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Jak przewidzieć struktury białek?
Dr Makowski pracuje nad potencjałem opartym na prawach fizyki opisującym oddziaływania
pomiędzy łańcuchami bocznymi reszt aminokwasowych znajdujących się w peptydach i białkach. Jak
mówi, badania te - choć teoretyczne - mogą w przyszłości zastąpić eksperyment.
Wyróżniony przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej doktor odbył dwuletni staż naukowy na Cornell

University w Stanach Zjednoczonych. Po stażu wyjeżdżał tam jeszcze dwukrotnie. Pracował w grupie
prof. Harolda A. Scheragi, który od około 20 lat współpracuje z rodzimym ośrodkiem Makowskiego.
Pionierem przecierającym szlaki w USA był prof. Adam Liwo z Wydziału Chemii Uniwersytetu
Gdańskiego. "Prof. Liwo i Scheraga opracowali pole siłowe, czyli - mówiąc najprościej - równania
opisujące hiperpowierzchnię energii. W oparciu o sekwencję aminokwasową wspomniane pole siłowe
pozwala na przewidywanie struktury peptydów i białek. To pole siłowe jest obecnie udoskonalane,
a ja pracuję nad jednym z członów opisującego go równania" - tłumaczy dr Makowski.
Naukowiec dodaje, że wprawdzie współczesne metody obliczeniowe nie są w 100 procentach
doskonałe, ale pozwalają na dokonanie selekcji i najlepszego wyboru cząstek do dalszych badań.
Podkreśla, że wiąże się to ze znacznym obniżeniem kosztów badań.
W swojej pracy doktorskiej Mariusz Makowski badał oraz modelował równowagi kwasowo-zasadowe
metodami mechaniki kwantowej oraz dynamiki molekularnej. "Cześć mojej pracy doktorskiej
stanowiła wstępne badania do tego czym się obecnie zajmuję. W swojej pracy doktorskiej
symulowałem układy, w których dochodzi do częściowego przeniesienia protonu w wyniku czego
tworzyły się kompleksy stabilizowane wiązaniami wodorowymi" - opisuje doktor.
Jak wyjaśnia, wiązanie wodorowe odgrywa bardzo ważną rolę m.in. w stabilizacji układów
biologicznych jakimi są białka, kwasy nukleinowe. Dzięki mostkom wodorowym łańcuchy
polipeptydów i licznych białek utrzymują się w postaci skręconej, jak gdyby nawinięte były na
powierzchnie śruby.
Dr Makowski uważa, że nauka nie ma i nie powinna mieć granic. "Podczas wyjazdu na staże można
podpatrzeć jak pracuje się w innych grupach. Zawiera się nowe kontakty naukowe i towarzyskie" wylicza. Naukowiec przyznaje również, że wyjazdy na staże to często jedyna możliwość zrealizowania
własnych celów badawczych. Jego zdaniem, wiele zadań zwłaszcza eksperymentalnych jest w Polsce
trudna do wykonania ze względu na brak odpowiedniego sprzętu, na który wiele ośrodków
naukowo-badawczych nie może sobie pozwolić.
PAP - Nauka w Polsce, Agnieszka Uczyńska
http://laboratoria.net/aktualnosci/5032.html
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Terapie długodziałające szansą na poprawę
życia z HIV
Wydłużają one odstępy miedzy kolejnymi dawkami/
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Wiedza o kryzysie ma ogromne znaczenie w
sytuacji wojny
Kryzys związany z wojną wpływa na każdego z nas.
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Pokutuje przekonanie, że piorun może
uderzyć nas tylk w górach
A w mieście jest bezpiecznie?
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1/500 mężczyzn ma dodatkowy chromosom
płciowy
Takie zaburzenie wiąże się z większym ryzykiem różnych chorób.
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Bakterie powodujące dur brzuszny coraz
bardziej oporne na antybiotyki
Informuje pismo „The Lancet Microbe”.
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Udało się stworzyć uniwersalną komórkę
macierzystą
„To święty graal biologii” - mówią badacze.
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Sztuczna inteligencja wskazuje najkrótszą
drogę do szczęścia
Autorzy wykorzystali dane z amerykańskiego badania „Midlife in the US”.
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Próbki z Marsa na Ziemię?
Polacy pracują nad takim rozwiązaniem.
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