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Taki bedzie diobank

^^»
^
______^___-Jest juz wizualizacja budynku biobanku, ktory ma stangc w nowym Regionalnym Centrum
Naukowo-Technologicznym w Podzamczu Ch^cinskim. Docelowo trafi tarn nie tylko 15 tysi^cy pierwszych
probek z programu PONS, ale w sumie probowki z krwiq od 100 tysi^cy mieszkahcow regionu
ZIEMOWFT NOWAK, EMILIA KROL
zisiaj >,,vietokr/yski biohank to tak naprawd?
jedna zamrazanca stqjaca w pracowni biologii
inoleknlarnej Swietokr/yskiego Centrum Onkologii. Ale
docelowo duzy hudynek biobanku
stariie w Pod/amc/u Checiriskim,
gdzie na ponad 40 hektarach przy
drodzekrajowej nrTpowstajeRegionalne Centrum Naukowo-lechnologiczne wspolfinansowane przez Uni?
Europejskq.
Budynek b^dzie mial trzy kondygnacje. Na parterze b^dq repozytorium probek biologicznych,
czyli ich skiadnica. wyposazona
w duza. liczbe zamrazarek niskotempcraturowych o temperaturzu
przechowywania minus 80 st. C
oraz pojemniki z cieklym azotem
do przechowywania w temp, minus 130 st. C. Rowniez naparter/t 1
znajdzie sit? laboratorium biologii
mojekularnej, gdzie / probek ,.wydobywa" si? m.in. DNA.
Na drugiej kondygnacji bed;} iaboratoriumgenetyki medycznej
i pract iwnia biomarkerow, czyli substancji. dzieki ktuiym mo/na porownywac material genetyczny z roxnych probek.
Na ostatriim pi^trze bedii laboratorium biotechnologii oraz pracownia bioinformatyki. niezb^dna do
grornadzenia i przetwarzania olbrzymiej wiedzy zbieranej przez naukowcow na podstawie v.ielu lat badari tysiecy probek.
- Dzialania wszystkich tych labo
ratoriow beii^ komplementarnc i k<>
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ordynowane, one musza wspolpracowar ze soba, aby u/yskac efekt, Zakladarny lez &cisla wspolprac^ 7 uczelnlami i szpitnlami, ale skupiamy si§ na
profUaktyce i badaniach naukowych,
a nie na medycynie naprawczej, czyli
leczeniu chorob - wyjasnia dm. med.
Michal Piast, odpowiedziainy za strong naukowq biobanku.
Pr/ypomnijmy, ze w ramach programu ,.PONS - ustanowienie infrastruktury dla badania zdrowia populacji Polski" naukowcy pohioni probki krwi od 15 tysi^oy mieszkancow
Kielc i okolic. Kazdy bioracy udzial
w badaniu wypelnia rowniez szczegolowq ankiete dotyczqcq trybu zycia i odzy\viania. Z latanii prohek bedzie przybywac, w sumie biobank
pomiesci ich od 100 tysiecy osob. Bed^ tez ciagle poddawane roznym badaniom, niektorychjeszczenawet
nie znamy, bo nauka, m.in. genetyka. czj'ni olbrzymie poslepy. Xiewykluczone, ze do swietokrzyskiego
biobanku trafiq tez inne tkanki. - Na
pewnobedziemygromadzickrew,
ale z uwagi na to. ze bedziemy dysponowac odpowiednimi warunkami. w przyszlosci bedziemy mogli
przechowj'wac takze tkanki. jesli b^dzie takapotrzeba. Tak naprawd^
najwieksze naukuvve /niwu /bierzemy z biobanku po kilku. kUkunastu
latach - dodaje Piast.
Takiego biobanku z prawdziwego
zdarzeniajeszcze w Polsce nie ma.
Nasz czerpie doswiadczenia z Noiwegii.
Jak zape\\Ttia Marcin Perz, dyrektor RC NT, nie ma obawy o fmansowanie badari. - Z analiz finansowych \vynika, zc bgdzicmy mogli liczyc na co
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** Projekt realizuje Centrum Onkologii Instytutw Warszawie. ascisle Zakfad Epidemiologii i Prewent-ji Nowotworow w Centrum Onkologii. Instylut im. Marii Sklodowskiej-Curie vv Warszawie jest glownym wykonawcq projektu POXS.
Liderami i \vsp61tworcami projektu sa^prof. drhab. n. med. Witold A.
Zatohski oraz prof. Lars J. Vatten
(norweski partner} glowny wspolbadacz), profesor epiderniologii na
Uniwersytecie Wiedzy i Technologii wTrondheim, a\ Kielcach konsorcjum Swietokrzyska Agencja
Rozwoju Regionu i Swietokrzyskie
Centrum Onkologii. Agencja odpowiada za badania (udbywaj^ sic one
w utworzonych specjainie na potrzeby projektu przychodniach BIOMED[C) oraz refa-utacj^ osob, a SCO za
przechowywanie probek (biobank I.
Dodatkowe inform acje o realizacji programu uz\skac mozna na stronie projektu www.projec^x)ns.pl oniy
w SARR SA. tei.41344 3316.O PC
Tak bedzie wygl^dat biobank w Podzamczu Ch^clnsklm

najmniej p<)l miliona zlotych dochodow roeznie z dzierzawy lub innych
form zarobku. Na zatrudnienie kfldiy
do 2013 r. jest przewidziane co najmniej
1.2 mln zl i tyle bedziemy mi ec. A Rada
Programowa ma czuwa6 nad kierunkaini dzialai'i, bed;| to f achowcy z onkoszych uc/dni - mowi Perz,
Biobank to tylko jeden z elementow caiego kompleksu obiektow na-

Pasek zapinamy o dziurk§ blizej
* Choc na wyniki ankiet w ramach
programu PONS przyjdzie jeszcze kilka miesiecy poczekac, Juz wiadomo,
ze mieszkancy Kielc i okolic po 45.
roku zycia maja, problemy z nadwagq
i otytoscia.. Aby je przezwycieiyc. najwazniejsza jest zbilansowana dieta.
Zdaniem Kamili Wrzesiriskiej, di^tetyczki / poraiini dietetyc/nej MediFit. jesli chcemy skorygovvac swoja sylwetk? przed nadejsciem \vio.sny, to najvv yzszy czas sie tym /aj^t'.
Zdrowe chudnivcic Lu utrata od [jol
do jednego kilogi'arna tygodniowo.
Duzo? Faktvi'/nie. calkiem spor-n. ale
jaka potem satysfakcja!

Pi-zedews/ystkimtrzebaustalic
diet? dla siebie. Taka.. ktor-a pozwoli
znmiejszyc wage,, ale jednoczesnie
umozliwi norrnalne funkcjonowanie - czyli nip radykaln^. ale racjoe przestrzeganie pewnych

zasad zywieniowych powinno przyniesc oczekiwane rezultaty.
- Pamietajmy, ze dieta to sposob
odzj'wianiai wszyscy jestesmy nadierie pivez. eale zv-cie. bo kazdy z nas wjakis sposob si^ odzywia. Potraklujrny
utrate tych kilku zbednych kilogramow jak efekt uboczny wlasciwego
zdrowego odzywiania - pr'zekonuje
Wrzesihska.
•• Umiar. Wlascivvie /aplaiiowaiia d\v
la nio inusi wcale oznac/ac wyr/cc/criiiisiezcstawu na-szyrh uliibionych
potraw i smakoH'kow, np. piecz>fwa albo slodyczy. Wazne. zeby dawkowac
je rozsitdnie i nie przesadzac z ilosciij
(tak samo zi-eszt^jak w przypadku p<>zostalych ailykulow spozywczych).
Kazda rzecz jedzona w nadmiernych
ilosciach mozc dzialac na nasz^ niekorzysc. Tak wiec pienvsza zasada to
umiar z diet v nie rnusimv wvrzucac
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Jesli jestes mieszkancem Kielc
lub wojewodztwa swi^tokrzyskiego
w wieku od 45 do 64 lat
zapraszamy Ci$ do wzi^cia udziaiu
w projekcie naukowo-badawczym:

Program PONS. Kto
za niego odpowiada

zadnych ulubionych skladnikow. PieCZ>TWO jak najbartiziej, ale lepiej biale
psxenne /astj^pir [jelno/iarnistym,
ktorestanowidobrezrodloblonnika.
wilamin zgrupy B. magnezu. zelaza
i wapnia. - Jezeli lubimy slodycze, mozemy sobie pozwolic co drugi dzien
na tr/y koslki c/ekolady lub d wa herbatniki, naprzyklad napodwieczorek
- tlumaczy dietetyczka. Ale nie wiecej
i nie c??sciej.
•• Proporcje. Druga /asada zas to odpowiednie fjnjporcje. Je/cli bed/icmy
na okr4g}o odzwiao sie tym samym,
nawet w skromnych porc;jach, nie ma
co raczej Iiczy6 na poz^dane rezultaty. Wprawdzie wskazowka wagi moze
pojsc w d61. ale munotonia w menu na
diuzszarnett? na pemio odbije si^ niekorzystnie na naszym zdrowiu.
•• Sniadanfe. Bardzo wazny jestpierwszyposilek \vciagu dnia. Sniadanie

CenUum Onkoiogii
- Instylut w Warszswie
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ukuwych w Podzamczu Ch^cihskim.
Per/ podkresla, /e magnesem dlanaukowcow, na przyklad urzestnirz^cych w zjazdanh naukowych, ma tez
by6doskonale polozenie geograficzne. W poblizu RCNT znajduj^ sig
m.in. jaskinia Raj, zamek w Checinach, Muzeurn Wsi Kieieckiej ze
skansenem w Tokarni. - Takiego polozenia nie mozna zmarnowac - podkresla Perz.

Integralna c^scia osnjdka mabyc
Zespol Palacowo-Parkowy, gdzie od
grudnia tnvajij firace nfld renowacja
XVH-wiecznego palacu stamsty checiriskiego. Powstanie tarn centrum konferencvjno-szkoleniowe. Obiekt ma
bycgotowy na pocz^tku przyszlego
roku. natomiast cale Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne pod
koniec 2012 roku. Calos^inwestycjipochlonie okofo 50 milionow zlotych. O

powinno dostarczy6 skladnikow niezbednych do wla&ciwego funkcjono\vrania i rozruchu, DieteU'czka podpowiada. ze moze to bye szklanka srednio tlustego mJeka (1,5-2 proc.) wraz
zczterema lyzkami ulubionych platkow zbnzowych. nie\vielk^ ilosciij platk6w rnigdalowyob i ^'/k^siiszonej zu-

miany materii, nie spada poziom glukozy we krwi i nie ogarnia nas nagle
uczucie glodu. - Koniecznie tez trzeba
sie przyzwyczaic. zeby ostatni positek
zjadac nie pozniej niz trzy gudziny
przed snem - przypomina dietetyczka.
•• Ruch. Wr/rt,ihska podkivsla. xe ahy
zrzuotf wage. wystarc/y tjlko oprz.ec
swoje menu na dobrze zbilansowanej
diecie. - Skorygowac sylwelk^ rnozemysam>Tn wlasciw\7n sposobem oilzy\viania. Oczywlscie ruch to zdrowie
ijest nam potrzebny umiarkowany
wysilek t'i/yc-zny kazdego dnia. ale
sport nie jest sposobem na odchud/anie. Stosujm- wlasciwy model xy wienia. be/, problemu schudniemy, nawet
jcxcli prowad/imy siedz^cy Li^'b /ycia i nie uprawiamy zadnych sportow.
W drug<| stronc to nie dziala. Akty\vnoscfizj'cznajestelenientoinzdnAVf;go stylu zycia, ulatwia spalanie tkanki
Uuszczowej i modeluje poszc/egolne
partie ciala, ale nie jest niezbedna w odchudzaniu-wyjasnia.O

rawiny.

•• Przekqska. Moze zdarzyc sie tak,
ze nagle w ciagu dnia poczujemy niepr/eparl4 ochote. zeby cos przegryzc.
Koniecznie i bez dyskusji. inaczej nie
iidaiiiurisienanicz>Tninn>inskupic.
Warto miec gdzies w zanadrzu tak^
bezpiec'/napr/ekaske. A wi^criiebatonik, ale kilka sztuk orzechow albo
parg snszonych moreli. slrwek. mdzyriek lub garsc zurawin. Wesprze^ mozemysiejatilkiem.bananemlubman•• PosHkl. Specjalisci od zawsze powtarzaja. ze trzeba jesc male poncje,
ale czesciej, Wtedy organizm przez cary czas ma co tmwic. robi to dokladnie
i etekt>" wnie. Z\vieksza sie tempo prze-

Celem projektu jest odpowiedz na pytanie o przyczyny
i sposoby zapobiegania chorobom cywilizacyjnym.
m.in. uktadu krqzenia i nowotworowym.
Projekt obejmuje bezptatne badania zdrowotne:
elektrokardiografia (EKG), spirometria, pomiar
cisnienia. poziom tlenku wegla w wydychanym
powietrzu, badanie krwi i inne.

Umow si^ na badania
w Niepublicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej
BIO-MEDIC Kielce:
• ul. Prusa 1 (osiedle Barwinek), tei. 41 36158 83,
• ui. Jam Nov-aka-Jeziorariskiego 87
(osiedle Swietokrzyskie), tei. 609 828 545.

AGATA MATUS

Dodatkowe informacje uzyskac mozna:
• poprzez infolmi? 800 800 040,
• na stron e projektu WWW.pfOtectpons.pl
PATRONAT HONOROWY OBJELI:
WOJEWODA SWI^TOKRZYSKI.
MARSZAt£K WOJEWODZTWA S\MFJOKRZYSKIEGO,
PREZYDENT KIELC

Projekt wspoffinansowany przez Polsko-Norweski
Fundusz Badan Naukowych

