Innowacje w badaniach genetycznych
dziêki voucherom badawczym

Zmniejszyæ ryzyko
zachorowania
Jedn¹ z takich chorób jest
rak piersi, choroba, za któr¹ obwinia siê mutacje w genach
BRCA1 i BRCA2. Us³yszeliœmy
o nich kilka miesiêcy temu wszyscy za spraw¹ Angeliny Jolie,
amerykañskiej aktorki. Wiosn¹
og³osi³a ona, ¿e podda³a siê profilaktycznej mastektomii, a wiêc
zabiegowi usuniêcia gruczo³ów
piersiowych. Zdecydowa³a siê
na ten krok, bo kobiety w jej rodzinie umiera³y na raka piersi,
a u niej samej równie¿ wykryto
niebezpieczn¹ mutacjê genow¹.
Postanowi³a wiêc nie czekaæ na
rozwiniêcie siê choroby. - Kiedy
dokonuje siê wyciêcia gruczo³u
piersiowego, usuwa siê tkankê
gruczo³ow¹ i wydzielnicz¹, które
mog¹ byæ Ÿród³em nowotworu wyjaœnia dr Jakub Czarny. - Po
jej usuniêciu ryzyko zachorowania jest du¿o mniejsze.
Zanim jednak jakakolwiek
kobieta, w tym i Angelina Jolie,
zdecyduje siê na profilaktyczn¹
mastektomiê, najpierw przechodzi badania genetyczne, które
potwierdzaj¹ b¹dŸ wykluczaj¹
istnienie mutacji genowych.

Zbadaæ jak najwiêcej
Dziêki wczeœniejszej wspó³pracy z Instytutem Chemii Bioorganiczej PAN w Poznaniu,
w³aœciciele bydgoskiego IGS
uzyskali odpowiedŸ na pytanie,
jakie inne mutacje w genach
BRCA1 i BRCA2 powinny byæ
badane w pierwszym rzêdzie,
bo s¹ najczêstsz¹ przyczyn¹
zachorowañ na raka piersi. Sami wykonywali ju¿ w tym czasie
analizê ca³ych genów, jednak
jest to badanie doœæ kosztowne,
na które niewiele kobiet jest
w stanie sobie pozwoliæ. Chodzi³o wiêc o to, by spoœród
wszystkich mutacji wytypowaæ

te, na które rzeczywiœcie trzeba
mieæ baczenie w pierwszym
rzêdzie, bo s¹ odpowiedzialne
za ogromn¹ wiêkszoœæ spoœród
ogó³u zachorowañ. W efekcie
wytypowano 100 mutacji genów, które s¹ odpowiedzialne
za 98 procent wszystkich zachorowañ na raka piersi. Na tej
podstawie, ju¿ w IGS, opracowano technikê wykonywania takiej analizy.
Nie by³oby to jednak mo¿liwe, gdyby nie wsparcie ze œrodków europejskich, w tym w ramach vouchera badawczego.
Pieni¹dze, które IGS pozyska³a
w ten sposób, umo¿liwi³y wspó³pracê z poznañskim instytutem,
przeprowadzenie niezbêdnych
badañ, zakup czêœci potrzebnego sprzêtu.
- Jako przedsiêbiorcy, musimy wytwarzaæ produkty na œwiatowym poziomie, bo inaczej nie
moglibyœmy konkurowaæ z innym produktami - nie ma w¹tpliwoœci dr Jakub Czarny. - Stale
wiêc musimy je udoskonalaæ,
ju¿ myœlimy wiêc o tym, by
w przysz³oœci oferowaæ test
obejmuj¹cy ca³oœæ mutacji genowych za rozs¹dn¹ cenê, dwa
- trzy razy ni¿sz¹ ni¿ obecnie.
Planujemy te¿ nastêpne projekty badawcze. Nasze wspó³dzia³anie z instytucjami naukowymi
nie jest wiêc jednorazowe.
Zw³aszcza, ¿e takie kontakty
maj¹ wymiar nie tylko badawczy, ale i presti¿owy. W œlad za
takim wspó³dzia³aniem id¹ bo-

wiem na przyk³ad zaproszenia
do wyg³oszenia wyk³adów. Podczas naszych wyk³adów dla
uczestników studiów doktoranckich Instytutu Chemii Bioorganicznej trzeba by³o dostawiaæ
krzes³a...
Wiedzieæ, czego siê chce
Konsekwencj¹ skorzystania
z pomocy oferowanej w ramach

Vouchery badawcze na
przedsiêwziêcie Instytutu Genetyki S¹dowej i ponad 180 innych innowacyjnych przedsiêwziêæ w gospodarce województwa kujawsko-pomorskiego realizowane by³y ze œrodków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, Oœ priorytetowa 5.:
Wzmocnienie konkurencyjnoœci
przedsiêbiorstw, Dzia³anie 5.4.:
Wzmocnienie regionalnego potencja³u badañ i rozwoju technologii. „Program pilota¿owy
w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy”
sta³ siê skutecznym narzêdziem inicjuj¹cym wspó³pracê
miêdzy sektorami biznesu i nauki, co przyczyni³o siê do podnoszenia innowacyjnoœci w regionie i przyspieszy³o transfer
wiedzy.
Ze szczegó³ami projektu
mo¿na zapoznaæ siê
na stronie
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œlina, jak i cz³owiek, ma swój
w³asny, niepowtarzalny kod genetyczny, ustaliliœmy to. Nie by³oby to jednak mo¿liwe bez
wczeœniejszego zrealizowania
prac badawczych, a nastêpnie
zakupu sprzêtu i zatrudnienia
wysoko wykwalifikowanej kadry, dofinansowanego ze œrodków Unii Europejskiej.

www.pomorska.pl/reklama

W naszym kraju badania takie
równie¿ s¹ wykonywane, jednak
w ograniczonym zakresie.
- Standardowy, podlegaj¹cy refundacji test bada istnienie
trzech mutacji w genach, podczas gdy geny BRCA1 i BRCA 2
nale¿¹ do jednych z wiêkszych
genów i sk³adaj¹ siê ³¹cznie
z ponad piêtnastu tysiêcy liter
zapisu genetycznego - mówi
dr Jakub Czarny. - Oznacza to,
¿e w ramach programu badane
s¹ tylko trzy z tych literek. Taki
test jest wiêc niewystarczaj¹cy,
by z du¿ym prawdopodobieñstwem orzec, ¿e u danej kobiety
wystêpuj¹ b¹dŸ nie wystêpuj¹
niebezpieczne mutacje genowe.
Wiedz¹c to, doszliœmy do przekonania, ¿e trzeba zacz¹æ badaæ szersze spektrum.

„Programu pilota¿owego w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy”, który
realizowany jest przez Kujawsko-Pomorski Zwi¹zek Pracodawców i Przedsiêbiorców, by³o
siêgniêcie po kolejne instrumenty dofinansowane ze œrodków
Unii Europejskiej wspieraj¹ce innowacyjnoœæ.
Dziêki temu IGS posiada dziœ
doskonale wyposa¿one laboratorium i jest bardzo nowoczesn¹
placówk¹.
- Niewiele laboratoriów ma
tak kompleksowe wyposa¿enie,
umo¿liwiaj¹ce wykonywanie
tak szerokiego zakresu badañ
i ich du¿¹ automatyzacjê - dodaje dr Jakub Czarny. - Chêæ
dalszego rozwijania siê wymusza wiêc nastêpne dzia³ania,
uczestnictwo w kolejnych projektach. Podstaw¹ jest jednak,
by wiedzieæ, czego siê chce i
znaleŸæ w³aœciwego partnera
oraz, by wszystkie planowane
dzia³ania by³y celowe i zasadne. Pozwala to wdra¿aæ nowe,
ciekawe rozwi¹zania i zyskiwaæ
przewagê. I podejmowaæ ró¿ne
wyzwania. Poniewa¿ zajmujemy siê miêdzy innymi tak¿e genetyk¹ roœlin to w³aœnie w naszym laboratorium wykonane
zosta³o badanie, którego nie
chcia³a siê podj¹æ ¿adna inna
placówka w kraju. By³o to badanie, w ramach którego trzeba
by³o ustaliæ, czy liœcie konopi
indyjskiej pochodz¹ z okreœlonej roœliny. Poniewa¿ ka¿da ro-
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Bydgoski Instytut Genetyki
S¹dowej dzia³a na styku biznesu i nauki, a wiêc na polu, na
którym operuje wci¹¿ niewiele
firm. Choæ Instytut Genetyki S¹dowej kojarzy siê z jednostk¹
naukow¹, to jednak wcale ni¹
nie jest w powszechnym znaczeniu tego s³owa. Jest bowiem
prywatn¹ firm¹, która jednak
prowadzi badania naukowe, jest
nowoczesnym oœrodkiem badawczo-naukowym.
- Skupiamy siê na kilku zakresach dzia³alnoœci. S¹ to genetyka s¹dowa i kryminalistyczna, badania ojcostwa i pokrewieñstwa oraz diagnostyka medyczna, w tym chorób zakaŸnych, a wiêc wirusowych i bakteryjnych oraz chorób o pod³o¿u
genetycznym, w tym nowotworowych - t³umaczy doktor Jakub
Czarny, ekspert genetyki s¹dowej, wspó³w³aœciciel Instytutu
Genetyki S¹dowej. I dodaje, ¿e
szacuje siê, i¿ od piêciu do dziesiêciu procent zachorowañ na
nowotwory jest konsekwencj¹
odziedziczonej predyspozycji do
zachorowania oraz, ¿e u osób
maj¹cych takie predyspozycje
choroba nowotworowa mo¿e
pojawiæ siê wczeœniej ni¿ u osób
bez takiego obci¹¿enia, mo¿e
te¿ przebiegaæ w bardziej gwa³towny sposób.

og³oszenia

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku zak³ada wspieranie innowacyjnych przedsiêbiorstw i jako jedn¹ z kluczowych bran¿ w województwie, z punktu widzenia innowacyjnoœci, wskazuje biotechnologiê. W „Programie
pilota¿owym w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy”, realizowanym
przez Kujawsko-Pomorski Zwi¹zek Pracodawców i Przedsiêbiorców, przedsiêwziêcia
w bran¿y biotechnologicznej uzyskiwa³y dodatkowe punkty w rankingu. Jednym ze
wspartych przedsiêwziêæ by³ projekt innowacyjny zg³oszony przez Instytut Genetyki
S¹dowej z Bydgoszczy.
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