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Zaczęło  się  chemicznie...

> > Do połowy XIX wieku chemia opisowaDo połowy XIX wieku chemia opisowa

> 1828 Fredrich Wöhler – synteza mocznika> 1828 Fredrich Wöhler – synteza mocznika

> Masowe syntezy, nikła znajomość mechanizmów> Masowe syntezy, nikła znajomość mechanizmów

> Rozwój chemii syntetycznej = zrozumienie> Rozwój chemii syntetycznej = zrozumienie

http://www.nelsonrobotics.org 



  

... a skończyło biologicznie

> Początek wieku XX> Początek wieku XX

> Idea odwrotnej genetyki

> I wtedy...

http://www.nelsonrobotics.org 



  

Narodziny Biologii Syntetycznej

> Pojęcie  „Biologia Syntetyczna”> Pojęcie  „Biologia Syntetyczna”

> Jakie dziedziny łączy...?> Jakie dziedziny łączy...?

> Czym się cechuje...?> Czym się cechuje...?

http://www.nelsonrobotics.org 



  

Pozwólcie, że skomentuje pytanie „Co dalej”.
 Aż do teraz pracowaliśmy nad opisową fazą biologii molekularnej. [...]

Jednakże prawdziwym wyzwaniem jest wkroczenie
do fazy badań obejmujących biologię syntetyczną.

Będziemy wymyślać nowe elementy kontrolne
i wprowadzać je do genomów,lub tworzyć od podstaw nowe genomy. 

Będzie to pole do popisu o niczym nie ograniczonym potencjale badawczym
i praktycznie brak żadnych ograniczeń względem tworzenia

„nowych, lepszych układów regulacyjnych” i w końcu [...]
całych „syntetycznych” organizmów [...] 

Nie mam obaw co do tego, że da to początek ekscytującym,
nowatorskim ideom, [...] w dziedzinie całej biologii syntetycznej.”

Prof. Wacław Szybalski

Narodziny Biologii Syntetycznej
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Narodziny Biologii Syntetycznej
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Zmiana sposobu myślenia

zastosowania
części 

biologiczne

> zestaw części
> zasady projektowania

„naturalne”
systemy biologiczne

syntetyczne systemy 
biologiczne

analiza

synteza
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Tworzenie  nowych  maszyn

http://www.nelsonrobotics.org 

urządzenie

sekwencje DNA
(elementy o określonej funkcji)

maszyna

łączenie elementów

wkładanie do komórki



  

Założenia i cele
> Biologia molekularna do nauki inżynieryjnej> Biologia molekularna do nauki inżynieryjnej

> Standaryzacja stosowanych narzędzi i technik

> Bioinformatyka i modelowanie matematyczne

> Urządzenia z sekwencji DNA o znanej roli

 > Projektowanie funkcjonalnych  sekwencji

 > Tworzenie nowych szczepów bakterii

 > Bezpieczeństwo - znaczna kontrola

http://www.nelsonrobotics.org 



  

Igem
> Własny projekt naukowy

> WIKI

> iGEM Jamboree

> Zasady przyznawania nagród

Megan LizarazoMegan Lizarazo

Randy RettbergRandy Rettberg

international
Genetically Engineered Machine



  

Co ciekawsze osiągnięcia

http://www.nelsonrobotics.org 

> inteligentny twór bakteryjny... 

> aparat fotograficzny

> biosensor

> bakteria pachnąca bananami

> syntetyczny genom bakterii!



  

Open Source, Bioklocki...?



  

Open Source, Bioklocki...?



  

WARSAW TEAM

> Pierwsza drużyna w Polsce

> 2008, 2009, 2010...



  

bacInVader

Wnikanie 
do komórki

Ucieczka z 
endosomu

Wydzielanie 
białka

Apoptoza



  



  



  



  

> Nowa dziedzina, nowe możliwości

> Wiele dyscyplin

> Nauka na zasadach open source

zapraszamy !



  

Robot drawings by Dr. Andrew L. Nelson 

THANK  YOU  FOR  SUPPORT !
http://www.nelsonrobotics.org 



  

Sponsorzy  drużyny:

patronat:
Rektora UW

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
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