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Biotechnologiczny boom
PROFESJONALNE EKSPERTYZY DLA RYNKU FARMACEUTYCZNEGO Laboratorium Krystalizacji
Białek zainaugurowało swą naukową działalność w 2006 roku. Koordynatorem pomysłu jest dr
Grzegorz Dubin z Wydziału Biotechnologii UJ, stypendysta programu "Akademicka Innowacyjność
dla Małopolski" realizowanego przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju

Uniwersytetu Jagiellońskiego (CITTRU).
Jak podkreśla dr Dubin, prace nad rozwojem laboratorium były możliwe dzięki stypendium CITTRU.
Obecnie stanowi ono światowej klasy placówkę, działalność której po odpowiednich doposażeniu, ma
szansę wykonywać przemysłowe ekspertyzy niezbędne na przykład przy projektowaniu nowych
leków, które tworzone są z uwzględnieniem ich struktury wewnętrznej.
"Jestem przekonany, że wyniki prowadzonych przeze mnie prac przyczynią się do wzrostu potencjału
i konkurencyjności ośrodka małopolskiego, zarówno w sensie badawczym jak i możliwości realizacji
specyficznego zapotrzebowania przemysłu" - podsumowuje dr Dubin.
W jego opinii, inicjatywy takie jak Laboratorium Krystalizacji Białek to kolejne kroki prowadzące do
trwałego wpisania się Krakowa na biotechnologiczną mapę Europy i uczynienia z regionu
konkurencyjnego i nowoczesnego centrum naukowo-technologicznego na skalę światową.
Grzegorz Dubin urodził się i wychował w Krakowie. W latach 1997 - 2002 studiował biotechnologię
na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2007 roku obronił rozprawę doktorską. Jak twierdzi, podjęte
w okresie studiów i doktoratu liczne wyjazdy do zagranicznych ośrodków naukowych odbyte
w ramach szeregu polskich i zagranicznych programów stypendialnych przyczyniły się do
udoskonalenia jego warsztatu badawczego, a także pozwoliły na szerokie spojrzenie na naukę
światową i jej relacje z biznesem. Zdobyte doświadczenia i determinacja, w połączeniu
z przychylnością opiekunów naukowych, pozwoliły Dubinowi na rozwinięcie w ciągu ostatnich lat
samodzielnej działalności badawczo-rozwojowej realizowanej m.in. w ramach projektu
stypendialnego CITTRU.
KRAKÓW STOLICĄ POLSKIEJ BIOTECHNOLOGII
Od kilku lat Kraków staje się potężnym ośrodkiem branży biotechnologicznej. Badania oraz
nauczanie w tym zakresie oferują Uniwersytet Jagielloński (UJ) i Akademia Rolnicza. W Krakowie
funkcjonuje kilkanaście placówek naukowych i instytutów badawczo- rozwojowych, których
działalność wiąże się z sektorem Life Science (tzw. nauki o życiu). Spośród 30 najczęściej
cytowanych polskich naukowców związanych z Life Science, 13 pracuje w krakowskich instytucjach
(m.in. Ryszard J. Gryglewski, Stanisław J. Konturek, Aleksander Koj, Jan Potempa czy Jerzy Vetulani).
"W Krakowie znajduje się około 20 szpitali świadczących usługi biomedyczne. Uniwersytecki Szpital
Dziecięcy oraz Szpital Uniwersytecki, w skład którego wchodzi 37 klinik, przodują w tej dziedzinie" ocenia Piotr Żabicki z CITTRU.
W 2006 roku 33 instytucje naukowe i firmy założyły klaster technologiczny Life Science Krakow,
który ma promować i rozwijać działalność w dziedzinach BIO. W mieście i okolicach działa
kilkanaście znanych i specjalistycznych firm biomedycznych np. Biomed, Apipol i Pliva Kraków,
z którą w kwietniu 2007 roku UJ podpisał oficjalne porozumienie o współpracy.
Żabicki przypomina, że przy wsparciu CITTRU naukowcy z UJ rozwijają działalność przedsiębiorczą,
opierającą się na doświadczeniach, wiedzy naukowej i nowoczesnej aparaturze. "Od kilkunastu lat
działa firma BioCentrum, rozwijają się profesjonalne usługi powstałej na Wydziale Biologii spółki
Biospekt, wkrótce na rynku pojawi się oferta firmy MicroBioLab" - zapowiada przedstawiciel
Centrum.
W ramach programu "Akademicka Innowacyjność dla Małopolski"realizowanych jest 50
innowacyjnych projektów.
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Nieznany gen oporności na antybiotyki
rozprzestrzenił się niezauważony
Niepodobny do żadnego innego gen oporności na antybiotyki niepostrzeżenie rozprzestrzenił się już
na kilka patogenów.
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Ekspert: nie zwlekajmy, w razie udaru
wzywajmy pomoc natychmiast
Ograniczenia związane z walką z epidemią COVID-19 nie obejmują leczenia chorób zagrażających
życiu.
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Badania kliniczne leków do walki z epidemią
Pierwszy z testowanych leków kardiologicznych miałby pomóc w łagodzeniu i skróceniu przebiegu
choroby.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku uruchomił
zdalną naukę dla każdego
W czasie epidemii słuchacze Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą zdalnie uczestniczyć
w zajęciach.
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Co dostarczają przekąski po treningu
dzieciom?
Liczba kilokalorii spożywanych przez dzieci w postaci przekąsek po wysiłku przewyższa liczbę kalorii
spalonych podczas treningu.
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Jak dbać o ręce, gdy często je myjemy i
dezynfekujem
Częste mycie rąk i ich dezynfekcja to teraz podstawa naszego funkcjonowania. Dowiedz się, jak o nie
zadbać.
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Jak koronawirus wpływa na Polaków
Z badań opinii i rynku przeprowadzonych w ostatnim czasie wyłania się bardzo ciekawy obraz życia
społecznego w czasach zarazy.
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Fizycy pokazują, jak splątać cząstki, które nie
miały ze sobą kontaktu
Polscy fizycy pokazali, jak wytworzyć dowolny typ splątania dla cząstek, które nigdy się nie spotkały.
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