
Zasoby Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu 

 

I. Gotowe rozwiązania (Patenty, Zgłoszenia patentowe): 

1. Model rybosomu z makromolekułami bioorganicznymi, uczestniczącymi w biosyntezie 

białka 

2. Sposób odgoryczania nasion łubinu 

3. Sposób wytwarzania nowych pochodnych 9-(2-hydroksyetoksymetylo) guaniny 

4. Środek do ochrony roślin przed stonką ziemniaczaną 

5. Środek stymulujący wzrost roślin uprawnych 

6. Sposób wytwarzania pochodnych puryn 

7. Sposób wytwarzania pochodnych guaniny 

8. Sposób testowania obecności czynników anty-żywieniowych w paszach zawierających 

łubin 

9. Sposób wytwarzania giberelin metodą fermentacyjną 

10. Sposób wytwarzania biomasy drożdżowej 

11. Sposób otrzymywania ferrytyny roślinnej 

12. Sposób sekwencjonowania kwasów nukleinowych 

13. Sposób otrzymywania oligosacharydów z nasion roślin motylkowych 

14. Białko chimeryczne, sekwencja, konstrukt, komórka roślinna, sposób otrzymywania 

białka chimerycznego, transgenicznej rośliny, transgeniczna roślina "MOTYLICA 

WĄTROBOWA" 

15. Białko chimeryczne, sekwencja, konstrukt, komórka roślinna, sposób otrzymywania 

białka chimerycznego, transgenicznej rośliny, transgeniczna roślina "CSFV" 

16. Zastosowanie ferrytyny roślinnej 

17. Polipeptyd, sekwencja, bakulowirus, sposób wytwarzania glikoproteiny, zastosowanie 

sekwencji, zastosowanie bakulowirusa, zastosowanie polipeptydu 

18. Sposób inaktywacji antygenów bakteryjnych bakterii Bortedella pertusis, sposób 

otrzymywania substancji immunomodulujących z bakterii B.pertusis oraz sposób 

otrzymywania szczepionek przeciwko zakażeniom bakteryjnym wywołanym przez 

bakterie B.pertusis 

19. Sposób stymulacji korzystnego profilu bakteryjnego wylężonych piskląt 



20. Sposób wyznaczania ścieżki przekazywania magnetyzacji między protonami H6/H8-H1* 

na dwuwymiarowych widmach NOESY w spektroskopii magnetycznego rezonansu 

jądrowego kwasów nukleinowych 

21. Sposób otrzymywania amidu kwasu 3-(4-hydroksyfenylo) propanowego 

22. Sekwencja dwuniciowego ATN-RNA, interwencja interferencyjnymi RNA (iRNAi) oraz 

zastosowanie sekwencji dwuniciowego ATN-RNA w terapii guzów mózgu 

23. Nowe połączenia zawierające pochodną taksanu, kompozycja farmaceutyczna oraz 

zastosowanie 

24. Sekwencja siRNA, wektor, cel molekularny dla reagentów siRNA i wektorów 

wprowadzanych do komórek i tkanek, sposób oceny specyficzności wyciszania 

zmutowanego transkryptu, sposób badania oddziaływań enzymów szlaku interferencji 

RNA oraz zastosowanie sekwencji siRNA i wektora 

25. Sposób otrzymywania 4-N-furfurylocytozyny, kompozycja anty-starzeniowa oraz 

zastosowanie 4-N-furfurylocytozyny do wytworzenia kompozycji anty-starzeniowej 

26. Krystalograficzny model miejsca wiązania i modulator regulujący aktywność 

katalityczną fosfofruktokinazy (PFK), sposób projektowania, selekcjonowanie i 

wytwarzanie modulatora PFK, sposób analizy komputerowej oddziaływań pomiędzy 

strukturą molekularną modulatora a PFK, sposób analizy komputerowej struktur 

molekularnych, sposób określenia zdolności kandydującego modulatora do oddziaływań 

w miejscu wiązania na powierzchni PFK, sposób dostarczania danych przeznaczonych 

do generowania struktur i/lub projektowanie ligandów wiążących PFK, homologi lub 

analogi fosfofruktokinazy, kompleksy PFK, bądź kompleksy homologów lub analogów 

PFK z potencjalnymi modulatorami, system komputerowy "PRZEMYSŁ" 

27. Krystalograficzny model miejsca wiązania i modulator regulujący aktywność 

katalityczną fosfofruktokinazy (PFK), sposób projektowania, selekcjonowanie i 

wytwarzanie modulatora PFK, sposób analizy komputerowej oddziaływań pomiędzy 

strukturą molekularną modulatora a PFK, sposób analizy komputerowej struktur 

molekularnych, sposób komputerowego projektora leków, sposób określenia zdolności 

kandydującego modulatora do oddziaływań w miejscu wiązania na powierzchni PFK, 

sposób dostarczania danych przeznaczonych do generowania struktur i/lub 

projektowanie leków wiążących PFK, homologi lub analogi PFK. kompleksy PFK bądź 

kompleksy homologów lub analogów PFK z potencjalnymi modulatorami, system 

komputerowy "MEDYCYNA" 

28. Sposób inhibowania rybonuleazy Dicer, inhibitor rybonukleazy Dicer oraz zastosowanie 

aptamerów RNA jako inhibitorów rybonuleazy Dicer  

29. Analog nukleotydu, pro-nukleotyd antywirusowy, zastosowanie analogu nukleotydu, 

kompozycja farmaceutyczna 

30. Preparat o podwyższonej zawartości ferrytyny roślinnej i innych form żelaza, sposób 

wytwarzania preparatu oraz zastosowanie preparatu 



31. Sposób zwiększania rozpuszczalności pochodnych acyklowiru 

32. Analog cytozyny, sposób otrzymywania analogu cytozyny, inhibitor DNA  

metylotransferazy 1, sposób inhibowania metylacji DNA, zastosowania analogu w 

leczeniu chorób związanych z odstępstwami od normy metylacji DNA 

33. Biblioteka kombinatoryczna, sposób otrzymywania biblioteki kombinatorycznej, sposób 

identyfikacji sekwencji, sposób sekwencjonowania elementów kombinatorycznych 

bibliotek oligonukleotydów i/lub analogów oligonukleotydów, zastosowanie łącznika do 

tworzenia bibliotek kombinatorycznych oraz zestaw do identyfikacji sekwencji 

34. Sposób analizy N-homocysteinylacji albuminy w bio-próbce, zestaw diagnostyczny oraz 

zastosowanie zestawu diagnostycznego do analizy N-homocysteinylacji albuminy w bio-

próbce 

35. Nowy sposób termolabilnej ochrony funkcji hydroksylowej oraz nowe związki do 

realizacji tego sposobu 

36. Sposób określenia odporności linii kukurydzy na warunki stresu herbicydowego, zestaw 

diagnostyczny do określania odporności linii kukurydzy na warunki stresu 

herbicydowego oraz zastosowanie aptamerów RNA do detekcji odpornych i/lub 

wrażliwych linii kukurydzy 

37. Analog nukleotydu, sposób otrzymywania analogu nukleotydu, pro-nukleotyd 

antywirusowy, kompozycja farmaceutyczna 

38. Sposób wytwarzania mikromacierzy 

39. Peptyd o aktywności enzymatycznej białka typy Dicer, sposób otrzymywania krótkich 

cząstek RNA oraz jego zastosowanie 

40. Oligomer RNA, sposób regulowania procesu powstawania miRNA oraz zastosowanie 

oligomerów RNA jako regulatorów procesu powstawania miRNA 

41. Sposób ochrony funkcji hydroksylowych lub aminowych lub tiolowych, nowe związki do 

realizacji tego sposobu oraz sposób otrzymywania nowych związków 

42. Nowy sposób syntezy polifosforanów (2) 

43. Szczepionka przeciwko boreliozie, konstrukt genetyczny, rekombinowane białko, 

sposób otrzymywania konstruktu genetycznego, sposób otrzymywania szczepionki, 

sposób otrzymywania rekombinowanych białek, zastosowanie rekombinowanych 

białek do wytwarzania szczepionki przeciwko boreliozie 

44. Sposób określania ekspresji cząsteczek miRNA 

45. Biomarker molekularny i jego zastosowanie 

46. Zmodyfikowany gen ludzkiej deaminazy cytydyny indukowanej aktywnością limfocytów 

B (AID), sposób modyfikacji genu ludzkiej AID, preparat wykazujący aktywność AID 

oraz sposób otrzymywania tego preparatu w systemie bakteryjnym 



47. Sposób wprowadzania acetalowych i acetaloestrowych grup ochronnych oraz jego 

zastosowanie do ochrony funkcji hydroksylowej 

48. Rybozymy typu 'hammerhead', kompozycja, środek terapeutyczny jej obejmujące, ich 

zastosowanie oraz sposób hydrolizy miR21 i prekursorów miR21 

49. Pochodna nukleozyd-5’-ylo nukleozyd-3’,5’-ylo cyklicznych fosforanów, reszta 

fosforanowa nukleotydów, prolek o aktywności anty-HIV, pro-nukleotyd anty-HIV, 

sposób otrzymywania pochodnej 3’,5’-cyklicznych fosforanów nukleozydów oraz 

zastosowanie pochodnej nukleozyd-5’-ylo nukleozyd-3’,5’-ylo cyklicznych fosforanów 

do wytwarzania pro-nukleotydu oraz pro-leku o aktywności anty-HIV 

50. Cząsteczka kwasu nukleinowego, kaseta ekspresyjna, wektor ekspresyjny, komórka 

eukariotycznego gospodarza, transgeniczny ssak, sposób indukowania interferencji RNA 

w eukariotycznym gospodarzu i zastosowanie cząsteczki kwasu nukleinowego w terapii 

chorób wywoływanych ekspansją trójnukleinowych powtórzeń typu CAG 

 

II. Technologie: 

1) Technologia produkcji białek rekombinowanych w systemach prokariotycznych. 

2) Technologia produkcji białek rekombinowanych w systemach eukariotycznych (system 

bakulowirusowy, komórki ssacze). 

3) Technologia syntezy biologicznie aktywnych nukleozydów. 

4) Technologia syntezy kwasów nukleinowych. 

5) Technologia konstrukcji mikromacierzy DNA oraz RNA. 

6) Technologia syntezy niskocząsteczkowych związków (bioaktywnych), w tym synteza na 

bazie literatury patentowej. 

7) Technologia syntezy leków generycznych (leki przeciwwirusowe), w tym technologia 

syntezy: 

1. 9-(2-Hydroksyetoksymetylo)guaniny (acyclowir, Zovirax) 

 

2. 9-[2-(1,3-Dihydroksy-2-propoksy)metylo]guaniny (gancyklowir, DHPG) 

 

3. 2’-C--Metylocytydyny 

 

4. 3’-Azydo-2’,3’-dideoksytymidyny (AZT, zidowudyna, Retrovir) 

 

8) Technologia syntezy amidu kwasu floretynowego dla przemysłu kosmetycznego. 

 

 



III. Problematyka badawcza: 

 Nowe metody syntezy biologicznie aktywnych nukleozydów (np. metoda 

transglikozylacji). 

 Otrzymanie analogów nukleozydowych o aktywności antywirusowej 

i antynowotworowej. 

 Weryfikacja mechanizmu syntezy nukleozydów. 

 Synteza fragmentów kwasów nukleinowych, w tym z wykorzystaniem opracowanej 

w Instytucie metody H-fosfonianowej. 

 Poznawanie i analiza sekwencji DNA/RNA z wykorzystaniem metod głębokiego 

sekwencjonowania. 

 Określanie konformacji i trwałości termodynamicznej dupleksów DNA i RNA. 

 Analiza struktury i funkcji kwasów nukleinowych. 

 Rozwiązywanie z rozdzielczością atomową struktur krystalograficznych białek 

i kwasów nukleinowych. 

 Konstrukcja oligonukleotydowych bibliotek kombinatorycznych. 

 Konstrukcja mikromacierzy DNA oraz RNA. 

 Analiza wolnorodnikowych uszkodzeń DNA. 

 Terapeutyczne kwasy nukleinowe. 

 Małe niekodujące RNA. 

 Modyfikacje epigenetyczne. 

 Terapia genów mózgu w oparciu o zjawisko interferencji RNA. 

 Badania dotyczące identyfikacji mutacji i polimorfizmów w genach odpowiedzialnych za 

procesy nowotworowe i choroby genetyczne oraz analiza ich występowania w populacji 

polskiej. 

 Aktywność katalityczna nowych rybozymów typu hammerhead. 

 Rybozymy HDV (wirusa zapalenia wątroby typu D): wykorzystanie rybozymów jako 

biosensorów oraz poszukiwanie związków hamujących aktywność katalityczną 

rybozymów HDV. 

 Analiza proteomiczna oraz metabolomiczna układów roślinnych i zwierzęcych. 

 Roślinne czynniki transkrypcyjne i syntetazy aminoacylo-tRNA. 

 Systemy aktywnego transportu w układach roślinnych. 

 Mechanizmy naturalnej odporności kukurydzy na herbicydy. 

 Tworzenie algorytmów matematycznych dla badań sekwencyjnych, konstrukcja 

internetowych baz danych biologicznych. 


