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WYKRYWACZ TERRORYSTÓW

Nowe przeno!ne czujniki s" w 
stanie wyw#szy$ ulubiony materia% 
wybuchowy zamachowców

! rp.pl/nauka

RANKING „RZ” |  Oto lista naukowych 
przebojów ostatnich 12 miesi!cy 
–"od"bada# pochodzenia cz$owieka 
po"obserwacje cia$ Uk$adu S$onecznego.

PIOTR KO!CIELNIAK

 Nawet je!eli kto" nie "ledzi na 
bie!#co informacji ze "wiata 
nauki i nowych technologii, te 
wydarzenia nie powinny by$ 
mu obce – wszak trafia%y na 
pierwsze strony gazet. Dzia%o 
si& tak, poniewa! daj# nadziej& 
na pokonanie nieuleczalnych, 
wydawa%oby si&, chorób – jak 
szczepionka przeciw eboli, 
nowe antybiotyki czy technolo-
gia CRISPR/Cas9, na znalezie-
nie !ycie pozaziemskiego – jak 
obserwacje prowadzone przez 
ameryka'skie sondy na orbicie 
Marsa, czy wreszcie na zbada-
nie pochodzenia cz%owieka.

 „Ranking” naukowych hitów 
jest ca%kowicie subiektywny. A 
do kolejno"ci nale!y podcho-
dzi$ z przymru!eniem oka: 
trudno przecie! porównywa$ 
nieporównywalne – jak bada-
nia kosmosu z poszukiwaniem 
skamielin w jaskini.

1.  Sonda New Horizons doko-
na"a najdok"adniejszych 
dot#d obserwacji planety 

kar"owatej – Plutona.  Histo-
ryczny przelot odby% si& w po-
%owie roku, jednak sonda nadal 
przesy%a dane z tego wydarze-
nia. I b&dzie to robi%a jeszcze 
do ko'ca przysz%ego roku. 
Wszystko z powodu ogromnej 
odleg%o"ci dziel#cej nasz# pla-
net& od sondy, która obecnie z 
zawrotn# pr&dko"ci# p&dzi w 
stron& niezbadanych obiektów 
na obrze!ach Uk%adu S%onecz-
nego.  Jednak nawet to, co 
sonda przes%a%a dot#d, wzbu-
dza w naukowcach entuzjazm. 

– Te zdj&cia zapieraj# dech 
w piersiach – zachwyca si& 
Alan Stern, g%ówny naukowiec 
misji. – Niesamowite zbli!enia 
pokazuj# nam ró!norodno"$ 
terenu i dowodz# pot&gi robo-
tycznych misji – wtóruje mu 
John Grunsfeld z NASA.

Zachwyt Amerykanów nie-
trudno zrozumie$. Kiedy sonda 
New Horizons startowa%a w 
swoj# podró! 19 stycznia 2006 
roku, Pluton by% jeszcze plane-
t# – jedyn# w Uk%adzie S%o-
necznym odkryt# przez amery-
ka'skiego astronoma (Clyde’a 
Tombaugha). Kilka miesi&cy 
pó(niej Mi&dzynarodowa Unia 
Astronomiczna odebra%a mu 
status planety – jest teraz pla-
net# kar%owat#. Szefowie misji 
sondy nie ukrywaj#, i! licz# na 
to, !e badania pozwol# na 
zmian& decyzji. A ogromn# ja-
"niejsz# plam& w kszta%cie ser-
ca na powierzchni Plutona na-
zwali Tombaugh Regio.

2.  Opracowanie skutecznej 
szczepionki przeciw 
eboli to prze"om w walce 

z t# chorob#.  Gdy rozpocz&%a 
si& najpowa!niejsza dot#d 
epidemia gor#czki krwotocz-
nej w Afryce Zachodniej, nie 
mieli"my ani lekarstw, ani 
szczepionek. W ci#gu kilku 
miesi&cy wszystko si& zmieni-
%o. Opracowana przez Agen-
cj& Zdrowia Publicznego Ka-
nady szczepionka VSV-EBOV 
okaza%a si& skuteczna w 100 
proc., chocia! jej testowanie 
ci#gle trwa. 

Lekarze prowadz#cy w Afry-
ce badania kliniczne zastoso-
wali strategi& wykorzystan# w 
latach 70. ubieg%ego wieku do 
walki z osp# prawdziw#. Gdy 
wykryto nowe zaka!enie wiru-
sem Ebola, szczepiono wszyst-
kie osoby maj#ce bezpo"redni 
kontakt z chorym – tworz#c 
rodzaj pier"cienia, kordonu 
sanitarnego wokó% chorych. 

– Przed szczepieniami mieli-
"my tylko kolejne przypadki 
zachorowa'. Nie mieli"my 
!adnej broni, mimo !e ta choro-
ba jest znana od 40 lat – mówi 
Marie-Paule Kieny z WHO.

3.  Tejksobaktyna to pierw-
szy nowy antybiotyk od 
niemal 30 lat.  Wykaza% 

si& skuteczno"ci# w walce z 
gronkowcem z%ocistym, pr#t-
kiem gru(licy i enterokokami. 
Zanim trafi do u!ytku, minie 
od dwóch do pi&ciu lat – prze-
widuj# jego odkrywcy. Jednak 
ju! teraz jest najwi&ksz# na-
dziej# na prze%amanie odpor-
no"ci bakterii na antybiotyki. 

Antybiotykooporno"$ to 
problem wspó%czesnej medycy-
ny wynikaj#cy z powszechnego 
nadu!ywania tej grupy leków 
oraz lekkomy"lnego przerywa-
nia terapii. W efekcie bakterie 
uodporniaj# si& na dost&pne 
antybiotyki, a „zwyk%e” choroby 
staj# si& nieuleczalne. 

4. Genetyczne no$yczki i 
klej – technika CRI-
SPR/Cas9 pozwala na 

niemal nieograniczon# inge-
rencj% w genom.  Jeszcze kilka 
lat temu o tej metodzie s%ysza-
%o niewielu biologów, dzi" jest 
najgor&tszym tematem nauki. 

Technik& dopracowa%y Em-
manuelle Charpentier i Jenni-
fer Doudna – ale swoje ekspe-
rymenty prowadzi%y na bakte-
riach. Pó(niej genetyczn# 
metod& wytnij – wklej stoso-
wano do modyfikacji dro!d!y 
i niektórych ro"lin. 

Do czasu, kiedy w pierwszej 
po%owie tego roku Chi'czycy z 

zespo%u Junjiu Huanga z Uni-
wersytetu im. Sun Yat-sena w 
Guangzhou opisali ekspery-
ment z modyfikowaniem... 
ludzkich embrionów. Zarodki 
pochodzi%y z kliniki zap%od-
nienia in vitro i by%y na tyle 
uszkodzone, !e i tak nigdy nie 
rozwin&%yby si& w zdrowego 
cz%owieka. Ale szok i tak by% 
ogromny – naukowcy wezwali 
do wstrzymania podobnych 
prac, a zaledwie kilka tygodni 
temu uzgodnili mi&dzy sob#, 
!e nie wolno pozwoli$ na uro-
dzenie genetycznie modyfiko-
wanego cz%owieka. Na razie.

5. Grobowiec Tutanchamo-
na kryje zagadk%: jeszcze 
jedno niezbadane dot#d 

pomieszczenie.  Brytyjski ar-
cheolog Nicholas Reeves s#dzi, 

!e mo!e tam spoczywa$ pi&k-
na Nefertiti, !ona faraona 
Echnatona. Tutanchamon 
zmar% niespodziewanie i kap%a-
ni prawdopodobnie zdecydo-
wali si& otworzy$ istniej#cy 
grobowiec, aby „do%o!y$” no-
wego lokatora. Egipski minister 
staro!ytno"ci Mamdouh al-
-Damati zgodzi% si& na zbada-
nie grobowca, jednak uwa!a, 
!e za "cian# znajduje si& sarko-
fag Kii, innej !ony Echnatona. 

6. Ludzie z Jaskini Wscho-
dz#cej Gwiazdy grzebali 
swoich zmar"ych  – do 

takiego wniosku doszli na-
ukowcy z Uniwersytetu Witwa-
tersrand badaj#cy jaskinie w 
okolicach Sterkfontein w RPA. 
Znale(li szcz#tki kilkunastu 
osobników o budowie b&d#cej 

mozaik# cech zwierz&cych i 
ludzkich. S#dz#, !e stworzenia 
te !y%y 2,5–3 mln lat temu.

Po%o!enie i stan ko"ci suge-
ruj# jednak, !e te stworzenia 
grzeba%y zmar%e osobniki 
w%asnego gatunku – a wi&c 
wykazywa%y cechy uwa!ane 
dot#d za typowo ludzkie.

7.  Zagadka marsja&skiej 
wody (prawie) rozwi#za-
na. Dot#d wiadomo by%o, 

!e woda p%yn&%a na Czerwonej 
Planecie w zamierzch%ej prze-
sz%o"ci. )wiadczy%y o tym 
zwi#zki chemiczne tworz#ce 
si& tylko w obecno"ci wody, a 
tak!e ukszta%towanie terenu - 
obserwowane z orbity Marsa 
ju! od wielu lat. Pozostawa%o 
rozwi#za$ ostatni# zagadk& – 
czy na Marsie ciek%a woda 

wyst&puje równie! obecnie. Ta 
kwestia ma wielkie znaczenie 
dla szans znalezienia tam dzi" 
!ycia. Dlatego konferencja 
NASA i zaskakuj#cy komuni-
kat – sonda Mars Reconnais-
sance Orbiter dostarczy%a do-
wodów na istnienie tam wody 
w stanie ciek%ym – wzbudzi%y 
ogromne poruszenie. 

– W okre"lonych warunkach 
na Marsie daje si& zaobserwo-
wa$ p%yn#ca woda – powie-
dzia% dr Jim Green, szef bada' 
planetarnych NASA. 

Naukowcy nie wiedz#, sk#d 
w%a"ciwie bierze si& woda, ale 
s#dz#, !e jest ona silnie zaso-
lona i dlatego nie zamarza. 
Je!eli dojdzie do skutku wy-
prawa za%ogowa, marsja'ska 
woda pos%u!y ludziom jako 
surowiec. 
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