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* http://pau.krakow.pl/index.php/O-Prawie-Zamowien-Publicznych-w-nauce.html

Myślę, że winien jestem Państwu opis podjętych 
przez Polską Akademię Umiejętności prób zmiany usta-
wy Prawo Zamówień Publicznych (PZP). Po pierwszym  
publicznym spotkaniu, o którym już pisałem („PAUza 
Akademicka” Nr 182, str. 1), zorganizowaliśmy dwa dal-
sze (6 grudnia i 17 stycznia), poświęcone dyskutowaniu 
konkretnych propozycji. Oprócz reprezentantów KRASP, 
PAN, PAU, NCN, NCBiR, uczelni i instytutów naukowych,  
przybyli Senatorowie RP S. Hodorowicz i K. Wiatr, a także 
przedstawiciele resortów Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
oraz Gospodarki. Był też obecny Prezes Urzędu Zamó-
wień Publicznych (UZP). Zwracało uwagę, że nie przybył 
nikt z resortu Finansów.

Przedstawiciele nauki powtórzyli znane nam wszyst-
kim zastrzeżenia do ustawy, wsparte wieloma drastyczny-
mi przykładami (ich częściowa lista znajduje się na stronie  
internetowej PAU*). Reprezentanci resortów przedstawili 
swoje stanowisko, które w skrócie sprowadza się do po-
stulatu zwiększenia progów dla przetargów na zakupy 
związane z badaniami naukowymi, do granicy „unijnej”,  
czyli 130 tys. euro. Zebrani postulowali dodatkowo wprowa
dzenie kilku drobnych (acz istotnych) poprawek, aby prze
pisy stały się bardziej jednoznaczne i wobec tego mniej 
podatne na restrykcyjne interpretacje kontrolerów. Dokład-
niejsze informacje znajdują się na stronie PAU*.

Propozycje te napotkały jednak opór Prezesa UZP,  
który na spotkaniu 6 grudnia odrzucił zmianę ustawy,  
twierdząc, że w ramach obecnych regulacji wszystkie pro
blemy dadzą się rozwiązać. W zamian obiecał wydanie  
oświadczenia, w którym poda właściwą interpretację prze
pisów ustawy. Zwrócono mu jednak uwagę, że jego 
oświadczenie nie ma mocy prawnej i w związku z tym 
nie będzie wiążące dla organów kontrolnych.

Podczas spotkania 17 stycznia stanowisko Prezesa 
uległo pewnemu złagodzeniu, niemniej ciągle jest, moim 
zdaniem, nie do przyjęcia. Zgadza się na podniesienia 
progów jedynie do 20 tys. euro i ciągle kwestionuje pro-
ponowane zmiany ustawowe. Podtrzymał natomiast go-
towość ogłoszenia „obowiązującej wykładni” przepisów. 
Czekamy obecnie na ten dokument. Jedyne co uzyska-

liśmy, to obietnica, że opracujemy i podpiszemy wspólny  
komunikat, wraz z protokołem rozbieżności. Odpowiedni 
projekt (opracowany przez prof. Jana Środonia) wysła-
łem Panu Prezesowi 25 stycznia. Do tej chwili nie mamy 
odpowiedzi. Nasz projekt dokumentu znajduje się na 
stronie PAU*.

W tej sytuacji pozostaje nam liczyć na skuteczne 
działania resortu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także 
resortu Gospodarki. Szczególnie istotne wydaje mi się 
wsparcie ze strony Ministerstwa Gospodarki (wyrażone 
przez min. Piechocińskiego na naradzie w dniu 21 stycz-
nia), którego kierownictwo doceniło, że badania nauko-
we są fundamentem przekształcenia polskiej gospodarki  
w gospodarkę innowacyjną. A to jest główny priorytet  
polskiej polityki w najbliższych latach, a więc także ważne 
zadanie tego resortu.

Mając tak potężnych sojuszników, pozostaję umiarko
wanym optymistą. Mam wrażenie, że w kręgach politycz
nych dojrzewa opinia, że ustawa PZP winna być znowe-
lizowana. Dla nas ważne są dwie rzeczy: (i) żeby specy-
ficzna sytuacja nauki została w nowelizacji uwzględniona,  
(ii) żeby zmiana nastąpiła szybko. Gorąco więc proszę  
o dalsze i konsekwentne poparcie (jedną z możliwości, 
do której zachęcam, jest dołączenie do akcji na Facebooku:
www.facebook.com/Realizacja.PZP.wiaze.rece.nauce,
zorganizowanej przez zespół z Instytutu IIMCB w War-
szawie). Proszę też o sugestie co jeszcze należy zrobić. 
Będziemy oczywiście monitorowali przebieg wydarzeń  
i informowali o wszystkim na stronie PAU.

ANDRZeJ BIAłAS

PS Z ostatniej chwili: Właśnie dostałem wiadomość,  
że Dyrektor NCBiR (domyślam się, że w porozumieniu  
z p. Minister NiSW) powołuje zespół ekspertów w celu przy-
gotowania założeń do nowelizacji ustawy PZP, „uwzględ-
niającej oczekiwania środowiska naukowego”, a także 
zgodnej z prawem polskim i europejskim.

Prawo Zamówień Publicznych (c.d.)

http://pauza.krakow.pl/182_1_2012.pdf
http://pau.krakow.pl/index.php/O-Prawie-Zamowien-Publicznych-w-nauce.html
http://pau.krakow.pl/index.php/O-Prawie-Zamowien-Publicznych-w-nauce.html
http://pau.krakow.pl/index.php/O-Prawie-Zamowien-Publicznych-w-nauce.html
http://pau.krakow.pl/index.php/O-Prawie-Zamowien-Publicznych-w-nauce.html
www.facebook.com/Realizacja.PZP.wiaze.rece.nauce
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Człowiekowi dla utrzymania zdrowia niezbędne są  
zapasowe komórki nazywane macierzystymi, które rege
nerują te utracone wskutek fizjologicznej wymiany albo  
choroby. O tym fakcie najczęściej przypomina nam skale
czenie albo drobne oparzenie. Po kilku dniach, jeśli tylko 
nie wdało się zakażenie, szybko dzielące się komórki za-
stępują te utracone. W szpiku kostnym przez całe życie 
są odnawiane komórki krwi, w przewodzie pokarmowym 
co kilka dni ulega wymianie nabłonek jelita. W niektó-
rych narządach potencjał regeneracji jest duży, w innych  
niewielki. O możliwościach regeneracji wątroby musiano  
wiedzieć w antycznej Grecji, skoro Prometeuszowi w oko-
wach przez 30 lat co rano wydziobywał ją orzeł ethon. 

Możliwości regeneracji mózgu i rdzenia kręgowego do-
rosłego człowieka są bardzo słabe, a zębów praktycznie 
żadne. Porównując potencjał różnicowania się i ewentu-
alnej regeneracji narządów – największy mają komórki 
zarodka. U płodu komórki potrafią różnicować się już 
w ograniczonym zakresie, do kilku tkanek. U dorosłego 
komórki macierzyste mogą niewiele, poza zastąpieniem 
obumarłych komórek tego samego narządu.

Nagrodzone odkrycia, tak odległe od siebie w czasie,  
łączny wspólne pytanie: Czy każda komórka naszego 
organizmu ma taki sam zasób informacji genetycznej, 
pozwalający regenerować cały organizm w sensie do-
wolnej jego tkanki?

Prometejski sen medycyny *

MAREK SANAK

Warto przyjrzeć się odkryciom medycznym dającym szansę wy-
leczenia chorób do tej pory nieuleczalnych. Za tego rodzaju odkrycia 
Sir John Gurdon i Shinya Yamanaka otrzymali w 2012 r. Nagrodę Nobla 
w dziedzinie medycyny i fizjologii.

John Bertrand Gurdon urodził się 1933 r. w Wielkiej Brytanii. Ukoń-
czył eaton, a następnie Oxford. Po stażach w Kalifornijskim Instytucie Tech-
nologicznym wrócił do Oxfordu, gdzie zasłynął przeprowadzonym w 1962 r. 
eksperymentem klonowania żaby. Potem zamienił Oxford na Cambridge. 
Kieruje Instytutem Biologii Rozwojowej i Nowotworów noszącym jego imię, 
w którym nadal zajmuje się badaniami mechanizmów różnicowania komórek.

Shinya Yamanaka urodził się 1962 r. w Osaka. 
Ukończył Szkołę Medyczną w Kobe, po dwóch latach 
zrezygnował ze specjalizacji w chirurgii ortopedycznej  
i został na trzy lata stażystą naukowym w Instytucie  
Gladstone’a w San Francisco. Wrócił do Japonii w 1996,  
od 1999 pracował w Instytucie Nauki i Technologii w Nara, 
gdzie 2006 r. (wraz ze doktorantem Kazutoshi Takahashi) 
dokonał niezwykłego odkrycia: odkrył „przepis” na klono-
wanie komórek – jak się okazało praktycznie z każdego  
organizmu zwierzęcego i z każdej tkanki. Obecnie Yama-
naka jest profesorem Uniwersytetu w Kyoto, natomiast  
badania naukowe prowadzi w Uniwersytecie Kalifornijskim 
w San Francisco.

* Tytuł pochodzi z książki Andrzeja Szczeklika Nieśmiertelność. Wyd. Znak, Kraków 2012. 
 – W pierwszą rocznicę śmierci Profesora Andrzeja Szczeklika.
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Gurdon podmienił jądro komórki nabłonka w ko-
mórce jajowej płaza i wyhodował kijankę. Była klonem 
organizmu, z którego pobrano komórkę nabłonka jelita.  
Nie ma nic niezwykłego w istnieniu organizmów identycz-
nych genetycznie, czyli klonów. Wiele roślin rozmnaża się 
wegetatywnie, co można uznać za ich naturalny proces  
klonowania. Również w rozrodzie człowieka przydarzają się 
klony, są to identyczne genetycznie bliźnięta monozy-
gotyczne. Z przeprowadzonego przez Gurdona dowodu 
na pełnowartościową informację genetyczną w jądrze 
dowolnej komórki somatycznej pożytek dla medycyny 
był niewielki. Rozpatrywano możliwość klonowania tera-
peutycznego, czyli powtórzenia eksperymentu Gurdona 
z komórką jajową pobraną od kobiety i jądrem komórki 
somatycznej przyszłego biorcy. Taka procedura powo-
dowałaby powstanie zarodka identycznego genetycznie, 
zatem zgodnego immunologicznie z potencjalnym biorcą 
komórek macierzystych. Nie wiadomo, czy kogokolwiek 
wyleczono przy użyciu komórek wyprodukowanych dzię-
ki procedurze przeniesienia jądra komórki somatycznej, 
ponieważ etyczna strona przedsięwzięcia jest mocno 
wątpliwa.

Odkrycie dokonane przez Yamanakę pozwoliło pro-
wadzić badania nad regeneracją tkanek i narządów bez  
udziału zarodków. Shinya Yamanaka pracował nad swoim 
przełomowym dla medycyny odkryciem zaledwie 6 lat.  
Przeanalizował 64 białka, których poziom jest duży w ko
mórkach zarodka, natomiast zmniejsza się w późniejszym 
wieku. Systematycznie przebadał ich wszystkie możliwe 
kombinacje i stwierdził, że cztery z nich pojawiając się 
razem w komórce somatycznej pobranej ze skóry, po-
wodują jej odmłodzenie do stanu indukowanej komórki  
macierzystej o właściwościach podobnych do komórki za
rodka. Obok możliwości różnicowania się takiej indukowa
nej komórki macierzystej do każdej z obecnych w naszym  
ciele, nie wykazuje ona cech starzenia się, a jej licz-
ba podziałów komórkowych wydaje się nieograniczona.  
eksperymenty Yamanaki powtórzono setki razy i dopra-
cowano je w szczegółach, pozwalających w przeciągu 
trzech tygodni uzyskać miliony komórek macierzystych. 
Wiadomo także, jak przeprogramować komórki bezpo-
średnio z jednej tkanki do innej, bez ich zarodkowego 
etapu, np. z fibroblasta skóry do neuronu produkującego 
dopaminę. Otwiera to możliwość leczenia choroby Par-
kinsona przy użyciu komórek identycznych immunolo-
gicznie z biorcą.

Dlaczego jeszcze nie leczy się nikogo przez podanie  
komórek macierzystych? Otóż się leczy. Od lat 60. ubieg
łego wieku wykonywane są przeszczepienia szpiku kost-
nego. Zawarte w nim komórki macierzyste odnawiają 
układ krwiotwórczy biorcy. Jednak medycynie potrzebne 
jest coś więcej – na przykład stworzenie sztucznych na-
rządów. W 2011 r. wszczepiono dwie sztuczne tchawice 
skonstruowane z syntetycznego rusztowania organicz-
nego, obsianego komórkami macierzystymi. Dużym wy-
zwaniem są choroby ośrodkowego układu nerwowego, 
ponieważ nasze neurony nie chcą się dzielić i regenero-
wać. Pierwsze wyniki leczenia chorych na stwardnienie 
rozsiane przy pomocy komórek macierzystych są bardzo 
obiecujące, a badanie kliniczne prowadzone w wiodącym 
Centrum Zaawansowanej Translacyjnej Medycyny Rege-
neracyjnej Instytutu Karolinska w Sztokholmie trwa nadal. 
Warto przy tym podkreślić, że nie są to jeszcze komórki 
przygotowane zgodnie z przepisem Yamanaki, ale z du-
żym trudem wyselekcjonowane i sztucznie namnożone 
komórki własne chorych. Musimy jeszcze poczekać na 
zastosowanie komórek Yamanaki w leczeniu. Zostały już  
z powodzeniem sprawdzone na zwierzętach laboratoryj-
nych i w kilkunastu badaniach klinicznych przygotowuje się  
banki tych komórek pobrane od chorych, którym regene-
racja narządów przyniosłaby wyleczenie. Są wśród nich 
chorzy z bliznami pozawałowymi serca i niewydolnością 
krążenia, z marskością wątroby, degeneracją siatkówki  
i ze zwyrodnieniowymi chorobami ośrodkowego układu ner-
wowego, jak np. stwardnienie zanikowe boczne. Nie bra
kuje też mniej ambitnych medycznie prób, jak wygładzanie  
zmarszczek przez podanie komórek macierzystych skóry. 
Podstawowe obawy związane ze wstrzykiwaniem indu-
kowanych metodą Yamanaki komórek macierzystych są  
spowodowane ryzykiem nadmiernego ich dzielenia się  
w organizmie i tworzenia guzów nowotworowych. Zjawisko 
to obserwowano wcześniej, po próbie leczenia komór-
kami macierzystymi pobranymi od dawców. Nowotwory 
rozwinęły się u leczonego tą metodą chorego dopiero  
po czterech latach. Jedna opublikowana obserwacja wy-
starczyła, by powstrzymać zapał i przygasić nadzieję cho-
rych do momentu, kiedy w pełni zapanujemy nad losem 
komórek macierzystych.

MAReK SANAK
II Katedra Chorób Wewnętrznych

Collegium Medicum UJ

Wydawnictwo
PAU poleca:
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Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, UAM

Zespół ekologii Molekularnej  
i Behawioralnej UJ
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Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii SGGW

Zespół Katedry Wirusologii Molekularnej  
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG – GUMed

http://www.facebook.com/Realizacja.PZP.wiaze.rece.nauce

Zaczerpnięte z: 

Koordynatorzy akcji:
Iwona Cymerman

Albina Mościcka
Daniel Prusak
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www.pauza.krakow.pl
mailto:pauza@pau.krakow.pl
http://www.facebook.com/Realizacja.PZP.wiaze.rece.nauce
http://www.facebook.com/Realizacja.PZP.wiaze.rece.nauce


Numer 198
14 lutego 2013 5

www.pauza.krakow.pl

Kraków – warto wiedzieć

– Dlaczego zainteresowała się Pani tematyką regeneracji 
skóry?
– Kiedy kończyłam studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, o medycynie regeneracyjnej  
jeszcze się nie mówiło, a inżynieria tkankowa znana nam była 
tylko z literatury… Zawsze intrygowały mnie zagadnienia  
z obszaru na styku medycyny i biologii. I miałam to szczęś
cie, że w tym czasie, w wyniku dyskusji prof. Włodzimierza  
Korohody, mojego promotora, ówczesnego kierownika Za-
kładu Biologii Komórki i dr. Kazimierza Cieślika, ordynatora  
Oddziału Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krako-
wie zrodziła się idea badań dotyczących hodowli komórek 
skóry ludzkiej i możliwości ich wykorzystania w klinice.

– I tak to się zaczęło…
– Zadanie optymalizacji izolacji i hodowli ludzkich komórek 
skóry zostało mi powierzone w 1996 roku; badania rozpo-
częły się w Zakładzie Biologii Komórki Instytutu Biologii 
Molekularnej UJ i doprowadziły do pierwszej udanej próby 
klinicznej ich wykorzystania w leczeniu trudno gojącej się 
rany podudzia w 1998 roku. efekt leczniczy był zaskakujący 
i bardzo motywujący do zgłębienia wiedzy z zakresu udziału 
komórek macierzystych w regeneracji i rozwinięcia strategii 
wykorzystania namnażanych poza organizmem komórek  
w medycynie regeneracyjnej.

To stało się podstawą do przygotowania pierwszego 
wspólnego projektu, finansowanego przez Komitet Badań 
Naukowych, w którym uczestniczył także zespół prof. Jana 
Grochowskiego z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego  
w Prokocimiu. W ramach tego projektu zakupiliśmy aparaturę  
niezbędną do prowadzenia hodowli komórkowych, a pierwsza 
pracownia, będąca filią Zakładu Biologii Komórki, powstała  
w WSS im. Rydygiera w Krakowie. W 1999 roku miało miejsce 
otwarcie tej pracowni. Kierowałam nią do 2007 roku.

Od tego czasu rozpoczęła się nasza stała współpraca 
z prof. Jackiem Puchałą i dr. Kazimierzem Cieślikiem. W tym 
czasie w pracowni zrealizowaliśmy 3 projekty badawcze. 
Podjęliśmy także współpracę z Zakładem Angiologii II Klini
ki Chorób Wewnętrznych CM UJ, gdzie razem z zespołem  
dr. hab. Rafała Niżankowskiego aplikowaliśmy komórki pac
jentom z przewlekłymi ranami podudzia.

W 2009 roku pozyskaliśmy kolejne środki na próby kli-
niczne, a także dołączyliśmy do realizacji ogólnopolskiego  
programu „Innowacyjne metody wykorzystania komórek macie-
rzystych w medycynie”, koordynowanego przez prof. Mariusza 
Ratajczaka.

– Wymieniła Pani kilka instytucji. Z którą z nich Państwo 
współpracują najdłużej?
– Najdłużej byliśmy związani z Dziecięcym Centrum Oparze
niowym Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.  
Współpraca z prof. Puchałą, który wykorzystywał najnowsze  
rozwiązania w leczeniu oparzeń, była dla nas i dla mnie oso
biście niezwykłym doświadczeniem i lekcją, pozwalającą zro
zumieć istotę bardzo złożonego problemu, jakim jest choroba 
oparzeniowa.

– Czas zatem na podsumowanie…
– Jesteśmy placówką posiadającą największe w Polsce do
świadczenie w zakresie wykorzystania komórek skóry w le-
czeniu ran. W trakcie tych kilkunastu lat przeprowadziliśmy 
kilkadziesiąt prób klinicznych. W każdej z nich uczestniczy-
łam i dzięki temu mogłam bezpośrednio zetknąć się z cho-
robą oparzeniową i różnymi rodzajami ran, co z jednej strony 
dało mi rzeczywisty obraz złożoności problemu gojenia ran, 
a z drugiej było największą motywacją do pracy i starań  
o stworzenie takiego ośrodka, który mamy dziś do dyspo-
zycji. Współpraca z klinicystami była i jest bardzo twórcza, 
skutkuje formułowaniem nowych pytań i ciekawych sugestii,  
które później wspólnie rozwijamy w ramach projektów nau
kowych. Wyniki naszych badań i prób klinicznych prezentowa
ne są na wielu międzynarodowych konferencjach naukowych, 
a o ich jakości świadczyć może fakt, że znane, renomowane 
ośrodki zapraszają nas do współpracy.

– A jakie są perspektywy? Co jeszcze przed Państwem?
– W naszej pracowni nie będziemy się ograniczać do hodowli  
i badań nad wykorzystaniem komórek skóry w leczeniu ran.  
Kolejnym naszym wyzwaniem jest hodowla i aplikacja komó
rek chrząstki, której regeneracja wciąż przysparza klinicys
tom sporo kłopotów. Myślę, że w niedługim czasie sięgniemy  
także po inne tkanki, ponieważ biologia komórek macierzys
tych i progenitorowych, będących podstawowym narzędziem 
inżynierii tkankowej, jest nam coraz bardziej znana i dzięki  
temu umiemy sterować procesami odtwarzania tkanek wspo-
magając procesy regeneracyjne w organizmie.
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Nowa skóra człowieka
Z dr hab. JUStYNą DRUKAłą rozmawia MARIAN NoWY

12 czerwca 2012 roku Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
Jagiellońskiego przyjęła rozprawę habilitacyjną dr Justyny Drukały, kierującej 
Pracownią Inżynierii Komórkowej i Tkankowej Zakładu Biologii Komórki WBBiB. 
Praca pt. „Badania funkcji populacji komórek progenitorowych naskórka w pro-
cesach gojenia ran – zastosowania kliniczne” stanowi zwieńczenie wieloletnich 
badań dr Drukały nad komórkami macierzystymi skóry ludzkiej oraz prób klinicz-
nych leczenia ran z ich wykorzystaniem.

Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności 
i Dziennika Polskiego zaprasza na kolejne spotkanie.  
Dr hab. Justyna Drukała przedstawi wykład: „Nowa skóra 
człowieka”. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 
18 lutego br. o godz. 18.15 w Dużej Auli PAU, Kraków, 
ul. Sławkowska 17.

Dr hab. Justyna Drukała

*


