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W dniach, 4�8 lipca 2006 r. w Madrycie, odby³ siê 2-gi Kon-
gres Mikrobiologów Europejskich FEMS (Federation of Euro-
pean Microbiological Societes). Organizatorem Kongresu, poza
FEMS, by³o Hiszpañskie Towarzystwo Mikrobiologiczne. Kon-
gres zgromadzi³ oko³o 1500 mikrobiologów z krajów euro-
pejskich i pozaeuropejskich. Tematyka Kongresu obejmowa³a
najnowsz¹ wiedzê i strategie w poznawaniu drobnoustrojów,
niezbêdne dla rozwi¹zywania problemów dotycz¹cych zdrowia
i wy¿ywienia ludzi, ochrony �rodowiska i rozwoju przemys³u
i technologii. Wprowadzeniem do obrad by³y dwa wyk³ady
plenarne. Jeden dokumentuj¹cy znaczenie nieprawid³owo�ci sys-
temu proteolitycznej degradacji bia³ek w uk³adzie ubikwityna
� proteasom w patogenezie chorób, w tym chorób neurodegena-
racyjnych i nowotworowych (A. Ciechanover). Drugi, ozdobiony
muzyk¹, prezentowa³ ogólno�wiatowe straty kulturowe spowo-
dowane �miertelnymi posocznicami, które przerwa³y twórczo�æ
wielu geniuszy muzycznych (E.Th. Rietschel). Nie jest ³atwo
przedstawiæ szerok¹ tematykê bardzo warto�ciowych prac przed-
stawianych na Kongresie, aby nie pomin¹æ tych najwa¿niejszych
dla rozwoju mikrobiologii, ogólnej wiedzy o ¿yciu, a tak¿e dla
poprawy poziomu ¿ycia i dzia³alno�ci cz³owieka w wspó³czes-
nym �wiecie. Ogólnie, zagadnienia genomiki i metagenomiki
systemów mikrobiologicznych podjête by³y podczas 5 sym-
pozjów (S), 3 �worhshopów� (W), na 123 plakatach (P) oraz
w wyk³adzie plenarnym stanowi¹cym przegl¹d puli genów
katabolicznych tworz¹cych rodzaj krajobrazu genowego w �spo-
³eczno�ciach� drobnoustrojów (V. De Lorenzo). Przekazywanie
sygna³ów (signaling) reguluj¹cych aktywno�æ proliferacyjn¹ i se-
krecyjn¹ drobnoustrojów w konsorcjach i biofilmach z uwzglêd-
nieniem roli w �rodowisku i chorobach, to tematyka wyk³adów
6 S, 4 W i 111 P. Czwarty wyk³ad plenarny po�wiêcony ewolu-
cji bakteryjnych patogenów, wyg³oszony by³ przez profesora
Jörga Hackera z Wüzburga (Niemcy), który zosta³ wyró¿niony
Nagrod¹ �FEMS-Lwoff Award� oraz Medalem FEMS za pio-
nierskie odkrycia w mikrobiologii medycznej dotycz¹ce mole-
kularnych wyznaczników chorobotwórczo�ci bakterii. André M.
Lwoff by³ 1-szym Prezydentem FEMS. Czynniki wirulencji
drobnoustrojów, ich rola w interakcjach z atakowanymi gospo-
darzami oraz ucieczce przed niszcz¹cym dzia³aniem systemu im-
munologicznego stanowi³y przedmiot 2 S, 3 W i 156 P.

Jednym z wiod¹cych tematów Kongresu by³y nowe i stare
zagro¿enia infekcyjne (grypa, SARS, gor¹czka krwotoczna,
AIDS, gru�lica, malaria) dyskutowane w powi¹zaniu z poszuki-
waniem nowych przeciwdrobnoustrojowych szczepionek i terapii
genowej podczas 5 S,.1W i na 20 P) oraz w referacie plenarnym
(B.W.J. Mahy), w którym analizowano takie zagro¿enia na tle
ewolucyjnych zmian dokonuj¹cych siê w samych wirusach, ale
tak¿e w populacji ludzi, w �rodowisku podlegaj¹cym dzia³alno�ci
cz³owieka oraz wynikaj¹cych z postêpu technologicznego i diag-
nostycznego. Niejako potwierdzeniem istnienia takich zagro¿eñ
sk³aniaj¹cych do miêdzynarodowej wspó³pracy w ich ogranicza-
niu i zapobieganiu im by³a prasowa informacja podana w przed-
dzieñ zakoñczenia Kongresu o identyfikacji wirusa ptasiej grypy

u ptaka pad³ego na terenie Hiszpanii. Drobnoustroje, jako �fa-
bryki� nowych materia³ów i technologii oraz zagadnienia bio-
katalizy i bioremedacji by³y prezentowane podczas 2 S, 3 W i na
75 P). Liczne prezentacje dotyczy³y trendów w technologii ¿yw-
no�ci (1 S, 1W i 104 P). Nie zabrak³o prezentacji z zakresu leko-
oporno�ci bakterii (1 S i 45 P), nowych strategii w identyfikacji
i typowaniu drobnoustrojów (1 W) geomikrobiologii (1 S, 1 W),
interakcji patogenów z ro�linami (1 W i 25 P), mikrobiologii
morza (1W), ekologii drobnoustrojów patogennych (miêdzy in-
nymi Helicobacter pylori, Mycobacterium tuberculosis, Strepto-
coccus pneumoniae; 1W), mikrobiologii �rodowiskowej, w tym
opracowañ testów molekularnych do wykrywania �rodowisko-
wych zanieczyszczeñ (1W i 150 P) oraz taksonomii i bioró¿no-
rodno�ci mikrobiologicznej (2W i 30 P). Ogólnie na Kongresie
przedstawiono oko³o 100 referatów podczas 25 sympozjów,
oko³o 120 prezentacji ustnych na 19 �workshopach� i oko³o
800 plakatów. Wykonane w Polsce prace w liczbie 25 zosta³y
zaprezentowane podczas sympozjum na temat lekooporno�ci
bakterii (1), �workshopu� po�wiêconego biologii bakteriofagów
(1) oraz sesji plakatowych.

Doceniaj¹c wysoki poziom, aktualno�æ i znaczenie naukowe,
a czêsto równie¿ praktyczne, prezentacji kongresowych, pragnê
podkre�liæ doskona³¹ organizacjê Kongresu. Obrady odby³y siê
w nowoczesnym Centrum Kongresowym, w wygodnych pomiesz-
czeniach klimatyzowanych, zaopatrzonych w niezawodn¹ apa-
raturê projekcyjn¹. Monitory umieszczone przed salami infor-
mowa³y o aktualnie odbywaj¹cych siê sesjach. Organizatorzy
zachwycili go�cinno�ci¹, serwuj¹c bardzo urozmaicone dania
oraz przed i popo³udniow¹ kawê. Z cech charakterystycznych
Kongresu nale¿y wymieniæ wybitn¹ dominacjê m³odych i bar-
dzo m³odych mikrobiologów w�ród uczestników. Nastêpny,
3-ci Kongres FEMS Europejskich Mikrobiologów odbêdzie siê
za 3 lata w Göteborgu, w Szwecji. Warto zapamiêtaæ adres:
www.fems-microbiology.org. Mo¿na bowiem z pozytywnym
skutkiem, czego do�wiadczy³o kilku m³odych mikrobiologów
polskich uczestnicz¹cych w Kongresie, staraæ siê o dofinanso-
wanie FEMS, a tak¿e wzi¹æ udzia³ w konkursie o nagrody. Pod-
czas Kongresu, wrêczono nagrodê za prace doktorskie 3 m³o-
dym mikrobiologom, 2 z Francji i 1 z Niemiec. FEMS finansuje
równie¿ 6�12 miesiêczne stypendia naukowe dla doktorów
(w wieku poni¿ej 36 lat) umo¿liwiaj¹ce sta¿e naukowe w pre-
sti¿owych laboratoriach Europy. Osobi�cie, dziêkujê bardzo
Wydzia³owi Nauk Biologicznych i Komitetowi Mikrobiologii
Polskiej Akademii Nauk za dofinansowanie mojego uczestnic-
twa w Kongresie FEMS, w Madrycie.
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