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Pod kierunkiem polskiego naukowca powstał sztuczny rybosom
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Naukowcy obserwują nowotwór... przez
okno w brzuchu myszy

W warunkach naturalnych rybosomy
znajdują się wewnątrz komórek
żywych organizmów, gdzie
odpowiadają za syntezę białek.
Naukowcy z Uniwersytetu w
Manchesterze, pod kierunkiem dr
Bartosza Lewandowskiego, stworzyli
syntetyczną kopię tego organellum.
Artykuł na ten temat publikuje
najnowszy numer tygodnika
„Science”.
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W przeszłości naukowcy i inżynierowie

wielokrotnie inspirowali się się rozwiązaniami,

jakie w toku ewolucji wypracowała natura.

Ostatnio coraz częściej efektem takiej inspiracji są

tzw. syntetyczne maszyny molekularne: cząstki

lub ich układy zbudowane przez człowieka,

które niczym roboty wykonują pewne

zaprogramowane zadania. Mogą poruszać się

po wyznaczonych torach, obracać, zmieniać swoje

własności fizyczne pod wpływem zewnętrznego impulsu, np. światła.

Sztuczny rybosom dra Lewandowskiego jest wyjątkową maszyną tego rodzaju, bo w warunkach

laboratoryjnych dokonał syntezy prostego związku organicznego (tzw. trójpeptydu).

Zbudował go niejako z cząstek składowych (aminokwasów). – To pierwszy syntetyczny układ, który

wykonuje tak skomplikowane zadanie – wyjaśnia Newsweekowi.pl dr Lewandowski.

Newsweek Nauka: Raport Specjalny

Sztuczny rybosom nie powstał jednak po to, by zastępować jego naturalne

odpowiedniki w żywych komórkach. Badania nad takim tworem prowadzą inni naukowcy, np.

prof. George Church z Uniwersytetu Harvarda.
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Rybosom dra Lewandowskiego jest raczej narzędziem, którego w przyszłości ludzie będą

mogli używać do rozmaitych zadań. Na przykład w medycynie do regeneracji tkanek czy w

nanotechnologii bądź chemii materiałowej do syntetyzowania materiałów o pożądanych

właściwościach. – Na razie jednak jesteśmy na początku drogi do tych praktycznych zastosowań

molekularnych maszyn – twierdzi dr Lewandowski.

Kolejne jej etapy to tworzenie sprawniejszych układów syntetyzujących dużo bardziej skomplikowane

cząstki, takie jak proteiny, polisacharydy czy polimery.

Czytaj też: Menedżer naukowcem

Dr Bartosz Lewandowski trafił do międzynarodowego zespołu prof. Davida Leigh dzięki stypendium

„Kolumb” Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Początkowo na Uniwersytet w Edynburgu, skąd

przeniósł się do Manchesteru. Przed wyjazdem z kraju pracował w Instytucie Chemii Organicznej

PAN.
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Pod kierunkiem polskiego naukowca powstał ....
Czyli potwierdzenie tezy , że w Polsce nic nie da się zrobić , nic osiągnąć , nawet w badaniach
naukowych . Smutne .

Za dużo
mleka to

niezdrowo
Mleko jest ważnym

składnikiem dziecięcej
diety, źródłem witaminy
D i wapnia. Jeśli jednak
pije się go za dużo, to

może utrudniać
wchłanianie żelaza w

organizmie i być
przyczyną anemii –

ostrzegają naukowcy.

Życie bez
dezodorantu?

Naukowcy zlokalizowali
mutację genetyczną, która
występuje u 2 proc. ludzi

(760000 Polaków) i sprawia,
że gruczoły potowe pod
pachami nie wydzielają

nieprzyjemnych zapachów.
Mimo to 75 procent osób z
taką mutacją wciąż używa

dezodorantu.

Komputer
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gazeta
Już niedługo komputer
będzie można zwinąć w
rulon jak kartkę papieru.
To dobra wiadomość dla
tych, którzy lubią nowe
technologie, ale gazety,

książki i dokumenty
wciąż wolą czytać

na tradycyjnym papierze.
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