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Wpływ dodatku hydroksyapatytu na biokompatybilność i właściwości 
przeciwbakteryjne powłok biomedycznych na bazie TiO2 

 

Michalina Kołodziejczak1, Piotr Piszczek1,2, Aleksandra Radtke1,2, Tomasz Jędrzejewski3,  
Jani Holopainen4 

 

1Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń, Polska 
2Nano-implant Spółka z o.o., ul. Gagarina 5, 87-100 Toruń, Polska 
3Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Polska 
4Department of Chemistry, University of Helsinki, A. I Virtasen aukio 1, Helsinki, Finland 

E-mail: michalina.kolodziejczak@gmail.com 

 

Słowa kluczowe: nanorurki TiO2, hydroksyapatyt, ALD, zol - żel 

 

Tytan i jego stopy są najczęściej stosowanymi biomateriałami metalicznymi w chirurgii kostnej. 

Cechują się one m.in.: wysoką biotolerancją; wysoką odpornością na korozję, wysoką wytrzymałością 

zmęczeniową oraz skłonnością do samopasywacji. Naturalnie występująca na powierzchni 

biomateriałów tytanowych warstwa pasywacyjna ditlenku tytanu nie wykazuje optymalnej 

bioaktywności i stosunkowo trudno łączy się z tkanką kostną. Dlatego prowadzone są prace nad 

wytwarzaniem nanoarchitektury TiO2 o ściśle zdefiniowanej strukturze i morfologii, 

charakteryzującej się aktywnością biointegracyjną, na przykład – nanorurek TiO2 (TNT). Ponadto, 

analizuje się wpływ dodatków (np. hydroksyapatytu (HA)), mających na celu zwiększenie 

biozgodności powierzchni implantu oraz wzmocnienie wiązań pomiędzy implantem i tkanką kostną.  

Podczas prezentacji przedstawiona zostanie dwuetapowa procedura wytwarzania kompozytowych 

warstw zbudowanych z nanorurek ditlenku tytanu z dodatkiem nanokrystalicznego hydroksyapatytu 

(TNT/HA): (1) anodowe utlenianie powierzchni stopu tytanowego w obecności rozcieńczonego 

roztworu kwasu fluorowodorowego; (2) wzbogacenie warstwy nanorurek TiO2 nanokrystalicznym 

hydroksyapatytem przy użyciu metody wzrostu warstwy atomowej (ALD) lub zol-żel. Przedstawiona 

zostanie charakterystyka strukturalna i morfologiczna otrzymanego nanokompozytu, której 

dokonano w oparciu o wyniki analizy dyfrakcji rentgenowskiej i spektroskopii Ramana oraz o 

obrazowanie z zastosowaniem skaningowej mikroskopii elektronowej. Zaprezentowana zostanie 

także aktywność biointegralna oraz przeciwdrobnoustrojowa układu TNT/HA. 
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Nowa metoda krótkoterminowego przechowywania kapsułowanych 
wierzchołków wzrostu mniszka pienińskiego 

 

Monika Kamińska1, Alina Trejgell1 

 

1Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 

E-mail: moni.ka.minskaa@gmail.com 

 

Słowa kluczowe: kultury in vitro, sztuczne nasiona, mniszek pieniński 

 

Kultury in vitro są metodą efektywnego namnażania roślin, jednak zużywanie substancji odżywczych 

przez rozwijające się pędy wymusza wykonywanie pasaży co 3-4 tygodnie. Metoda spowolnionego 

wzrostu w obniżonej temperaturze obniża tempo metabolizmu. Ogranicza to koszty utrzymania linii 

danego gatunku i zmniejsza ryzyko kontaminacji. Tym samym umożliwia znaczące wydłużenie okresu 

między pasażami. Technologia sztucznych nasion przynosi dodatkowe korzyści w trakcie 

przechowywania materiału roślinnego. Alginianowa osłonka stanowi ochronę zakapsułkowanego 

fragmentu rośliny zawierającego tkankę merystematyczną, natomiast sztuczne bielmo może zawierać 

związki mineralne oraz źródło węgla w celu utrzymania żywotności tkanki roślinnej.  

Cukry nie są wykorzystywane przez rośliny tylko jako związek odżywczy. Sacharoza, glukoza, 

fruktoza i oligosacharydy (rafinoza czy stachioza) są powszechnie akumulowane podczas nabywania 

tolerancji na chłód oraz suszę u roślin wyższych. Cukry tworzą wiązania wodorowe i mogą 

zastępować wodę w celu utrzymania hydrofilowych struktur. Wiadomo też, że związki te tworzą 

szklistą matrycę w miejscach, w których mogłyby krystalizować substancje w trakcie wysychania 

tkanki w wyniku zatężania roztworu wewnątrzkomórkowego. Matryca ta zapobiega dezintegracji 

komórek w warunkach deficytu wody. 

Celem badań była ocena możliwości krótkoterminowego przechowywania sztucznych nasion mniszka 

pienińskiego (gatunku krytycznie zagrożonego wyginięciem) w obniżonej temperaturze bez pożywki 

wzrostowej. Ponadto zanalizowano wpływ obecności sacharozy w sztucznym bielmie na konwersję  

i regenerację pędów po okresie przechowywaniu. 
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Subkomórkowa lokalizacja modyfikowanych ftalocyjanin dla terapii fotodynamicznej 
nowotworów 

  

Katarzyna Barchiewicz1, Rudolf Słota1  

 

1Zakład Chemii Ogólnej, Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski, Opole 

E-mail: kbarchiewicz@gmail.com 

 

Słowa kluczowe: ftalocyjaniny, terapia fotodynamiczna PDT 

 

Ftalocyjaniny to rodzina makroheterocyklicznych związków, które mogą znaleźć zastosowanie jako 

fotouczulacze (PS) w terapii fotodynamicznej nowotworów (PDT). Ich właściwości fizykochemiczne 

można w znacznym stopniu modyfikować dzięki możliwości wprowadzania różnego rodzaju grup 

funkcyjnych do makropierścienia ftalocyjaninowego. Zmiana struktury fotouczulacza wpływa również 

na jego wychwyt komórkowy oraz lokalizację subkomórkową, a to z kolej przekłada się na 

efektywność terapii. Wśród licznych możliwych modyfikacji makropierścienia wyróżnić można m.in. 

przyłączenie podstawników lipofilowych, zwiększających powinowactwo do błon komórkowych, 

bądź też przyłączenie podstawników hydrofilowych, co skutkuje zwiększoną akumulacją w cytozolu.  

PS anionowe akumulują się głównie w lizosomach. Z kolei kierowanie ftalocyjanin do mitochondriów 

możliwe jest dzięki podstawnikom 1-(3-metylo) imidazolionyloetyloksylowym. Możliwość 

zaprojektowania odpowiedniej struktury PS niewątpliwie pozwoli na jego lepsze dopasowanie  

do danego typu nowotworu oraz poprawi skuteczność terapii fotodynamicznej. 
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Sonikacja surowca roślinnego przed etapem izolowania związków biologicznie 
aktywnych 

 

Justyna A. Dąbrowska1, Krzysztof B. Śmigielski1, Alina Kunicka-Styczyńska2 

 

1Instytut Podstaw Chemii Żywności, Politechnika Łódzka, Łódź 
2Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Politechnika Łódzka, Łódź 

E-mail: justyna.alicja.dabrowska@gmail.com 

 

Słowa kluczowe: ultradźwięki, optymalizacja, olejki eteryczne, aktywność biologiczna 

 

Obecnie stosowane metody wyodrębniania olejków eterycznych oparte na procesach hydrodestylacji 

bądź destylacji parowej charakteryzują się niską wydajnością wynikającą z niedostatecznej degradacji 

tkanki roślinnej, utrudniającej uwolnienie olejku eterycznego. Ze względu na zawartość w olejkach 

eterycznych związków biologicznie aktywnych  uzasadnione  jest  dążenie do otrzymywania ich  

z jak największą wydajnością.  

Celem badań było wydzielenie olejku eterycznego metodą hydrodestylacji poprzedzonej procesem 

sonikacji surowca roślinnego. W badaniach wykorzystano odpadowe nasiona selera zwyczajnego 

(Apium graveolens L.), które utraciły wartość handlową. Oddziaływanie fal ultradźwiękowych  

na materiał roślinny może prowadzić do zwiększenia jego porowatości poprzez mechaniczne 

rozrywanie cząstek wskutek fal ciśnienia i kawitacji. Wpływa to na wzrost dostępności olejku 

eterycznego, wzrost wydajności procesu hydrodestylacji oraz do pełniejszego wykorzystania 

potencjału biologicznego surowca.  

Zakres badań obejmował optymalizację warunków prowadzonego procesu w oparciu o narzędzia 

statystyki obliczeniowej, specyfikację fizykochemiczną otrzymanego olejku eterycznego oraz 

określenie jego właściwości biologicznej. 
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Wpływ ftalocyjaniny magnezu (MgPc) oraz ftalocyjaniny dilitu (Li2Pc)  
na komórki Staphylococcus epidermidis  

 

Karolina Jakubczyk1, Katarzyna Barchiewicz1, Gabriela Dyrda1 

 

1Zakład Chemii Ogólnej, Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski, Opole 

E-mail: kjoncz@gmail.com 

 

Słowa kluczowe: ftalocyjaniny, Staphylococcus epidermidis, terapia fotodynamiczna 

 

Ftalocyjaniny, wobec wzrastającej oporności bakterii na antybiotyki, stały się obiecującym lekiem 

między innymi przeciw bakteryjnym zakażeniom skóry.  Cząsteczki, zbudowane z czterech pierścieni 

izoindolowych, połączonych mostkami azametinowymi, mają interesujące właściwości 

spektroskopowe.  Zdolność generowania reaktywnych form tlenu pod wpływem promieniowania  

o odpowiedniej długości fali podczas reakcji fotodynamicznej, przyczynia się do śmierci komórek 

bakteryjnych. Działanie ftalocyjanin zależy głównie od możliwości ich przedostawania się do wnętrza 

komórki lub osadzenia w błonie, na co ma wpływ przede wszystkim budowa ściany komórkowej.  

Zbadano wpływ ftalocyjaniny dilitu (Li2Pc) oraz magnezu na komórki Staphylococcus epidermidis, 

bakterii Gram – dodatniej, wywołującej zakażenia oportunistyczne. W badaniach określono wpływ 

MgPc oraz Li2Pc na przeżywalność komórek wybranego szczepu. Zbadano transport przezbłonowy 

obu ftalocyjanin. Wykazano obecność MgPc w lizacie komórkowym. W badaniach wykorzystano 

techniki mikrobiologiczne oraz metody spektroskopowe. Wyniki badań są kolejnym krokiem w 

dziedzinie zastosowania terapii fotodynamicznej skierowanej przeciwko mikroorganizmom. 
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Rola białek Polycomb i Trithorax w epigenetycznej regulacji ekspresji genów  
u roślin 

 

Magdalena Trojak1, Ernest Skowron2 

 

1Zakład Biochemii i Genetyki, Instytut Biologii, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15A, 25-406 Kielce 
2Zakład Ochrony Przyrody i Fizjologii Roślin, Instytut Biologii, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15A, 25-406 Kielce 

E-mail: magdalenatrojak@onet.pl 

 

Słowa kluczowe: epigenetyka, białka Polycomb, białka Trithorax, rośliny 

 

Obecne postępy wskazują, że mechanizmy epigenetyczne odgrywają ważną rolę w sieciach 

regulacyjnych genów zaangażowanych w reakcje rozwojowe roślin w odpowiedzi na zmienne 

warunki środowiskowe. Stąd poznanie roli takich elementów staje się niezbędne dla zrozumienia 

mechanizmów leżących u podstaw plastyczności i zmienności cech, a tym samym ekologii i ewolucji 

rozwoju roślin. Reakcje plastyczne roślin polegają na zachowaniu komórek merystematycznych, w 

tym utrzymaniu niszy komórek macierzystych, przeprogramowaniu komórek, kwitnieniu i spoczynku, 

jak i pamięci stresowej. 

Represyjne kompleksy zawierające produkty genów Polycomb (PcG) oraz aktywatorowe kompleksy 

białkowe Trithorax (TrxG) odgrywają ważną rolę w epigenetycznej regulacji ekspresji genów  

i utrzymaniu różnych stadiów rozwojowych. Geny PcG, które zaangażowane są w wyciszanie  

i inaktywację specyficznych rejonów chromatyny, mogą remodelować strukturę chromatyny poprzez 

zablokowanie loci genów. Białka PcG działają jako globalni regulatorzy programów genomowych, 

zapobiegając nieoczekiwanej ekspresji genów podczas rozwoju i dlatego zapewniają prawidłowy 

zestaw genów w określonych fazach rozwoju. Geny TrxG, przeciwdziałając represji, powodują 

rozluźnienie chromatyny a w konsekwencji zwiększają dostęp czynników aktywatorowych. 

W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat funkcji TrxG i PcG w różnych procesach 

rozwojowych w odpowiedzi na zmienne warunki środowiskowe, a także dowody na temat ich funkcji 

w plastyczności roślin. Informacje te pomogą określić, w jaki sposób zintegrować rolę regulacji 

epigenetycznej z modelami sieci regulacyjnych genów (GRN), które obejmowały głównie 

oddziaływania transkrypcyjne leżące u podstaw różnych aspektów funkcjonowania roślin. 

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 612078, NCN UMO-2014/15/N/NZ9/01378 
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Zdolność bakterii glebowych do biodegradacji saponin obecnych  
w ekstraktach roślinnych  

 

Wiktoria Grzelachowska1, Wojciech Smułek1, Ewa Kaczorek1 

 

1Koło Naukowe Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska,  
ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań 

E-mail: wiktoria.grzelachowska@gmail.com  

 

Słowa kluczowe: bakterie glebowe, biodegradacja, ekstrakty roślinne, saponiny 

 

Współcześnie konsumenci poszukują wyrobów ekologicznych, w tym także detergentów. Z tej 

przyczyny dąży się do wytwarzania produktów pochodzenia biologicznego, które nie będą 

negatywnie wpływały na środowisko. Kryterium bezpiecznych dla środowiska surfaktantów spełniają 

powszechnie występujące w roślinach związki chemiczne zwane saponinami, które charakteryzują się 

szerokim potencjałem aplikacyjnym w wielu gałęziach przemysłu. Rosnące wykorzystanie saponin 

może jednak wpłynąć na wzrost ich zawartości w ściekach. Pojawia się więc pytanie o 

biodegradowalność tych związków i ich wpływ na bakterie środowiskowe. W prezentowanych 

badaniach określono właściwości powierzchniowo czynnych ekstraktów z orzechów piorących 

(Sapindus mukorossi) i mydlnicy lekarskiej (Saponaria officinalis) zawierających saponiny. Ponadto 

zbadano biodegradację saponin obecnych w tych ekstraktach przez środowiskowe szczepy 

bakteryjne: Pseudomonas fluorescens oraz Achromobacter denitrificans. Zawartość saponin 

w hodowlach bakteryjnych określono spektrofotometrycznie. Przeprowadzone testy pianotwórczości 

i emulsyfikacji potwierdziły znaczącą zdolność badanych ekstraktów do tworzenia układów 

o rozwiniętej powierzchni międzyfazowej. Stwierdzono również wyraźną zależność wzrostu 

właściwości emulgujących i pianotwórczych wraz ze wzrastającym stężeniem ekstraktu. Wśród 

wykorzystanych ekstraktów roślinnych największą podatność na biodegradację przez szczep 

Achromobacter denitrificans wykazały saponiny zawarte w ekstraktach z mydlnicy lekarskiej. 

Przeprowadzone testy biodegradacji saponin wykazały wysoką biodegradowalność tych związków. 

Badane ekstrakty roślinne mogą więc stać się bezpiecznymi zamiennikami 

wielu syntetycznych surfaktantów. 

Badania zostały zrealizowane w ramach działalności Koła Naukowego Technologii i Inżynierii Chemicznej 
działającego na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. 
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Biologiczna degradacja węglowodorów alifatycznych w obecności ekstraktu 
roślinnego zawierającego saponiny 

 

Emilia Drazyk1, Amanda Pacholak1, Wojciech Smułek1, Ewa Kaczorek1  

 

1Koło Naukowe Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska,  
ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań 

E-mail: drazyk.emilia@gmail.com 

  

Słowa kluczowe: bakterie, biodegradacja, saponiny, węglowodory 

 

Biodegradacja węglowodorów będących składnikiem ropy naftowej, odgrywa istotną rolę w 

procesach oczyszczania środowiska ze skażeń tymi substancjami. Jest to jednak proces bardzo wolny, 

co jest związane z niewielką biodostępnością hydrofobowych związków dla biodegradujących je 

mikroorganizmów. Do metod, które mogą zwiększyć efektywność degradacji tych związków należy 

stosowanie środków powierzchniowo czynnych. Saponiny, surfaktanty pochodzenia roślinnego, 

stanowią interesującą alternatywę dla syntetycznych związków powierzchniowo czynnych, 

wykazujących często toksyczny wpływ na organizmy. Celem przeprowadzonych badań było 

określenie zdolności do biodegradacji związków alifatycznych przez środowiskowe szczepy 

bakteryjne. Wpływ węglowodorów na aktywność metaboliczną tych szczepów oceniono na podstawie 

testu MTT. Dokonano również oceny wpływu ekstraktu z kory kasztanowca na biodegradację tych 

węglowodorów. Biodegradacja izooktanu, nonanu, dodekanu oraz tridekanu prowadzona była przez 

dwa tygodnie. Wyizolowane szczepy bakteryjne posiadały wysoką zdolność do biodegradacji 

wybranych węglowodorów alifatycznych. Wykonany test aktywności metabolicznej komórek 

wykazał, że wobec wszystkich badanych szczepów węglowodory alifatyczne nie wykazywały 

toksycznego działania. Dodatek ekstraktu z kory kasztanowca spowodował istotne zmiany 

biodegradacji niektórych węglowodorów. Korzystny efekt ekstraktu, objawiający się około 30% 

wzrostem biodegradacji, zanotowano dla izooktanu i nonanu w hodowlach szczepów z rodzaju 

Achromobacter i Pseudomonas. Jakkolwiek zaobserwowano również niekorzystny efekt 

wprowadzenia do hodowli ekstraktu roślinnego, w przypadku biodegradacji prowadzonej przez 

szczep z rodzaju Raoultella. Uzyskane wyniki badań pozwoliły w znaczący sposób poszerzyć obecny 

stan wiedzy na temat biodegradacji wspomaganej surfaktantami oraz wykazały, że ekstrakt roślinny 

zawierający saponiny może w znaczący sposób zwiększyć efektywność biodegradacji hydrofobowych 

węglowodorów aromatycznych. 

Badania zostały zrealizowane w ramach działalności Koła Naukowego Technologii i Inżynierii Chemicznej 
działającego na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. 
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Analiza porównawcza białka OspC w gatunku Borrelia burgdorferi sensu lato  
 

Paulina Bierwagen1 , Anna Urbanowicz1   

 

1Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań 

E-mail: pbierwagen@ibch.poznan.pl 

 

Słowa kluczowe: OspC, Borrelia, kleszcz, borelioza 

 

Rosnąca zapadalność na boreliozę jest jedną z przyczyn zainteresowania się tą chorobą przez 

naukowców. Ta wieloukładowa choroba wywoływana jest przez bakterie Borrelia burgdorferi sensu 

lato należące do grupy krętków, których wektorami głównie są kleszcze z rodzaju Ixodes. Ze względu 

na problem ze skuteczną prewencją, diagnostyką i leczeniem boreliozy podjęto badania mające na 

celu poznanie mechanizmów rządzących oddziaływaniami pomiędzy pasożytniczą bakterią, 

wektorem i żywicielem.  

Na powierzchni krętka występuje ponad 100 białek powierzchniowych pełniących istotną rolę  

na różnych etapach cyklu życiowego. Umożliwiają one skuteczne zasiedlenie wektora, kolonizowanie 

żywiciela i unikanie ataku jego układu immunologicznego.  

Jednym z tych białek jest białko powierzchniowe OspC (Outer surface protein C). OspC charakteryzuje 

się wysokim polimorfizmem nawet wśród bakterii pochodzących z jednego obszaru geograficznego. 

Pośród białek OspC wyodrębniono 19 typów, z których tylko 4 typy występujące u gatunków Borrelia 

są infekcyjne dla ludzi. Produkcja tego białka aktywowana jest w trakcie bytowania kleszcza  

na organizmie gospodarza i prawdopodobnie zależna jest od warunków temperaturowych.  

Białko OspC charakteryzuje się wysokim powinowactwem do białka Salp15 występującego  

w śliniankach kleszcza. Powinowactwo to umożliwia opłaszczenie białka OspC przez białko Salp15  

w celu uniemożliwienia rozpoznania przez układ immunologiczny gospodarza. Białko OspC jest 

również zdolne do wiązania plazminogenu, który jest przez bakterię wykorzystywany podczas 

kolonizowania tkanek żywiciela. 

W niniejszym projekcie podjęto badania nad białkiem OspC pochodzących z krętków z gatunków 

Borrelia burgdorferi sensu stricto, B. garinii, B. afzelii oraz B. spielmani. W planach jest produkcja tych 

białek w heterologicznym systemie bakteryjnym E. coli, a następnie opracowanie najbardziej 

wydajnej metody otrzymywania powyższych białek oraz wykonanie porównawczych badań 

strukturalnych. Celem opisanych prac jest porównanie OspC poszczególnych szczepów oraz 

wyodrębnienie różnic występujących między nimi, biorąc pod uwagę rejony zaangażowane w 
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oddziaływania z białkami Salp15 i plazminogenem. Poznanie struktury oraz funkcji OspC oraz 

możliwość wprowadzenia modyfikacji mogą przyczynić się do dalszych badań nad szczepionkami 

przeciwko boreliozie. 

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, projekt Opus9 2015/17/B/NZ1/00873 
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Bis- i trisamoniowe ciecze jonowe z anionem herbicydowym  
 

Damian Kaczmarek1, Tomasz Rzemieniecki1, Monika Akwarska1, Agnieszka Biedziak1, Kamil Czerniak1   

 

1Zakład Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Politechnika Poznańska, Poznań 

E-mail: damian.rom.kaczmarek@doctorate.put.poznan.pl 

 

Słowa kluczowe: ciecze jonowe, herbicydy, sole bisamoniowe, sole trisamoniowe 

 

Ciecze jonowe (ang. Ionic Liquids, ILs) to grupa związków o budowie jonowej charakteryzująca się 

temperaturą topnienia poniżej 100°C. Do tej pory ciecze jonowe podzielono na trzy generacje. 

Pierwsza z nich uwzględniała projektowanie jedynie właściwości fizycznych cieczy jonowych poprzez 

dobór kationu i anionu. Następnie w drugiej generacji zaprezentowano możliwość wpływania na 

właściwości chemiczne, takie jak reaktywność chemiczna, palność, solwatacja, czy okno 

elektrochemiczne. Ostatnia generacja uwzględnia dodatkowo aktywność biologiczną, do której 

zaliczyć można między innymi aktywność chwastobójczą, bakteriobójczą czy deterentną. W 2011 

roku opisano po raz pierwszy herbicydowe ciecze jonowe (ang. Herbicidal ionic liquids, HILs), gdzie 

jako anion zastosowano aniony popularnych kwasów herbicydowych, takich jak kwas (4-chloro-2-

metylofenoksy)octowy  

czy (2,4-dichlorofenoksy)octowy. Zauważono wówczas, że dotychczas stosowane komercyjnie 

herbicydy działały podobnie lub słabiej od herbicydowych cieczy jonowych. Rozpoczęto wówczas 

poszukiwania kationu, który pozwoliłby na uzyskanie jeszcze lepszych rezultatów aktywności 

biologicznej. W kolejnych latach zwrócono uwagę na szczególne grupy cieczy jonowych jakimi są sole 

bisamoniowe i trisamoniowe. Związki te według doniesień literaturowych charakteryzują się dobrymi 

właściwościami powierzchniowymi, a dodatkowo w strukturze kationu posiadają dwa lub trzy 

czwartorzędowe atomy azotu. Budowa ta umożliwiła wprowadzenie do struktury jednej cząsteczki 

kilku anionów o pożądanych właściwościach.  

W trakcie badań opracowano metodykę syntezy soli bis- i trisamoniowych, a także otrzymano pięć 

bisamoniowych oraz cztery trisamoniowe herbicydowe ciecze jonowe. W celu potwierdzenia  

ich struktury wykonano analizę widm protonowego i węglowego magnetycznego rezonansu 

jądrowego. Określono także wpływ kationu na takie właściwości fizykochemiczne jak rozpuszczalność 

czy współczynnik refrakcji. Zbadano również ich potencjał aplikacyjny. 
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Aktywne biologicznie ciecze jonowe z kationem  
4-hydroksy-1-metylopiperydyniowym  

 

Tomasz Rzemieniecki1, Damian Kaczmarek1, Katarzyna Marcinkowska2, Anna Karczmarczyk1   
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Słowa kluczowe: ciecze jonowe, czwartorzędowanie, wymiana anionu, aktywność herbicydowa 

 

W ochronie upraw średnio- i wielkopowierzchniowych przed negatywnym wpływem organizmów 

konkurencyjnych najlepszą efektywnością w stosunku do poniesionych kosztów charakteryzują się 

metody chemiczne. W roli selektywnych herbicydów najczęściej stosowane są syntetyczne auksyny  

o wzmocnionej aktywności biologicznej, np. kwas (4-chloro-2-metylofenoksy)octowy (MCPA) bądź 

kwas 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowy (dikamba), stosowane zwykle w postaci soli z kationem 

nieorganicznym lub estrów. Są to związki łatwo biodegradowalne i stosunkowo mało toksyczne  

dla organizmów wyższych. 

Celem dalszego zniwelowania potencjalnych niebezpieczeństw związanych ze stosowaniem środków 

chwastobójczych, znane kwasy herbicydowe połączono z kationem 1-alkilo-4-hydroksy-1-

metylopiperydyniowym, wykazującym silną amfifilowość dzięki obecności grupy hydroksylowej. 

Otrzymano w ten sposób nowe szeregi homologiczne herbicydowych cieczy jonowych. Produkty 

syntezy charakteryzowały się aktywnością biologiczną silnie skorelowaną z długością podstawnika 

alkilowego w strukturze kationu. W większości przypadków skuteczność niszczenia chwastów była 

wyższa w porównaniu do preparatów dostępnych w handlu, co pozwala na obniżenie stosowanej 

dawki herbicydu. Aktywność herbicydową zbadano wobec trzech gatunków chwastów pospolicie 

występujących w polskich uprawach zbóż: komosy białej (Chenopodium album L.), chabra bławatka 

(Centaurea cyanus L.) oraz samosiewów rzepaku ozimego (Brassica napus L.). Struktury chemiczne 

otrzymanych soli zostały potwierdzone poprzez analizę widm 1H NMR i 13C NMR. Opracowano 

również optymalne metody syntezy prekursorów oraz prowadzenia reakcji wymiany anionu, a także 

wykonano analizę podstawowych właściwości fizykochemicznych otrzymanych produktów. 
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Biogaz – szansa na bezpieczeństwo energetyczne gminy 
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Słowa kluczowe: biomasa, biogaz rolniczy, fermentacja metanowa 

 

Rządowe Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 r. prognozują dalszy spadek wartości 

wskaźnika samowystarczalności energetycznej. W Polsce stale wzrasta zatem zainteresowanie 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w tym biogazu rolniczego. Ze względu na jego znaczny 

potencjał, szczególną rolę w polskiej energetyce odnawialnej upatruje się w energii wytworzonej  

na bazie produktów rolniczych. Jednymi z największych atutów instalacji biogazowych są: 

wykorzystanie biomasy, produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego, różnego typu 

problematycznych w utylizacji odpadów organicznych oraz ekonomicznie uzasadniona lokalna 

dystrybucja energii elektrycznej i energii ciepła.  

Celem pracy było szacunkowe określenie ilości oraz wydajności metanowej biomasy rolniczej 

dostępnej na terenie gminy Sompolno w województwie Wielkopolskim. Analizę wydajności 

biogazowej trzech substratów: kiszonki z kukurydzy, kiszonki z traw oraz gnojowicy bydlęcej 

przeprowadzono w Pracowni Ekotechnologii działającej przy Instytucie Inżynierii Biosystemów 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Badania wykonano zgodnie z obowiązującą niemiecką 

normą DIN 38 414/S8. Na podstawie otrzymanych wyników wykazano, że substraty te charakteryzuje 

wysoki potencjał energetyczny. Możliwy do uzyskania przychód z tytułu sprzedaży wytworzonej 

energii elektrycznej i cieplnej może wpłynąć korzystnie na bilans ekonomiczny gminy. 
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Kierunki wykorzystania wysłodzin browarnianych, ze szczególnym uwzględnieniem 
produkcji biopaliw 
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Zainteresowanie spożyciem piwa wśród Polaków zwiększa się z każdym rokiem. Wiąże się to nie tylko 

z rosnącą produkcją tego szlachetnego trunku, ale również z powstawaniem pozostałości po procesie 

produkcyjnym. Według danych opracowanych przez Biuro Analiz Sejmowych w Polsce w roku 2013 

spożyto 5,37 litra 100% etanolu w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju, przy jednoczesnej 

łącznej produkcji 4000 tys. hl piwa (wg danych KMPG). Zakładając, iż na 100hl wyprodukowanego 

piwa przypada od 15 do 19 kg wysłodzin o zawartości suchej masy na poziomie 35-40% szacuje się, 

że ilość powstałego młóta w skali kraju dla roku 2013 wynosiła 600 – 760 tys. Mg. 

Najpowszechniejszym kierunkiem wykorzystania omawianej pozostałości jest jej bezpośrednie 

wykorzystanie jako paszy dla zwierząt. Pokarm ten ma właściwości mlekopędne dla krów, a w 

przypadku produkcji drobiu zwiększa ilość wykluć. Dzięki dużej zawartości materii organicznej oraz 

licznych składników pokarmowych wysłodziny mogą zostać wykorzystane również na inne sposoby. 

Celem pracy było przedstawienie kierunków zagospodarowania wysłodzin, ze szczególnym 

uwzględnieniem procesu produkcji biopaliw. Jako biopaliwa wysłodziny można wykorzystać na dwa 

sposoby – jako paliwo stałe (brykiety, pellety) lub jako substrat do produkcji biogazu rolniczego. 

Wykorzystanie na paliwo stałe jest możliwe, jednak niezwykle rzadko stosowane.  Znacznie 

popularniejszym rozwiązaniem jest wykorzystanie omawianego surowca do produkcji biogazu 

rolniczego. 

Wydajność biogazową oraz metanową wysłodzin zbadano w Pracowni Ekotechnologii funkcjonującej 

w Instytucie Inżynierii Biosystemów. Materiał do badań pochodził z browaru rzemieślniczego 

zlokalizowanego w Województwie Wielkopolskim. Substrat powstał po produkcji piwa typu stout. 

Zawartość suchej masy substratu kształtowała się na poziomie 20,27%, przy 95,87% materii 

organicznej w suchej masie. 
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Wykorzystane do badań młóto browarniane charakteryzowało się wydajnością biogazową  na 

poziomie 128,98 m3, przy stężeniu metanu 56,92% dla świeżej masy. Czas pełnego odfermentowania 

substratu w warunkach laboratoryjnych wyniósł 19 dni. Analizując otrzymane wyniki stwierdzono,  

że analizowany substrat może być z powodzeniem wykorzystywany w biogazowniach rolniczych. 

Pewną barierą może być konkurencja pod kątem jego wykorzystania na cele paszowe. Wiedząc 

jednak, że produkcja młóta rośnie z każdym rokiem szacuje się ze jego część może zostać 

przeznaczona do produkcji biopaliw.   
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Rola kwasu abscysynowego w retrogradowej regulacji alternatywnego  
szlaku oddechowego i odpowiedzi na stres 

 

Ernest Skowron1, Magdalena Trojak2 

 

1Zakład Ochrony Przyrody i Fizjologii Roślin, Instytut Biologii, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet 
Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15A, 25-406 Kielce 
2 Zakład Biochemii i Genetyki, Instytut Biologii, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15A, 25-406 Kielce 

E-mail: skowron.ernest@gmail.com 

 

Słowa kluczowe: kwas abscysynowy (ABA), alternatywna oksydaza (AOX), stres, sygnalizacja 
retrogradowa 

 

Regulacja wzrostu i rozwoju roślin w odpowiedzi na zewnętrzne i wewnętrzne sygnały jest pod ścisłą 

kontrolną fitohormonów. W przypadku reakcji stresowej główną rolę odgrywa kwas abscysynowy 

(ABA), odpowiedzialny za jej koordynację na płaszczyźnie molekularnej (ekspresja genów), 

komórkowej (zmiany uwodnienia komórek przyszparkowych) oraz morfologiczno-anatomicznej 

(rozwój korzeni). Zarówno percepcja jak i właściwa odpowiedź na sygnały wymaga komunikacji, 

spajającej różne kompartymenty. Ma to szczególne znaczenie  na linii jądro komórkowe – chloroplasty 

i mitochondria, ze względu na ich semi-automiczność i rolę w gospodarce energetycznej komórki 

roślinnej. Obok dominującego anterogradowego, czyli zstępującego kierunku informacji, wykazano 

istotność przepływu wstępującego (retrogradowego), przebiegającego z udziałem chloroplastów bądź 

mitochondriów, skąd informacja trafia do jądra komórkowego. 

W pracy dokonano szczegółowej analizy mechanizmów szlaku sygnalizacji retrogradowej  

w powiązaniu z aktywacją alternatywnego szlaku oddechowego regulowanego przez ABA. Mechanizm 

ten pozwala ograniczyć uszkodzenia komórkowe, łagodząc skutki stresu oksydacyjnego. Wyzwolenie 

chloroplastowego sygnału retrogradowego jest wynikiem zaburzenia fotosyntetycznego transportu 

elektronów, aktywującego AOX, generowanie ROS i syntezę ABA. W warunkach stresu u mutantów 

roślinnych, o zaburzonej bądź zniesionej aktywności oksydazy, stwierdza się obniżenie wydajności 

fotosyntetycznej, nasilenie wygaszania niefotochemicznego oraz upośledzenie kontroli formowania 

ROS. Inicjacja alternatywnego szlaku oddechowego w istotny sposób ogranicza ilość powstających 

ROS, pozwalając podtrzymać aktywność fotosyntetyczną i przyspieszyć powrót do jej pełnej 

sprawności po ustąpieniu działania stresora. 

Źródło finansowania: NCN UMO 2014/15/N/NZ9/01378, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 612078 



INŻYNIERIA ROLNICZA – prezentacje ustne 
 

26 

Wstępna ocena możliwości wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 
żywnościowych dla miasta Poznania 

 

Katarzyna Gajewska1, Wojciech Czekała2 

 

1Studenckie Koło Naukowe Ekoenergetyki, Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy  
w Poznaniu 
2Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

E-mail: katana.gajewska@gmail.com 

 

Słowa kluczowe: gospodarka odpadami, odpady żywnościowe, Poznań 

 

Zagospodarowanie produktów spożywczych wycofanych ze sprzedaży, przeterminowanych bądź 

niespożytych przez konsumenta stanowi problem na skalę  globalną. Według różnych źródeł w Unii 

Europejskiej marnuje się rocznie blisko 100 mln Mg żywności. Z raportu sporządzonego przez 

Komisję Europejską wynika, że dla Polski jest to blisko 9 mln Mg, co klasyfikuje kraj na 5 miejscu w 

rankingu. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego, Nr 

1069/2009, odpady kuchenne są zakwalifikowane do odpadów trzeciej kategorii, podlegającej 

konieczności odzysku i odpowiedniej utylizacji.  

Celem pracy było dokonanie oceny możliwości objęcia przedsiębiorstw handlowych  

i gastronomicznych selektywną zbiórką wybranych odpadów organicznych. Wprowadzenie systemu 

grupowania odpadów z pewnością ułatwiłoby przedsiębiorstwom utylizującym odpady ich dalsze, 

efektywne przetworzenie. Ponieważ istnieje formalny wymóg utylizacji niesprzedanych produktów 

spożywczych, przedsiębiorstwa handlowe i gastronomiczne korzystają z ofert firm zajmujących się 

odbiorem i utylizacją odpadów. Jednym z możliwych rozwiązań pozwalających na efektywne 

zagospodarowanie niespożytej żywności pochodzenia roślinnego może być wykorzystanie jej  

do produkcji biogazu. Zasadniczym działaniem umożliwiającym wykorzystanie odpadów do produkcji 

biogazu byłaby selektywna zbiórka oraz magazynowania odpadów przed ich odbiorem. Substraty 

wycofane ze sprzedaży powinny być umieszczane w pogrupowanych ze względu na skład produktu 

kontenerach i w tych grupach również przekazane do zakładu ich utylizacji. Selektywny zbiór 

niewykorzystanych surowców pochodzenia roślinnego przyczyniłby się do łatwiejszego ich 

przetwarzania w zakładach utylizacyjnych. 
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Analiza porównawcza zagospodarowania wybranych produktów roślinnych poprzez 
ich składowanie, wykorzystanie paszowe oraz produkcję energii 

 

Dawid Chełkowski1, Wojciech Czekała2, Michał Brzoski1, Kamil Kozłowski2 

 

1Studenckie Koło Naukowe Ekoenergetyki, Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy  
w Poznaniu 
2Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

E-mail: dawid.chelk@gmail.com 

 

Słowa kluczowe: surowce roślinne, produkty uboczne przemysłu spożywczego, biogaz 

 

Ilość produkowanych odpadów oraz pozostałości w przemyśle rolno-spożywczym wymusza 

konieczność ich zagospodarowania. Według danych GUS w roku 2014 całkowita ilość przetworzonych 

odpadów roślinnych wyniosła 2 072 365 Mg. Zaledwie 39 915 Mg zostało wykorzystane w celach 

odzysku energii. Najpopularniejszymi metodami zagospodarowania odpadów pochodzenia roślinnego 

są recykling stanowiący niecałe 98%, składowanie na poziomie 0,1% oraz odzysk energii, którego 

wartość wynosi 1,9% całkowitego przetwarzania odpadów roślinnych. 

Celem pracy było przeprowadzenie analizy porównawczej dotyczącej możliwości zagospodarowania 

mieszanki odpadów warzywnych i owocowych, wysłodków buraczanych oraz młóta browarnianego. 

Działania objęły trzy metody: składowanie, wykorzystanie na cele paszowe oraz odzysk polegający  

na produkcji energii. Analiza porównawcza obejmowała m.in. możliwość produkcji energii  

w biogazowni o mocy 1 MW wraz z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i środowiskowych. 

Kalkulacje bazujące m.in. na wynikach badań wydajności biogazowych przeprowadzonych w 

Instytucie Inżynierii Biosystemów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu pozwoliły stwierdzić,  

że najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest produkcja biogazu rolniczego. Działanie to pozwoli  

nie tylko uzyskać przychód ze sprzedaży energii, ale również ograniczy negatywny wpływ 

pozostałości i odpadów na środowisko ujawniający się m.in. emisją szkodliwych związków do 

atmosfery. 

Praca została zrealizowana w ramach projektu: „IN-OIL: Innowacyjna metoda biokonwersji produktów ubocznych 
przemysłu spożywczego” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Program Lider VII, wniosek 
0148/L-7/2015  
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Wstępne badania porównawcze brykietów wytworzonych z pulpy pofermentacyjnej  
ze zróżnicowaną zwartością trociny drzewnej 

 

Kamil Kozłowski1, Michał Brzoski1, Marta Cieślik2, Weronika Andrzejewska1, Dawid Chełkowski1 

 

1Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
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Słowa kluczowe: energia odnawialna, brykiety, współczynnik wytrzymałości mechanicznej 

 

Jednym z nośników energii odnawialnej może być brykiet produkowany z biomasy pochodzenia 

rolniczego i leśnego. Magazynowanie tego rodzaju paliwa nie stanowi problemu, co pozwala na 

produkcję energii w zależności od aktualnego zapotrzebowania w kraju.  

Wyznacznikiem jakości brykietu jest współczynnik jego trwałości mechanicznej (DU). Niestety,  

w chwili obecnej, brak jest danych dotyczących wartości DU dla biopaliw stałych wytworzonych  

z mieszaniny pulpy pofermentacyjnej i trociny drzewnej.  

W związku z tym celem niniejszej pracy było przeprowadzenie badań porównawczych trwałości 

mechanicznej brykietów wyprodukowanych z frakcji stałej pulpy pofermentacyjnej ze zróżnicowaną 

zawartością trociny drzewnej. Zakres pracy obejmował określenie parametrów fizykochemicznych 

wykorzystanych substratów, wytworzenie brykietów zawierających trociny i frakcję stałą pulpy 

pofermentacyjnej w odpowiednich proporcjach, wyznaczenie gęstości oraz współczynnika trwałości 

mechanicznej uzyskanych aglomeratów. Materiał badawczy stanowiła frakcja stała (po separatorze 

suchej materii) pulpy pofermentacyjnej z funkcjonującej biogazowni rolniczej w Działyniu (Polska) 

oraz trociny drzewne stanowiące materiał odpadowy z produkcji paneli podłogowych w zakładzie 

Tarkett-Polska Sp. z o.o. w miejscowości Orzechowo.  

Do wytworzenia aglomeratów o różnej zawartości biokomponentów zastosowano brykieciarkę 

mimośrodowo-tłokową firmy Wektor BT-60, będącą na wyposażeniu zakładu Tarkett-Polska Sp. z o.o. 

Badanie wytrzymałości brykietów przeprowadzone zostało przy wykorzystaniu urządzenia 

wykonanego w Instytucie Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Określenia współczynnika trwałości mechanicznej  dokonano zgodnie z obowiązującą normą  

PN-EN 15210-2 dotyczącą biopaliw stałych (oznaczanie trwałości mechanicznej brykietów i peletów- 

część 2- brykiety). Dodatkowo w badanych brykietach określono zawartość wody, zgodnie z normą 

CEN/TS 14774-3 oraz obliczono ich gęstość. 
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Wykonane badania stanowią wstęp do określenia potencjału energetycznego biopaliwa stałego oraz 

analizy ekonomicznej. 
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Modelowanie przenoszenia zanieczyszczeń na wybranym odcinku rzeki Ner 
 

Joanna Wicher-Dysarz1, Tomasz Dysarz1, Mariusz Sojka2, Joanna Jaskuła2 

 

1Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań 
2Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań 
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Słowa kluczowe: substancje pasywne, związki biogenne, rzeka nizinna, HEC-RAS 

 

Intensywność dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych uzależniona jest zarówno  

od czynników naturalnych jak i antropogenicznych. Do czynników naturalnych należy przede 

wszystkim ukształtowanie, budowa geologiczna oraz sposób użytkowania terenów położonych  

na terenie zlewni. Działalność antropogeniczna związana jest przede wszystkim z intensywnością 

stosowania nawozów na terenach rolniczych oraz stanem gospodarki wodno-ściekowej w gminach 

położonych na terenie zlewni. Dopływ substancji pasywnych (związków biogennych, rumowiska i 

soli) prowadzić może do eutrofizacji wód powierzchniowych oraz ma negatywny wpływ na 

ekosystemy wodne. 

Celem pracy jest analiza przemieszczania się substancji pasywnych w rzece nizinnej. Do modelowania 

wykorzystano 20-kilumetrowy, dolny odcinek rzeki Ner. W celu określenia wpływu kształtu koryta  

na rozkład substancji pasywnych, do obliczeń hydraulicznych wykorzystano przekroje przed 

odmuleniem (2003 r.) oraz po odmuleniu koryta (2007 r.). Symulacje przenoszenia zanieczyszczeń 

przeprowadzono w programie HEC-RAS. Do modelowania wykorzystano moduł ruchu ustalonego 

oraz moduł jakości wody.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że wpływ nieregularnego koryta na 

rozkład substancji pasywnych jest znaczący. Dodatkowo uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że 

dynamika migracji zanieczyszczeń jest uzależniona od wartości przepływów w rzece. 
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Jakość wód jeziora Strzeszyńskiego 
 

Ewelina Janicka1, Jolanta Kanclerz1 

 

1Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  
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Słowa kluczowe: jakość wody, zanieczyszczenia, jezioro 

 

Problem ochrony stanu wód jest zagadnieniem bardzo ważnym z punktu widzenia Ramowej 

Dyrektywy Wodnej. W obecnych czasach jest to problem ogólnoświatowy.  

Jezioro Strzeszyńskie to zbiornik przepływowy (przez który przepływa rzeka Bogdanka) o 

powierzchni 34,9 ha, położony w północno-zachodniej części miasta Poznania. Jest ono czwartym co 

do wielkości jezior w Poznaniu o głębokości średniej 8,2 m, a maksymalnej 17,8 m. Zlewnię 

bezpośrednią jeziora o powierzchni 132,6 ha stanowią przede wszystkim  lasy i grunty orne.  

W pracy przedstawiono wyniki badań jakości wody (wybranych elementów fizykochemicznych) 

jeziora Strzeszyńskiego oraz wody zasilającej jezioro i odpływającej z jeziora (rzeka Bogdanka)  

dla okresu wegetacyjnego 2011-2012. Ocena jakości wód zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych wykazała,  

że wody rzeki Bogdanki  oraz jeziora Strzeszyńskiego  są zanieczyszczone i zakwalifikowano je do 

stanu ekologicznego poniżej dobrego. 
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Charakterystyka hydrologiczna i hydrochemiczna wybranych jezior  
Równiny Drawskiej 

  

Agata Staszak-Piekarska1 

 

1Zakład Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Instytut Geokologii i Geoinformacji, Wydział Nauk 
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Słowa kluczowe: jezioro, antropopresja, monitoring środowiska przyrodniczego 

 

W geoekologii od drugiej połowy XX wieku zanieczyszczenie wód jeziornych należy do jednego  

z głównych problemów badawczych (Marszelewski 1993). Zagadnienia oceny stanu ekologicznego 

wód powierzchniowych oraz identyfikacji źródeł zanieczyszczeń w polskim prawie umiejscawia 

Ramowa Dyrektywa Wodna (Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2000 roku ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej 

(Dz. U. UE L z 22 grudnia 2000 roku)) (Panek 2011). Jednym z najistotniejszych czynników 

warunkujących stan i przemiany zbiorników wodnych jest antropopresja. Wpływ człowieka na 

środowisko stanowi jeden z kluczowych problemów badawczych współczesnej nauki (Rajda, 

Natkaniec 2001, Chełmicki 2001). 

Obszar badań zlokalizowany jest na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego i jego otuliny 

(Równina Drawska), w którego obrębie znajduje się ponad 20 jezior (Choiński 1991) o 

zróżnicowanym statusie troficznym (Borysiak i in. 1998). Spośród wszystkich jezior występujących na 

terenie Drawieńskiego Parku Narodowego i jego otuliny do badań wytypowano 4 zbiorniki 

zróżnicowane pod względem struktury pokrycia terenu i użytkowania ziemi w zlewniach. Wybór 

jezior podlegał również konsultacjom z Dyrekcją Drawieńskiego Parku Narodowego. W efekcie do 

badań wybrano jeziora: Grażyna, Korytnica, Płociczno oraz Głodne. 

W referacie przedstawione zostaną dotychczas zebrane wyniki za okres od grudnia 2013 roku  

do listopada 2015 roku. Poza wynikami pomiarów terenowych i analiz laboratoryjnych 

zaprezentowane zostaną również wyniki wykonanych w 2014 roku pomiarów batymetrycznych wraz 

z wyliczonymi dla zbiorników parametrami morfometrycznymi. Wyniki zostaną porównane z danymi 

literaturowymi (m.in. Niedzielski i in. 2002, Kuczyńska-Kippen i in. 2006, Domagała i in. 2009, Joniak  

i in. 2009, Wolska, Mazurkiewicz-Zapałowicz 2013) oraz materiałami Drawieńskiego Parku 

Narodowego. 
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Zagrożenia gniewosza plamistego Coronella austriaca (Laurenti, 1768) na terenie 
miejscowości Brzoza i Przyłęki w powiecie bydgoskim 

 

Barbara Szulc1 

 

1Koło Naukowe Przyrodników, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Al. Ossolińskich 12, 85-093 Bydgoszczy 
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Słowa kluczowe: gniewosz plamisty, zagrożenia, Coronella austriaca, smooth snake 

 

Gniewosz plamisty Coronella austriaca jest jednym z najrzadszych gadów występujących na terenie 

Polski. Został wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt z kategorią VU - gatunek wysokiego 

ryzyka, narażony na wyginięcie. Prezentacja dotyczy zagrożeń wyżej wymienionego gatunku 

spowodowanych postępującą urbanizacją terenów łąkowych przylegających do lasu, rozbudową 

infrastruktury dróg na terenie łąk i lasu, niskim poziomem świadomości społeczności lokalnej na 

temat gadów oraz intensywną gospodarką leśną. Na wybranym terenie w miejscowości Brzoza i 

Przyłęki w powiecie bydgoskim nigdy wcześniej nie przeprowadzano udokumentowanych obserwacji 

Coronella austriaca, a co za tym idzie nie zostały podjęte czynności związane z czynną ochroną i 

monitoringiem gatunkowym. Podstawą informacji zebranych w prezentacji są własne obserwacje 

pojedynczych osobników różnych rozmiarów i płci w latach 2008 – 2017 na, a także literatura 

naukowa.  
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IGS – analiza i rozkład modułów w uzyskanych fragmentach NOR  
wybranych przedstawicieli rodziny Ericaceae 

 

Angelika Maria Gomolińska1 
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Olsztyn 
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Słowa kluczowe: Ericaceae, Erica, NOR, IGS 

 

Wrzosowate, czyli rodzina Ericaceae, liczy sobie aktualnie blisko 4000 gatunków, skupiając  

126 rodzajów. Największymi rodzajami w obrębie tej rodziny są: rodzaj różaneczników 

(Rhododendron) oraz rodzaj wrzośców (Erica).  

W prezentowanej pracy badaniami objęto reprezentantów z rodzaju Erica a także jedynego 

przedstawiciela z chronionego rodzaju Chamaedaphne – Chamedafne północną (Chamaedaphne 

calyculata). Wielu przedstawicieli rodzaju Erica to gatunki endemiczne. Większość, bo 680 spośród  

860 gatunków tego rodzaju, zasiedla region CFR (Cape Floristic Region) w południowej Afryce, 

pozostałe są spotykane na terytorium Europy i Azji. Z kolei Chamedafne północna ma reliktowy 

charakter zajmowanych stanowisk, ze względu na nieliczne zajmowane pozycje jest pod ścisłą 

ochroną gatunkową. 

Regiony IGS posiadają budowę segmentową. Są zlokalizowane pomiędzy 3’ końcem genu 26S rRNA  

a końcem 5’ genu 18S rRNA. Zawierają w swojej budowie: 3’-ETS (external spacer),  NTS  

(non-transcribed region) oraz 5’-ETS. W tym mieszczą się także: miejsce inicjacji transkrypcji (TIS) 

oraz miejsce terminacji transkrypcji (TTS). IGS są inaczej nazywane również przekładkami 

międzygenowymi. To bardzo czułe markery zmian ewolucyjnych, rejestrujące zmiany szybciej  

niż analizowane często regiony ITS.  

W badaniach, poza standardowymi procedurami eksploracji molekularnych, posłużono się 

programem Geneious R8. Natomiast do badań nad motywami regionu 26S-18S rDNA IGS zastosowano 

platformę MAST (Motif Alignment & Search Tool). 
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„Hej sokoły”, czyli zróżnicowanie genetyczne sokołów wędrownych  
(Falco p. peregrinus) przeznaczonych do reintrodukcji 
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Słowa kluczowe: sokół wędrowny, mikrosatelity, reintrodukcja, bioróżnorodność 

 

Sokół wędrowny jest gatunkiem chronionym. Gatunek ten cechuje niskie tempo reprodukcyjne, 

tendencja do zajmowania rozległego rewiru lęgowego a co za tym idzie  małe zagęszczenie populacji. 

Zatrucie środowiska pestycydem zawierającym DDT obok odstrzału redukcyjnego i zmian 

siedliskowych było głównym powodem wyginięcia populacji ekotypu nadrzewnego sokoła 

wędrownego w Polsce. Od lat 90tych XX wieku prowadzona jest reintrodukcja sokoła poprzez 

wsiedlanie ptaków pochodzących z hodowli w miejsca zapewnianiające im optymalne warunki 

rozrodu. Współczesne techniki biologii molekularnej pozwalają wykorzystać materiał biologicznych  

do kompleksowej analizy zmienności genetycznej. Dlatego też podjęto próbę przeanalizowania 

zmienności w obrębie loci neutralnych, mającą na celu sprawdzenie różnorodności genetycznej 

reintrodukowanych ptaków. W badaniach wykorzystano DNA ekstrahowany z krwi obwodowej 

ptaków hodowlanych przeznaczonych do reintrodukcji i/lub będących rodzicami ptaków 

reintrodukowanych. Wszystkie badane osobniki pochodziły z hodowli. Przeprowadzono analizę 

zmienności 8 sekwencji mikrosatelitarnych. Użyte do analizy markery zostały opisane przez Nesje  

i wsp. (2000). Podstawą analizy było przeprowadzenie reakcji typu multipleks PCR oraz rozdział 

elektroforetyczny w analizatorze genetycznym ABI 3500 (Applied Biosystems). Na podstawie 

wykonanych analiz stwierdzono, że  badane osobniki dzielą się tylko na dwie grupy genetyczne, które 

wyróżnia frekwencja analizowanych markerów. Ptaki przyporządkowane do grupy oznaczonej 

numerem 2 stanowią nieznaczną większość i wykazują większy inbred niż ptaki z grupy pierwszej. 

Otrzymane wyniki będą wykorzystywane przez hodowców do podejmowania dalszych decyzji 

hodowlanych.  

Źródło finansowania: Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt (badania statutowe), Stowarzyszenie Na Rzecz 
Dzikich Zwierząt „Sokół” 
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Fotodegradacja fenolu w środowisku wodnym 
 

Karina Kocot1, Gabriela Dyrda1 
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Słowa kluczowe: fenol, fotodegradacja 

 

Skuteczną metodą usuwania fenolu i jego pochodnych  z wody jest fotokataliza heterogeniczna,  

w szczególności utlenianie fotokatalityczne, w której stosuje się katalizatory, najczęściej  

półprzewodniki, np. ditlenek tytanu (TiO2). W obecnych czasach stanowi on bardzo atrakcyjny 

przedmiot badań i wielu naukowców wykorzystuje polimorficzne odmiany TiO2 (anataz, rutyl), 

odpowiednio je modyfikując. Najczęściej wykorzystywane w badaniach są anataz, w szczególności 

formy mikro- i nanokrystaliczna oraz Evonik (Degussa) P25, który jest mieszanką anatazu i rutylu. 

Dodatkowo, matryce te modyfikuje się poprzez domieszkowanie metalami, niemetalami, powłokami 

polimerowymi, bądź barwnikami. Efektywność procesu fotodegradacji fenolu zależy od wielu 

czynników, takich jak: stężenie i pH wyjściowego roztworu badanej substancji, rodzaj katalizatora, 

zawartość tlenu w układzie, rodzaj użytego w badaniach promieniowania światła. Najczęściej 

wykorzystywanym źródłem promieniowania jest lampa UV, ale stosuje się również promieniowanie  

z zakresu widzialnego. W wyniku postępującej fotodegradacji fenolu tworzy się szereg produktów 

przejściowych (hydrochinon, katechol, bezochinon). Niestety, problem stanowi adsorpcja fenolu  

na powierzchni katalizatora. Zjawisko to jest w małym stopniu badane i opisane w literaturze. 

Niemniej jednak, zastosowanie fotokatalizy heterogenicznej z wykorzystaniem TiO2 jako katalizatora 

w procesie fotodegradacji fenolu prowadzi do całkowitej jego mineralizacji, a produktami końcowymi 

są woda i tlenek węgla (IV). 
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Wykorzystanie ftalocyjanin w przetwarzaniu energii słonecznej  
 

Maja Zakrzyk1, Rudolf Słota1  
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Słowa kluczowe: ftalocyjaniny, przetwarzanie energii słonecznej 

 

Ftalocyjaniny to rodzina syntetycznych, makrocyklicznych substancji, zaliczanych do grupy 

najbardziej obiecujących materiałów molekularnych. Ich podstawowym atutem jest stabilny układ 

chromoforowy, dzięki któremu silnie absorbują światło z zakresu UVA oraz czerwonej części widma 

światła słonecznego. Ponadto wykazują właściwości półprzewodnikowe oraz dużą trwałość 

termiczną. Rosnące zapotrzebowanie na energię oraz problemy ekologiczne będące skutkiem spalania 

paliw kopalnych wymuszają poszukiwania przyjaznych dla środowiska odnawialnych źródeł energii. 

Skutecznym rozwiązaniem mogą okazać się barwnikowe ogniwa fotowoltaiczne, przekształcające 

energię słoneczną w elektryczną. Obiecującymi barwnikami dla takich układów mogą być kompleksy 

ftalocyjaniny z metalami. Z badań literaturowych wynika że najbardziej efektywnymi substancjami  

w procesie przetwarzania energii solarnej są ftalocyjaniny z podstawnikami karboksylowymi oraz 

sulfonowymi. 
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Rolnictwo ekologiczne a konwencjonalne – porównanie 
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Słowa kluczowe: rolnictwo ekologiczne, wartość odżywcza, związki bioaktywne, zanieczyszczenie 

 

W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie żywnością pochodzącą z rolnictwa 

ekologicznego. Wiele badań wskazuje na to, że żywność ekologiczna zawiera mniej substancji 

szkodliwych niż produkty pozyskiwane z rolnictwa konwencjonalnego. W związku z tym,  

że w rolnictwie ekologicznym zabronione jest stosowanie pestycydów i innych substancji, które są 

dozwolone w uprawach konwencjonalnych, uprawy ekologiczne różnią się pod względem wartości 

odżywczej. Zgodnie z dostępnymi badaniami m.in. na pomidorach i paprykach, jakość odżywcza  

i zawartość substancji bioaktywnych w produktach uprawianych w systemie ekologicznym była 

znacznie wyższa niż w przypadku produktów z upraw konwencjonalnych. W produktach tych 

stwierdzono bowiem wyższe zawartości składników mineralnych, witaminy C, karotenoidów  

i flawonoidów, natomiast mniejszą zawartość azotanów(V).  

Ponadto dokonano porównania plonów oraz zawartości skrobi i białka ogólnego w ziarnach pszenicy, 

bulwach ziemniaka i korzeniach marchwi. Zgodnie z uzyskanymi danymi najwyższe plony otrzymano 

w uprawach konwencjonalnych, największą ilość białka ogólnego stwierdzono w korzeniach marchwi 

z upraw ekologicznych, azotanów(V) w bulwach ziemniaka z upraw konwencjonalnych, a skrobi  

w korzeniach marchwi i bulwach ziemniaka z upraw ekologicznych.  

Innym ciekawym zagadnieniem jest ocena zawartości niektórych metali ciężkich tj. kadm i ołów  

w warzywach i zbożach. Zawartość tych metali w produktach uzyskanych z upraw konwencjonalnych 

była wyższa niż w przypadku upraw ekologicznych. Ostatnim aspektem wartym poruszenia jest 

obecność mikotoksyn. I tak, w produktach ekologicznych zawartość fuminozyn B1 (FB1) i B2 (FB2) była 

znacznie wyższa w produktach z upraw konwencjonalnych niż w produktach z upraw ekologicznych  

i regionalnych. 
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Wpływ polityki przestrzennej gmin wiejskich w strefie podmiejskiej Poznania  
na rozwój terenów antropogenicznych na obszarze zlewni rzeki Wirynki  
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antropopresja  

 

Polityka przestrzenna na poziomie lokalnym ma na celu wskazanie kierunków rozwoju gminy  

z uwzględnieniem jej uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i gospodarczych. Podstawowym 

narzędziem polityki przestrzennej jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego 

zadaniem jest wskazanie wytycznych rozwoju danego obszaru w celu zapewnienia jego ładu 

przestrzennego. Gospodarka przestrzenna ma szczególne znaczenie w strefach podmiejskich  

ze względu na konieczność kontroli procesu suburbanizacji, prowadzącego do dynamicznego rozwoju 

obszarów antropogenicznych kosztem środowiska przyrodniczego. 

W pracy przedstawiono wpływ polityki przestrzennej gmin wiejskich w strefie podmiejskiej Poznania 

na rozwój terenów antropogenicznych na obszarze zlewni rzeki Wirynki. Zlewnia Wirynki  

o powierzchni 102,42 km2 położona jest na terenie trzech gmin wiejskich (Tarnowo Podgórne – 3,3% 

powierzchni zlewni, Dopiewo – 52,6% i Komorniki – 43,0%) oraz dwóch gmin miejskich (Poznań – 

0,5% i Luboń – 0,6%). Na obszarze zlewni Wirynki uchwalono ponad 240 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego o łącznej powierzchni 33,2 km2. W roku 2009 na obszarach 

objętych granicami tych planów przeważały grunty orne (około 24,3 km2). Tereny biologicznie czynne 

(lasy, użytki zielone i wody powierzchniowe) zajmowały około 1,2 km2 tych obszarów, natomiast 

tereny antropogeniczne (tereny komunikacyjne, zabudowa mieszkaniowa, usługowa i przemysłowo-

magazynowa) około 7,7 km2. Realizacja wytycznych zawartych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego przyczyni się do zmiany struktury użytkowania terenu: 

powierzchnia terenów antropogenicznych wzrośnie do 25,1 km2 kosztem gruntów ornych i terenów 

biologicznie czynnych, których udział zmaleje kolejno do 4,7 km2 i 3,4 km2. 

Praca zrealizowana w ramach projektu badawczego NCN nr 2013/09/D/HS4/01858. 

 

  



OCHRONA ŚRODOWISKA – prezentacje ustne 
 

40 

Synteza SBA-15 z dodatkiem naturalnych glinokrzemianów 
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Słowa kluczowe: minerały naturalne, mezoporowata krzemionka, struktura, SBA-15 

 

Materiał SBA-15 dzięki swym niezwykłym właściwościom jest jednym z najbardziej popularnych 

mezoporowatych materiałów krzemionkowych. Charakteryzuje się uporządkowaną, heksagonalną 

strukturą. Otrzymywany jest metodą zol-żel. By zwiększyć możliwości aplikacyjne materiału 

prowadzone są jego modyfikacje.  Celem wykonanych badań była klasyczna, jednoetapowa synteza 

materiału SBA-15 z dodatkiem naturalnych minerałów takich jak bentonit, haloizyt, diatomit, zeolit 

NaY oraz przebadanie ich struktury. Zaletą tej metody jest krótszy czas syntezy, niższe koszty i 

równomierne rozmieszczenie grup funkcyjnych. Wykorzystanie w syntezie minerałów jest korzystne 

ekonomicznie i efektywne, gdyż są to materiały powszechnie dostępne. Dodatkowo otrzymane 

materiały mają różnorodną strukturę, zawierają mikro i mezopory, dzięki czemu cząsteczki różnych 

rozmiarów mogą dyfundować do ich wnętrza. Minerały te są glinokrzemianami co daje możliwość 

wprowadzenie do struktury jonów glinu i zwiększenia ilości miejsc adsorpcyjnych produktu 

końcowego. 
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Wpływ obniżonego ciśnienia na obróbkę termiczną wybranych produktów 
spożywczych 
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 Smażone produkty spożywcze cieszą się dużą popularnością. Dostępne na rynku przekąski to m.in. 

popcorn, Snack Przysmak Świętokrzyski, ciastka, czy też orientalne chipsy krewetkowe. Konsumenci 

pożądają wśród nich chrupkości oraz lekkości, zatem walory te stanowią wyznaczniki sensoryczne 

dobrego produktu. Uzyskanie tych cech możliwe jest dzięki zdolności surowca do pęcznienia.  

W przypadku popcornu, gdy temperatura wewnątrz ziarna przekroczy punkt wrzenia wody, zawarte 

w bielmie białka i skrobia miękną, a woda zamienia się w parę, co dodatkowo zmiękcza skrobię. Para 

wodna uwięziona w porowatej strukturze skrobi wywiera coraz wyższe ciśnienie na łupinę,  

w konsekwencji powodując jej pęknięcie. Jej uwolnienie powoduje także gwałtowne rozszerzenie 

porów obecnych w skrobi i wyrzucenie na zewnątrz ziarna spęczniałego bielma, które ochładza się  

i sztywnieje. W przypadku ciastek rolę spulchniającą pełni dwutlenek węgla wytworzony wskutek 

rozkładu wodorowęglanu sodu, będącego powszechnie stosowanym dodatkiem spulchniającym (soda 

spożywcza). Intensywniejsze rozszerzenie gazu podczas obróbki wymienionych produktów może 

spowodować większy przyrost ich objętości. Teoretycznie efekt ten można uzyskać poprzez 

zastosowanie obniżonego ciśnienia w trakcie trwania procesu. W prezentowanej pracy porównano 

parametry procesu obróbki temperaturowej wybranych produktów spożywczych posiadających 

zdolność do pęcznienia w warunkach zmniejszonego ciśnienia oraz ciśnienia atmosferycznego jako 

kontroli procesu. Mierzonymi parametrami były m.in. czas obróbki i gęstość nasypowa produktu. 
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Słowa kluczowe: kwas ortofosforowy(V), miareczkowanie potencjometryczne, napoje typu Cola 

 

W niniejszej pracy przedstawię badania na pięciu rodzajach napoi typu Cola (Pepsi Cola, Coca-Cola, 

Hoop Cola, Cola Original – sieć sklepów Biedronka, Tesco Cola – sieć sklepów Tesco). Badanie będzie 

opierało się na miareczkowaniu potencjometrycznym kwasu ortofosforowego(V), mianowanym 

roztworem NaOH o stężeniu ok. 0.05 M. Na każdej „Coli” zostaną przeprowadzone 2 – 3 

miareczkowania. Następnie z uzyskanych wyników wykreślę krzywe zależności pH = f(VNaOH) i obliczę 

masę kwasu zawartego w każdym z nich. Na koniec porównam uzyskane wyniki i wyciągnę wnioski 

na temat konkretnego typu Coli. Praca ma na celu sprawdzenie ilości H3PO4  w tych popularnych 

napojach, które każdy z nas pił nie raz. 
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Ochrona odporności czy zwykły efekt placebo? Oznaczanie zawartości kwasu 
askorbinowego w różnych preparatach farmaceutycznych i suplementach diety 
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Lecznicze właściwości kwasu askorbinowego są szeroko rozpowszechnione już od bardzo dawna. 

Dotyczą one głównie zwiększenia odporności, ochrony przed łagodnymi przeziębieniami i stanami 

zapalnymi. Jego łatwa dostępność spowodowała, że witamina C szybko zyskała na swojej 

popularności. Celem niniejszej pracy było oznaczenie faktycznej zawartości kwasu askorbinowego w 

różnych produktach szeroko dostępnych zarówno w aptekach, jak i normalnych sklepach, oraz 

sprawdzenie, czy ilości podawane na opakowaniu odpowiadają rzeczywistej ilości analizowanej 

substancji obecnej w tabletce. Przebadano 5 rodzajów tabletek, na które składały się 3 rodzaje 

drażetek powlekanych (rutinoscorbin, rutinacea, cerutin) oraz 2 rodzaje pastylek musujących (tak 

zwanych suplementów diety). Wszystkie preparaty zostały zakupione w aptece. Zawartość kwasu 

oznaczana była za pomocą miareczkowania jodometrycznego mianowanym roztworem jodu. 

Przygotowanie tabletek powlekanych do analizy polegało na wcześniejszym sproszkowaniu tabletki w 

moździerzu i rozcieńczeniu jej wodą, natomiast tabletki musujące były od razu rozpuszczane w 

wodzie. 
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Zawartość wapnia, magnezu i wodorowęglanów w wodach mineralnych 
 

Ewelina Pawlik1 

 

1Studenckie Koło Naukowe „Kalcyt”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

E-mail: ewelina.pawlik95@interia.pl 

 

Słowa kluczowe: wapń, magnez, wodorowęglany, woda mineralna 

 

Wody mineralne, tak popularne w chwili obecnej są bogatym źródłem makroelementów, w tym 

wapnia, czy magnezu. W zależności od rodzaju wody (wysoko-, niskozmineralizowana) jak również 

producenta, zawartość tychże jonów może być różna. Celem niniejszej pracy jest oznaczenie 

zawartości jonów wapnia i magnezu oraz jonów wodorowęglanowych w wybranych wodach 

mineralnych dostępnych na polskim rynku. Do badań wybrano 5 różnych wód mineralnych, od 5 

różnych producentów. Zawartość jonów wapnia oraz magnezu oznaczono metodą miareczkowania 

kompleksometrycznego w obecności odpowiednio kalcesu i czerni eriochromowej T jako 

wskaźników. Zawartość jonów wodorowęglanowych oznaczono metodą miareczkowania 

alkacymetrycznego w obecności oranżu metylowego jako wskaźnika. 
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Dystrybucja związków biologicznie aktywnych  
w owocach wybranych odmian jabłoni 

 

Monika Sawicka1 

 

1Koło Naukowe Ogrodników, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 
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Słowa kluczowe: Malus domestica Borkh., odmiana, fenole, aktywność antyoksydacyjna 

 

Celem przeprowadzonych badań była ocena zawartości związków biologicznie aktywnych w skórce  

i miąższu owoców jabłoni. W badaniach testowano trzy odmiany: ‘Chopin’, ‘Granny Smith’ i ‘Gala 

Schniga’. 

Odmiana Chopin jest nowością na rynku sadowniczym, wyhodowaną w Szkole Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego przez dr hab. Emiliana Piterę. W jej rodowodzie występuje bogata w związki biologicznie 

aktywne odmiana Granny Smith. Wysokie stężenie antyoksydantów w roślinach uprawnych ma duże 

znaczenie nie tylko z punktu widzenia zdrowia konsumentów, ale także ze względu na kondycję 

uprawianych roślin. Związki biologicznie czynne, decydujące o sumarycznej aktywności 

antyoksydacyjnej, stanowią nieenzymatyczny system zmiatania wolnych rodników. Szkodliwe 

oddziaływanie wolnych rodników na organizmy żywe wynika z zachwiania równowagi między  

ich powstawaniem, a usuwaniem. Nadmiar wolnych rodników powoduje stres oksydacyjny i jest 

jedną z głównych przyczyn tzw. chorób cywilizacyjnych u ludzi, z kolei u roślin wpływa na wzrost  

i plonowanie.  

Materiał roślinny został zebrany z losowo wybranych drzew w Sadzie Doświadczalnym w Wilanowie 

(woj. Mazowieckie). W skórce oraz miąższu owoców oznaczono całkowitą aktywność 

antyoksydacyjną, stosując trzy różne metody oraz całkowitą zawartość związków fenolowych i 

askorbinianu. W analizach wykorzystano techniki spektrofotometrii oraz wysokosprawnej 

chromatografii cieczowej. Stwierdzono, że największym stężeniem oznaczanych związków 

charakteryzowała się skórka owoców, wraz z cienką warstwą miąższu tuż pod skórką. Wielkość 

różnic między badanymi tkankami zależała od odmiany. W przypadku ‘Gali Schniga’ zawartość 

związków fenolowych w skórce była siedem razy wyższa niż w miąższu. Wśród badanych odmian, 

najwyższą zawartością askorbinianu charakteryzowała się odmiana ‘Chopin’. Odnotowano dodatnią, o 

zróżnicowanym nasileniu – w zależności od zastosowanej metody, korelacje między zawartością 

oznaczanych związków, a całkowitą aktywnością antyoksydacyjną.  



TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI – prezentacje ustne 
 

46 
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Celem opracowania było pokazanie ewolucji marek własnych produktów żywnościowych na polskim 

rynku żywności zarówno w kontekście oferty produktowej, jak i postrzegania przez konsumentów. 

Opisując badane zjawisko od początku XXI wieku do roku 2017, przybliżono cztery generacje marek 

własnych oraz podano przykłady odnoszące się do wybranych przedsiębiorstw handlowych  

na przykładzie rynku polskiego. Przedstawiono wyniki badań wtórnych oraz pierwotnych 

przeprowadzonych w lutym 2017 roku w zakresie oceny produktów marek własnych w początkach  

ich istnienia na rynku polskim, skojarzeń z obecnie oferowanymi markami własnymi oraz czynnikami 

determinującymi przemianę produktów marek własnych w opinii konsumentów. Badania pierwotne 

przeprowadzono na próbie 200 osób z wykorzystaniem techniki wywiadu bezpośredniego 

prowadzonego za pośrednictwem internetu (CAWI). Próbę badawczą stanowiły osoby kupujące 

produkty dostępne pod markami własnymi. Za pytania metryczkowe przyjęto: płeć, wiek, miejsce 

zamieszkania, wykształcenie oraz dochód w przeliczeniu na 1 osobę w gospodarstwie domowym. 

Generacje marek własnych wskazują na ich przekształcenia od rozwiązań najprostszych związanych  

z występowaniem marki sklepu dla podstawowych kategorii produktowych, przez marki parasolowe, 

do marek i submarek, dla których detaliści wykorzystują narzędzia marketingowe typowe dla marek 

producentów. Jednocześnie obserwowane jest różnicowanie technologiczne produktów dostępnych 

pod markami własnymi w kierunku wyższych segmentów cenowo-jakościowych, produktów 

premium i cechujących się dodatkowymi właściwościami funkcjonalnymi. 
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Wpływ atorwastatyny na metabolizm tlenowy komórek śródbłonka 
 

Izabela Broniarek1, Wiesława Jarmuszkiewicz1 

 

1Zakład Bioenergetyki, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
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Słowa kluczowe: mitochondria, statyny, metabolizm tlenowy 

 

Atorwastatyna należy do statyn (inhibitory reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylokoenzymu A; 

HMG-CoA). Są one popularnymi lekami obniżającymi stężenie cholesterolu w osoczu. Zapobiegają 

chorobom układu sercowo-naczyniowego, takim jak miażdżyca, zawał serca czy nadciśnienie tętnicze. 

Poprzez obecność we krwi, leki te mają bezpośredni kontakt ze śródbłonkiem, który wyścieła 

wszystkie naczynia krwionośne. Można przypuszczać, że statyny znacząco wpływają na 

funkcjonowanie komórek śródbłonka, a w szczególności ich mitochondria. Skutkiem ubocznym 

działania statyn jest blokowanie syntezy koenzymu Q10, który jest niezbędny do prawidłowego 

funkcjonowania mitochondrialnego łańcucha oddechowego. Czy zatem statyny działają z jednej 

strony przeciwmiażdżycowo a z drugiej przyczyniają się do dysfunkcji mitochondriów śródbłonka, 

która może inicjować rozwój chorób sercowo-naczyniowych?  

Celem badań było poznanie wpływu statyn na metabolizm tlenowy komórek śródbłonka,  

ze szczególnym uwzględnieniem zmian w funkcjonowaniu mitochondriów. 

Wszystkie doświadczenia przeprowadzono z użyciem linii komórkowej EA.hy 926. Komórki były 

hodowane w pożywce zawierającej atorwastatynę w stężeniu 100 nM przez 6 dni. Przeprowadzono 

pomiary: zużycia tlenu przez komórki (udziału oddychania związanego z syntezą ATP, przecieku 

protonów oraz rezerwy oddechowej z zastosowaniem różnych substratów oddechowych), aktywności 

enzymów mitochondrialnych, produkcji reaktywnych form tlenu (RFT). 

Wyniki wykazały, że ekspozycja na atorwastatynę powoduje wzrost zużycia tlenu przez komórki. 

Dotyczy to obu użytych substratów oddechowych. Ponadto, w komórkach traktowanych 

atorwastatyną aktywność dehydrogenazy mleczanowej spadła, z kolei aktywność syntazy 

cytrynianowej wzrosła. W porównaniu z komórkami kontrolnymi, w produkcji RFT następują zmiany, 

jednak nie są one znaczące. Podsumowując, atorwastatyna wpływa na metabolizm tlenowy komórek 

śródbłonka. 

 
Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2016/21/N/NZ1/00018 finansowanego ze 
środków Narodowego Centrum Nauki.  



BIOTECHNOLOGIA – postery 
 

49 
 

Innowacyjne nanonośniki wykorzystywane w systemach transdermalnych 
 

Ewelina Iżycka1, Anna Jaromin1, Jerzy Gubernator1 
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Słowa kluczowe: nanonośniki, podanie naskórne, transport transdermalny 
 

Nieinwazyjny sposób aplikacji sprawia, że skóra jest jedną z najintensywniej badanych form 

dostarczania leków. Podawanie naskórne stanowi atrakcyjną alternatywę zarówno doustnego,  

jak i dożylnego sposobu dostarczania substancji czynnych. Do zalet tego systemu należy m.in. 

możliwość samodzielnego stosowania, przedłużone uwalnianie oraz pomijanie efektu pierwszego 

przejścia w wątrobie, które może wpływać na przedwczesne metabolizowanie leku. Dane 

farmakokinetyczne bardzo często wskazują na niską absorpcję leków po aplikacji preparatów 

konwencjonalnych. Fakt ten wymusił konieczność opracowania nowoczesnych nośników, których 

wymiary mieszczą się w zakresie 50 – 500 nm. Charakteryzują się one lepszą biokompatybilnością 

oraz mogą skutecznie wzmagać penetrację skóry, jednocześnie zmniejszając efekty niepożądane, do 

których należy np. indukowanie krótkotrwałej cytotoksyczności czy wywoływanie zmian 

morfologicznych  

w warstwie rogowej naskórka. Mały rozmiar przyczynia się również do polepszenia penetracji przez 

warstwę rogową do żywej skóry i zwiększa prawdopodobieństwo kumulowania się leku w miejscu 

docelowym. W literaturze naukowej istnieją różne klasyfikacje nanonośników, biorąc pod uwagę ich 

budowę, można wyróżnić m.in. nanoemulsje, nanosfery i nanokapsuły. W opracowaniu 

scharakteryzowano główne klasy nanonośników wykorzystywane w systemach transdermalnych, 

uwzględniając także nośniki cząstek stałych (SLN, NLC), dendrymery i inne. 
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Gut feelings - od mikroflory przewodu pokarmowego do depresji 
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Słowa kluczowe: depresja, mikroflora, dysbioza jelit 

 

Według Światowej Organizacji Zdrowia ponad 350 milionów osób zmaga się z depresją, która stanowi 

jedno z głównych źródeł niepełnosprawności na całym świecie. Wyniki najnowszych badań wskazują, 

że aktywność osi mikrobiom-jelita-mózg ma istotne znaczenie dla nastroju, zachowania jak i zdrowia 

człowieka. W literaturze istnieją przedkliniczne i kliniczne dowody popierające koncepcję 

wieloaspektowego prozapalnego działania mikroflory jelitowej jako głównego czynnika łączącego 

składniki diety i rozwój choroby depresyjnej. 

Dlatego też na podstawie publikacji ostatnich lat omówione zostaną konsekwencje zaburzeń 

mikroflory jelitowej i ich złożony wpływ na ośrodkowy układ nerwowy (OUN) człowieka. 

W hipotezie rozwoju depresji na podłożu zapalenia cytokiny stanowią istotne ogniwo 

neurochemiczne i neuroendokrynne pomiędzy OUN i układem pokarmowym. Zaburzenia mikrobiomu 

i ciągłości bariery jelitowej prowadzą do uwalniania cytokin prozapalnych (Il-1, 6, TNFα), które 

aktywują szlaki sygnalizacyjne w mózgu skutkujące zmianami w monoaminach ekscytoksycznych 

(glutaminian, noradrenalina). Ponadto, może dojść do obniżenia aktywności czynników wzrostu, 

także neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF), który jest zaangażowany w proces 

rozwoju depresji. 

Wszelkie patologiczne zmiany w obrębie mikroflory jelita już od pierwszego dnia życia mogą wpływać 

na aktywność osi mikrobiom-jelita-mózg zwiększając podatność organizmu na zaburzenia 

emocjonalne o podłożu depresyjnym. 
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nabytej ziemniaka na  Phytophthora infestans 

 

Daniel Kuźnicki1, Barbara Meller1, Agnieszka Brąszewska-Zalewska2,  
Magdalena Arasimowicz-Jelonek3, Jolanta Floryszak-Wieczorek1 

  

1 Katedra Fizjologii Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań 
2Katedra Anatomii Roślin, Uniwersytet Śląski, Katowice 

2Zakład Ekofizjologii Roślin, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 

E-mail: kuznickidaniel@wp.pl 

 

Słowa kluczowe: epigenetyka, kwas β-aminomasłowy, zaraza ziemniaka 

 

Zmiany w genomie o podłożu epigenetycznym odgrywają dużą rolę w nabytej odporności 

systemicznej (SAR) u roślin. W warunkach stresu struktura chromatyny w komórkach ulega dużym 

modyfikacjom. Zaliczyć tutaj należy zmiany w statusie metylacji DNA sekwencji promotorowych 

genów odporności PR (ang. pathogenesis-related genes) i poszczególnych R genów. Mechanizmem 

zaangażowanym w tą zmienność fenotypową jest RdDM (ang. RNA directed DNA methylation). 

W przedstawionych wynikach całkowity poziom metylacji DNA oraz jego zmiany w czasie zostały 

określone metodą immunocytochemiczną oraz testem ELISA w liściach ziemniaka indukowanego 

kwasem β-aminomasłowym (BABA) oraz infekowanego P. infestans. Ponadto zmiany w metylacji 

konkretnych sekwencji promotorowych genów (NPR1 oraz R3a) zostały określone przy pomocy 

metody MS-HRM PCR (ang. Methylation-sensitive high resolution melting PCR). 

Prezentowane badania dowodzą, że liście ziemniaka (Solanum tuberosum L. cv. Sarpo Mira)  

pod wpływem BABA wykazują podwyższony stopień odporności, korelujący ze zredukowanymi 

objawami chorobowymi po inokulacji vr P. infestans. Stwierdzono, że nabyta odporność systemiczna  

na zarazę ziemniaka jest związana z okresową hypometylacją DNA po indukcji BABA, czego 

potwierdzeniem są również zmiany w ekspresji genów metyltransferaz roślinnych DRM (ang. 

domains rearranged methyltransferase) i CRM (ang. chromomethylase) oraz w sekwencjach 

promotorowych genów strategii obronnej – NPR1 i R3a. 

Źródło finansowania: National Science Centre (2013/11/B/NZ9/01903) 

 

  



BIOTECHNOLOGIA – postery 
 

52 
 

Wpływ formy oraz stężenia selenu na wzrost siewek grochu (Pisum sativum L.) 
oraz na zawartość tego pierwiastka w roślinie 

 

Sabina Łukaszewicz1, Barbara Politycka1, Sylwester Smoleń2 

 

1Uniwersytet Przyrodniczy, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Fizjologii Roślin, ul. 
Wołyńska 35, 60 -637 Poznań 
2Uniwersytet Rolniczy, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Instytut Biologii Roślin i Biotechnologii Roślin, aleja 
29 Listopada 54, 30-001 Kraków 

E-mail: sabina.lukaszewicz@gmail.com 
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Selen jest mikroelementem niezbędnym w komórkach zwierzęcych oraz w organizmie człowieka, 

natomiast jego niezbędność dla roślin wyższych nie została potwierdzona. Pierwiastek ten w niskim 

stężeniu może wywierać korzystny wpływ na rośliny stymulując ich wzrost, jak również wpływając 

korzystnie na przebieg procesów fizjologicznych. Na pobieranie tego pierwiastka  i jego dostępność 

dla roślin wpływa forma chemiczna, w jakiej występuje on w środowisku glebowym. Najbardziej 

dostępną i przyswajalną formą selenu dla roślin są seleniany. Stopień akumulowania i tolerowania 

selenu zależy również od gatunku i odmiany rośliny. Groch zaliczany jest do drugorzędowych 

akumulatorów selenu. 

Celem badań było wykazanie wpływu formy oraz stężenia, w jakim selen dodawany był do pożywki,  

na wzrost siewek grochu oraz na zawartość tego pierwiastka w roślinie. Obiektem badań były siewki 

grochu ‘Akord’ uprawiane hydroponicznie w pożywce Hoaglanda, do której po 7 dniach  

od wykiełkowania nasion, dodano związki selenu w postaci seleninu oraz selenianu sodu w stężeniu 

10, 20, 50, 100 oraz 200 μM. Kontrolę stanowiły siewki rosnące w pożywce bez dodatku selenu.  

Po 4 dniach pobrano materiał roślinny do oznaczenia zawartości selenu oraz dokonano pomiarów 

morfometrycznych oraz świeżej i suchej masy rośliny. Zawartość selenu w roślinach oznaczono  

na spektrometrze emisyjnym z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES). 

Wykazano wpływ formy oraz stężenia selenu na wzrost roślin jak również na zawartość tego 

pierwiastka w roślinie. Rośliny rosnące w pożywce z dodatkiem selenu charakteryzowały się większą 

zawartością tego pierwiastka proporcjonalnie do jego stężenia. Więcej selenu, zarówno w korzeniach 

jak i w częściach nadziemnych akumulowały rośliny, rosnące w pożywce z dodatkiem selenianu sodu. 

Najsilniejszą inhibicję wzrostu roślin wywarł selen w obu formach w stężeniu 100 oraz 200 μM, 

powodując również zmniejszenie przyrostu masy roślin. Wzrost roślin przy stężeniu 10, 20 oraz 50 

μM również był słabszy niż roślin kontrolnych.  



BIOTECHNOLOGIA – postery 
 

53 
 

Ksenotransplantacje - możliwości i ograniczenia 
 

Natalia Mazurkiewicz1, Agnieszka Nowak1, Magdalena Hryhorowicz1, Joanna Zeyland1,  
Daniel Lipiński1, Ryszard Słomski1,2 

 

1Katedra Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań 
2Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Poznań 

E-mail: nmmazurkiewicz@gmail.com 

 

Słowa kluczowe: ksenotransplantacje, modyfikacje genetyczne, zwierzęta transgeniczne 

 

Problem współczesnej transplantologii polega przede wszystkim na braku wystarczającej ilości 

narządów, tkanek i komórek używanych do przeszczepów. Mimo coraz większej wiedzy z zakresu 

transplantologii oraz możliwości wykonywania przeszczepów (nerek, wątroby, płuc, serca, nerek  

i trzustki, trzustki, płuc i serca, krtani, skóry, kończyn, twarzy lub jej fragmentów, szpiku kostnego – 

komórek krwiotwórczych, zastawek serca), niedobór tych narządów sprawia, że liczba pacjentów 

oczekujących na przeszczep ciągle wzrasta. Rozwiązaniem tego problemu mogą się stać przeszczepy 

ksenogeniczne. 

Pojęcie ksenotransplantacja pochodzi od greckiego xenos oznaczającego obcy, inny. U.S. Public Health 

Service definiuje ją jako każdy zabieg, polegający na transplantacji, implantacji lub infuzji biorcy – 

człowiekowi – komórek, tkanek lub organów odzwierzęcych, również płynów ustrojowych, tkanek, 

narządów lub ich fragmentów oraz komórek ludzkich, które miały kontakt ex vivo z organami, 

tkankami lub komórkami zwierzęcymi. W związku z tym powstaje problem związany z istnieniem 

biologicznych różnic pomiędzy ludźmi, a innymi zwierzętami. Dotyczą one głównie występowania 

specyficznych antygenów na powierzchni komórek zwierzęcych, a ich nieobecności u człowieka i 

najbliżej spokrewnionych filogenetycznie zwierząt – małp naczelnych. Koncepcja ksenotransplantacji 

nie jest nowa i rozważano ją od ponad 300 lat. 

Rozwój nauki umożliwia coraz częściej zastosowanie różnego rodzaju modyfikacji genetycznych w 

celu uzyskania zwierząt transgenicznych, które mogą być wykorzystane w ksenotransplantacjach. 

Najwięcej cech, które można wykorzystać w ksenotransplantacjach, posiada świnia domowa (Sus 

scrofa domestica). Jednak istnienie barier immunologicznych uniemożliwia bezpośrednie 

zastosowanie organów zwierzęcia w przeszczepach. Stąd zainteresowanie modyfikacjami 

genetycznymi i transgenezą świń domowych. 

Prezentowana praca uzyskała wsparcie finansowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (umowa  
nr INNOMED/I/17/NCBR/2014) ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
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Rośliny w trakcie cyklu życiowego są narażone zarówno na stres biotyczny, jak i abiotyczny.  

Po wykryciu patogenu, roślina aktywuje kaskadę odpowiedzi obronnych, prowadzących  

do uruchomienia lokalnej lub nabytej odporności systemicznej (SAR). Molekularne mechanizmy 

modyfikacji histonów (np. metylacja czy acetylacja) oraz remodelowanie chromatyny są 

skoordynowane z indukowanymi zmianami ekspresji genów reagujących na stres (geny PR).  

Opublikowane dane wskazują na możliwość indukowania długotrwałych zmian predyspozycji 

obronnych rośliny w ramach nabytych przystosowań w efekcie, tzw. primingu. Zdolność pozyskania  

i utrzymania sprawnie działającego wzorca modyfikacji genów, tzw. epigenotypu, wydaje się być 

krytyczna dla długotrwałej i przekazywanej dziedzicznie informacji o wzmożonej odporności roślin 

względem patogenów.  

Jednym z najbardziej efektywnych czynników wywołujących priming jest kwas β-aminomasłowy 

(BABA). Ten niebiałkowy aminokwas indukuje reakcje obronne, które kontrolowane są przez zależne 

oraz niezależne od kwasu salicylowego (SA) szlaki sygnałowe. 

W niniejszej pracy analizowano zmiany epigenetyczne zachodzące w liściach ziemniaka cv Sarpo Mira 

pod wpływem BABA, które skutkują przeprogramowaniem wzorca ekspresji genów obronnych, 

zależnych od SA (NPR-1, SNI-1, PR-1, PR-2, PR-5) oraz zwiększoną odpornością na infekcje P. infestans. 

Badano udział deacetylazy histonowej (HAT), acetylotransferazy histonowej (HDAC) oraz 

metylotransferaz histonowych Trithorax (Trx) i SUVH1 w modyfikowaniu aktywności transkrypcyjnej 

chromatyny w liściach ziemniaka indukowanych BABA po inokulacji wirulentnym izolatem 

P.infestans.  

Praca została sfinansowana z grantu NCN 2013/11/B/NZ9/01903  
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Brassinosteroidy (BRs) są steroidowymi hormonami roślinnymi o wysokiej aktywności biologicznej, 

które odgrywają zróżnicowaną rolę w procesie wzrostu i rozwoju roślin a także w reakcjach 

obronnych. Dostępność różnych modeli doświadczalnych oraz/jak również opracowanie nowych 

narzędzi molekularnych pozwoliło w ostatnich latach na lepsze poznanie ich biosyntezy, transportu, 

udziału  

w przekazywaniu sygnału i szlaków degradacji. Wyniki ostatnich badań pokazują, że BRs 

współdziałają z innymi fitohormonami i metabolitami, w tym z węglowodanami. Disacharyd 

sacharoza jest donorem szkieletów węglowych, substratem oddechowym wykorzystywanym do 

generowania energii. Podobnie jak fitohormony, sacharoza funkcjonuje również, jako fizjologiczny 

sygnał powodujący indukcję lub represję wielu genów roślinnych. Obecnie ujawniono bezpośredni 

związek między percepcją i funkcją BRs  a rozdziałem i transportem sacharozy. Przyjmuje się, że  

szlaki oddziaływania pomiędzy BRs i węglowodanami krzyżują się również ze szlakami 

indukowanymi światłem. Celem niniejszych badań było określenie wpływu epibrassinolidu i 

sacharozy na wzrost izolowanych osi zarodkowych Pisum sativum L.cv. Cysterski prowadzonych in 

vitro w zróżnicowanych warunkach troficznych. Badania wykazały, że pretraktowanie osi 

zarodkowych epibrassinolidem w stężeniu 10-8 M i prowadzenie kultur na pożywce z 60 mM 

sacharozą powodowało znaczącą stymulację wzrostu epikotylu osi zarodkowych grochu w stosunku 

do prób niepretraktowanych fitohormonem. Odnotowano około 50 % wzrost długości epikotylu i 

ponad 40 % przyrost biomasy osi w  96 godz. prowadzenia kultur. 

Podsumowując, ze względu na różnorodne funkcje BRs, prowadzone są  badania w celu 

wykorzystania tych fitohormonów jako podstawowych regulatorów wzrostu roślin, we współczesnym 

rolnictwie. 
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Flawonoidy to grupa związków organicznych, wtórnych metabolitów roślin, zawierających w swojej 

budowie charakterystyczny łańcuch węglowy C6-C3-C6. Związki te odpowiadają za prawidłowy rozwój 

roślin, zabezpieczają je przed szkodliwym działaniem promieniowania ultrafioletowego, nadają barwę 

kwiatom i owocom oraz chronią roślinny przed infekcjami bakteryjnymi i grzybiczymi. 

Interesującym źródłem flawonoidów zawierających w swojej strukturze dodatkowe ugrupowania 

izoprenoidowe jest chmiel zwyczajny (Humulus lupulus L.) – roślina wykorzystywana w produkcji 

piwa. W szyszkach osobników żeńskich zidentyfikowano około 50 różnych prenylowanych 

flawonoidów, wśród których najobficiej występującymi są: ksantohumol, izoksantohumol i 8-

prenylonaringenina.  

 Prenylowane flawonoidy chmielu charakteryzują się wysoką aktywnością biologiczną, taką jak: 

przeciwutleniająca, antybakteryjna, przeciwgrzybicza i antywirusowa.  Fitoestrogenne właściwości 

tych związków korzystnie wpływają na zdrowie kobiet po-menopauzalnych, ograniczając 

występowanie nieprzyjemnych skutków zmniejszającego się poziomu estrogenów oraz obniżając 

ryzyko rozwoju osteoporozy. 

 Wyżej wymienione właściwości biologiczne prenylowanych flawonoidów chmielu oraz bardzo mała 

ich zawartość w materiale roślinnym (<0,1% s.m.) były podstawą do opracowania wielu metod  

ich otrzymywania, zarówno drogą syntezy chemicznej[1-4], jak i z użyciem mikroorganizmów,  

czy enzymów. Niniejsze opracowanie ma na celu prezentacje najciekawszych chemicznych oraz 

biotechnologicznych metod otrzymywania prenylowanych flawonoidow chmielu. 
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Fluor w niskich stężeniach jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu, jest on 

wbudowywany do tkanek twardych zapewniając ich prawidłowy rozwój i ochronę przed 

mikroorganizmami. Pierwiastek ten powszechnie występuje w otaczającym nas środowisku - glebie, 

wodzie, powietrzu oraz produktach spożywczych. Organizmy żywe, przy długotrwałej ekspozycji są 

narażone na kumulację fluoru w tkankach miękkich co może prowadzić do wystąpienia objawów 

niepożądanych. Wątroba jest organem pełniącym istotne funkcje metaboliczne i zapewniającym 

utrzymanie homeostazy ogólnej organizmu, dlatego jej prawidłowe funkcjonowanie jest bardzo 

ważne. Nadmiar fluoru wprowadzany do organizmu negatywnie wpływa na pracę wątroby. Fluor 

poprzez udział w produkcji wolnych rodników w komórce aktywuje fosfolipazę A2, która uwalniania 

kwas arachidonowy z błon komórkowych. Kwas arachidonowy jest substratem w procesie syntezy 

mediatorów prozapalnych takich jak prostaglandyny i tromboksany. Zwiększenie syntezy mediatorów 

prozapalnych w wątrobie może prowadzić do inicjacji stanu zapalnego, a w konsekwencji skutkować  

martwicą, zmianami zwyrodnieniowymi oraz rozrostami wątroby. 

Celem niniejszej pracy było sprawdzenie czy fluor wpływa na rozwój stanu zapalnego w wątrobie 

poprzez aktywację cyklooksygenaz. 

Do badania wykorzystano hodowle szczurów obu płci rasy Wistar. Zwierzęta z grupy badanej 

poddano pre- i postnatalnej ekspozycji na fluor w wodzie do picia (NaF 50 mg/L), z kolei osobniki z 

grupy kontrolnej otrzymywały wodę wodociągową. Po zakończeniu eksperymentu od zwierząt 

pobrano wątrobę do dalszych analiz. Tkanka została odpowiednio przygotowana i oznaczono w niej 

stężenie prostaglandyny E2 (PGE2) i tromboksanu B2 (TXB2) metodą immunoenzymatyczną. 

Wykazano różnice istotnie statystyczne w zawartości PGE2 i TXB2 pomiędzy grupą  kontrolna i grupą 

eksponowaną na działanie fluor. Poziom PGE2 w grupie badanej był wyższy niż w grupie kontrolnej 

natomiast poziom TXB2 był niższy w grupie badanej w porównaniu do kontroli. 
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Przedstawiona analiza ukazuje, iż fluor wpływa na aktywność cyklooksygenaz w wątrobie. 

Długotrwała ekspozycja na ten pierwiastek, prowadzi do zwiększenia syntezy PGE2 co może zaburzać 

funkcjonowanie narządu. 
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Zarówno procesom fizjologicznym, takim jak uczenie się czy zapamiętywanie, jak i patologicznym, 

towarzyszą zmiany struktury i funkcji synaps powodowane działaniem enzymów ECM, wśród których 

istotną rolę odgrywają metaloproteinazy (MMPs). Fluor w podwyższonych stężeniach działa 

neurotoksycznie, powoduje degenerację struktur takich jak hipokamp, kora mózgu i móżdżek. 

Narażenie na działanie fluoru hamuje aktywność receptorów w mózgu oraz zmniejsza produkcję 

neurotransmiterów, ponad to istnieją doniesienia naukowe mówiące o tym, że przewlekła podaż 

fluoru w okresie rozwoju mózgu może prowadzić do obniżenia inteligencji oraz zaburzeń procesów 

związanych z pamięcią i uczeniem się. 

Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu podaży fluoru w stosunkowo niskich stężeniach 

na syntezę  MMP-9 i MMP-2 w korze przedczołowej, hipokampie, móżdżku i prążkowiu mózgu 

szczurów.  

Szczury, których mózgi zostały poddane analizie, były eksponowane na fluor już w prenatalnym 

etapie rozwoju aż do 3go m.ż. (stężenie F 50 mg/l). Do analizy pobrano korę przedczołową, hipokamp, 

prążkowie i móżdżek. We wszystkich wymienionych strukturach oznaczono poziom MMP-9  

i MMP-2 metodą spektrofotometryczną z wykorzystaniem testu ELISA. Dodatkowo zbadano w mózgu 

immunolokalizację wybranych metaloproteinaz metodami immunohistochemicznymi. 

W grupie badanej zaobserwowano wzrost stężenia MMP-2 i spadek stężenia MMP-9 w stosunku do 

kontroli. W komórkach mózgu w grupie badanej odnotowano wyraźnie silniejszą ekspresję MMP-2 

oraz słabszą MMP-9 w porównaniu do grupy kontrolnej.  

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań, można wnioskować, że fluor już w niskich 

stężeniach wpływa na syntezę MMP-9 i MMP-2.  Być może to właśnie te zmiany leżą u biochemicznych 

podstaw neurotoksyczności fluoru związanej z zaburzeniami pamięci i zdolności poznawczych. 

  



BIOTECHNOLOGIA – postery 
 

60 
 

Wpływ fluoru na aktywność enzymów antyoksydacyjnych w różnych strukturach 
mózgu szczurów 

 

Karolina Dec1*, Agnieszka Łukomska1, Daniel Styburski1, Adrianna Kamińska1, Anna Głuszyk1, 
Aleksandra Rosengart1, Karolina Jakubczyk1 

Opiekun naukowy: dr hab., prof. PUM Izabela Gutowska 
 

1Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka ul. Broniewskiego 24, 71 - 460 Szczecin, Pomorski Uniwersytet Medyczny 
w Szczecinie 

*E-mail: karolina_dec@wp.pl 

 

Słowa kluczowe: --- 

 

Fluor (F, łac. Fluorum) jest bardzo aktywnym niemetalem występującym powszechnie w środowisku 

oraz w produktach spożywczych i preparatach stomatologicznych. Szczególnie duża koncentracja tego 

pierwiastka występuje na terenach uprzemysłowionych, gdzie wraz z opadami atmosferycznymi 

przenika on do gleby i wód gruntowych skąd następnie jest włączany w łańcuchy troficzne. 

Długotrwała ekspozycja może spowodować nadmierne kumulowanie się fluoru w organizmie i 

uszkodzenie narządów. Liczne analizy przeprowadzone w ostatniej dekadzie udowodniły 

neurotoksyczne działanie fluoru. 

Analiza aktywności enzymów antyoksydacyjnych w korze, móżdżku, prążkowiu i hipokampie 

szczurów poddanych pre- i postnatalnej ekspozycji na fluor. 

Eksperyment został przeprowadzony z wykorzystaniem modelu toksyczność in vivo na szczurach  

obu płci rasy Wistar. Ciężarne samice z grupy badanej otrzymywały 50 mg/L fluorku sodu (NaF)  

w wodzie do pica ad libitum od dnia zapłodnienia, przez cały okres ciąży oraz karmienia potomstwa. 

Samice z grupy kontrolnej otrzymywały wodę pozbawioną fluoru. Eksperyment kontynuowano  

po odstawieniu młodych osobników od matek do 3 miesiąca życia. Po zakończeniu ekspozycji,  

od zwierząt pobrano poszczególne struktury mózgu, które następnie odpowiednio przygotowano  

do analizy. W badanym materiale, metodą spektrofotometryczną oznaczono aktywność enzymów 

antyoksydacyjnych: katalazy, dysmutazy ponadtlenkowej, glutationu, peroksydazy glutationowej  

i reduktazy glutationowej. 

Przeprowadzone analizy wykazały istotne statystycznie zmiany w aktywności enzymów 

antyoksydacyjnych.  

Fluor, którego wchłanianie w jelitach i żołądku utrzymuje się na wysokim poziomie, przenika barierę 

krew-mózg i kumuluje się w centralnym układzie nerwowym, prowadząc do inicjacji stresu 

oksydacyjnego co może powodować rozwój stanu zapalnego i degenerację neuronów. 
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Piwo jest najczęściej spożywanym napojem alkoholowym na świecie, a także trzecim najbardziej 

popularnym napojem zaraz po wodzie i herbacie. Ze względu na ilości, w jakich napój ten jest 

spożywany, wydaje się być koniecznym określenie jego składu, również pod kątem zawartości 

substancji szkodliwych. Do tego typu związków możemy zaliczyć fluor. Stężenie fluoru w środowisku 

jest różne w określonych regionach geograficznych i zależy od rodzaju gleb występujących na danym 

terenie oraz stopnia uprzemysłowienia. Regionami endemicznie zanieczyszczonymi tym 

pierwiastkiem są między innymi obszary o dużej aktywności wulkanicznej. Podczas erupcji 

wulkanicznych do gleby wydobywają się znaczne ilości związków fluoru, które następnie kumulują się 

w roślinach i zanieczyszczają uprawy oraz wody będące surowcem do produkcji piw. Do 

zanieczyszczenia środowiska związkami fluoru dochodzi również na obszarach uprzemysłowionych. 

Pierwiastek ten jest powszechnie wykorzystywany do produkcji produkcji pestycydów, szkła, teflonu, 

nawozów sztucznych, aluminium, kwasu fosforowego czy cementu. 

Celem niniejszej pracy było ustalenie, czy piwo jest znaczącym źródłem F- dla ludzi oraz czy istnieją 

zależności pomiędzy stężeniem F- w piwie, a gatunkiem i krajem jego pochodzenia. 

Badaniu poddano 69 próbek piw produkowanych w Polsce, a także importowanych do Polski z Azji, 

Ameryki Południowej oraz różnych krajów europejskich. Stężenie jonów fluorkowych w piwach 

zbadano jonoselektywną elektrodą fluorkową firmy ThermoScientific Orion. W celu dokonania analizy 

statystycznej użyto programu R – Project (test ANOVA Two - way oraz T-test). Za poziom istotności 

przyjęto p≤0,05. 

Polskie piwa w porównaniu do piw importowanych charakteryzowały się najniższym średnim 

stężeniem fluoru (0,089 mg/L). Niską średnią zawartość fluoru zaobserwowano także w piwach 

ukraińskich, niemieckich, oraz armeńskich. Dużo wyższe stężenia pierwiastka odnotowano w piwach 

pochodzących z Tajlandii, Włoch, Meksyku, a także Chin. Nie zaobserwowano różnic w zawartości 

fluoru pomiędzy gatunkami piw polskich. 
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Najwyższe stężenia fluoru odnotowano w piwach produkowanych w krajach endemicznie 

zanieczyszczonych związkami fluoru. W porównaniu z piwami importowanymi, piwa produkowane  

w Polsce charakteryzują się stosunkowo niskim stężeniem F. Przeprowadzona analiza wykazała,  

iż piwo powinno być traktowane jako potencjalne źródło fluoru.  
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Celem pracy było określenie typu oddziaływań naringeniny z jedno- i dwuniciowym DNA.  

W badaniach posłużono się techniką woltamperometrii fali prostokątnej. Badania prowadzono  

z wykorzystaniem elektrod z pasty węglowej jako elektrod pracujących. Na powierzchni tych elektrod 

immobilizowano kwasy nukleinowe poprzez adsorpcję wspomaganą potencjałem. Następnie 

elektrodę zanurzano w roztworach naringiny o wzrastających stężeniach (od 2,5 do 50 µM). 

Wykazano, że wraz ze wzrostem stężenia naringiny wzrastała wysokość sygnałów utlenienia guaniny 

i adeniny, co można interpretować jako wzrost ich dostępności do powierzchni elektrody węglowej i 

wynikające z tego ich ułatwione utlenianie. W celu potwierdzenia zaobserwowanych na 

woltamperogramach uszkodzeń struktury podwójnej helisy DNA wywoływanych przez naringinę, 

przeprowadzono modelowanie molekularne z wykorzystaniem bazy funkcyjnej 6-31G (d) i wg teorii 

RHF i B3LYP.  

Zoptymalizowane modele potwierdzają, iż przy wiązaniu się naringeniny w miejscu małego rowka 

może następować deformacja kątów szkieletu cukrowo-fosforanowego, a także zerwanie jednego  

z wiązań wodorowych dla par G-C. Pary te są dominującymi parami zasad w wykorzystanych  

w badaniach fragmentach kwasów nukleinowych, a także występują w nich w postaci powtarzających 

się sekwencji.  

Wykonane analizy pozwalają poznać mechanizm oddziaływań DNA – polifenol, a także ustalić 

bezpieczne stężenia analizowanych antyoksydantów, które mają korzystne dla organizmu działanie 

przeciwrodnikowe oraz takie dla których istnieje niebezpieczeństwo powstania uszkodzeń materiału 

genetycznego. 

Źródło finansowania: Środki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
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Kannabinoidy roślinne (fitokannabinoidy) są specyficzną grupą metabolitów wtórnych 

produkowanych przez rośliny z rodzaju Cannabis. Oddziałują z receptorami kannabinoidowymi (CB) 

obecnymi m.in. w organizmach ssaków, modulując szlaki sygnalizacyjne zaangażowane w kontrolę 

wielu procesów fizjologicznych. Fitokannabinoidami występującymi w najwyższych stężeniach są  

Δ9-tetrahydrokannabinol (THC) oraz kannabidiol (CBD). THC odpowiada za psychoaktywne działanie 

marihuany oraz haszyszu. CBD jest pozbawiony tych właściwości, dzięki czemu jego zastosowanie  

w medycynie może być znacznie szersze.  

Przeciwnowotworowy potencjał kannabinoidów był dotąd analizowany przede wszystkim  

w doświadczeniach in vitro oraz w modelach zwierzęcych. THC oddziałując z receptorami CB 

powoduje akumulację ceramidu oraz stres retikulum endoplazmatycznego, co powoduje modulację 

szlaków sygnalizacyjnych powiązanych z regulacją proliferacji komórek oraz aktywacją procesu 

apoptozy. Mechanizm działania CBD jest poznany w znacznie mniejszym stopniu, jednak 

najprawdopodobniej w jego aktywności pośredniczy wzrost produkcji reaktywnych form tlenu (ROS), 

co prowadzi do uruchomienia szlaków apoptozy. 

Cele badawcze: analiza wpływu kannabidiolu (CBD) oraz ekstraktów z konopi o obniżonej zawartości 

THC na żywotność, aktywność apoptotyczną oraz morfologię linii komórek raka piersi (MDA-MB-231) 

oraz raka prostaty (PC-3). 

Dotychczasowe wyniki potwierdzają zmniejszanie żywotności komórek nowotworowych przez CBD  

w sposób zależny od stężenia, dowodzą także selektywności jego działania w odniesieniu do komórek 

zdrowych i nowotworowych.  

Prezentowana praca uzyskała wsparcie finansowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (umowa  
nr INNOMED/I/11/NCBR/2014) w ramach programu "INNOMED" pt. "Opracowanie technologii pozyskiwania 
kannabinoidów z konopi o niskiej zawartości THC jako środków wspomagających leczenie pacjentów 
onkologicznych" akronim: "ONKOKAN". 
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Rodzaj Origanum (lebiodka) należy do rodziny jasnotowatych (Lamiaceae) i obejmuje gatunki, które 

uprawiane są ze względu na smak i wyrazisty aromat liści. Lebiodka jest wykorzystywana w postaci 

przypraw, a olejki eteryczne mają właściwości lecznicze, odkażające i konserwujące, dlatego też 

znalazła zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym. W obrębie 

rodzaju stwierdzono duże zróżnicowanie genetyczne, a niewielkie zróżnicowanie morfologiczne. 

Konsekwencją tego jest utrudniona poprawna identyfikacja gatunkowa, co powoduje błędną 

klasyfikację taksonomiczną. Celem badań było wykorzystanie polimorfizmu sekwencji 

międzymikrosatelitarnych (ISSR) jako markerów molekularnych do identyfikacji oraz oceny 

zróżnicowania genetycznego gatunków, należących do jednego rodzaju.  

Do badań wybrano gatunki: Origanum heracleoticum, O. majorana, O. syriacum, O. vulgare, O. vulgare 

ssp. gracile, O. vulgare ssp. hirtum i O. vulgare ssp. vulgare, które pochodziły z różnych regionów świata. 

Genomowe DNA wyizolowano z liści przy użyciu zestawu Genomic DNA Mini Kit (Geneaid, Tajwan). 

Reakcja PCR przeprowadzona była w objętości 12,5 μl zawierającej 5,0 μl 2xPCR Master MixPlus (A&A 

Biotechnology, Polska), 1,25 μl 10µM startera ISSR (Genomed, Polska), 30 ng genomowego DNA oraz 

ddH2O. Amplifikację wykonano przy użyciu termocyklera T100 Thermal Cycler (BioRad, Polska). 

Reakcje przeprowadzono kolejno z 17 różnymi starterami o długości od 17 do 19 nukleotydów. 

Zastosowanie markerów ISSR pozwoliło na ocenę zróżnicowania genetycznego między badanymi 

gatunkami lebiodki. 
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Transportery ABC (ATP-binding cassette transporters) tworzą jedną z najliczniejszych rodzin 

wielogenowych u roślin. Ich aktywność warunkuje m.in. prawidłowy wzrost i rozwój roślin, 

odpowiedź na stres abiotyczny oraz odporność na patogeny. Celem prezentowanego projektu jest 

poznanie udziału wybranych pełnych transporterów ABCG w modulacji odziaływań biotycznych 

rośliny bobowatej Medicago truncatula. Wyselekcjonowane transportery ABCG poddano analizie 

funkcjonalnej z wykorzystaniem m.in. genów reporterowych oraz białek fluorescencyjnych 

umożliwiających określenie subkomórkowej lokalizacji analizowanych białek Medicago truncatula 

oraz ustalenie tkankowo-specyficznego wzoru ekspresji genów je kodujących. Otrzymane w trakcie 

realizacji projektu wyniki umożliwią poszerzenie obecnego stanu wiedzy na temat transporterów 

ABCG zaangażowanych w odpowiedź obronną roślin w warunkach stresu biotycznego. 
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Reaktywne formy tlenu (ang. Reactive Oxygen Species, ROS) są produktami ubocznymi metabolizmu 

tlenowego, które powszechnie występują u organizmów żywych. U roślin ROS mogą być wytwarzane  

w różnych przedziałach komórkowych, ale za miejsca ich najintensywniejszej syntezy uznawane są 

mitochondria i chloroplasty. Najszerzej poznanymi cząsteczkami zaliczanymi do reaktywnych form 

tlenu są: nadtlenek wodoru, rodnik wodoronadtlenkowy, tlen singletowy oraz anionorodnik 

ponadtlenkowy.  

 W optymalnych stężeniach ROS pełnią istotną rolę w licznych procesach zachodzących podczas 

ontogenezy roślin. Przypisuje się im rolę zarówno cząsteczek sygnałowych, jak i regulatorów ekspresji 

części genów. Jedną z ważniejszych funkcji ROS jest udział w odpowiedzi na stresy biotyczne  

i abiotyczne tj. susza, atak patogena. Reaktywne formy tlenu są niezbędne także do prawidłowego 

zajścia podstawowych procesów podczas rozwoju roślin  tj. kiełkowanie nasion, reakcja geotropizmu, 

ksylogeneza, degeneracja tapetum, starzenie oraz regulacja procesu programowanej śmierci komórki 

(programmed cell death, PCD). Jednakże, zbyt wysokie stężenie ROS powoduje zachwianie 

homeostazy organizmu i prowadzi do szeregu nieodwracalnych zmian w obrębie komórek. W sytuacji 

kiedy produkcja ROS przekracza zdolności biologicznej detoksykacji tych związków komórka 

narażona jest na działanie stresu oksydacyjnego. Stan ten skutkuje: uszkodzeniem białek (głównie 

poprzez utlenianie reszt aminokwasowych, kofaktorów i grup prostetycznych),  peroksydacją lipidów 

(w wyniku czego zwiększona zostaje przepuszczalność błony komórkowej) oraz uszkodzeniem DNA. 

Zmiany te w konsekwencji mogą prowadzić do śmierci komórki. 

Pomimo wielu informacji, które posiadamy na temat reaktywnych form tlenu nadal pozostaje wiele 

niewyjaśnionych kwestii związanych z funkcjonowaniem tych cząsteczek. Szczególnie ciekawy wydaje 

się udział tych cząsteczek w reakcjach obronnych przed patogenami i stresem abiotycznym. Dokładne 

poznanie mechanizmów działania tych cząsteczek może stać się ważnym elementem w pozyskaniu 

transgenicznych roślin o podwyższonej tolerancji na stresy środowiskowe. 
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Cytometria przepływowa pozwala na różnicowanie aktywnych metabolicznie komórek od komórek 

martwych, co umożliwia kontrolę nad obecnością patogenów oraz mikroorganizmów saprofitycznych 

w pobranej próbce. Na wyniki analizy cytometrycznej wpływa m.in. zastosowana metoda 

wyznakowania komórek barwnikiem fluorescencyjnym. 

W pracy przedstawiono próbę sprawdzenia, czy istnieje jeden wariant barwienia fluorescencyjnego, 

zapewniający efektywne oznaczanie żywotności komórek różnych grup mikroorganizmów. 

Porównano trzy fluorochromy, których cząsteczki wykazują ograniczone przenikanie przez 

nienaruszone (charakteryzujące się niską przepuszczalnością) ściany i błony komórkowe aktywnych 

komórek drobnoustrojów: jodek propidyny (PI), Sytox ADDvanced oraz Sytox Blue. Materiał 

badawczy stanowiły komórki różnych grup mikroorganizmów, reprezentujących odmienne typy 

morfologiczne: ziarniak (Staphylococcus aureus, Sarcina lutea), pałeczka (Escherichia coli), laseczka 

(Bacillus subtilis) oraz komórki drożdży (Saccharomyces cerevisiae lub Saccharomyces cerevisiae As4). 

Pomiaru  intensywności emitowanej fluorescencji wywołanej wzbudzeniem barwnika przez laser 

dokonano przy użyciu detektorów fluorescencji. Natężenie rozproszonego promieniowania 

rejestrowano z użyciem dwóch fotodetektorów: SSC (side scatter) oraz FSC (forward scatter), 

umożliwiających poznanie morfologii komórek. Optymalizacji poddano stężenie zastosowanego 

barwnika w próbie oraz temperaturę inkubacji prób po dodaniu fluorochromu. 

Wykazano, że istnieją dwa warianty barwienia fluorescencyjnego, które zapewniają efektywne 

różnicowanie populacji komórek żywych i martwych podczas analizy metodą cytometrii 

przepływowej. Przeprowadzone badania wskazują, że skuteczność barwienia komórek jest ściśle 

skorelowana z ich typem morfologicznym oraz rodzajem układów jakie tworzą. 
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Probiotyki to żywe mikroorganizmy, które wpływają korzystnie na organizm człowieka i zwierząt 

poprzez stymulujące oddziaływanie na przewód pokarmowy i procesy w nim zachodzące. Główny 

problem stanowi jednak niska przeżywalność tych mikroorganizmów w żywności, paszach oraz  

w warunkach układu pokarmowego, tj. niskim pH, w obecności soli żółciowych oraz enzymów 

żołądkowych. 

Mikrokapsułkowanie przy zastosowaniu suszenia rozpyłowego jest uznawane za jedną 

z najważniejszych metod pozwalających na ograniczenie niekorzystnego oddziaływania środowiska 

układu pokarmowego na mikroorganizmy probiotyczne. Proces ten opiera się na wytworzeniu 

bariery fizycznej pomiędzy komórkami mikroorganizmów a środowiskiem zewnętrznym. Właściwie 

dobrany materiał nośnika przyczynia się także do zwiększenia przeżywalności komórek 

mikroorganizmów podczas suszenia rozpyłowego. 

Zakres badań obejmował wytworzenie preparatów badanego szczepu w formie proszków przy użyciu 

suszenia rozpyłowego. Określono wpływ pięciu różnych nośników (mleka odtłuszczonego, trehalozy, 

inuliny, maltodekstryny niskoscukrzonej i kwasu L-askorbinowego), z dodatkiem glutaminianu 

monosodowego, na przeżywalność bakterii Lactobacillus plantarum podczas procesu suszenia  

(Tin=180°C; Tout=75°C). Liczbę żywych bakterii bezpośrednio przed i po procesie mikrokapsułkowania 

oznaczono klasyczną metodą rozcieńczeń dziesiętnych i posiewu wgłębnego na podłożu wybiórczym 

MRS (inkubacja w temp. 30°C przez 72h).  

W większości preparatów uzyskano liczebność bakterii probiotycznych powyżej 108 jtk g-1. 

Stwierdzono, że rodzaj zastosowanego nośnika wpływa na końcową jakość otrzymywanych 

preparatów, w szczególności na przeżywalność komórek mikroorganizmów podczas utrwalania. 

Praca zrealizowana w ramach projektu „Preparat synbiotyczny do profilaktyki zdrowotnej zwierząt 

monogastrycznych i zapobiegania wystąpienia chorób bakteryjnych i zatruć wywołanych toksynami oraz 

poprawiającego bezpieczeństwo żywienia i wydajność chowu zwierząt” (PBS3/A8/32/2015) 
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Bakterie Clostridium butyricum wykazują zdolność do wytwarzania form przetrwalnych. Endospory 

powstają m.in. w odpowiedzi na niekorzystne warunki temperaturowe, promieniowanie UV oraz 

niesprzyjające pH. Cytometria przepływowa  umożliwia badanie morfologii komórki, a tym samym 

różnicowanie populacji komórek wegetatywnych i przetrwalnych. 

Badania miały na celu uzyskanie jak najlepszego rozdziału odrębnych populacji komórek oraz 

sprawdzenie, czy otrzymane w poszczególnych wariantach barwienia fluorescencyjnego populacje 

różnią się liczbą oznaczonych form przetrwalnych. W pracy przeprowadzono modyfikację procedury 

wykrywania i izolacji przetrwalników bakterii Clostridium butyricum pochodzących z hodowli 

bioreaktorowych z wykorzystaniem barwienia fluorescencyjnego i analizy cytometrycznej. 

Próby komórek Clostridium butyricum barwiono przy zastosowaniu barwnika fluorescencyjnego TO 

(thiazole orange) oraz jodku propidyny (PI). Charakterystykę poszczególnych prób pod kątem 

detekcji przetrwalników przeprowadzono w oparciu o dwa parametry fluorescencyjne: zieloną 

fluorescencję (FITC) pochodzącą z TO i czerwoną fluorescencję (PE-TexasRed) pochodzącą z jodku 

propidyny oraz oraz dwa parametry niefluorescencyjne: FSC (forward scatter) i SSC (side scatter). W 

celu weryfikacji otrzymanych wyników przeprowadzono ocenę mikroskopową analizowanych prób 

oraz testy hodowlane. 

 Wykazano iż, zastosowanie szoku cieplnego (80 °C) podczas procedury barwienia pozwoliło  

na zwiększenie stopnia wnikania TO do wnętrza przetrwalnika oraz na wyraźne zróżnicowanie 

miedzy populacjami. Zmniejszenie inwazyjności metody poprzez obniżenie temperatury i wydłużenie 

czasu inkubacji prób z barwnikiem fluorescencyjnym wpłynęło na zdolność kiełkowania sortowanych 

komórek przetrwalnych.. 



INŻYNIERIA ROLNICZA – postery 
 

71 
 

Technologia uprawy Mini Kiwi (Actinidia arguta) na terenie Polski 
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Słowa kluczowe: wymagania siedliskowe, zapylenie, cięcie, uprawa ekologiczna 

 

W związku z poszukiwaniem nowych roślin sadowniczych o obiecujących perspektywach dla rozwoju 

Polskiego Sadownictwa.  Dużą popularnością cieszą nowe gatunki takie jak: jagoda kamczacka, 

świdośliwa olcho listna, rokitnik wąskolistny, aktinidia ostrolistna. Wartą polecenia dla sadowników 

jest aktinidia ostrolistna (Mini Kiwi) ze względu na swój orientalny charakter owoców oraz możliwość 

ekologicznej uprawy. 

Mini Kiwi (Actinidia arguta) jest pnączem długowiecznym o sezonowym ulistnieniu. Przedstawiciele 

rodzaju Actinidia w większości są  roślinami dwupiennymi,  co z punktu architektury sadu jest bardzo 

istotne w procesie zapylenia. Dla prawidłowego zapylenia stosuje się proporcje odmiany zapylanej  

do zapylacza w stosunku 6-8:1. Gwarantuje to uzyskanie wyrównanego zapylenia i dobrej jakości 

plon. Cechą  ważną dla uprawy w klimacie polski jest wysoka mrozoodporność w stanie spoczynku  

(do -30oC). Okres wegetacyjny atinidi rozpoczyna się na przełomie kwietnia/maja, co skutkuje 

możliwością uszkodzenia młodych pędów przez przymrozek. Konsekwencją takiego przemrożenia 

jest brak owocowania w bieżącym roku. Pozostając w temacie owocowania, warte jest podkreślenia 

obfite owocowanie krzewów na krótkopędach, które wyrastają  na zeszłorocznych pędach. W 

produkcji towarowej ramie owocujące pełni swoją role przez jeden sezon wegetacyjny i jest 

zastępowane pędem wyrosłym w aktualnym roku. System korzeniowy wytwarzany przez roślinę jest  

silnie rozbudowany i płytki przez co wrażliwy na niedobór wody w okresie letnim. Dla prawidłowego 

rozwoju systemu korzeniowego roślin nadają się gleby o uregulowanych stosunkach wodno - 

powietrznych, klasie bonitacyjnej I-IV, ph gleby 5,5-6,5. Dodatkowo obszar pod uprawę aktinidi 

powinien znajdować się poza strefami zastoisk mrozowych i osłonięty od silnych wiatrów. 

Prowadzenie i cięcie roślin polega na wyprowadzeniu przewodnika w postaci korodnu (2-3 

splecionych pędów).  Struktura strefy owoconośnej przyjmuje formę parasola. Składającego się z 

wymiennych, jednorocznych latorośli. Cała forma przyjmuje kształt litery „T ” o wysokości do 1,9m. 
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Ocena tolerancji derenia i tawuły na zanieczyszczenia metalami ciężkimi  
w warunkach miejskich 
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Słowa kluczowe: dereń, tawuła, tolerancja, metale ciężkie 

 

Roślinność w okręgach miejsko-przemysłowych nieustannie narażona jest na szkodliwe działanie 

wielu zanieczyszczeń. Wzdłuż szlaków komunikacyjnych dochodzi do znacznego skażenia jonami 

metali ciężkich, które mogą zakłócać przebieg szeregu procesów fizjologicznych oraz powodować 

zmiany w morfologii roślin.  

Poznanie mechanizmów tolerancji derenia i tawuły na zanieczyszczenie środowiska spowodowane 

emisją szkodliwych pierwiastków jest istotne z punktu widzenia właściwości dekoracyjnych tych 

roślin. Badaniami objęto krzewy derenia białego (Cornus alba L. emend.) i tawuły van Houtte'a 

(Spiraea×vanhouttei (Briot) Zabel) powszechnie wysadzane są w sąsiedztwie ciągów 

komunikacyjnych. Materiałem doświadczalnym były liście zebrane w trzech terminach okresu 

wegetacyjnego (maj, lipiec i wrzesień). Wyniki wskazują na akumulację metali ciężkich tj. Cd, Cr, Pb, 

Ni, Cu oraz Zn. Wykazano, że krzewy obu gatunków w odpowiedzi na wzrost stężenia jonów metali w 

liściach wykształciły mechanizmy ograniczające szkodliwe działanie zanieczyszczeń. Rośliny 

cechowały się wzmożoną syntezą potencjalnych chelatorów szkodliwych metali – fitochelatyn (PCs), 

glutationu (prekursora PCs) oraz związków fenolowych (w tym antocyjanów). Zaobserwowano 

aktywację kluczowego enzymu mechanizmu detoksykacji - syntazy fitochelatynowej (PCS) oraz 

wykazano indukcję szlaku fenylopropanoidowego poprzez zmiany w aktywności enzymu 

amoniakoliazy fenyloalaninowej (PAL).  

Źródło finansowania: dotacja na utrzymanie potencjału badawczego: 508.645.00 
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- Colletotrichum gloeosporioides 
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Rośliny strączkowe są ważnym elementem zarówno rolnictwa konwencjonalnego jak i ekologicznego. 

Jedną z głównych przyczyn obniżenia plonu łubinów są głównie choroby powodowane przez 

patogeniczne grzyby, w tym Colletotrichum gloeosporioides. Badania przeprowadzone na wielu 

patosystemach wykazały, że kwas salicylowy (SA) jest ważnym związkiem indukującym odporność 

roślin. Dowiedziono, że SA jako cząsteczka sygnałowa indukuje nie tylko lokalną reakcję obronną,  

ale także bierze udział w aktywacji nabytej odporności systemicznej (SAR). Celem niniejszych badań 

było zbadanie wpływu egzogennego SA na parametry fizjologiczno-biochemiczne w patosystemie 

Lupinus luteus L. - Colletotrichum gloeosporioides. Otrzymane wyniki wykazały, że zastosowanie 

egzogennego SA wpływało na zmiany poziomu całkowitej puli związków fenolowych oraz 

naringeniny i genisteiny. Jednocześnie odnotowano zmiany aktywności β-glukozydazy. Ponadto 

infekcja C. gloeosprioides powodowała wzrost poziomu związków fenolowych, naringeniny, genisteiny  

i aktywności β-glukozydazy w czasie prowadzenia kultur. Z kolei, zastosowanie egzogennego SA,  

a następnie infekcja patogenem powodowały obniżenie poziomu badanych wskaźników 

fizjologicznych, szczególnie w 24 godz. po infekcji.  

Wykazano, że zastosowanie SA może stanowić skuteczną linię obrony przeciwko C. gloeosporioides 

niwelując szkodliwe efekty wywołane przez patogena. 

Źródło finansowania: Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego: 508.645.00 
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Słowa kluczowe: reaktywne formy tlenu 
 

Tlen określany jest mianem pierwiastka życia, ze względu na jego powszechne występowanie  

w przyrodzie jak i udział w szeregu procesach zachodzących w organizmach żywych.  Tlen ma także 

drugą twarz – wynikającą z toksycznego działania reaktywnych form tlenu (RTF) na organizmy żywe. 

Do grupy RFT należą wolne rodniki tlenowe: O2•-, •OH , HO2•, tlen singletowy i wolne rodniki azotowe: 

tlenek azotu NO, oraz formy o charakterze nierodnikowym: nadtlenek wodoru H2O2, kwas 

nadtlenoazotawy ONOOH i jony ONOO-. W warunkach fizjologicznych organizm jest w stanie usunąć  

ich nadmiar, dzięki zwiększonej aktywności układu antyoksydantów. Liczne czynniki biotyczne 

(patogeny) i abiotyczne (np. metale ciężkie, promieniowanie UV) powodują wzmożone generowanie 

RFT. Brak równowagi między wzmożoną produkcją RFT i stężeniem antyoksydantów prowadzi  

do stresu „oksydacyjnego”, który odgrywa istotną rolę w wielu procesach patologicznych.  

RFT powodują utlenianie makromolekuł (tłuszczy, białek, DNA) co w konsekwencji może przyczynić 

się do uszkodzenia struktur tkankowych i komórkowych (uszkodzenia błon komórkowych i 

aktywacja mechanizmów apoptozy). 

Spośród mieszanin reakcyjnych stanowiących źródło RFT, duże znaczenie mają układy:  

Fe(II)/(III)-H2O2  (źródło rodników •OH ) i układ: H2O2 – NO2- - H+ (źródło ONOOH ). 

Układy te wykorzystywane są: - do opracowania nowych metod oznaczania substancji czynnych 

leków w środkach farmaceutycznych, płynach ustrojowych; - do opracowania procesów efektywnego 

oczyszczania ścieków (pogłębione utlenianie – układ Fentona). 
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,,Żywa lekcja przyrody” jako jedna z metod kształtowania świadomości  
w zakresie potrzeby ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem 
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Chronimy przyrodę na różne sposoby (np. parki narodowe, obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, 

pomniki przyrody). Coraz częściej prowadzone są również szeroko rozumiane działania edukacyjne 

poprzez tworzenie ścieżek edukacyjnych, zajęcia warsztatowe, czy szkolenia. Jednak w polskich 

podręcznikach szkolnych zazwyczaj brakuje istotnych i ciekawych informacji, które zachęciłyby 

uczniów do zgłębienia problematyki ochrony środowiska. Prowadzone przez nas warsztaty mają 

przybliżyć uczniom te zagadnienia.   

Zajęcia mają zajęcia mają charakter warsztatowy. Zajęcia prowadzimy dla uczniów na każdym 

poziomie edukacji (od przedszkola po liceum i technikum). Najczęściej przeprowadzamy warsztaty  

z różnorodności owadów egzotycznych. Słuchaczy informujemy jak odróżnić owady od innych 

gromad, opowiadamy o ich niezastąpionej roli w funkcjonowaniu ekosystemów oraz ,,ocieplamy” 

wizerunek. Uświadamiamy o problemie zanikania siedlisk i gatunków zarówno w skali kraju jak i 

całego świata.  

Uatrakcyjnieniem naszych warsztatów są towarzyszące nam żywe zwierzęta. Uczestnicy warsztatów 

oprócz zapoznania się z problemem mają możliwość obejrzeć i dotknąć żywe owady z różnych 

rzędów np. straszyki, modliszki, karaczany lub prostoskrzydłe (łącznie owady z kilku kontynentów). 

Zajęcia prowadzimy z myślą, że najpierw trzeba coś dobrze poznać, żeby pokochać i chronić.  

Grupy warsztatowe liczą maksymalnie 25 osób. Czas prowadzenia zajęć jest dostosowany do wieku 

słuchaczy (od 15 minut dla najmłodszych do 45 minut w starszych grupach). Grupa edukatorów 

składa się maksymalnie z 5 osób. Zajęcia przeprowadzamy głównie na terenie Wielkopolski. 

Warsztaty odbywają się kilka razy w miesiącu i są bezpłatne. 

Celem pracy jest zainteresowanie i rozpowszechnienie informacji o prowadzonych przez nas ,,żywych 

lekcjach przyrody”, które są jednym z wielu sposobów uświadomienia społeczeństwa o problemie 

zanikania siedlisk i gatunków oraz możliwościach spowolnienia tego procesu. Mamy nadzieję, że 
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zajęcia prowadzone w taki sposób są atrakcyjniejsze dla uczestników oraz skuteczniej zachęcą młode 

pokolenie do dbania o środowisko. 
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Skromność, w której drzemie niezwykły potencjał - czyli sosna zwyczajna  
a porost Hypogymnia physodes i ich unikatowe właściwości w biomonitoringu 

jakości powietrza 
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W powietrzu atmosferycznym znajduje się wiele zanieczyszczeń, zarówno pochodzenia naturalnego, 

m.in. z wybuchów wulkanów czy wyładowań atmosferycznych jak i antropogenicznego, m.in.  

ze spalania paliw czy z różnych gałęzi przemysłu. Zanieczyszczenia te mogą być zagrożeniem zarówno 

dla środowiska jak i dla zdrowia człowieka, dlatego tak ważny jest ich ciągły monitoring. Doskonałą 

alternatywę dla metod tradycyjnych, służących ocenie stanu powietrza, stanowią metody 

biomonitoringowe, wykorzystujące organizmy żywe, zwane biowskaźnikami. 

Bioindykatorem (biowskaźnikiem) jest organizm lub grupa organizmów, których funkcje życiowe są 

powiązane ze zmieniającymi się parametrami środowiska. Są to więc takie organizmy żywe, które  

w określony sposób reagują na zmiany zachodzące w środowisku i służą do jakościowej i ilościowej 

oceny stopnia zanieczyszczenia środowiska. Jednymi z najpopularniejszych biowskaźników są 

organizmy roślinne, np. mchy, porosty, trawy, zioła, makrofity wodne oraz różne gatunki drzew, 

ponadto do biomonitoringu środowiska wykorzystuje się również organizmy zwierzęce  

i mikroorganizmy. 

W niniejszej pracy scharakteryzowano dwa bardzo popularne biowskaźniki roślinne, a mianowicie 

porost Hypogymnia physodes oraz sosnę zwyczajną. Przedstawiono ich wady i zalety oraz dokonano 

porównania właściwości bioindykacyjnych.  
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Słowa kluczowe:  --- 
 

Niebezpieczeństwa, jakie niesie konsumpcja tłuszczów trans zostały opisane i dobrze 

udokumentowane w przeciągu ostatnich 20 lat, są uznawane za jedną z prawdopodobnych przyczyn 

wzrostu zapadalności na wiele chorób i schorzeń, m.in. otyłości, której następstwem mogą być 

choroby układu krążenia, cukrzycy typu 2 czy nowotworów. Otyłość oraz choroby układu krążenia są 

obecnie główną przyczyną śmierci w Polsce. Dlatego tak ważne jest obniżenie wartości energetycznej 

produktów spożywczych. Jednak samo obniżenie zawartości tłuszczu może negatywnie wpłynąć  

na właściwości produktów takie jak tekstura, kremowość czy smak. Dlatego konieczne jest 

zastosowanie zamiennika, który nie tylko skutecznie obniży kaloryczność produktu, ale również 

pozytywnie wpłynie na właściwości fizyczne oraz sensoryczne, tak, aby były one podobne  

do produktów pełnotłustych. W związku z tym, przemysł spożywczy stanął przed niełatwym 

zadaniem opracowania nowych rozwiązań technologicznych i znalezienia mniej szkodliwego 

zamiennika tłuszczów o podobnych właściwościach funkcjonalnych i strukturalnych. Jednym z 

przykładów są oleożele, które powstają poprzez dodanie do oleju strukturanta fizycznego. 
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Potencjał antyoksydacyjny wytłoków i owoców aronii czarnoowocowej   
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Dieta bogata w naturalne antyoksydanty: witaminy A, C i E, karotenoidy i związki fenolowe może  

w istotny sposób wpływać na wzrost reaktywnego potencjału antyoksydacyjnego organizmu  

i tym samym zmniejszać ryzyko niektórych chorób cywilizacyjnych. Za znaczące źródło substancji  

o właściwościach przeciwutleniających uważa się owoce jagodowe, wśród których na szczególną 

uwagę zasługują owoce aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa E.) oraz czarnej porzeczki  

(Ribes nigrum). Świeże owoce aronii i porzeczki charakteryzują się cierpkim i kwaśnym smakiem z 

tego względu są spożywane w formie przetworzonej, głównie w postaci soków, dżemów, win i 

herbatek owocowych.  

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania produktami ubocznymi przetwarzania 

owoców, na które składają się nasiona, resztki miąższu oraz skórki, ze względu na wysoką zawartość 

cennych żywieniowo składników oraz ich znaczenie w profilaktyce wielu chorób. W przemyśle 

spożywczym wytłoki z aronii i czarnej porzeczki mogą stanowić cenny surowiec wtórny z uwagi na 

ich zastosowanie do produkcji m.in. barwników antocyjanowych, innowacyjnych dodatków 

wzbogacających produkty spożywcze lub składników suplementów diety.  

Celem pracy była ocena potencjału antyoksydacyjnego ekstraktów z wytłoków i owoców aronii 

czarnoowocowej oraz czarnej porzeczki w kontekście ich potencjalnego wykorzystania w przemyśle 

spożywczym. W celu przeprowadzenia oznaczeń z owoców i wytłoków aronii oraz porzeczki 

przygotowano 80% metanolowe ekstrakty. Zawartość polifenoli ogółem oznaczano metodą 

spektrofotometryczną z odczynnikiem Folina-Ciocalteu’a, właściwości redukujące oceniono  

na podstawie testu FRAP, natomiast właściwości przeciwrodnikowe w teście z rodnikiem DPPH  

(2,2-difenylo-1-pikrylhydrazyl). 
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Połączenie dwóch prezentowanych metod: autofluorescencji i bioluminescencji może posłużyć  

do szybkiej wstępnej oceny przyrostu biomasy oraz do pomiarów porównawczych aktywności 

biologicznej układów żywych. 


