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INNOWACJE | INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI PAN W OLSZTYNIE ROZWIJA CENTRUM DOSKONAŁOŚCI BIOANIREP

Laboratoria doskonałe
Bez nowoczesnego zaplecza
badawczego efektywna współpraca placówek naukowych
z gospodarką nie jest możliwa.
Przedsiębiorstwa sektora rolnospożywczego, weterynaryjnego
i farmaceutycznego nieustannie poszukują innowacyjnych
rozwiązań, co wymaga realnej
współpracy z nauką. Instytut
Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
w Olsztynie oferuje taką właśnie
współpracę. Realizacja projektu
„Wyposażenie i modernizacja
zintegrowanych laboratoriów
naukowo-badawczych Centrum Doskonałości BIOANIREP”
POIG.02.01.00-28-159/08 wymiernie przyczynia się do jej rozwoju.

W

ramach projektu powstają
Zintegrowane Pracownie
Biologii Molekularnej, Proteomiki, Biotechnik i Biotechnologii Rozrodu oraz Immunodiagnostyczna. Wiosną tego roku
ukończono ich modernizację.
Do pracowni zakupiono już
większość z zaplanowanej aparatury naukowo-badawczej na
łączną kwotę 4 500 000 zł. W
ciągu najbliższych trzech miesięcy wszystkie pracownie osiągną pełną zdolność badawczą.
Utworzenie Zintegrowanych Pracowni, dysponujących
wysoce innowacyjnym wyposażeniem, jest dla Instytutu do-

Prace badawcze nad doskonaleniem technik kriokonserwacji
nasienia zwierząt pozwolą na zachowanie bioróżnorodności
niosłym skokiem jakościowym,
umożliwiającym prowadzenie
badań naukowych na światowym poziomie. Rezultatem
tych badań będzie opracowanie innowacyjnych rozwiązań,
które znajdą różnorodne zastosowania w gospodarce. W sektorze biotechnologii i farmakologii weterynaryjnej ocenią
one skuteczność nowych terapii
przeciwzapalnych i antynowotworowych oraz nowoczesnych
metod kontroli rozrodu i produkcji zwierząt.
Także profilaktyka i terapia schorzeń nowotworowych
u zwierząt stanowi coraz szer-

szy problem – ta choroba cywilizacyjna dotyka nie tylko
ludzi. Dostępność leków antynowotworowych dla zwierząt jest znikoma. Dzięki realizacji projektu BIOANIREP
prowadzone będą prace naukowo-badawcze w kierunku
opracowania terapii chorób nowotworowych u zwierząt.
Nowe możliwości badawcze pozwolą również na opracowanie niskoantygenowego
produktu spożywczego, który
może mieć zastosowanie w immunoterapii uczuleń pokarmowych. Taki rodzaj immunoterapii jest złożonym zagadnieniem

i niewiele laboratoriów na świecie podejmuje prace badawcze
w tym kierunku.
Realizacja projektu wymiernie wpłynie na badania rozrodu
ryb oraz bydła i trzody chlewnej. Rozród zwierząt jest najbardziej newralgicznym momentem ich hodowli. Wyniki badań
pozwolą na zwiększenie wydajności rozrodczej i produkcyjności zwierząt gospodarskich i ryb,
co poprawi konkurencyjność
polskiego rolnictwa. Projekty badawcze obejmą wykorzystanie metod proteomicznych
i biologii molekularnej w celu
pełnego zrozumienia regulacji
i kontroli rozrodu zwierząt gospodarskich oraz zwierząt dziko żyjących. Analizy te zidentyfikują geny i białka (jak i zmiany
w ich ekspresji), które mają kluczowe znaczenie w procesach
rozrodczych zwierząt. Wszechstronne zrozumienie tych procesów umożliwi zwiększenie
zapładnialności oraz poprawienie metod synchronizacji rui
u ssaków, sterylizacji zwierząt
domowych i ryb, a także produkcji gamet.
Z kolei prace badawcze nad
doskonaleniem technik kriokonserwacji nasienia zwierząt
pozwolą na ochronę zagrożonych gatunków i odmian,
a tym samym na zachowanie
bioróżnorodności.

Z innowacyjnych rozwiązań skorzystają firmy farmaceutyczne i hurtownie leków weterynaryjnych, firmy
produkujące weterynaryjny
sprzęt diagnostyczny i techniczne urządzenia obsługi rolnictwa, przedsiębiorstwa prze-

mysłu spożywczego, lekarze
weterynarii i hodowcy zwierząt, ośrodki ochrony zwierząt, a także gospodarstwa rolne i hodowlane.
Andrzej Majewski

Więcej na
http://bioanirep.pan.olsztyn.pl
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Cukry – Surowce
Doskonałe

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk w Krakowie realizuje projekt „Opracowanie
technologii otrzymywania
nanostrukturalnych katalizatorów tlenkowych do oczyszczania powietrza z toksycznych, lotnych związków organicznych” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- PO Innowacyjna Gospodarka
2007-2013.

Instytut Genetyki Roślin
Polskiej Akademii Nauk jest
koordynatorem projektu
„Narzędzia biotechnologiczne
służące do otrzymywania
odmian zbóż o zwiększonej
odporności na suszę”, realizowanego ze środków Programu
Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 1.3.1 w ramach
Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego Genetyki i Genomiki Stosowanej POLAPGEN
(www.polapgen.pl), w skład
którego wchodzi 10 placówek naukowych i dwie firmy
hodowlane.

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk (IChO PAN)
należy do ścisłej czołówki jednostek naukowych w dziedzinie
nauk chemicznych w skali międzynarodowej. Zasadniczym
kierunkiem badawczym IChO
jest rozwój metodologii syntezy organicznej, m.in. otrzymywanie związków w postaci
optycznie (enancjomerycznie)
czystej. Jest to zgodne ze światowymi trendami rozwoju chemii organicznej. Współczesna
medycyna wymaga optycznie
czystych leków, gdyż związki
aktywne biologicznie są zwykle
pojedynczymi enancjomerami.
Wysoka czystość optyczna substancji terapeutycznych ma
zatem kluczowe znaczenie.
Celem Projektu „Cukry jako
surowce odnawialne w syntezie
produktów o wysokiej wartości
dodanej” (POIG 1.1.2.) jest rozwój metodologii otrzymywania
takich właśnie substancji.

L

otne związki organiczne
to m.in. rozpuszczalniki powszechnie stosowane
w przemyśle do wytwarzania farb, lakierów, tworzyw
sztucznych, do procesów
ekstrakcji, a także do mycia
i odtłuszczania powierzchni. Ulatniające się w trakcie
produkcji pary tych substancji, ze względu na swoją
toksyczność, a często także
kancero- i mutagenny charakter, stanowią bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Projekt,
o akronimie VOX, proponuje opracowanie technologii
otrzymywania skutecznych
i niedrogich katalizatorów
umożliwiających całkowite spalenie toksycznych zanieczyszczeń zanim przedostaną się do atmosfery.

Do produkcji katalizatorów
o innowacyjnej formule wykorzystane zostaną syntetyczne minerały warstwowe, których specyficzna
struktura pozwala na wymieszanie aktywnych katalitycznie pierwiastków na
poziomie atomowym. Prowadzi to do powstania nanostruktur o unikatowych
właściwościach, nieosiągalnych przy zastosowaniu innych metod syntezy. Pilotowe badania wskazują, że
tak zaprojektowane katalizatory tlenkowe dorównują aktywnością katalizatorom z metali szlachetnych,
stanowiąc równocześnie
materiały znacznie mniej
kosztowne. Popytu na katalizator należy oczekiwać zarówno ze strony dużych zakładów przemysłowych, jak
i małych i średnich przedsiębiorstw, np. zakładów
poligraficznych, firm zajmujących się impregnacją
drewna konstrukcyjnego i
lakierni samochodowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Andrzej Majewski

P

rojekt jest odpowiedzią na obserwowane
coraz większe przesuszenie środowiska naturalnego w Polsce, szczególnie
na Niżu Polskim. Hodowcy jak dotąd nie mają narzędzi, które umożliwiałyby
im prowadzenie hodowli zbóż odpornych na niedobór wody. Rezultatami
badań przeprowadzonych
w ramach projektu POLAPGEN-BD będą właśnie takie
narzędzia: ideotyp odmiany
charakteryzującej się optymalnymi cechami odporności na niedobór wody, molekularne i morfologiczne
markery do selekcji form odpornych na suszę oraz metody oceny odporności na su-

szę oparte na wskaźnikach
fizjologicznych i fizycznych.
Ponadto utworzony zostanie katalog form jęczmienia (odmian i linii mogących
stanowić materiał wyjściowy do hodowli), zawierający informacje o cechach,
genach i parametrach determinujących odporność na
suszę.
Badania dotyczyć będą
głównie jęczmienia jarego,
jako że w polskim rolnictwie ma największe znaczenie wśród zbóż jarych, a także dlatego, że zboża jare są
bardziej narażone na suszę
niż ozime.
Oparcie selekcji o metody biotechnologiczne skróci proces hodowli nowych
odmian i zmniejszy jej
koszty. Projekt przyspieszy
postęp biologiczny w rolnictwie oraz zwiększy konkurencyjność polskich firm
hodowlanych.
Wartość dodana projektu
dla gospodarki jest szacowana na 50 mln zł w ciągu 5 lat,
licząc tylko zyski wynikające ze sprzedaży nowych odmian zbóż oraz z uzyskania
zwiększonego plonu w warunkach niedoboru wody.
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I

stotą Projektu jest udoskonalenie i/lub opracowanie nowych metod syntezy związków o ważnych
funkcjach biologicznych
z cukrów - tanich, łatwo dostępnych odnawialnych surowców. Czystość enancjomeryczna cukrów prostych
pozwala na kontrolowaną
syntezę optycznie czystych
produktów. W tak zmody-

fikowanej syntezie związków o istotnej czynności
biologicznej cukry stanowią
fragmenty cząsteczek chemicznych, bądź są ich analogami. Otrzymane produkty mogą być substancjami
czynnymi leków generycznych lub/ i potencjalnymi
terapeutykami, blokującymi np. nieprawidłowo działające enzymy, zapobiegając w ten sposób chorobom
wynikającym z wadliwego
metabolizmu. Modyfikacja
naturalnych disacharydów
(w tym sacharozy) i cyklicznych oligomerów cukrów
(cyklodekstryny) umożliwia otrzymanie produktów o ogromnym znaczeniu
w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym.
Projekt jest realizowany
przez Konsorcjum naukowe złożone z Instytutu Chemii Organicznej PAN, Instytutu Chemii Fizycznej PAN,
Uniwersytetu Łódzkiego,
Politechniki Warszawskiej,
Uniwersytetu Gdańskiego
i Politechniki Śląskiej.
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