
ltr|lilion zlotych na ciekatlle hadania
Po niemal milionie zlotych dostato na swoje badania 36 miodych naukowcdw - laure-

atdw konkursu ,Lider", organizowanego przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju.

Laureaci prowadzq badania, ktorych
wyniki mogq byc zastosowane w praktyce.

,,To czym sig zajmujemy to poszukiwanie no-

wych strategii w leczeniu bolu przewleklego.

Bol ostry, kt6ry odczuwamy np. trzymajqc
rgkg nad ogniem to sygnat ostrzegawczy dla

naszego organizmu i to jest bardzo dobre,
bo dzigki temu nie uszkadzamy tkanek. Na-

tomiast w momencie, kiedy dojdzie do wy-
gojenia tkanki, a b6l dalej jest, to ju2 nie jest

korzystne" - powiedziala jedna z laureatek,

biotechnolog dr Katarzyna Starowicz-Bu-
bak z Instytutu Farmakologii PAN.

Jak wyja6nila, w ludzkim organlzmie sq

dwa rodzaje wl6kien nerwowych. Jedne
z nich przewodza,bod2ce dotykowe, a drugie

- bodzce bolowe. U niekt6rych osob do-
chodzi jednak do zaburzefi funkcjonowania
nerwow i wl6kna odpowiedzialne za zmysl
dotyku zaczynajq do m6zgu wysytad sygnaly
b6lowe. Osobom, kt6re dotyka to schorze-
nie, cierpienie sprawia nawet uSciSnigcie

dloni lub zalo2enie ubrania. ,,Wiemy, ze jest

taka substancja, kt6ra sig nazywa ananda-
mid i kt6rq wytwarza nasz organizm w mo-

mencie mobilizacji, w momencie stresu. To
jest substancja, kt6ra dziala przeclwb6lowo,

czyli, jezeli w jaki6 sposob mo2emy dzialac
na cos c0 nasz organrzm sam wytwarza, to
byc mo2e to jest jakaS nowa szansa w terapii
b6lu" - wyjasnita.

Z kolei dr in2. Justyna Cybulska
z Instytutu Agrolizyki PAN opracowuje nowy,

teksturotworczy dodatek do 2ywno6ci na

bazie odpadowych surowcow przemyslu
owocowo-warzywnego. Obecnie do najpo-
pularniejszych zaggstnik6w i stabilizator6w
tekstury nalezq skrobia i jej pochodne. Jest

to substancja bardzo dobrze przyswajalna,

metabolizowana, bpdqca 2rodtem energii.
Jednak w dobie coraz wigkszych problemow

zwiqzanych z chorobami cywilizacyjnymi,
do ktorych nale2y m.in. otyloSc, cukrzyca,
nadciSnienie tgtnicze spoZywanie wysoko-
energetycznych positk6w nie jest dla wielu
osob korzystne. Dlatego tez - jak podkreSla

dr Cybulska - istnieje potrzeba zastqpienia
skrobi materialem o dobrych wlaSciwo5ciach

zagqszczajqcych, ale o korzystniejszym

oddzialywaniu na organizm. Do takich sklad-
nik6w nalezq inne polisacharydy, wchodzqce
w sklad roSlinnych Scian kom6rkowych

- celuloza, hemicelulozy, ligniny, pektyny.

Mimo, ze celuloza i jej pochodne figurujq
w wykazle.dozwolonych substancji dodat-
kowych do 2ywnoSci a stosowanie pektyn

nie wymaga znakowania symbolem E,

substancje te sq wykorzystywane w du2o

mniejszej skali niz pochodne skrobi. Poli-
sacharydy Scian komorkowych sq gl6wnym

skladnikiem wytlokow, materiatu ubocznego
w przetworstwie owocowo-warzywnym.
Znaczna czgS6 wytlokow jest traktowana
jako odpad i nie jest zagospodarowywana.
Jest to problem du2ej skali, w Polsce nie ma

zintegrowanego z przetworcami roSlinnych

surowc6w zywno6ciowych systemu przerobu

produkt6w odpadowych. Wigkszo66 kieruje
sig na wysypiska, do kompostowni, przezna-

cza na pasze lub cele energetyczne. Biorqc
pod uwagg potencjal wytlok6w owocowych
i warzywnych pod wzglgdem wlaSciwoSci
technologicznych oraz zdrowotnych mozna
wnioskowai, ze kompleksowo przygotowany
preparat teksturotw6rczy na bazie polisacha-

rydow ro6linnych m6glby byc konkurencyjny
dla popularnie stosowanych dodatkow skro-

biowych - uwaza ddr Cybulska.

Takze w Instytucie Agrofizyki pracuje dr
ini. Magdalena Frqc, kt6ra postawila sobie

za cel opracowanie innowacyjnego biopre-
paratu do polepszenia procesu fermentacji
metanowej odpad6w z przetworstwa owo-
c6w i osad6w z oczyszczalni Sciek6w mle-

czarskich (chodzi o skr6cenie czasu zalega-

nia masy pofermentacyjnej w bioreaktorze
i zmniejszenie ilo6ci masy pofermentacyjnej).

Preparat ten mialby le| przyczyni| sig przy

okazji do maksymalizacji produkcji wysoko-
metanowego biogazu i lepszego zagospoda-
rowania osad6w pofermentacy.jnych.

Planowanym rezultatem projektu jest
rownie2 charakterystyka osadow pofer-
mentacyjnych, ocena ich oddzialywania na

Srodowisko oraz wskazanie racjonalnego
sposobu zagospodarowania tych odpadow.
Potencjalnymi odbiorcami otrzymanych
wynik6w badafi sq przedsigbiorcy sektora

odnawialnych 2rodel energii i przemyslu
rolno-spo2ywczego zainteresowani mozliwo-

Sciq unieszkodliwiania odpadow w procesie

fermentacji metanowej oraz rolnicy zaintere-

sowani zagospodarowaniem osadow pofer-

mentacyjnych.

Inny z,,lider6w", dr Krzysztof Pyrc z Uni-

wersytetu Jagiellotiskiego wyja6nil dziennika-
rzom, 2e jego praca polega na konstruowa-

niu wirus6w mutantow, ktore atakowalyby
tylko komorki nowotworowe. ,,To jest pomyst,

kt6ry ju2 w niekt6rych przypadkach sig udal,

Wirus, kt6ry zaka2a normalne zdrowg tkanki,

rozklada sig na czg6ci i sklada sip go tak
z powrotem, zeby on ju2 nie zakazal normal-

nego zdrowego czlowieka, tylko 2eby tylko
komorki nowotworowe zaka2al. To co nam

normalnie robi krzywdp jest wykorzystywane
do tego, zeby nam pom6c" - powiedzial. Jak
dodal, wirusy jako czqsteczki chemiczne,
a nie 2ywe organizmy, mo2na modyfikowad

metodami chemicznymi i dzigki temu prdbo-

wa6 tak je wyspecjalizowac, Zeby rzeczywi-

Scie atakowaly tylko kom6rki rakowe. Pod-

kre6lil, 2e je6li to sig uda, terapia taka bgdzie

miala o wiele mniej skutkow ubocznych niz

chemioterapia czy radioterapia.

Dyrektor Narodowego Centrum Badalt

i Rozwoju prof. Krzysztof Kurzydlow-
ski powiedzial, 2e poziom wszystkich 113

zgloszonych na konkurs projekt6w byl wy-

soki. Wybrane zostaly najlepsze, ale to nie

znaczy, ze tylko takie, kt6rych sukces jest

z gory zagwarantowany. ,,Nauka musi miei
w sobie wpisane ryzyko. Inaczej to nie jest

nauka, tylko oczywisto6c, Nauka ma zawsze
pierwiastek nieznany i moze co6 nie wyjS6.

Nagradzamy tych, ktorzy podejmujq moZ-

liwie duze ryzyko, czyli siggajq tam, gdzie

inni jeszcze nie siggali" - podkre6lit dyrektor
NCBiR, Zapewnit, 2e program bgdzie kon-

tynuowany w przyszlych latach, a niewyklu-

czone, 2e )eszcze w 201 1 r. uda sig zorgani-

zowa6 kolejnq jego edycjg.

W ramach programu ,,Liderzy" finanso-
wane sq projekty badawcze mlodych na-

ukowc6w (nie'p6zniej ni2 cztery lata po dok-

toracie), ktorzy chcq zorganizowae wlasne
zespoly naukowe. Projekt powinien zakladac
wypracowanie rozwiqzan aplikacyjnych, czyli

mozliwych do zastosowania w gospodarce.

Badania trzeba zrealizowa6 w ciqgu trzech

lat. Program rozpoczql sig w ub. roku.

Agnieszka Kozlowska


