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czo nych w ra mach pro gra mu TOP 500
In no va tors.

CI ŚNIE NIE 
Pro gram ten ma pod no sić kwa li fi ka cje
na ukow ców i pra cow ni ków cen trów
trans fe ru tech no lo gii w za kre sie współ -
pra cy z go spo dar ką, za rzą dza nia ba da -
nia mi na uko wy mi i ko mer cja li za cji ich
wy ni ków. 

Na sta żu opła co nym przez mi ni ster -
stwo był rów nież dr DO RIAN NO WIC KI –
bio tech no log z Ka te dry Ży wie nia Czło -
wie ka spę dził dwa mie sią ce na naj waż -
niej szych bry tyj skich uczel niach – Cam -
brid ge i Ox ford. 

Wcze śniej re ali zo wał ba da nia w ra -
mach pro gra mu Ovo cu ra i nie kry je, że
je go pla ny na uko we są zwią za ne z ba da -
nia mi (tym ra zem żyw no ścio wy mi) na
zwie rzę tach. – W ra mach Ovo cu ry ma -
my zło żo ne czte ry wnio ski pa ten to we.
Pro dukt, któ ry po wstał dzię ki na szym
ba da niom, ob ni ża ci śnie nie tęt ni cze aż
o 20 mm Hg! Jest na tu ral ny, dzia ła prze -
ciw za pal nie, an ty ok sy da cyj nie – wy li cza
dr No wac ki i przy zna je, że dla nie go to
wła śnie bio lo gia me dycz na jest tym, 
co w na uce fa scy nu je go naj bar dziej. I to
od daw na, bo je go pra ca ma gi ster ska,

któ rą pi sał na Uni wer sy te cie Tor Ver ga -
ta w Rzy mie, do ty czy ła wpły wu mi kro -
gra wi ta cji na roz wój my sich za rod ków
i oczy wi ście zwią za na by ła z pro gra mem
ba dań Eu ro pej skiej Agen cji Ko smicz nej,
a do kład niej z moż li wo ścia mi ko lo ni zo -
wa nia ko smo su przez lu dzi…

BAK TE RIO FA GI 
– Ma my we Wro cła wiu je den z dwóch
ośrod ków eks pe ry men tal nej te ra pii fa -
go wej, w któ rej an ty bio ty ki za stę pu je się
wi ru sa mi bak te ryj ny mi, zwa ny mi bak -
te rio fa ga mi. Le czy się tam lu dzi z cięż ki -
mi przy pad ka mi sep sy od por nej na
dzia ła nie ja kich kol wiek an ty bio ty ków.
W tym mo men cie to naj lep sza al ter-
na ty wa, nie do prze ce nie nia w do bie 
kry zy su an ty bio ty ko te ra pii – mó wi dr
MAR TA KUŹ MIŃ SKA -BA JOR z Ka te dry
Bio tech no lo gii i Mi kro bio lo gii Żyw no -
ści, któ ra w zwy cię skim pro jek cie w ra -
mach pro gra mu LIDER zaj mie się bak -
te rio fa ga mi wła śnie, ale w le cze niu dro -
biu, po nie waż to wraz ze wzro stem
pro duk cji i kon sump cji dro biu zwięk -
sza się licz ba za ka żeń pa łecz ka mi Sa mo -
nel la i Cam py lo bac ter u lu dzi. 

Pro jekt za kła da ich wy izo lo wa nie,
scha rak te ry zo wa nie, spraw dze nie, jak
pa to ge ny są eli mi no wa ne, a osta tecz nie
uzy ska nie pre pa ra tów, któ re sto so wa ne
w du żych sta dach pro duk cyj nych dro -
biu, przy czy nią się za rów no do ochro -
ny kon su men tów przed za tru cia mi 
po kar mo wy mi, jak i do ogra ni cze nia
sto so wa nia an ty bio ty ków w pro duk cji
mię sa. Ko mer cja li za cją wy ni ków ba dań
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