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XLII SZKOŁA ZIMOWA
W dniach 10-14 lutego 2015 r. w Zakopanem, 
w  ośrodku konferencyjnym BEL-AMI odbyła 
się XLII Szkoła Zimowa Wydziału Biochemii, 
Biofizyki i  Biotechnologii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego pt. From genome to proteome. Tego-
roczne spotkanie, organizowane było przez 
prof. Jolantę Jurę z Zespołem oraz studentów 
koła „Nobel”. Konferencja odbyła się pod patro-
natem Dziekana WBBiB, prof. Zbigniewa Madei 
oraz Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. 
Tematyką Szkoły były zagadnienia związane 
z aktywnością genomu oraz jego wpływem na 
strukturę i funkcję białka, a w konsekwencji na 
funkcjonowanie narządu i organizmu. 

W  wydarzeniu uczestniczyło ponad 160 
osób z  WBBiB oraz z  zaprzyjaźnionych insty-
tutów i  ośrodków naukowych zarówno krajo-
wych jak i zagranicznych, m.in.: prof. Howard J. 
Halpern (University of Chicago Medicine, USA), 
prof. Balaraman Kalyanaraman (Medical Col-
lege of Wisconsin, USA), prof. Riccardo Basosi 
(University of Siena, Włochy), prof. Luigi Zecca 
(National Institute of Biomedical Technologies, 
Włochy), prof. Manfred Kayser (Erasmus Univer-
sity Medical Center, Rotterdam, Holandia), prof. 
Sanja Kezic (Academic Medical Center, Amster-
dam, Holandia), prof. Claudine Kieda, (Center of 
Molecular Biophysics, Orlean, Francja), prof. Ra-
fał Płoski (Warszawski Uniwersytet Medyczny), 
dr Tomasz Sarnowski (Instytut Biochemii i Bio-
fizyki, PAN, Warszawa), prof. Marta Miączyńska 
(Międzynarodowy Instytut Biologii Molekular-
nej, Warszawa), prof. Zofia Szweykowska-Kuliń-
ska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań), 
prof. Jan Barciszewski (Instytut Chemii Bioorga-
nicznej, PAN, Poznań) oraz prof. Grzegorz Bar-
tosz (Uniwersytet Łódzki). Podczas czterech dni 
konferencji wygłoszono 47 referatów. 

Uczestnicy mieli możliwość przedstawienia 
wyników swoich badań w jednej z ośmiu sesji 
tematycznych: 
•	 EPR In Biophysics
•	 Biophysics of oxidative stress
•	 Genetic alterations and phenotypic effects
•	 Structure prediction and function
•	 Regulatory molecules
•	 Cross-talk of signaling pathways
•	 Cell and Microenvironment
•	 Progress in therapy

Pierwszy dzień Szkoły Zimowej był dedy-
kowany dwóm biofizykom naszego Wydziału, 
profesorowi Wojciechowi Fronciszowi oraz 
profesorowi Tadeuszowi Sarnie, którzy uzyskali 
wiek emerytalny, ale nadal aktywnie pracują, 
służąc młodszym pracownikom Wydziału swo-
im doświadczeniem. Obydwaj Profesorowie 
nawiązując do historii Wydziału, współpracy 
międzynarodowej i  własnego dorobku wraz 
z najbliższymi przyjaciółmi podsumowali swo-
je dotychczasowe osiągnięcia naukowe. 

W  programie Szkoły nie zabrakło również 
sesji plakatowych. W trakcie dwóch dni zapre-
zentowano łącznie 56 plakatów. Za najlep-
szą prezentację plakatową pt. Precise genome 
editing with Cas9 nuclease nagrodę otrzymała 

cd. s. 24
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prof. Aleksander Koj

Maria Czarnek z Zakładu Biochemii Komór-
ki. W gronie doktorantów przyznano także 
wyróżnienie za najlepszą prezentację ustną. 
Zdobył je Piotr Stępień z Zakładu Biofizyki 
za wykład pt. Comparative EPR studies on 
lipid bilayer properties in nanodiscs and lipo-
somes.

Kontynuując wieloletnią tradycję, tak-
że i  w  tym roku w  ramach wolnego czasu 
organizowane były piesze wycieczki oraz 
wyjazdy narciarskie. Już po raz piąty zor-
ganizowane zostały zawody narciarskie 
i  snowboardowe na stoku Harenda, czyli 
Memoriał im. Prof. Z. Wasylewskiego. Pięk-
na pogoda i  gruba warstwa zalegającego 
puchu sprzyjały duchowi rywalizacji. W ka-

tegorii kobiet zwyciężyły: Oliwia Bocheńska 
(narty) oraz Paulina Marona (snowboard), 
a  w  kategorii mężczyzn: Jerzy Kotlinowski 
(narty) i Marcin Zawrotniak (snowboard).

Organizacja XLII Szkoły Zimowej nie 
byłaby możliwa bez wsparcia finansowe-
go pochodzącego m.in. z  funduszu KNOW 
oraz następujących sponsorów: Fundacja 
im. Zygmunta Wasylewskiego, Sarstedt Sp. 
z o.o., Eppendorf Poland Sp. z o.o., Immuno-
Gen Sp. z o.o., Celllab Krzysztof Grabowski, 
Meranco Sp. z  o.o., Genomed S.A., Anima-
Lab Sp. z o.o., Roche Diagnostics Polska Sp. 
z o.o., VWR International Sp. z o.o., MEDianus 
Sp. z o.o., Fundacja Grupy Adamed, OpenE-
xome oraz księgarnia „Kraina Książek”. 

JUBILEUSZ URODZIN PROFESORA KOJA
26 lutego profesor Aleksander Koj obchodził 
osiemdziesiąte urodziny. W  związku z  tym 
okrągłym jubileuszem władze dziekańskie oraz 
najbliżsi współpracownicy pana Profesora zło-
żyli Mu wizytę i  przekazali najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia oraz pomyślności od całej 
społeczności WBBiB.

Profesor Aleksander Koj jest absolwentem 
Akademii Medycznej w  Krakowie. Po ukoń-
czeniu studiów przez kilkanaście lat pracował 
w  Katedrze Chemii Fizjologicznej swojej ma-
cierzystej uczelni. Jednak na trwałe swoje życie 
naukowe związał z  Instytutem Biologii Mole-
kularnej UJ, który powstał na przełomie lat 60 
i 70 (by na początku XXI wieku przekształcić się 
w  Wydział Biochemii, Biofizyki i  Biotechnolo-
gii). 

To właśnie tam Profesor prowadził pionier-
skie badania nad białkami ostrej fazy i reakcją 
komórek na stan zapalny organizmu. Profesor 
Koj opublikował około 200 artykułów doświad-
czalnych i  przeglądowych poświęconych tej 
tematyce. Jest również współautorem dwóch 
znakomitych monografii książkowych „The 
Acute Phase Response to Injury and Infection” 
oraz „Interleukin-6-type cytokines”. 

Za swoją pracę naukową Profesor został 
uhonorowany wieloma nagrodami. Do najważ-
niejszych należą: nagroda Fundacji na Rzecz 
Nauki Polskiej (1996) oraz nagroda Fundacji 
Alfreda Jurzykowskiego (1998). Profesor Koj 
otrzymał również tytuł doktora honoris causa 
trzech uniwersytetów amerykańskich (Cleve-
land State University – 1999 r., University of 

Hartford – 1995 r., University at Buffalo – 1998 
r.) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (w  roku 
2005).

W chwili przejścia do Instytutu Biologii Mo-
lekularnej Profesor stał się także dydaktykiem. 
Przez dziesięciolecia prowadził świetne, zawsze 
doskonale przygotowane wykłady z biochemii, 
wzbudzając u  studentów nieodmiennie po-
dziw i  szacunek. Profesor sprawował opiekę 
nad blisko 60 magistrantami oraz wypromował 
11 doktorów.

Dzięki autorytetowi jakim cieszył się 
w  społeczności akademickiej profesor Koj był 
wybierany do pełnienia coraz to ważniejszych 
funkcji. W  latach 1977-1981 kierował Instytu-
tem Biologii Molekularnej UJ. W roku 1984 zo-
stał prorektorem UJ do spraw kadry naukowej 
i  badań. Następnie, aż trzykrotnie przewodził 
Uniwersytetowi jako rektor (w  latach 1987-
1990, 1993-1996 oraz 1996-1999). W  czasie 
sprawowania tego urzędu wytrwale dążył do 
powstania III Kampusu – dopiął celu i osobiście 
położył kamień węgielny w  miejscu budowy 
nowej siedziby wydziałów przyrodniczych. 
W  uznaniu zasług dla Uniwersytetu Jagielloń-
skiego profesor Koj został odznaczony meda-
lem Merentibus.

Dla wszystkich, którzy mieli szczęści spo-
tkać się z Profesorem jest on wzorem rzetelno-
ści i wytrwałości w pracy naukowej oraz przy-
kładem jak można czerpać radość i satysfakcję 
z nauki.

Joanna Bereta
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Od 13 maja 2014 r. dnia oficjalnego otwar-

cia Małopolskiego Centrum Biotechnologii 

upłynął niespełna rok. Przez ten czas Ośrodki 

i  Pracownie MCB rozwijały swoją działalność. 

W chwili obecnej nowoczesne pracownie MCB 

nabierają życia.

Uruchomiona od stycznia 2015 r. Pracow-

nia Rezonansu Magnetycznego Ośrodka Neu-

robiologii pod kierownictwem prof. dr hab. 

Tadeusza Marka przeprowadza bardzo ciekawe 

oraz niewykonywane dotychczas badania mó-

zgu. Do sukcesów zespołu prof. Marka zaliczyć 

należy m.in. ukazanie zaangażowania drogi 

neuronalnej „ciemieniowo-skroniowej” w  pro-

cesie transformacji przestrzennej, opracowanie 

nowej metody analizy danych pozwalającej 

na ocenę zaangażowania sieci neuronalnych 

w aktywacje struktur mózgowych oraz określe-

nie zmienności w aktywności struktur mózgo-

wych w różnych porach dnia.

Działalność rozpoczęły również Pracow-

nia Inżynierii Komórkowej i Hodowli Tkanek – 

kierowana przez dr hab. Justynę Drukałę, Pra-

cownia Wirusologii – kierowana przez dr. hab. 

Krzysztofa Pyrcia, a  także Pracownia Biotech-

nologii Komórek Macierzystych – kierowana 

przez dr hab. Ewę Zubę-Surmę. 

Pracownia Inżynierii Komórkowej ubiega 

się o wpis do Krajowego Centrum Bankowania 

Tkanek i Komórek, co umożliwi pracowni real-

ną współpracę ze szpitalami oraz pacjentami 

w leczeniu oparzeń. Działalność Pracowni opie-

ra się na izolacji i  hodowli ludzkich komórek 

skóry, chrząstki, kości, komórek mezenchymal-

nych, a także na badaniach gojenia ran z wyko-

rzystaniem substytutów skóry. 

Ze szpitalami współpracuje także Labo-

ratorium Biotechnologii Komórek Macierzy-

stych. Głównym zadaniem Laboratorium jest 

optymalizacja metod wykorzystania komórek 

macierzystych (KM) i ich pochodnych w kardio-

logii.

Prężnie rozwijają się również Pracownie 

należące do Ośrodka Badań Genetycznych 

i  Nutrigenomiki, w  których, dzięki podpisaniu 

umowy o współpracy z firmą DF MEDICA, pod 

kierownictwem dr hab. Iwony Wybrańskiej 

będą wykonywane badania farmakogenetycz-

ne. Bank DNA Ośrodka Badań Genetycznych 

i  Nutrigenomiki wpisany jest na listę Polskich 

Biobanków i  rozpoczyna pracę nad wprowa-

dzeniem wspólnych, europejskich standar-

dów dotyczących pobierania prób, przecho-

wywania materiału biologicznego, 

danych medycznych i  udostępniania 

go podmiotom zewnętrznym, czyli 

ośrodkom naukowym, innym uniwer-

sytetom ale również firmom diagno-

stycznym i farmaceutycznym. Współ-

praca, oprócz korzyści finansowych 

dla MCB, zaowocuje szerokim dostę-

pem do informacji o  wynikach tych 

badań dotyczących populacji na te-

renie Polski. Rozpoczynająca działal-

ność, w ramach tego samego Ośrod-

ka, Poradnia Dietetyczna świadczy już 

porady dietetyczne dla mieszkańców 

Małopolski.

Kierownictwo MCB dba również 

o  interdyscyplinarność oraz umię-

dzynarodowienie Centrum. W  naj-

bliższych dniach podpisany zostanie 

5-letni kontrakt z  dr. Sebastianem 

Glattem – zwycięzcą konkursu na 

lidera Laboratorium Towarzystwa 

Maxa Plancka w  MCB. Laboratorium 

to zajmować się będzie badaniami 

z  zakresu charakterystyki innowacyj-

nych mechanizmów regulatorowych 

sterujących syntezą białek, które mają 

wpływ na rozwój chorób neurodege-

neracyjnych oraz nowotworowych.

Drugi kontrakt podpisany zostanie 

z  dr. Jonathanem Heddle’m, Brytyj-

czykiem, który od siedmiu lat pracu-

je w  Japonii w  Instytucie RIKEN. Dr 

Heddle utworzy w  MCB pracownię 

zajmującą się badaniami z  zakresu 

molekularnej i nanoskopowej biofizy-

ki i biochemii.

Pracownia Rezonansu Magnetyczne-
go w Ośrodku Neurobiologii

Pracownia Inżynierii Komórkowej 
i Hodowli Tkanek w Ośrodku Biotech-
nologii i Bezpieczeństwa Żywności

Pracownia Biotechnologii Komórek 
Macierzystych w Ośrodku Biotechno-
logii i Bezpieczeństwa Żywności
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16 marca w Auditorium Maximum przy Krupniczej 33, w ramach Dnia Otwartego UJ można było zasięgać informacji 
o studiach prowadzonych na WBBiB. Stoisko Wydziału obsługiwali studenci z trzech kół naukowych. Od dziewiątej rano 
do trzeciej po popołudniu udzielali oni obszernych wyjaśnień odnośnie studiowania biotechnologii, biofizyki oraz bio-
chemii. Zainteresowanie było spore, również w trakcie dwóch piętnastominutowych prezentacji multimedialnych po-
święconych WBBIB. Niezmiennie, jak co roku, oprócz ulotek dużą popularnością wśród uczniów cieszyły się nasze wy-
działowe krówki.

DZIEŃ OTWARTY UJ

GRANTY Konkurs TANGO 

Doktor Wojciech Strzałka z Zakładu Biotechno-

logii Roślin został laureatem I edycji konkursu 

TANGO organizowanego wspólnie przez NCBR 

oraz NCN. Celem nowego programu jest udzie-

lanie wsparcia naukowcom przy wdrażania 

w życie wyników uzyskanych w czasie prowa-

dzenia badań podstawowych.

Projekt dr. Strzałki nosi tytuł „Opracowa-

nie, charakterystyka i  optymalizacja innowa-

cyjnych aptamerów DNA przeznaczonych do 

oczyszczania białek rekombinowanych”. Przed-

sięwzięcie podzielone jest na dwie części – fazę 

koncepcyjną (1 rok) oraz fazę realizacji (2 lata). 

W  założeniu, druga część powinna być reali-

zowana we współpracy z  firmą biotechnolo-

giczną a  uzyskane rozwiązania udostępnione 

komercyjnie.

Konkursy HARMONIA 6 oraz SONATA BIS 4

5 lutego na stronach Narodowego Centrum 

Nauki przedstawione zostały wyniki kolejnych 

edycji konkursów Maestro, Harmonia oraz So-

nata Bis. W  ramach dwóch ostatnich progra-

mów finansowanie uzyskały wnioski złożone 

przez prof. Józefa Dulaka oraz dr Agnieszkę 

Jaźwę z Zakładu Biotechnologii Medycznej.

Projekt prof. Dulaka pt. „Rola oksygenazy 

hemowej-1 w  różnicowaniu kardiomiocytów 

z  indukowanych pluripotencjalnych komórek 

macierzystych (HOx-Card)” opiewa na 1 778 

400 zł. Grant dr Jaźwy pod nazwą „Rola oksy-

genazy hemowej-1 w zależnej od monocytów 

i makrofagów progresji choroby niedokrwien-

nej serca” realizowany będzie za kwotę 1 865 

000 zł.

18 marca nominację profesorską z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odebrał Witold Mora de Korytowo 
Korytowski z Zakładu Biofizyki. 

NOMINACJE PROFESORSKIE

W  dniu 20 stycznia 2015 roku Rada Wy-
działu Biochemii, Biofizyki i  Biotechnolo-
gii przyznała stopień doktora habilitowa-
nego dr Agnieszce Łobodzie pracującej 
w  Zakładzie Biotechnologii Medycznej 
naszego Wydziału. Podstawą habilitacji 
dr Łobody był cykl prac opublikowanych 
w latach 2008-2014 pod wspólnym tytu-
łem „Rola czynników transkrypcyjnych 
HIF i Nrf2 w regulacji ekspresji genów”.

Główne zainteresowania naukowe dr Ło-
body obejmują molekularne i  komórkowe 
podstawy mechanizmów tworzenia naczyń 
krwionośnych, a szczególnie interesują ją me-
chanizmy regulacji ekspresji genów angio-

gennych w  warunkach niedotlenienia. Bada 
również funkcje cytoprotekcyjnego enzymu, 
oksygenazy hemowej-1 w  chorobach nowo-
tworowych i nerek.

W  ramach rozprawy habilitacyjnej dr Ło-
boda zajmowała się skomplikowaną regulację 
ekspresji czynników angiogennych w  warun-
kach niedotlenienia i wykazała, że choć podob-
ne strukturalnie, czynniki indukowane przez 
niedotlenie z  rodziny HIF wykazują specyficz-
ność w  regulowaniu ekspresji genów. Opisała 
m.in. molekularne mechanizmy odpowiedzial-
ne za odmienną regulację ekspresji IL-8 przez 
czynniki HIF-1 oraz HIF-2. Wyniki te mogą być 
przydatne w  opracowywaniu nowych terapii 

HABILITACJE

Dr hab. Agnieszka Łoboda
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leczenia chorób zależnych od niedotlenienia 
i mogą wskazywać na nowe cele terapeutycz-
ne np. w  leczeniu nowotworów. Dr Łoboda 
badała także wpływ czynników HIF na ekspre-
sję genów naprawczych np. czynnika Ref-1, 
białka zaangażowanego w naprawę DNA oraz 
ważnego regulatora stanu oksydoredukcyj-
nego komórki. Szczególną uwagę poświęci-
ła roli czynników transkrypcyjnych Nrf2 oraz 
HIF w regulacji ekspresji genów w komórkach 
proksymalnych nerki. Wykazała m.in., iż akty-
wacja czynnika HIF-2 odgrywa rolę w regulacji 
ekspresji VEGF w  komórkach nabłonka nerki 
w  warunkach patologicznych. Obniżenie eks-
presji VEGF pod wpływem nefrotoksyny, ochra-
toksyny A  może być odwrócone przez nade-
kspresję HIF-2. Z drugiej strony, HIF-1 oraz Sp-1 
są ważnymi mediatorami zwiększenia ekspresji 
VEGF pod wpływem innej toksyny, kwasu ari-
stolochowego. W swoich badaniach dr Łoboda 
koncentrowała się również na poznaniu roli 
mikroRNA w regulacji ekspresji Nrf2/HO-1 oraz 
próbach modulacji ich ekspresji jako metody 
przeciwdziałania rozwojowi chorób. Wyniki 
uzyskane w  ramach pracy habilitacyjnej mają 
potencjalne duże znaczenie praktyczne, gdyż 
mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia 
patogenezy chorób nowotworowych czy cho-
rób nerek.

Dr Łoboda jest absolwentką naszego Wy-
działu. W  2002 roku obroniła pracę magister-
ską wykonaną w Zakładzie Biochemii Ogólnej 
a w 2006 roku uzyskała stopień doktora w Za-
kładzie Biotechnologii Medycznej, z którym jest 
związana do dzisiaj. Jest współautorem około 
50 prac „oryginalnych i  przeglądowych, które 
cytowane były ponad 1000 razy. W 2014 roku 
była współredaktorem książki „Angiogenesis 
and vascularisation – cellular and molecular 
mechanisms in health and diseases” wydanej 
przez wydawnictwo Springer.

Dr Łoboda została nagradzana wieloma 
prestiżowymi nagrodami, w  tym L'Oreal Pol-
ska Nagroda dla Kobiet w Nauce, stypendium 
START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, sty-
pendium dla wybitnych młodych naukowców 
Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego, a  tak-
że stypendium tygodnika Polityka „Zostańcie 
z nami”. Była też kierownikiem kilku projektów 
badawczych zarówno z MNISW jak i FNP (pro-
gram POMOST), bierze również udział w wielu 
projektach realizowanych w Zakładzie Biotech-
nologii Medycznej.

W dniu 17 lutego 2015 roku Rada Wydzia-
łu Biologii i Nauk o Ziemi UJ przyjęła rozprawę 
habilitacyjną dr Ibeth Guevary-Lory 
pracującej w Zakładzie Biochemii Ana-
litycznej naszego Wydziału. Rozprawa 
nosiła tytuł „Aktywacja układu genera-
cji kinin w  tkankach ludzkich i  wpływ 
kinin na reakcje komórkowe w stanach 
zapalnych”.

Kininy, w  tym bradykinina (BK) 
i  kalidyna (KD), są to silnie bioaktywne pep-
tydy wszechobecne w  płynach ustrojowych 
i  tkankach, które biorą udział w  wielu proce-
sach fizjologicznych, między innymi w regula-
cji ciśnienia tętniczego krwi oraz w transporcie 
elektrolitów i  glukozy. Niemniej jednak kininy 
i ich metabolity (tzw. des-Arg kininy), powstałe 
po proteolitycznym usunięciu reszty argininy 
z  C-końca łańcucha peptydu, mogą również 
odgrywać znaczącą rolę w licznych stanach pa-
tologicznych, takich jak nadciśnienie tętnicze, 
niewydolność nerek, kancerogeneza czy neu-
rodegeneracja. Badania dotyczące produkcji 
i degradacji tych peptydów, zarówno w warun-
kach fizjologicznych na ścianie naczyń krwio-
nośnych, jak i lokalnie, w stanie zapalnym były 
realizowane w  szerokim zakresie, natomiast 
dotychczasowa wiedza o generacji kinin przez 
inne komórki różnych tkanek ludzkich była 
dość uboga. W swej  rozprawie habilitacyjnej dr 
Guevara-Lora przedstawia wyniki badań, które 
poszerzają tę wiedzę o interesujące fakty zwią-
zane z produkcją peptydów kininowych przez 
komórki różnych tkanek ludzkich oraz dotyczą-
cą wpływu owych peptydów na odpowiedź za-
palną tych komórek.

Badania te pozwoliły spojrzeć z  innej per-
spektywy na zagadnienie produkcji kinin oraz 
udział tych substancji w  propagacji przewle-
kłego stanu zapalnego. Dotychczas przypusz-
czano, iż w  ogniskach zapalnych kininy mogą 
powstać na drodze proteolizy białka prekurso-
rowego – kininogenu w płynach okołotkanko-
wych. Inaczej niż w przypadku generacji kinin 
przez komórki śródbłonka, podczas której na-
stępuje aktywacja kaskady proteolitycznej, tak 
zwanego „układ kontaktu”. Aktywacja tej ka-
skady wymaga, oprócz kininogenu, obecności 
różnych białek, m.in. czynnika krzepnięcia XII 
i prekalikreiny osoczowej, które muszą związać 
się ze specyficznymi receptorami błonowymi, 
układając się w  wielobiałkowy kompleks. Ba-
dania dr Guevary-Lory, przeprowadzone na 

Dr hab. Ibeth Guevara-Lora

cd. s. 64



6

4 HABILITACJE cd. ze s. 5

DOKTORATY

różnych modelach komórkowych wykazały, 

że komórki te również potrafią silnie wiązać 

kininogen na powierzchni za pomocą specy-

ficznych białek powierzchniowych, a wiązaniu 

temu towarzyszyło uruchomianie układu kon-

taktu. Aktywacja tej kaskady okazała się bar-

dziej wydajna po wstępnej stymulacji komórek 

cytokinami, które również przyczyniały się do 

wzmocnienia ekspresji enzymów potrzebnych 

do wytwarzania kinin w badanych komórkach. 

Ponadto, dr Guevara-Lora udowodniła, iż pro-

dukowane kininy są prawie natychmiast prze-

kształcane w  ich des-Arg metabolity przy po-

mocy karboksypeptydaz typu M, przyczyniając 

się do propagacji odpowiedzi zapalnej komó-

rek. Takim procesom towarzyszy zmianaw eks-

presji receptorów kinin typu 1 (specyficzne dla 

des-Arg kinin) oraz typu 2 (specyficzne dla ki-

nin), zwłaszcza pierwszego typu. 

Wpływ kinin na pogłębianie procesów za-

palnych został potwierdzony innymi badania-

mi, w klasycznym modelu początkowego stanu 

zapalnego, czyli w  adhezji leukocytów do ko-

mórek śródbłonka w  ścianie naczyń krwiono-

śnych. Wykazały one zwiększoną ilość białek 

adhezyjnych zarówno na leukocytach jak i  na 

komórkach śródbłonka stymulowanych kini-

nami, która doprowadziła do nasilonej adhezji 

leukocytów do białek macierzy zewnątrzko-

mórkowej (fibronektyny i fibrynogenu) oraz do 

komórek śródbłonka. Zastosowanie inhibitora 

karboksypeptydazy typu M doprowadziło do 

obniżenia tego efektu, sugerując wiodącą rolę 

des-Arg metabolitów w tych procesach.

Badanie te przyczyniły się również do usta-

lenia nowych faktów dotyczących regulacji 

receptorów kininowych, które mogą być po-

mocne w  kontroli licznych zaburzeń związa-

nych z  przewlekłą odpowiedzią zapalną, przy 

użyciu specyficznych antagonistów. Stosowa-

nie takich substancji jest aktualnie obiektem 

intensywnych badań w różnorodnych stanach 

patologicznych, regulowanych przez kininy.

Aleksandra Domagalik-Pittner – „Zmien-
ność okołodzienna aktywacji sieci neuro-
nalnych – badanie techniką rezonansu ma-
gnetycznego”. Promotorzy: prof. dr hab. 
Tadeusz Marek, prof. Wojciech Froncisz.  
30 stycznia 2015 r.

Krzysztof Wójcik – „Wpływ związków wyka-
zujących powinowactwo do DNA na wiązanie 
histonów do kwasu deoksyrybonukleinowego 
oraz strukturę chromatyny i  jądra żywych ko-
mórek ludzkich”. Promotor: prof. dr hab. Jerzy 
Dobrucki. 3 lutego 2015 r.

Arkadiusz Borek – „Mechanizm produkcji 
anionorodnika podtlenkowego przez cyto-
chrom bc1 badany poprzez modyfikację po-
szczególnych etapów przepływu elektronów 
w  łańcuchach kofaktorów”. Promotor: prof. dr 
hab. Artur Osyczka. 6 lutego 2015 r.

Ewa Bełdzik – „Analiza niezależnych składo-
wych jako metoda umożliwiająca rozróżnianie 
procesów neuronalnych w badaniach z zasto-
sowaniem elektroencefalografii oraz funkcjo-

nalnego rezonansu magnetycznego”. Promo-
tor: prof. dr hab. Wojciech Froncisz. 24 lutego 
2015 r.

Damian Ryszawy – „Rola koneksyny 43 w re-
gulacji potencjału inwazyjnego komórek raka 
prostaty i glejaka”. Promotor: dr hab. Jarosław 
Czyż. 27 lutego 2015 r.

Mirosław Książek – „Charakterystyka proteazy 
i serpiny Tannerella forsythia”. Promotor: prof. dr 
hab. Jan Potempa. 3 marca 2015 r.

Karolina Płaza – „Wpływ gingipain, cysteino-
wych proteaz produkowanych przez Porphyro-
monas gingivalis na zaburzenia funkcji ochron-
nych nabłonka dróg oddechowych”. Promotor: 
prof. dr hab. Jan Potempa. 6 marca 2015 r.

Grażyna Braś – „Charakterystyka działania 
głównych proteinaz aspartylowych produko-
wanych przez patogenne drożdżaki C. albinans 
i C. parapsilosis na ludzkie kininogeny”. Promo-
tor: prof. dr hab. Andrzej Kozik. 10 marca 2015 r.
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Wraz z początkiem roku w wydziałowych Ze-

społach ds. KNOW rozpoczęły się prace nad 

regulaminami przyznawania i wydatkowania 

środków na poszczególne cele. 1 lutego uru-

chomiona została nowa komórka finansowa 

ds. dotacji KNOW. Również w lutym, w oparciu 

o złożone wnioski, pierwsi pracownicy WBBiB 

uzyskali dofinansowanie na wyjazdy na sym-

pozja, warsztaty i szkolenia oraz na organiza-

cję konferencji naukowych. Z kolei w marcu 

odbyły się dwa spotkania z przedstawicielami 

Jagiellońskiego Centrum Innowacji, w trakcie 

których nasi partnerzy z konsorcjum Cell-Mol-

-Tech przedstawili ofertę płatnych staży w pol-

skich firmach z sektora life science przygotowa-

ną z myślą o studentach i doktorantach WBBiB 

oraz omówili możliwości współpracy z Instytu-

tem Jakości JCI.

KNOW

Wykłady w V LO w Krakowie
5 lutego pracownicy i doktoranci z WBBiB go-
ścili z serią wykładów w V LO im. A. Witkowskie-
go w Krakowie, gdzie odbywał się Dzień Nauki 
im prof. Ryszarda Zapały. Uczniowie klas od 
I do III mieli możliwość wysłuchania następują-
cych prezentacji:

•	 Czym zajmuje się biofizyka? – dr Tomasz 
Panz

•	 Użycie metod biofizycznych do rozwiązy-
wania zagadek biologicznych – dr Robert 
Ekiert

•	 Bombardując raka – hamowanie wzrostu 
i przerzutowania czerniaka oka terapią pro-
tonową – mgr Martyna Śniegocka

•	 Vive la Résolution! – czyli historia Nagrody 
Nobla 2014 w dziedzinie mikroskopii – mgr 
Magdalena Kordon

•	 Enzym który widzi światło – dr hab. Beata 
Myśliwa-Kurdziel

•	 Roślinne ratownictwo chemiczne – dr hab. 
Dariusz Latowski

Współpraca z  V liceum zaczęła się trzy lata 
temu od jednej prelekcji i z roku na rok nabiera 
większego rozmachu – szkoła wraz z WBBiB re-
alizuje również projekt o  nazwie „Metabolizm 
komórki a czynniki toksyczne" w ramach akcji 
Uniwersytet Młodych Wynalazców zainicjowa-
nej przez MNiSW oraz MEN.

Warsztaty dla licealistów z Raciborza
28 marca 2015 r. na Wydziale odbyły się warsz-
taty laboratoryjne dla uczniów II LO im. Adama 
Mickiewicza w  Raciborzu. W  ramach projektu 
pod nazwą „Szkoła Młodych Talentów” licealiści 
wzięli udział w wykładzie na temat cytrulinacji 

wygłoszonym przez Mariusza Gogóla 
(finalistę polskiej edycji konkursu Fame-
Lab a  zarazem doktoranta w  Zakładzie 
Biochemii Analitycznej) oraz w  zaję-
ciach praktycznych.

W  przygotowanie doświadczeń dla 
uczniów włączyło się kilka zakładów 
WBBiB. Zajęcia wzbudziły żywe zainte-
resowanie wśród uczniów, którzy zada-
wali wiele pytań i  z  chęcią włączali się 
w  prowadzenie eksperymentów. Jak 
można się przekonać poniżej, spektrum 
poruszanych zagadnień było bardzo 
szerokie:
 
•	 Kolorowy świat roślin – doświadcze-

nia z barwnikami roślinnymi (Zakład 
Fizjologii i Biologii Rozwoju Roślin),

•	 Biooptyka (Zakład Biofizyki),
•	 Oczyszczanie białek rekombinowa-

nych (Zakład Biotechnologii Roślin),
•	 Metody oceny stanu roślin (Zakład 

Fizjologii i Biochemii Roślin),
•	 Podstawowe metody pracy w labo-

ratorium mikrobiologicznym (Za-
kład Mikrobiologii),

•	 Mikroskopia kontrastowo-fazowa 
i  fluorescencyjna (Zakład Biologii 
Komórki).

Dodatkowo, w  ramach projektu 1 
kwietnia w II LO w Raciborzu odbyły się wykła-
dy na temat indukowanych pluripotencjalnych 
komórek macierzystych wygłoszone przez 
prof. dr hab. Alicję Józkowicz z  Zakładu Bio-
technologii Medycznej. Wzięło w  nich udział 
około 120 osób.

cd. s. 84
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„N-ZYME”

Na zakończenie całej akcji uczestnicy 

warsztatów otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

Wzmianki o wspólnym przedsięwzięciu WBBiB 

UJ i II LO pojawiły się na lokalnych stronach in-

ternetowych powiatu raciborskiego.

Wizyta na andrychowskim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku
5 marca dr hab. Przemysław Płonka gościł w An-

drychowie, gdzie na tamtejszym Uniwersytecie 

Trzeciego Wieku wygłosił wykład poświęcony 

niezwykłej rodzinie Kostaneckich (dla przypo-

mnienia – felieton o tym zasłużonym dla nauki 

rodzie zamieściliśmy w 27 numerze „Tripletu”). 

Wizyta nie była przypadkowa – nasz stały 

felietonista jest andrychowianinem z  pocho-

dzenia, na UTW wykładał już po raz piąty, zaś 

w  latach 1998-2004 pisywał dla lokalnego pi-

sma „Nowiny Andrychowskie”.

„NOBEL” Na ostatnim walnym zebraniu członkowie koła 

zadecydowali o  nadaniu prof. Jerzemu Do-

bruckiemu tytułu Honorowego Członka Koła 

Studentów Biofizyki „Nobel”. Oficjalne nadanie 

tytułu odbyło się podczas marcowego posie-

dzenia Rady Wydziału. Mieliśmy za co dzięko-

wać Panu Profesorowi, był bowiem opiekunem 

„Nobelków” przez jedenaście lat. W tym czasie 

Koło prężnie się rozwijało i zrealizowało wiele 

udanych projektów.

Pierwsze miesiące roku oznaczają dla nas za-

wsze pełną mobilizację ze względu na zbliża-

jącą się wielkimi krokami Międzynarodową 

Konferencję Studentów Biofizyki. Przed konfe-

rencją cotygodniowe noblowe spotkania oży-

wają, a ogrom przygotowań wymusza ujawnia-

nie nowych talentów organizacyjnych.

Katarzyna Radoń

Nowy rok członkowie koła „N.zyme” rozpoczęli 

od pozyskania środków na kontynuację projek-

tu badawczego. Udało się i przedsięwzięcie pod 

tytułem „Synteza nanocząstek magnetycznych 

metodą strąceniową z immobilizacją kwasu ni-

trylotrioctowego, charakterystyka spektrosko-

powa oraz optymalizacja oczyszczania białek 

z  wykorzystaniem otrzymanych nanocząstek” 

rozpoczęto już 24 lutego (przewidywana data 

zakończenia projektu to maj 2015). 

16 marca w  czasie Dnia Otwartego Uni-

wersytetu Jagiellońskiego studenci z „N.zymu” 

pełnili dyżur przy stoisku wydziałowym i odpo-

wiadali na pytania uczniów zainteresowanych 

studiami na WBBiB. 

Ostatnim, ważnym punktem minionego 

kwartału było Walne Zgromadzenie, które od-

było się 26 marca 2015 roku. W  jego trakcie 

omówione zostały sprawy bieżące oraz plany 

na przyszłość. Tym razem, prócz nauki N.zymo-

wicze postawili również na integrację, efektem 

czego są przygotowania do wspólnego wyjaz-

du „pod chmurkę”.

Małgorzata Mnich
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A TO CI HISTORIA!
Po brzytwie…

Podążając za myślą przewodnią felietonu o teologii w nauce nieuchronnie natrafiamy na najważ-

niejszego teologa dla wielu naukowców, ba, jednego z najczęściej cytowanych, i to również przez 

naszych Kolegów i Koleżanki. Jeszcze studenciem będąc, piszący te słowa otrzymał do poprawy 

sprawozdanie z ćwiczeń od jednego z naszych Profesorów, wówczas „zaledwie” doktora, w któ-

rym jako reprymenda grzmiał cytat: „Nie mnóżmy bytów ponad potrzeby!” 

Jakże trudno zatem będzie pogodzić się z faktem, iż sam ów cytat jest takim „rozmnożonym 

bytem”… W dziełach Williama of Ockham (albo być może Occam; ok. 1280 – ok. 1349) to sformu-

łowanie, „Numquam ponenda est pluralitas sine necessitate” („Bez konieczności nie należy zakładać 

wielości”), explicite nie występuje1,2. Pojawia się dopiero w XVII wieku, wraz z pojęciem „Brzytwy 

Ockhama”, w pismach Liberta Froidmonta (Libertusa Fromondusa; 1587-1653), filozofa i teologa 

belgijskiego1. 

Ockham posługiwał się narzędziem nazwanym od jego nazwiska (miejsca pochodzenia), jako 

przydatną zasadą rozumowania naukowego (tzw. „Zasadą ekonomii”), będącą w istocie jedynie 

otwartą formułą, przydatną zasadą, stosowaną przez rzesze filozofów, włączywszy w nie Platona 

(„Parmenides”) i Arystotelesa („Fizyka”). A dla Ockhama… gwarantem poprawności rozumowa-

nia1. 

Pojawiają się tu co najmniej dwa poważne problemy będące przyczyną błędów, które popeł-

niamy na co dzień w pracy naukowej nadużywając Ockhama1. Czym są owe „potrzeby”, ponad 

które nie mnóżmy? I co to znaczy „kilka”? Innymi słowy, co określa liczbę i charakter bytów, któ-

rych istnienie MOŻNA założyć? JAKIE to byty? Ockham sugeruje, że to przede wszystkim sam Bóg 

(nie zajmuj się zatem, naukowcze, niczym, co nie dotyczy bezpośrednio lub pośrednio Boga, bo 

nie warto). Ale jest ich (owych bytów) więcej, „kilka”. Arystoteles, a za nim Ockham i Heinzmann1 

sugerują: przyjmijmy raczej kilka pewnych, tyle, ile trzeba. Czyli ile!?2. Sama „Brzytwa Ockhama”, 

nawet jeśli ostra, nie stanowi dowodu na nie istnienie owych bytów niepotrzebnych. Nie jest 

też dowodem na istnienie owych bytów POTRZEBNYCH, czymkolwiek i kimkolwiek by nie były. 

Pamiętajmy: człowiek (a zatem i naukowiec) nie posiada wiedzy absolutnej, nie wie więc z całą 

pewnością, czym jest owa „niezbędna potrzeba”2. A „Brzytwa Ockhama” jest narzędziem dającym 

(przynajmniej według samego mistrza, ale też setek jego zwolenników) pewność poprawności 

rozumowania, nie zaś istnienia bytu, którego owo rozumowanie dotyczy1,2. 

Jakie zatem błędy popełniamy stosując „Brzytwę Ockhama”, poza przypisywaniem mu explici-

te zacytowanych słów? Po pierwsze – sami wymyślamy kryteria przydatności bytów (na przykład 

biologicznych), a po drugie, co znacznie gorsze, na ostrzu brzytwy stawiamy istnienie, bądź nie-

istnienie wygodnych i niewygodnych nam bytów (w tym biologicznych). Podkreślmy – „Zasada 

ekonomii” jest zasadą rozumowania, nie zaś narzędziem , za pomocą którego można udowodnić 

istnienie, bądź nie istnienie owych bytów.

Zastanówmy się jeszcze raz: czy słusznie zaprzeczamy istnieniu „zbędnych” bytów, skoro nie 

do końca rozumiemy, na czym owa „zbędność” polega? Brzytwą można się nieźle pokaleczyć…

Przemysław M. Płonka

1. Heinzmann R, „Filozofia średniowiecza”, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1999, str. 242-244.

2. Spade PV, Panaccio C (2011), hasło William of Ockham w  The Stanford Encyclopedia of Philosophy 

(Fall 2011 Edition), Zalta EN, ed. Stanford, Stanford University, http://plato.stanford.edu/archives/

fall2011/entries/ockham/ (8 września 2015 r.)

2



27 stycznia 2015 r.
Prof. Irving L. Weissman (dyrektor Stanford 
Institute of Stem Cell Biology and Regenerative 
Medicine, Stanford University, Kalifornia, USA). 
Wykład pt. Normal and neoplastic stem cells. 
Gość Zakładu Biotechnologii Medycznej.

2-21 lutego 2015 r.
Mgr Jelena Stanojević i dr Dragan Cvetković 
(Faculty of Technology, University of Nis, Lesko-
vac, Serbia). Goście Zakładu Fizjologii i Bioche-
mii Roślin.

2-6 marca 2015 r.
Prof. Hiroshi Hirata (Hokkaido University, 
Sapporo, Japonia). Cykl wykładów: Basics of 
electron paramagnetic resonance (EPR), History 
of EPR imaging, Spin probes and applications, 
Applications of EPR spectroscopy and imaging. 
Wizyta w  ramach projektu „Społeczeństwo, 
Technologie, Środowisko” (interdycyplinarne 
studia doktoranckie, SET) realizowanego na UJ 
od 2011 r. z funduszy Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.

Cykl wykładów Krakowskiego Oddziału Pol-
skiego Towarzystwa Biochemicznego „Her-
batka przy Gronostajowej”:

25 marca 2015 r.

dr hab. Martyna Elas (Wydział Biochemii, Bio-

fizyki i Biotechnologii UJ). Wykład pt. „Kryminał, 

zawiść i intrygi naukowe, czyli historia odkrycia 

tlenu”.

28 stycznia 2015 r.

prof. dr hab. Ryszard Markiewicz (Wydział 

Prawa i  Administracji UJ). Wykład pt. „Prawo 

autorskie dla nauczycieli akademickich”.
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