacyjnych".

26 marca 2014 r.

Dr Dorota Ścięglińska (Centrum Onkologii 

w Gliwicach). Wykład pt. „HSPA2 pośród rodzi-

ny białek opiekuńczych HSP70 (HSPA)".

Dr Dragan Cvetkovic

Rok 2014 Koło Studentów Biofizyki „Nobel" 
rozpoczęło od „Spotkań z  biofizyką". Spotka-
nia te adresowane są do uczniów liceów ogól-
nokształcących i  mają na celu zapoznanie ich 
z  biofizyką jako dziedziną nauki oraz kierun-
kiem studiów i. W drugiej połowie stycznia od-
wiedziliśmy następujące krakowskie licea – II, 
V, VI i VIII. Członkowie Koła przedstawili prezen-
tację na temat programu i przebiegu studiów 
oraz perspektyw po ich ukończeniu, nawiąza-
liśmy też kontakt ze szczególnie zainteresowa-
nymi licealistami. 8 marca zorganizowaliśmy 
dla nich ćwiczenia laboratoryjne, w trakcie któ-
rych mogli sami przeprowadzić doświadczenia 
w  salach dydaktycznych naszego Wydziału. 
Zajmowaliśmy się własnościami światła, reak-

cjami oscylacyjnymi oraz barwnikami roślinny-

mi. Zademonstrowaliśmy również pracownię 

mikroskopii konfokalnej w  Pracowni Biofizyki 

Komórki. Dziękujemy serdecznie wszystkim 

pracownikom Wydziału, którzy pomogli nam 

w przygotowaniu sal i doświadczeń.

Wielkimi krokami zbliża się III Między-

narodowa Konferencja Studentów Biofizyki. 

Przygotowania wkroczyły w  decydującą fazę 

i znajdują się w centrum uwagi członków Koła. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału 

w sesjach referatowych. Konferencja odbędzie 

się w dniach 23-25 maja, szczegółowe informa-

cje znajdują się na stronie www.nobel.wbbib.

uj.edu.pl/conference.

„NOBEL”
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A TO CI HISTORIA!
Poruszył Ziemię, byłby… biotechnologiem!

Mikołaj Kopernik jest przedstawiany na podobiznach 
pochodzących z  czasów mu współczesnych najczę-
ściej z  konwalią w  dłoni – atrybutem nauk medycz-
nych. W  kraju był wówczas znany przede wszystkim 
jako lekarz, a  jednym z  największych wyzwań, jakim 
przyszło mu stawić czoła, jako głównemu lekarzowi 
kapituły warmińskiej, była epidemia tajemniczej cho-
roby, zwanej  „potami angielskimi”1,2. W  latach 1529-
1530 nawiedziła ona obszar od Gdańska po Inflanty. 
Jej przebieg był bardzo podobny do ostrych chorób 
wywoływanych wirusami ssRNA(-), podejrzewamy, 
że mogła to być jakaś pierwotna forma grypy, może 
nietypowy hantawirusowy zespół płucny (HPS, wywo-

ływany przez krewnego znanego skądinąd wirusa Puumala)1, choć gwałtownością prze-
biegu przypominała gorączkę krwotoczną Ebola (zresztą wywoływaną przez podobne-
go wirusa)… Kopernik był przede wszystkim człowiekiem renesansu – skupionym na 
sprawach ludzkich i pragnącym ze wszech miar służyć i pomagać ludziom2. Astronomię 
traktował jako wyrafinowane hobby i trening intelektualny, zajmując się nią „dla sportu”, 
ale też z  fascynacji pięknem idei. No dobrze, również z przyczyn pragmatycznych (był 
ekspertem w kwestii obliczeń kalendarzowych, na które było wielkie zapotrzebowanie 
ze strony Kościoła).  Żyjąc w naszych czasach Kopernik interesowałby się jednak raczej 
współpracą z Małopolskim Centrum Biotechnologii, poszukiwaniem szczepionki i iden-
tyfikacją czynnika etiologicznego „potów angielskich”. 

Ale… czy zostałby w ogóle zatrudniony? Oddajmy mu głos: „(…) – długo się waha-
łem, czy wydać te księgi, które napisałem dla udowodnienia ruchu Ziemi, czy też może 
pójść za radą pitagorejczyków (…), którzy mieli zwyczaj przekazywać tajemnice swej na-
uki nie pisemnie, lecz ustnie, tylko swoim najbliższym przyjaciołom (…) nie przez jakąś 
zazdrość, by nie udzielić swych nauk innym, (…) lecz dlatego, by tych najpiękniejszych 
rzeczy, będących owocem długich i mozolnych badań wielkich ludzi nie narażać na po-
niżenie i wzgardę ze strony takich, którzy albo żałują nakładu uczciwej pracy na wszelką 
naukę nie przynoszącą im zysków, albo jeżeli nawet za namową i  przykładem innych 
nabiorą ochoty do szlachetnej nauki filozofii, tępy mają umysł i plączą się między praw-
dziwymi uczonymi jak trutnie między pszczołami.”3 Więc gdzie granty? Współczynnik 
Hirscha? Cytowania? Czy można oprzeć swój dorobek na doniesieniach ustnych, danych 
niepublikowanych? Okazuje się, że można, jeżeli oceniają go koledzy po fachu, a  nie 
urzędnicy4. Zwłaszcza, że nawet w kwestii astronomii potoczna znajomość osiągnięć Ko-
pernika nie odpowiada rzeczywistości. 

Czy można dodając treści ująć myśli? Zrobili to norymberscy wydawcy najważniej-
szego dzieła Mikołaja Kopernika, którego autorski tytuł brzmiał na wzór dzieł Arystote-
lesa, po prostu „O obrotach”. Dlaczego wydawca dodał „… sfer niebieskich”? Aby ukryć 
na karcie tytułowej najważniejszą ideę myśli kopernikańskiej, zresztą nie oryginalną, bo 
zaczerpniętą od starożytnych filozofów pitagorejskich, zwłaszcza zaś Filolaosa (V w. p. 
n. e.). Kopernik przede wszystkim PORUSZYŁ ZIEMIĘ. Kwestia nieruchomości Słońca jest 
jakby wtórna, (zresztą nie jest też ono wcale takie nieruchome…) i nie pozostaje w aż tak 
drastycznej sprzeczności ze współczesnymi mu doktrynami. Co innego ruchoma Ziemia! 
A zatem: „O obrotach sfer niebieskich” ale niekoniecznie Ziemi…? „Ależ Ziemi, właśnie 

cd. s. 104
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Ziemi, drogi Czytelniku! Dlaczego…?” (– oburzyłby się autor. Wszakże ustalenie tego fak-
tu, to najważniejsza jego zasługa.) Ponieważ ruch Ziemi wcale nie wynika z „poprawione-
go” tytułu, który wręcz mu zaprzecza. Nawet dzisiaj „wstrzymanie Słońca”  w znanej mak-
symie plasuje się na pierwszym miejscu przed ową naprawdę rewolucyjną koncepcją 
skomplikowanego ruchu Ziemi. Skądinąd można przypuszczać, że pomysł poruszenia 
Błękitnej Planety wywodzi się od Archimedesa: „Dajcie mi punkt podparcia, a poruszę 
Ziemię”, choć uczony ten był paradoksalnie zwolennikiem geocentrycznego (I GEOSTA-
TYCZNEGO) modelu Wszechświata. Mało tego, astronom z Torunia dokonał jeszcze dwu 
przełomowych, tak naprawdę intelektualnych odkryć astronomicznych: uświadomienia 
skali ogromu Wszechświata w stosunku do orbity Ziemi (czyli właściwego umiejscowie-
nia sfery gwiazd stałych) oraz wyjaśnienia precesji osi obrotu Ziemi. Ziemia wykonuje 
zatem ruch po sferze, wokół własnej osi, a po trzecie: oś obrotu Ziemi precesuje3,5. 

Piszę „intelektualnych”, bo ostatecznie zostały potwierdzone dopiero w  XIX wieku! 
Tak. Wbrew pozorom i potocznemu mniemaniu trudno nazwać pomysły Kopernika try-
umfem racjonalizmu czy empiryzmu. Stanowiły nowożytne zwieńczenie „protoplatoń-
skich” poszukiwań idealnego opisu świata. Choć w  dużym stopniu wynikały z  obser-
wacji, to jednak przede wszystkim z  refleksji, znajomości dorobku filozofii starożytnej, 
umiłowania piękna i potrzeby piękna w idei naukowej. A zwłaszcza z dogłębnej znajo-
mości matematyki. Czyli nie: „bo takie miałem wyniki obserwacji”, tylko: „bo tak mi wyszło 
z obliczeń, a matematyce ufam”; a zatem: „bo to lepiej tłumaczy sposób funkcjonowania 
świata”. Faktycznie, jego pierwszy w czasach nowożytnych, matematyczny opis nieba do-
prowadzić miał do powstania teorii grawitacji i rachunku różniczkowego5.  

Leczył, ale swoje leczenie pragnął również oprzeć na fundamentach obiektywnych, 
liczbowych. Wierzył w  jatromatematykę, której podwaliny de facto stworzył. Gorliwie 
wierzył i  próbował odkryć równanie, ujmujące całokształt zdrowia pacjenta, by przez 
jego analizę dojść do tych parametrów, które odstają od normy, i by móc zaproponować 
sposób ich korekty w ciele człowieka. Nie dysponował jednak wartościami takich para-
metrów: nie potrafił zmierzyć temperatury, nawet tętna2.

Kopernik był zatem przede wszystkim prekursorem myślenia modelowego, matema-
tycznego w naukach przyrodniczych i medycznych. W czasach mu współczesnych astro-
nomia była jedyną dyscypliną nauki, korzystającą z  matematyki i  Kopernik był raczej 
„kontynuatorem myśli starożytnej” niż prekursorem nowożytnego racjonalizmu5. Choć 
– czyż nie na powrocie Starożytnych polegał trwający właśnie renesans?

Przemysław M. Płonka

1. Bridson E., The English ‘sweate’ (Sudor Anglicus) and Hantavirus pulmonary syndro-
me. Br J Biomed Sci. 2001,58:1-6.

2. Korsak A. Kolumbowie polskiej medycyny. Nasza Księgarnia – Warszawa 1977
3. Kopernik M., O  obrotach. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-

-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987 (tłum. M. Brożek, posłowie J. Dobrzycki) 
4. San  Francisco  Declaration  on  Research  Assessment. Putting  science  into  the  

assessment  of  research. http://am.ascb.org/dora/files/SFDeclarationFINAL.pdf (29 
kwietnia 2014)

5. Brykczyński M. Mit nauki. Paradygmaty i dogmaty. Eneteia Wydawnictwo Psycholo-
gii i Kultury – Warszawa 2011 

4 A TO CI HISTORIA! cd. ze s. 9



PUBLIKACJE 

kwiecień 201411

I kwartał 2014

Burchacka E, Zdzalik M, Niemczyk J.S, Pu-
stelny K, Popowicz  G, Wladyka B, Dubin A, 
Potempa  J, Sienczyk M, Dubin G, Oleksy-
szyn J. Development and binding charac-
teristics of phosphonate inhibitors of SplA 
protease from Staphylococcus aureus. Pro-
tein Science. Feb 2014;23(2):179-189.

Collet G, Lamerant-Fayel N, Tertil M, El Haf-
ny-Rahbi B, Stepniewski J, Guichard A, Fo-
ucault-Collet A, Klimkiewicz K, Petoud S, 
Matejuk  A, Grillom C, Jozkowicz A, Dulak 
J, Kieda C. Hypoxia-regulated overexpres-
sion of soluble VEGFR2 controls angioge-
nesis and inhibits tumor growth. Molecular 
Cancer Therapeutics. Jan 2014;13(1):165-
178.

Doemoetoer O, Tuccinardi T, Karcz D, Walsh 
M, Creaven BS, Enyedy EA. Interaction of 
anticancer reduced Schiff base coumarin 
derivatives with human serum albumin in-
vestigated by fluorescence quenching and 
molecular modeling. Bioorganic Chemistry. 
Feb 2014;52:16-23.

Grys M, Madeja Z, Korohoda W. Decreasing 
the thresholds for electroporation by sen-
sitizing cells with local cationic anesthetics 
and substances that decrease the surface 
negative electric charge. Cellular & Molecu-
lar Biology Letters. 2014-Mar 2014;19(1):65-
76.

Jusko M, Potempa J, Kantyka T, Bielecka E, 
Miller H. K, Kalinska M, Dubin G, Garred P, 
Shaw L. N, Blom A. M. Staphylococcal pro-
teases aid in evasion of the human com-
plement system. Journal of Innate Immuni-
ty. 2014 2014;6(1):31-46.

Karabasz A, Bzowska M, Lukasiewicz S, Be-
reta J, Szczepanowicz K. Cytotoxic activity 
of paclitaxel incorporated into polyelectro-
lyte nanocapsules. Journal of Nanoparticle 
Research. Mar 16 2014;16(4).

Kedracka-Krok S, Jankowska U, Elas M, 

Sowa U, Swakon J, Cierniak A, Olko P, Ro-
manowska-Dixon B, Urbanska K. Proteomic 
analysis of proton beam irradiated human 
melanoma cells. Plos One. Jan 2 2014;9(1).

Konieczny R, Banas AK, Surowka E, Micha-
lec Z, Miszalski Z, Libik-Konieczny M. Pat-
tern of antioxidant enzyme activities and 
hydrogen peroxide content during de-
velopmental stages of rhizogenesis from 
hypocotyl explants of Mesembryanthe-
mum crystallinum L. Plant Cell Reports. Jan 
2014;33(1):165-177.

Korzeniewski B. Regulation of oxidative 
phosphorylation during work transitions 
results from its kinetic properties. Journal 
of Applied Physiology. Jan 2014;116(1):83-
94.

Kozdeba M, Borowczyk J, Zimolag E, Wasy-
lewski M, Dziga D, Madeja Z, Drukala J.  Mi-
crocystin-LR affects properties of human 
epidermal skin cells crucial for regenerati-
ve processes. Toxicon. Mar 15 2014;80:38-
46.

Koziel J, Mydel P, Potempa J. The Link Be-
tween Periodontal Disease and Rheuma-
toid Arthritis: An Updated Review. Current 
Rheumatology Reports. Mar 2014;16(3).

Lukasiewicz S, Szczepanowicz K. In vitro 
interaction of polyelectrolyte nanocap-
sules with model cells. Langmuir. Feb 4 
2014;30(4):1100-1107.

Lukatkin A, Egorova I, Michailova I, Malec 
P, Strzalka K. Effect of copper on pro- and 
antioxidative reactions in radish (Rapha-
nus sativus L.) in vitro and in vivo. Journal 
of Trace Elements in Medicine and Biology. 
2014;28(1):80-86.

Manrique-Moreno M, Londono-Londono J, 
Jemiola-Rzeminska M, Strzalka K, Villena F, 
Avello M, Suwalsky M. Structural effects of 
the Solanum steroids solasodine, diosge-

cd. s. 124

2



Redakcja:
Martyna Elas 

Monika Rak

Magdalena 

Tworzydło

Kontakt: 
martyna.elas@uj.edu.pl

Redakcja zastrzega sobie 
prawo skracania i adiu-
stacji tekstów. Teksty nie 
podpisane pochodzą od 
Redakcji. 

Logo: 
Sebastian Szytuła

Projekt graficzny: 
Klemens Napkowski

Skład: 
Tomasz Krawiec

Wydział Biochemii, 

Biofizyki i Biotechnologii

Uniwersytet Jagielloński

Ul. Gronostajowa 7

30-387 Kraków

PUBLIKACJE, 1 kwartał 2014, cd. ze s. 114

nin and solanine on human erythrocytes 

and molecular models of eukaryotic mem-

branes. Biochimica Et Biophysica Acta-Bio-

membranes. Jan 2014;1838(1):266-277.

Nessler MB, Puchala J, Chrapusta A, Nessler 

K, Drukala J. Levels of plasma matrix me-

talloproteinases (MMP-2 and MMP-9) in 

response to INTEGRA (R) dermal regenera-

tion template implantation. Medical Scien-

ce Monitor. Jan 21 2014;20:91-96.

Nowak WN, Borys S, Kusinska K, Bukowska-

-Strakova K, Witek P, Koblik T, Jozkowicz 

A, Malecki M. T, Dulak J. Number of circu-

lating pro-angiogenic cells, growth factor 

and anti-oxidative gene profiles might be 

altered in type 2 diabetes with and without 

diabetic foot syndrome. Journal of Diabetes 

Investigation. Jan 2014;5(1):99-107.

Ostrowska K, Kazmierska A, Rapala-Kozik 

M, Kalinowska-Tluscik J. Ratiometric flu-

orescent Zn2+ and In3+ receptors of fused 

pyrazine with an aminopropanol chain in 

acetonitrile. New Journal of Chemistry. Jan 

2014;38(1):213-226.

Quirke A-M, Lugli EB, Wegner N, Hamilton 

B. C, Charles P, Chowdhury M, Ytterberg  A. 

J. Zubarev R. A, Potempa J, Culshaw S, Guo 

Y, Fisher B. A, Thiele G, Mikuls T. R, Venables 

P. J. W. Heightened immune response to 

autocitrullinated Porphyromonas gingiva-

lis peptidylarginine deiminase: a potential 

mechanism for breaching immunologic 

tolerance in rheumatoid arthritis. Annals of 

the Rheumatic Diseases. Jan 2014;73(1):263-

269.

Rastogi A, Yadav DK, Szymanska R, Kruk 

J, Sedlarova M, Pospisil P. Singlet oxygen 

scavenging activity of tocopherol and pla-

stochromanol in Arabidopsis thaliana: re-

levance to photooxidative stress. Plant Cell 

and Environment. Feb 2014;37(2):392-401.

Semchyshyn HM, Miedzobrodzki J, Bay-

liak MM, Lozinska LM, Homza BV. Fructose 

compared with glucose is more a potent 

glycoxidation agent in vitro, but not un-

der carbohydrate-induced stress in vivo: 

potential role of antioxidant and antiglyca-

tion enzymes. Carbohydrate Research. Jan 

30 2014;384:61-69.

Szamborska-Gbur A, Rymarczyk G, Orlow-

ski M, Kuzynowski T, Jakob M, Dziedzic-

-Letka A, Gorecki A, Dobryszycki P, Ozyhar 

A. The molecular basis of conformatio-

nal instability of the ecdysone receptor 

DNA binding domain studied by in silico 

and in vitro experiments. Plos One. Jan 23 

2014;9(1).

Topolska J, Latowski D, Kaschabek S, Ma-

necki M, Merkel BJ, Rakovan J. Pb remobili-

zation by bacterially mediated dissolution 

of pyromorphite Pb-5(PO4)(3)Cl in presen-

ce of phosphate-solubilizing Pseudomo-

nas putida. Environmental Science and Pol-

lution Research. Jan 2014;21(2):1079-1089.

Wytrwal M, Koczurkiewicz P, Wojcik K, Mi-

chalik M, Kozik B, Zylewski M, Nowakowska 

M, Kepczynski M. Synthesis of strong poly-

cations with improved biological proper-

ties. Journal of Biomedical Materials Rese-

arch Part A. Mar 2014;102(3):721-731.

Lista publikacji jest uzyskiwana na podstawie prze-
szukania bazy danych ISI Web of Science w ostatnim 
dniu danego kwartału. Lista ta nie obejmuje więc 
publikacji w  czasopismach spoza bazy danych ISI, 
rozdziałów w monografiach, itd. Zdarza się także, że 
prace już opublikowane pojawiają się w  bazie da-
nych z opóźnieniem. Uprzejmie prosimy o zgłasza-
nie takich pozycji do redakcji „Tripletu”, aby mogły 
one zostać uwzględnione w  uzupełnieniu w  kolej-
nym numerze.


