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Barciak większy (Galleria mellonella) – organizm
modelowy w badaniach patogenności drobnoustrojów
dr hab. Mariola Andrejko, prof. UMCS, Zakład Immunobiologii, Instytut Nauk
Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Barciak większy jest modelem badawczym stosowanym z powodzeniem do
badania mechanizmów odporności wrodzonej, jak również do testowania
wirulentności patogenów ludzkich, takich jak m.in. Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus i Candida albicans. Użycie tego organizmu modelowego
jest wskazane szczególnie gdy celem badań są interakcje pomiędzy patogenem a wrodzonym układem odpornościowym gospodarza, ponieważ owady
nie mają odporności nabytej, opartej na limfocytach pamięci immunologicznej, które powstały u kręgowców podczas ewolucji. Oparta na nieswoistej
odpowiedzi odpornościowej reakcja owada na zakażenie patogenem, wykazuje
wiele elementów wspólnych z występującą u człowieka. Owady wykształciły
bardzo sprawnie działający układ odpornościowy, składający się z zewnętrznych
barier ochronnych oraz z wewnętrznych mechanizmów odpowiedzi odpornościowej (odpowiedź komórkowa i humoralna). Uzyskane w ostatnich latach
wyniki badań sugerują możliwość specyficznego rozpoznawania patogenów
oraz funkcjonowanie mechanizmów pamięci immunologicznej u bezkręgowców.
Zasadniczymi cząsteczkami efektorowymi odpowiedzi humoralnej owadów,
bezpośrednio zaangażowanymi w zwalczanie zakażenia, są peptydy przeciwdrobnoustrojowe (AMP’s). W immunizowanej hemolimfie gąsienic G. mellonella
zidentyfikowano kilkanaście peptydów, o aktywności skierowanej przeciw
bakteriom Gram-dodatnim i Gram-ujemnym, a także przeciw drożdżom
i grzybom nitkowatym.

Ponadto, peptydy wykazują działanie przeciw-

wirusowe i przeciwnowotworowe, wiele z nich zaangażowanych jest
w neutralizację endotoksyn patogenów oraz ma właściwości immunomodulacyjne, stąd określane są również jako peptydy odpornościowe . Ze
względu na stale wzrastającą liczbę szczepów bakterii i grzybów wykazujących
oporność na konwencjonalne antybiotyki, od dłuższego czasu peptydy i ich
pochodne badane są pod kątem zastosowania ich w medycynie, weterynarii,
a także ochronie roślin.
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Opracowanie nowej technologii hydrometalurgicznego
recyklingu zużytych akumulatorów litowych
Michał Żuk, Katarzyna Kopeć, Wydział Rozwoju Technologii, PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A.
Celem prezentowanych badań było opracowanie nowej technologii hydrometalurgicznego recyklingu zużytych akumulatorów litowych stosowanych
w dynamicznie rozwijających się obszarach przemysłu – magazynowaniu
energii elektrycznej, elektromobilności i elektronice konsumenckiej. Zastosowanie technik chemicznych i elektrochemicznych umożliwiło odzysk produktów
o wartości komercyjnej, które mogą być np. ponownie użyte w produkcji
ogniw. Biotechnologiczne wydzielenie metali ze ścieków zminimalizowało
ilość powstających odpadów wtórnych i pozwoliło na ponowne wykorzystanie
wody procesowej.
Prezentacja skupia się przede wszystkim na omówieniu sposobu obróbki
masy elektrodowej pozyskanej z przetworzonych mechanicznie akumulatorów
litowych. Omówiono m.in. wyniki badań ługowania i odzysku kluczowych
metali z cieczy poługowej. Zaprezentowano schemat recyklingu pozwalający
na odzysk produktów o wartości komercyjnej takich, jak: tlenek manganu,
wodorotlenek glinu, kobalt metaliczny, szczawian niklu i kobaltu, fosforan
litu oraz frakcja złomowa glinu, miedzi i żelaza.
Projekt zrealizowany został w ramach konsorcjum PGE S.A oraz RDLS Sp. z o.o.
jest współfinansowany w ramach Programu sektorowego „PBSE”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR
w 2016 r. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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Development of a new technology for hydrometallurgical
recycling of spent lithium batteries
The

aim

of

the

research

was

to

develop

a

new

technology

of

hydrometallurgical recycling of spent lithium batteries used in booming
industry – energy storage, electromobility and consumer electronics. The
application of innovative chemical and electrochemical techniques were
enabled the recovery of commercial value products which can be reused e.g.
in li-ion cells production. Biotechnological removal of metals from effluents
minimized amount of secondary waste and it allowed for re-use of process
water.
The presentation focuses mainly on an overview on the method of further
processing the electrode mass obtained from mechanically processed lithium
batteries. The key results of studies on the leaching and recovery of metals
from liquid phase were discussed. The scheme of the recycling process was
presented, which allows the recovery of commercially valuable products,
such as: manganese oxide, aluminum hydroxide, metallic cobalt, nickel and
cobalt oxalate, lithium phosphate and a scrap fraction of aluminum, copper
and iron.
The project is implemented within the framework of the consortium of PGE
S.A. and RDLS Sp. z o.o. and co-financed under the "PBSE" sector program,
financed from Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR in 2016 of
Smart Growth Operational Program 2014-2020 co-financed by the Regional
Development Fund.

13

II Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae" – osiągnięcia, wyzwania
i problemy nauk przyrodniczych, 11 grudnia 2020 r., Wystąpienia Gości Honorowych

Zagrożenie chorobowe roślin zielarskich
dr hab. Ewa Zalewska, prof. UP, Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa, Wydział
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Surowce zielarskie należą do najstarszych środków leczniczych. W starożytności i w średniowieczu były jedynymi dostępnymi lekami, stosowanymi
do leczenia ludzi i zwierząt. Zioła zawierają liczne składniki organiczne,
które charakteryzują się właściwościami terapeutycznymi, higienicznymi
i kosmetycznymi. Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci obserwuje się wzrost
zainteresowania zielarstwem i ziołolecznictwem. Surowce roślinne są powszechnie stosowane w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym. Preparaty wykonane na bazie surowców naturalnych powinny charakteryzować się dobrą jakością, tak aby po ich zastosowaniu uzyskać zamierzony
efekt terapeutyczny. Z tego też względu surowce roślinne wykorzystywane do
produkcji leków, suplementów diety i kosmetyków powinny być zdrowe
i odpowiedniej jakości. Jednakże zioła, pomimo zawartości substancji
organicznych charakteryzujących się przeciwwirusowymi, przeciwbakteryjnymi i przeciwgrzybiczymi właściwościami, są zasiedlane przez liczne
czynniki chorobotwórcze. Należą do nich m.in.: wirusy, bakterie i grzyby.
Mogą one zasiedlać zarówno nadziemne jak i podziemne części roślin
zielarskich powodując groźne choroby ziół we wszystkich rejonach ich
uprawy na świecie. Spośród wymienionych największy udział w powodowaniu chorób ziół mają grzyby. Wśród nich występują gatunki przeżywające
w glebie, które porażają korzenie i podstawę łodyg powodując marnienie
i zamieranie roślin. Bardzo ważną grupę patogenów stanowią również
gatunki zasiedlające materiał siewny. Grzyby te powodują zgorzel siewek
oraz przenoszą choroby na następne pokolenie roślin. Równie groźne jest
występowanie grzybów na nadziemnych częściach roślin. Obserwuje się
wówczas różne objawy chorobowe m.in. plamistości, zgorzele i nekrozy.
Ponadto

wymienione

mikroorganizmy

zanieczyszczają

surowiec

zielarski

produktami własnej przemiany materii oraz powodują obniżenie zawartości
substancji biologicznie czynnych obniżając jego jakość, co może prowadzić
do dyskwalifikacji surowca roślinnego.
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Aktywność wodna (aw) jako jeden z parametrów
niskiego ryzyka mikrobiologicznego
Piotr Nowaczyk, piotr.nowaczyk@uni.opole.pl, Wydział Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Opolski, ul. Katowicka 68, 45-060 Opole, www.uni.opole.pl;
Dr Nowaczyk Centrum Badań i Innowacji Sp. z o.o. Sp. K., ul. Żmigrodzka 81-83/205,
51-130 Wrocław, www.drnowaczyk.com
Kamila Korzekwa, kamila.korzekwa@uwr.edu.pl, Zakład Mikrobiologii, Wydział
Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Przybyszewskiego 63-77, 51-151
Wrocław, www.uni.wroc.pl
Aktywność wodna (aw) jest jednym z podstawowych parametrów, który
odgrywa rolę w rozwoju mikroorganizmów. Przy ograniczonym dostępie
wody, błona komórkowa ulega plazmolizie prowadząc w konsekwencji do
śmierci komórki. Istnieje wiele mikroorganizmów zdolnych do przeżycia
w środowisku o obniżonej zawartości wody.
Norma PN-EN ISO 29621:2017-04 wymienia aw jako jeden z czynników
niskiego ryzyka mikrobiologicznego, niezbędny do oceny ryzyka skażenia
mikrobiologicznego produktów kosmetycznych. Niska wartość aw stanowi
podstawę do zwolnienia producenta z obowiązku wykonywania badań
czystości mikrobiologicznej lub testów konserwacji. Zgodnie z Normą, limit
aw dla mikroorganizmów wynosi ≤ 0,75. Należy jednak pamiętać, że
mikroorganizmy mogą rozwijać się również przy niższych wartościach aw.
Badania aw przeprowadzono na 50 próbkach kosmetyków, rutynowo
badanych w Laboratorium Dr Nowaczyk przy użyciu aparatu HC2-AW-USB
firmy Rotronic (Szwajcaria). Uzyskane wyniki badań wskazały na różnorodny
zakres wartości aw (0,131-0,749) w zależności od rodzaju analizowanej
w badaniach matrycy. Otrzymane wyniki badań są próbą określenia zakresów
aw dla wybranych produktów kosmetycznych niskiego ryzyka mikrobiologicznego. Należy je traktować jako punkty odniesienia z uwagi na niejednorodny wzrost mikroorganizmów, zależny m.in. od dostępności składników
odżywczych w składzie kosmetyku, pH czy temperatury. Wyniki uzyskanych
badań dają praktyczne wskazówki przy szacowaniu ryzyka skażenia mikrobiologicznego produktów kosmetycznych.
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Analiza stabilności ekspresji wybranych genów
referencyjnych u Spodoptera exigua po długotrwałej
ekspozycji na kadm
Anna Bożek, anna.plachetka@us.edu.pl, Uniwersytet Śląski w Katowicach
W warunkach laboratoryjnych odpowiedź organizmów na obecność
ksenobiotyków w środowisku można badać na wiele sposobów. Użycie metod
molekularnych, takich jak qPCR, jest rozwiązaniem dość szybkim i bardzo
dokładnym. W analizie ekspresji wybranych genów standardowo wykorzystywane są tzw. geny referencyjne (z reguły są to geny podstawowego
metabolizmu), które powinny się charakteryzować największą stabilnością.
Przyglądając się ekspresji różnych genów uznawanych powszechnie za
referencyjne, na przykład w sytuacji narażenia organizmu na stres środowiskowy, można stwierdzić, że niewiele jest takich, które mogłyby być
„idealnym kandydatem”. Fluktuacje genów referencyjnych mają

duże

przełożenie na ostateczny wynik eksperymentu.
W niniejszej pracy badanym organizmem był motyl nocny Spodoptera
exigua. Osobniki pochodziły z dwóch linii hodowlanych kontrolnej i kadmowej
(eksponowanej na subletalne stężenie kadmu w stężeniu 44 mg/kg suchej
masy pożywki).
Celem pracy było sprawdzenie stabilności ekspresji zestawu genów referencyjnych w ciele tłuszczowym samic pobieranym przez dwie doby, co 6
godzin od chwili wygryzienia motyla z poczwarki.
Do analizy stabilności ekspresji genów referencyjnych metodą qPCR wybrano
geny: aktynę (ACT), czynnik elongacyjny 2 (EF2), podjednostki rybosomalne
10 i 7A (RpL10 i RpL7A), tubulinę α (TUBα), dehydrogenazę aldehydu 3-fosfoglicerynowego (GAPDH) oraz dehydrogenazę glicerolo-3-fosforanową (G3PDH).
Wyniki eksperymentu jednoznacznie pokazały, że ekspresja wybranych
genów referencyjnych u dorosłych osobników S. exigua jest niestabilna i wykazuje
fluktuację dobową.
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (DEC-2015/19/N/NZ1/00318).
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Charakterystyka i ocena czynników wirulencji bakterii
Salmonella sp. izolowanych od zaskrońca zwyczajnego
(Natrix natrix) i nerodii pręgowanej (Nerodia fasciata)
Michał Małaszczuk, michal.malaszczuk@uwr.edu.pl, Zakład Mikrobiologii, Instytut
Genetyki i Mikrobiologii, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski,
Wrocław, https://uni.wroc.pl
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i Mikrobiologii, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław,
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Mariusz Cichoń, mariusz.cichon@uj.edu.pl, Instytut Nauk o Środowisku, Wydział
Biologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, https://www.uj.edu.pl
Gabriela Bugla-Płoskońska, gabriela.bugla-ploskonska@uwr.edu.pl, Zakład Mikrobiologii, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet
Wrocławski, Wrocław, https://uni.wroc.pl
Bakterie Salmonella to pałeczki kolonizujące układ pokarmowy wielu
gatunków zwierząt, stanowiące najczęstszą w Polsce, a drugą na świecie
przyczynę bakteryjnych infekcji pokarmowych u ludzi. Pomimo, iż pałeczki
Salmonella są bezwzględnymi patogenami człowieka, u gadów z niewyjaśnionych dotąd przyczyn stanowią naturalną mikrobiotę nie wywołując objawów
chorobowych. Gady mogą być wektorami, przenoszącymi do środowiska
człowieka Salmonella sp., które wywołują zoonozy – salmonellozy RAS
(reptile associated salmonellosis). Celem projektu było określenie roli gadów
jako ewentualnego źródła Salmonella i możliwego udziału tych zwierząt
w łańcuchu epidemiologicznym salmonelloz. Analizie poddano 30 szczepów
wyizolowanych z wymazów z kloaki wolno żyjących osobników zaskrońca
zwyczajnego (Natrix natrix) i hodowlanych osobników nerodii pręgowanej
(Nerodia

fasciata). Dokonano charakterystyki biochemicznej

szczepów

z wykorzystaniem paneli MicroScan Breakpoint Neg Type 49 i określo no
przynależność szczepów do najczęściej izolowanych od pacjentów w Polsce
i Europie grup serologicznych Salmonella. Oceniono lekowrażliwość zidentyfikowanych szczepów metodą dyfuzyjno-krążkową i wrażliwość na bakteriobójcze działanie ludzkiej surowicy krwi (NSL). Ponadto, wykorzystano metodę
multipleks-PCR do detekcji genów wirulencji. Potwierdzono przynależność
szczepów do dwóch podgatunków Salmonella enterica: diarizonae i houtenae
typowych dla gadów. Wykazano przynależność szczepów do rzadko izolowanych od pacjentów w Polsce grup serologicznych i potwierdzono obecność
genów wirulencji (msgA, tolC, sitC, sopB, spiA, cdtB, invA, sipB, orgA, iron,
prgH, sifA) i oporność wybranych szczepów na bakteriobójcze działanie NSL,
przy braku oporności wszystkich testowanych szczepów na leki przeciwbakteryjne stosowane w leczeniu zakażeń ludzi. Najbliższe plany badawcze
przewidują ocenę zdolności bakterii do formowania biofilmu i analizę
struktur powierzchniowych, a także badania na modelu Galleria mellonella.
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Co nowego w poznaniu Kolchicyny
Dorota Bartusik Aebisher, dbartusik-aebisher@ur.edu.pl, Koło Naukowe URCell
w Zakładzie Biochemii i Chemii Ogólnej, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu
Rzeszowskiego
Anna Mazur, mazuranna09@gmail.com, Koło Naukowe URCell w Zakładzie
Biochemii i Chemii Ogólnej, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego
Kolchicyna jest to związek chemiczny z grupy alkaloidów. Kolchicyna
otrzymywana jest z nasion różowo-liliowego zimowita jesiennego (Colchicum
autumnale). W Polsce Zimowit kwitnie od sierpnia do września, lub nawet do
listopada. Kolchicyna C 22 H25NO6 to N-[(7S)-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxo5,6,7,9-tetrahydrobenzo[α]heptalen-7-yl] acetamid. Związek ten wykazuje
zróżnicownae działania na komórki organizmy żywego. Odziaływanie to
głównie związane z oddziaływaniem na cytoszkielet. Związek ten posiada
również zdolność do upośledzania segregacji chromosomów podczas podziału
komórki (dezorganizuje wrzeciono podziałowe) co doprowadza do powstania
komórek o zduplikowanym garniturze chromosomów. Mechanizm działania
Kolchicyny nie jest w pełni poznany. Wiadomo że, kolchicyna wiąże się
z mikrotubulami w metafazie podziału komórki i hamuje polimeryzację.
Kolchicyna wpływa na wrzeciono kariokinetyczne oraz degranuluje lizosomy
przez co powoduje uwalnianie lizozymów. Kolchicyna upośledza segregacji
chromosomów podczas podziału. Kolchicyna znalazła zastosowanie w leczeniu
dny moczanowej ze względu na swoje działanie przeciwzapalne w dawkach
terapeutycznych a także wraz z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
jest lekiem w zapaleniu osierdzia. Kolchicyna stosowana jest w badaniach
nad nowotworami oraz ostatnio przeczytać można doniesienia o pracach nad
wykorzystaniem kolchicyny w leczeniu COVID-19.
Nasze badania oparte są na wykorzystaniu kolchicyny do leczenia hodowli
komórkowej raka piersi in vitro.
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Cyjanobakterie – biokatalizatory w reakcjach hydrolizy
Agnieszka Śliżewska, agnieszka.slizewska@pwr.edu.pl, Katedra Biochemii, Biologii
Molekularnej i Biotechnologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska,
www.wch.pwr.edu.pl,
Ewa Żymańczyk-Duda, ewa.zymanczyk-duda@pwr.edu.pl, Katedra Biochemii,
Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska,
www.wch.pwr.edu.pl
Sinice są słabo zbadaną i interesującą grupą mikroorganizmów ze względu
na możliwość wykorzystania ich jako biokatalizatorów. Reakcje biotransformacji
z wykorzystaniem cyjanobakterii, prowadzące do produktów chiralnych, mogą
być obiecującą alternatywą dla syntezy chemicznej, biorąc pod uwagę
względy ekonomiczne i środowiskowe. Enancjomery otrzymywane w reakcjach
biotransformacji mogą być cennym blokiem budulcowym wykorzystywanym
w syntezach związków przydatnych w przemyśle chemicznym, czy farmaceutycznym oraz jako wzorce do analizy.
W celu sprawdzenia właściwości katalitycznych sinic przeprowadzono
biotransformacje z użyciem siedmiu szczepów cyjanobakterii wyk orzystując
jako substrat ester – octan 1-(R,S)-fenyloetanolu. Wykonane eksperymenty
pozwoliły udowodnić aktywność hydrolityczną sinic wobec zastosowanego
substratu. Prowadzone procesy są enancjoselektywne – jako produkt otrzymywane
są alkohole i estry o dużym nadmiarze enancjomerycznym w zależności od
zastosowanego szczepu.
Proces biotransformacji prowadzono poprzez dodanie do 21-dniowej
hodowli substratu o różnych stężeniach: 1 mM, 2 mM, 4 mM, 6 mM, 8 mM,
10 mM, 50 mM i czasie od 3 godzin do 24 godzin w zależności od zastosowanego
szczepu. Próbki otrzymane po zakończeniu biotransformacji analizowano
metodą chromatografii gazowej (GC) z użyciem kolumny z chiralnym wypeł nieniem. Zakres badań obejmował optymalizację warunków hodowli, dobór
substratów do sprawdzenia właściwości biokatalitycznych sinic oraz ostatecznie
optymalizację procesów biotransformacji wraz z powiększeniem skali prowa dzonego procesu.
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Koagulanty w oczyszczaniu ścieków, kondycjonowaniu
osadów ściekowych i eliminacji odorów
Justyna Kurcek, justyna.kurcek@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe Inżynierii
Środowiska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika
Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Joanna Czarnota, askalucz@prz.edu.pl, Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska,
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska
im. Ignacego Łukasiewicza
Koagulanty znajdują szerokie zastosowanie do wspomagania stopnia
mechanicznego lub biologicznego oczyszczania ścieków. Głównym celem
stosowania koagulantów jest redukcja związków fosforu, która może wynosić
nawet do 90%. Ponadto, zastosowanie środków chemicznych, które wywołują
koagulację roztworu koloidalnego, pozwala na zmniejszenie stężenia BZT5
(do 50 do 70%), zawiesiny ogólnej (do 90%), a także azotu ogólnego (do 25%).
Obecnie najczęściej stosowane w oczyszczalniach ścieków są koagulanty
wstępnie zhydrolizowane typu PIX i PAX, które przede wszystkim umożliwiają skuteczne strącanie związków fosforu zawartych w ściekach.
Budowa nowych oczyszczalni oraz rozwój nowoczesnych technologii
oczyszczania ścieków przyczyniają się do wzrostu ilości powstających osadów
ściekowych, które charakteryzują się odmienną strukturą jak i właściwościami. Wprowadzenie procesu kondycjonowania, jako jednostkowego
procesu technologicznego w przeróbce osadów na oczyszczalni ścieków, pozwala
na uzyskanie nowych cech osadów. Efektem takiego działania jest szybsze
i skuteczniejsze usunięcie wody z osadów w procesach odwadniania. Wieloletnie doświadczenia pokazują, że bardzo dobre efekty odwadniania osadów
uzyskuje się przy zastosowaniu soli żelaza lub glinu oraz flokulantów.
Emisja odorów z obiektów gospodarki komunalnej jest uciążliwa dla
otoczenia oraz powoduje dyskomfort pobliskich mieszkańców. Substancje
emitowane z takich obiektów i wykazujące właściwości odorotwórcze to
przede wszystkim związki siarki, związki azotu oraz amoniak, fenol i kwasy
tłuszczowe. W przypadku oczyszczalni ścieków źródłem odorów jest m.in.
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strefa dopływu ścieków oraz strefa przetwarzania i obróbki osadów.
Dozowanie koagulantów (np. Fe 2 (SO4 )3 , FeCl 2, FeCl 3) do obiektów strefy
dopływu ścieków pozwala na ograniczenie emisji siarkowodoru. Również
dozowanie koagulantów typu PIX w obróbce osadów (szczególnie w procesach
przed komorami fermentacyjnymi) pozwala na efektywne usuwanie siarkowodoru.
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Luminometryczne oznaczenie stężenia ATP
w ocenie jakości mikrobiologicznej wód deszczowych
Monika Jarząb, jarzabmonikaa@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Inżynierii
Środowiska, Wydział Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika
Rzeszowska, https://w.prz.edu.pl/
Monika Zdeb, mzdeb@prz.edu.pl, Zakład Oczyszczania i Ochrony Wód, Wydział
Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska,
https://w.prz.edu.pl/
Okresowe deficyty wody słodkiej na Ziemi determinują poszukiwania
alternatywnych jej źródeł. Jednym z nich, w myśl zasad zrównoważonego
rozwoju, jest racjonalna gospodarka wodami deszczowymi. Zagospodarowanie
deszczówki rozwiązuje wiele problemów jednocześnie: zmniejsza skutki
gwałtownych zjawisk pogodowych, zapewnia redukcję kosztów przeznaczonych na utrzymanie zieleni miejskiej, poprawia działanie oczyszczalni
ścieków oraz stan środowiska gruntowo-wodnego. Ocena stanu mikrobiologicznego wody opadowej, która ma być wykorzystywana do celów gospodarczych
w wielu przypadkach jest bardzo istotna ze względów bezpieczeństwa.
Pozwala wykluczyć obecności drobnoustrojów chorobotwórczych, które niosą
za sobą zagrożenia dla zdrowia człowieka. Analiza wody deszczowej pod
względem mikrobiologicznym opiera się najczęściej na metodach hodowla nych. Metody hodowlane, z wykorzystaniem podłoży mikrobiologicznych, są
czasochłonne i nie odzwierciedlają faktycznego stanu mikrobiologicznego
wody poddanej badaniu, gdyż większość bakterii środowiskowych nie
namnaża się w warunkach laboratoryjnych. W związku z tym coraz częściej
wykorzystywane są metody bezpośrednie, które nie tylko dają realny pogląd
na stan mikrobiologiczny np. wody, ale również pozwalają na znacznie
szybsze uzyskanie wyników. Jedną z takich metod jest luminometryczne
oznaczanie stężenia adenozyno-5′-trifosforanu (ATP). ATP jest głównym
magazynem energii w komórkach, a jego stężenie w wodzie uzależnione jest
nie tylko od liczby mikroorganizmów, ale również od ich rodzaju i aktywności
metabolicznej. Wykorzystywanie metody luminometrycznego pomiaru stężenia
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ATP pozwala przyspieszyć i poprawić wiarygodność badań nad jakością wód
deszczowych oraz wspomagać badania nad jej jakością w zbiornikach czy po
procesach dezynfekcji. Zastosowanie metod bezpośredniej analizy mikrobiologicznej umożliwia uzyskanie szybkiej i wiarygodnej informacji o stanie
sanitarnym wody i przyczynia się do skuteczniejszej ochrony ludności
w sytuacjach zagrożenia epidemiologicznego.
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MCORD – detektor promieniowania kosmicznego
w projekcie NICA-MPD
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/ jinr.ru
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Krystian Grodzicki, Krystian.Grodzicki@ncbj.gov.pl, NCBJ-Świerk, ncbj.gov.pl
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ncbj.gov.pl
Marcin Szuta, Marcin.Szuta@ncbj.gov.pl, NCBJ-Świerk, ncbj.gov.pl
Daniel Wielanek, daniel.wielanek@gmail.com, PW, pw.edu.pl
Adam Kisiel, kisiel@if.pw.edu.pl, PW, pw.edu.pl
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Wojciech Zabolotny, W.Zabolotny@elka.pw.edu.pl, PW, pw.edu.pl
Piotr Kolasinski, kolasinskipi@gmail.com, PW, pw.edu.pl
Ryszard Romaniuk, rrom@ise.pw.edu.pl, PW, pw.edu.pl
Michalina Milewicz-Zalewska, michalina.milewicz@gmail.com, PW, pw.edu.pl
Marek J. Peryt, Marek.Peryt@pw.edu.pl, PW, pw.edu.pl
Maciej Czarnynoga, maciejczarnynoga@gmail.com, PW, pw.edu.pl
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Maciej Rybczynski, m.rybczynski@ujk.edu.pl, UJK, ujk.edu.pl
Zbigniew Wlodarczyk, zbigniew.wlodarczyk@ujk.edu.pl, UJK, ujk.edu.pl
Grzegorz Stefanek, grzegorz.stefanek@ujk.edu.pl, UJK, ujk.edu.pl
Pawel Kankiewicz, pawel.kankiewicz@ujk.edu.pl, UJK, ujk.edu.pl
Kamil Wojcik, kamil.fiz@gmail.com, US, us.edu.pl
Szymon Pulawski, szymon.pulawski@us.edu.pl, US, us.edu.pl
Seweryn Kowalski, seweryn.kowalski@us.edu.pl, US, us.edu.pl
Jerzy Lukasik, jerzy.lukasik@ifj.edu.pl, IFJ, ifj.edu.pl
NCBJ-Świerk: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400
Otwock, Świerk, Polska
ZIBJ: Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych, Joliot-Curie, 6 Dubna, 141980, Rosja
PW: Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa, Polska
UJK: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, Polska
US: Uniwersytet Śląski, Bankowa 12, 40-007, Katowice, Polska
IFJ: Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342, Kraków, Polska
Zespół detektorów MPD (Multi-Purpose Detector) jest głównym elementem
nowego zderzacza jonów NICA (New Ion Collider fAcility) budowanego
w Dubnej w Rosji. Zespół NICA jest wielkim urządzeniem badawczym bada jącym produkty zderzeń hadronów i będącym uzupełnieniem eksperymentów
w laboratoriach CERN. Aby zwiększyć funkcjonalność MPD, zaproponowano
uzupełnienie go o dodatkowy system trigera mionowego. Triger będzie wykorzystywany do kalibracji i testów innych sub-detektorów MPD za pomocą
cząstek promieniowania kosmicznego, w czasie gdy nie będzie działającej
wiązki z akceleratora. Dodatkowo będzie wykorzystywany jako detektor Veto,
do odrzucania tła pochodzącego od promieniowania kosmicznego podczas
eksperymentów. Do jego zaprojektowania i konstrukcji została zaproszona
grupa polskich naukowców z Konsorcjum NICA-PL. W skład Konsorsjum
wchodzą polskie instytucje naukowe zainteresowane współpracą w ramach
projektów NICA i MPD i jego głównym celem jest ułatwienie i koordynacja tej
współpracy. Zaproponowano by detektor MPD otoczyć z zewnątrz dodatkowym
detektorem promieniowania kosmicznego w kształcie cylindra o nazwie
MCORD (MPD COsmic Ray Detector). Opisane zostaną główne cele i założenia
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projektowe detektora MCORD. Będzie on oparty na długich (1,6 m) plastikowych scyntylatorach z krzemowymi fotopowielaczowymi (SiPM) do odczytu
światła, oraz układem elektronicznym FPGA opartym na standardzie MicroTCA
do analizy uzyskanych sygnałów. Detektor MCORD został tak zaprojektowany, że będzie również wykorzystywany do astrofizycznych obserwacji
pęków atmosferycznych inicjowanych przez wysokoenergetyczne cząstki
pierwotnego promieniowania kosmicznego. Dzięki swej konstrukcji daje
możliwość analizowania sygnałów z dowolnego kierunku względem zenitu
i horyzontu. Ta cecha czyni go unikalnym narzędziem tego typu w skali światowej.
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Mechanizm powstawania
sezonowej choroby afektywnej u ludzi
Katarzyna Koziorowska, kasiakozio@icloud.com, Studenckie Koło Naukowe English
Division Science Club, Instytut Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych,
Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl
David Aebisher, daebisher@ur.edu.pl, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet
Rzeszowski, www.ur.edu.pl
W Polsce sezonowa depresja (ang. SAD – seasonal affective disorder) dotyka
około 10% populacji, łącznie z dziećmi. W naszej strefie klimatycznej pojawi a
się najczęściej pod koniec października, a ustępuje w połowie marca. Jej
obecność jest ściśle skorelowana z długością dnia świetlnego. W krajach
skandynawskich procent ludzi cierpiących na to schorzenie jest dużo wyższy.
Częściej jest diagnozowana u kobiet niż u mężczyzn. W 1996 roku D. A. Oren
z Yale University przedstawił hipotezę o fototransdukcji drogą humoralną.
Jego koncepcja zakładała, że energia światła widzialnego stymuluje produkcję
neurogennego regulatora w siatkówce – tlenku węgla (CO), będącego produktem
rozkładu hemu przez oksygenazę hemową aktywowaną światłem widzialnym.
Tlenek węgla odpływając z obszaru oka z krwią żylną przenika do tętnicy
szyjnej w obszarze splotu naczyniowego okołoprzysadkowego w mechanizmie przeciwprądowego przenikania. Po bezpośrednim dotarciu do mózgu
z pominięciem krążenia ogólnego powoduje zmiany w jego aktywności.
Zwiększona ilość CO powoduje relaksację i rozszerzenie naczyń tętniczych
mózgu, co skutkuje zwiększonym przepływem krwi i lepszym zaopatrzeniem
mózgu m.in. w tlen i glukozę.
Badania wykonane na Uniwersytecie Rzeszowskim wykazały, że w krwi
pobranej z zatoki żylnej oka hybryd świni domowej i dzika poziom CO latem
w ciągu dnia był ponad trzykrotnie większy niż w krwi żylnej pobranej
z naczynia kontrolnego (nie przepływającej przez obszar oka) (p < 0,05).
Również w krwi tętniczej z obszaru mózgu wykazano o 30-40% wyższy
poziom CO niż w krwi tętniczej dopływającej do mózgu. Stymulacja siatkówki
światłem widzialnym powodowała istotny wzrost poziomu CO we krwi odpływającej z oka.
Wyniki te wskazują, że światło drogą neurohumoralną może mieć istotny
wpływ na powstawanie lub zanik SAD.
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Określenie pokrewieństwa filogenetycznego
mikrosymbiontów koniczyny łąkowej z dwóch stref
klimatycznych: subpolarnej i umiarkowanej
na podstawie analizy sekwencji genu gyrB
Marta Kozieł, martakozielbiot@gmail.com, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej
i Środowiskowej, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej, www.umcs.pl
Paulina Mertowska, pau.mer@poczta.umcs.lublin.pl, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej, www.umcs.pl
Julia Wojnicka, j_wojnicka@onet.eu, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
www.umcs.pl
Monika Janczarek, mon.jan@poczta.umcs.lublin.pl, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej, www.umcs.pl
Koniczyna łąkowa (Trifolium pratense) będąca przedstawicielem rodziny
bobowatych, w warunkach niedoboru azotu wchodzi w symbiozę z glebowymi
bakteriami należącymi do gatunku Rhizobium leguminosarum. Mikroorganizmy
te po wniknięciu do korzeni gospodarza roślinnego redukują azotu cząstecz kowy do związków łatwo dostępnych dla roślin. Mikrosymbionty koniczyny
łąkowej, występującej na obszarach o zróżnicowanych warunkach klimatycznych (np. łąkach klimatu umiarkowanego, regionach subpolarnych), narażone
są na działanie szeregu niekorzystnych czynników środowiskowych, np.:
suszy, zasolenia, niskich temperatur, które wpływają na zmienność bakteryjnych genomów, przyczyniając się tym samym do powstawania nowych
szczepów i gatunków w obrębie lokalnych populacji Rhizobium.
Celem pracy było ustalenie filogenetycznego pokrewieństwa szczepów
wyizolowanych z brodawek korzeniowych koniczyny łąkowej pochodzącej
z dwóch stref klimatycznych: subpolarnej i umiarkowanej w oparciu o analizę
sekwencji nukleotydowej genu gyrB kodującego podjednostkę β gyrazy DNA.
Analiza została przeprowadzona dla 30 szczepów z dwóch populacji. Fragment
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genu gyrB zamplifikowano w reakcji PCR, wykorzystując jako matryce genomowe DNA badanych izolatów. Produkty PCR o długości 688 nukleotydów
zsekwencjonowano i poddano analizie filogenetycznej, wykorzystując programy
komputerowe: ClustalX 2.1; GeneDoc 2.7; MEGA7 7.0. Przeprowadzona
analiza porównawcza sekwencji genu gyrB mikrosymbiontów koniczyny
łąkowej z sekwencjami gyrB szczepów referencyjnych dostępnych w bazie
GenBank, wykazała przynależność badanych szczepów do bakterii z gatunku
Rhizobium leguminosarum.
Badania prowadzono w ramach projektu „Badanie zróżnicowania genetycznego i funkcjonalnego mikrosymbiontów koniczyny łąkowej (Trifolium
pratense) z dwóch stref klimatycznych: subpolarnej i umiarkowanej w celu
identyfikacji

szczepów

o

potencjalnym

zastosowaniu

w

rolnictwie”

finansowanego z funduszy Narodowego Centrum Nauki (OPUS16, nr
2018/31/B/NZ9/00663).
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Optymalizacja procesu rewitalizacji
wyrobisk poeksploatacyjnych
przez wykorzystanie systemu oceny jakościowej
Agnieszka Chećko, agnieszka.checko@us.edu.pl, Szkoła Doktorska w Uniwersytecie
Śląskim, www.us.edu.pl/szkola-doktorska
Do niedawna tereny pogórnicze, nawet po przeprowadzeniu rekultywacji,
traktowane były jako obszary o trwale obniżonej wartości, predysponowane
do pełnienia niskich funkcji w strukturze miasta. W warunkach deficytu
terenów inwestycyjnych, kamieniołomy zaczęły wchodzić w sferę zainteresowania biznesu i lokalnych samorządów oraz stały się źródłem inspiracji dla
architektów krajobrazu. Jednak w praktyce, w wielu zaprojektowanych
z rozmachem obiektach, już pierwsze lata użytkowania, ujawniły rozczarowanie
użytkowników, spowodowane koniecznością ponoszenia kosztów eliminacji
wad, bądź kosztów utrzymania obiektu (przekraczających możliwości finansowe
administratorów).
Jako narzędzie wspierające skuteczność rewitalizacji zaproponowano wszechstronny i elastyczny systemem jakościowej oceny rozwiązań projektowych
i technik wykonawczych. System został oparty na odniesieniu do wcześniej
zrewitalizowanych obiektów przez badanie odczuć różnych grup użytkowników.
W badaniach wykorzystano założenia metody Post-Occupancy Evaluation,
obejmującej analizę jakości technicznej i behawioralnej, wzbogacając ją
o badania warunków środowiskowych (w obszarze biologia, geologia, hydrogeologia) oraz ocenę uwarunkowań prawnych.
Proponowana metodyka, zastosowana dla obiektów powierzchniowej
eksploatacji, skutecznie wspiera proces identyfikacji wad i błędów oraz
wzmacnia cechy, które budziły zadowolenie użytkowników.
Zastosowanie metody może w istotny sposób wpłynąć na racjonalizację
kosztów rewitalizacji obiektów pogórniczych.
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Piasek w mikro i makroskali –
różne zastosowania piasku w nauce i praktyce
Joanna Martewicz, j.martewicz97@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Geografów,
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu
Celem pracy jest pokazanie w jaki sposób można wykorzystać piasek
poddając go wielopłaszczyznowym analizom. W pracy opisano definicję piasku,
jakie są jego rodzaje oraz frakcje granulometryczne. Najpierw skupiono się
piasku w mikroskali analizom, które wykorzystuje się w szeroko pojętych
naukach o Ziemi w tym w rekonstrukcjach środowiska w przeszłości geologicznej.
Opisano metody, którymi bada się ziarna piasku, zazwyczaj kwarcowego,
czyli analizie uziarnienia, morfoskopowej (obtoczenia i zmatowania) oraz
badaniu z wykorzystaniem mikroskopu skaningowego. Jako działanie praktyczne
wykonano analizę dwóch próbek piasku z plaży w miejscowości Apšuciems
w obrębie Zatoki Ryskiej na Łotwie. Wydzielono sto ziaren kwarcu, spośród
których wyróżniono klasy obtoczenia i zmatowienia wg Callileux (1943).
W obu próbkach piasku wykazano, iż większość ziaren kwarcu stanowią
ziarna klasy EM/EL, czyli ziarna pośrednie błyszczące, które związane są
z wysokoenergetycznym środowiskiem wodnym, czyli plażowym. Dzięki tej
metodzie wykazano, iż mając próbkę piasku oraz znając metodę morfoskopową można wywnioskować środowisko sedymentacyjne, z którego pochodzi
próbka. Metoda ta jest niezwykle przydatna w nauce, zwłaszcza geomorfologii oraz paleogeografii, czyli o procesach geologicznych zachodzących
w przeszłości. W zbadanych próbkach z plaży w Apšuciems wykryto ponad
25% ziaren pękniętych. Tego typu ziarna świadczyć mogą o obecności
sztormów, zwłaszcza, jeśli są one ze środowiska plażowego. Ponadto
dokonano analizy mineralnej ziaren, z czego 67% stanowiły ziarna kwarcu.
Po praktycznej części zastosowania piasku w mikroskali, opisano piasek jak o
surowiec mineralny wykorzystywany w szerszej skali, szczególnie w budow nictwie. Został on ukazany jako surowiec o dużym znaczeniu w przemyśle
oraz urbanizacji. W końcowej części pracy opisano piasek w makroskali jako
skałę macierzystą dla wielu gleb oraz pokazano, gdzie są jego największe
złoża w Polsce i na świecie. Zwrócono także uwagę na występujący od
niedawna problem z niedoborem piasku oraz zaznaczono, iż jego ważność
wskazuje na zachowanie umiaru w eksploatacji.
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Pomiar zużycia tlenu podczas procesu fotodynamicznego
mierzony za pomocą techniki kontrastowej MRI
o nazwie TOLD
Wiktoria Mytych, wiktoriamytych@gmail.com, English Division Science Club,
Medical College, University of Rzeszów, https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegiumnauk-medycznych/student/kierunki-studiow1/english-division
David Aebisher, daebisher@ur.edu.pl, Department of Photomedicine and Physical
Chemistry, Medical College, University of Rzeszów, https://www.ur.edu.pl/kolegia/
kolegium-nauk-medycznych/student/kierunki-studiow1/english-division
Terapia fotodynamiczna to leczenie raka, w której wykorzystuje się
światło, cząsteczkę fotouczulacza (barwnika) oraz tlen do niszczenia komórek
nowotworowych, poprzez wytwarzanie tlenu singletowego i innych wtórnych
reaktywnych form tlenu (ROS), takich jak rodnik hydroksylowy, nadtlenek
i ponadtlenek. Do tej pory nie odnotowano zastosowania obrazowania metodą
rezonansu magnetycznego zależnego od poziomu utlenowania tkankowego
(nazywanego techniką TOLD) do oszacowania frakcji tlenu, która reaguje
w tkance po przekształceniu w tlen singletowy (lub inny ROS) w terapii
fotodynamicznej. Czas życia tlenu singletowego w tkankach jest mniejszy niż
1 mikrosekunda (ms). Tlen singletowy po wygenerowaniu szybko reaguje lub
powraca do stanu podstawowego. Ponieważ TOLD MRI może być używany do
pomiaru stężenia tlenu, zatem można zmierzyć udział tlenu zużytego
podczas działania fotodynamicznego, które nieodwracalnie reaguje i jest
uwięziony w tkance i nie powraca do stanu podstawowego.
Celem tego badania jest opracowanie metodologii z zastosowane kontrastowej
metody TOLD MRI w celu pomiaru i porównania szybkości zużycia tlenu
w procesie fotodynamicznym prowadzonym w wodzie zawierającej pułapki
tlenu singletowego z szybkością zużycia w kulturach komórkowych zdrowych
i nowotworowych.
Cele tego badania są następujące:
A. Wykorzystanie techniki TOLD MRI w modelowanej terapii fotodynamicznej do określenia zużycia tlenu w funkcji czasu napromieniowania.
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B. Pomiar zużycia tlenu po czasie ekspozycji na promieniowanie laserowe
w wodnych roztworach zawierających fotouczulacz i pułapki tlenu singletowego (takie jak metionina) przy użyciu TOLD MRI.
C. Pomiar zużycia tlenu w leczonej fotouczulaczem zdrowej tkance krtani
oraz wyciętej tkance nowotworu krtani po ekspozycji na promieniowanie
laserowe za pomocą TOLD MRI in vitro.
D. Oznaczenie ilości tlenu singletowego i innych niewielkich ilości ROS
w hodowli komórkowej zdrowej i nowotworowej po dodaniu fotouczulaczem
i po ekspozycji na promieniowanie laserowe przy użyciu TOLD MRI.
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Rola chwastów w ochronie upraw rolniczych
przed szkodnikami
Alina Bochniarz, ORCID 0000-0001-6545-3041, aboch@iung.pulawy.pl, Dział
Upowszechniania i Wydawnictw Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –
Państwowego Instytutu Badawczego, www: iung.pulawy.pl; Udział w konferencji
sfinansowany ze środków Programu Wieloletniego IUNG-PIB, zadanie 2.7
Jednym z założeń integrowanej ochrony roślin w rolnictwie jest wykorzystanie
naturalnego oporu środowiska, przeciwdziałającego masowym pojawom szkodników w uprawach. Jego elementem jest aktywność owadów drapieżnych
i pasożytniczych. Należą do nich m.in. przedstawiciele wielu rodzin
chrząszczy, błonkówki, muchówki, skorki czy sieciarki. By mogły efektywnie
działać, konieczna jest synchronizacja terminu osiągnięcia odpowiedniej
liczebności ich populacji z wystąpieniem szkodników. Celem prezentacji jest
przedstawienie, w jaki sposób obecność chwastów na polach może promować
rozwój pożytecznych owadów.
W przeciwieństwie do roślin uprawnych skład gatunkowy chwastów jest
najczęściej zróżnicowany. Warunkuje to dostępność w odpowiednim czasie
różnorodnego pożywienia – pyłku, nektaru, nasion, spadzi, owadów roślinożernych – dostosowanego do potrzeb poszczególnych stadiów rozwojowych
owadów pożytecznych. Ponadto chwasty zapewniają im schronienie
w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych w sezonie
wegetacyjnym i w czasie zimowania. Są też miejscem kopulacji i składania
jaj. Poszczególne gatunki owadów pożytecznych w różnym stopniu i zakresie
wykorzystują chwasty. Przydatność roślin do tych celów zależy m.in. od
budowy – wysokości, kształtu, wielkości i lokalizacji poszczególnych organów,
pokrycia powierzchni, rodzaju kwiatostanów i owoców. Znaczenie ma też
fizjologia i fenologia, np. wytwarzanie nektaru, termin i sposób otwierania
się kwiatów i rozsiewania nasion, trwałość części nadziemnych, wydzi elanie
lotnych związków organicznych. Oczywiście, w podobnym zakresie chwasty
mogą być wykorzystywane przez szkodniki, a występując w dużej liczbie,
ograniczają plonowanie upraw. Dlatego ich obecność na plantacjach jest
akceptowalna w określonych lokalizacjach, ilościach i terminach, tak by
utrzymać bioróżnorodność agrocenozy bez niekorzystnych efektów dla
produkcji.
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Rozdział mieszaniny racemicznej heterofofonianów
przy udziale szczepu Rhodotorula mucilaginosa
Katarzyna Lubiak-Kozłowska, katarzyna.lubiak@pwr.edu.pl, Katedra Biochemii,
Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska,
www.pwr.edu.pl
Ewa Żymańczyk-Duda, ewa.zymanczyk-duda@pwr.edu.pl, Katedra Biochemii,
Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska,
www.pwr.edu.pl
Przemysł chemiczny jest jednym z największych sektorów gospodarki na
świecie, a wykorzystanie nowych technologii, takich jak biokataliza, stwarza
możliwość poprawy produktywności. Procesy biokatalityczne mają wiele zalet
w stosunku do metod chemicznych, takich jak łagodne warunki przemiany,
znacznie mniejsze zużycie energii, stabilność procesu i jakość produktu. Czynniki
te często przekładają się na obniżenie kosztów produkcji. Zastosowanie
mikroorganizmów jest obiecującą alternatywą, ze względu na reakcje enzy matyczne, których największą zaletą jest bardzo wysoka enancjoselektywność
i regioselektywność.
Celem przedstawionych badań było wykorzystanie aktywności katalitycznej
szczepu Rhodotorula mucilaginosa w celu uzyskania optycznie czystych
związków z mieszaniny racemicznej aminofosfonianów. Szczep ten posiada
zdolność do produkcji enzymu oksydazy-D-aminokwasowej, który jest odpowiedzialny za uzyskiwanie optycznie czynnych L-amonokwasów. Opracowanie
skutecznej, biologicznej metody rozdziału związków optycznie czynnych jest
niezwykle ważne, ponieważ w wielu przypadkach tylko jeden z enancjomerów
wykazuje pożądane właściwości. Metod jest wiele, jednakże potrzeba uwzględnienia zarówno wskaźników środowiskowych, jak i ekonomicznych podczas
opracowywania procesów, przyczyniła się do częstszego stosowania biokatalizy.
W wykonanych badaniach zastosowano biokatalizator w formie immobilizowanej w 4% roztworze agaru, co za skutkowało otrzymaniem enancjomeru
kwasu (S)-1-amino-1-(2-tienylo)metylofosfonowego i kwasu (R)-1-amino-1(3’pirydylo)metylofosfonowego. Eksperymenty przeprowadzono zarówno w skali
laboratoryjnej jak i półpreparatywnej.
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Standardy identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom
środowiskowym na przykładzie antropogenicznego
zbiornika rekreacyjnego Sosina
Sebastian Kuś, sebastian.kus@us.edu.pl, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział
Nauk Przyrodniczych, www.us.edu.pl
Celem pracy jest próba określenia typów zagrożeń środowiskowych, w tym
człowieka, wynikających z wielofunkcyjności zbiorników antropogenicznych.
Grupy zagrożeń zidentyfikowano w oparciu o znajomość funkcjonowania
obiektu modelowego. Wybrano do tego celu Zalew Sosina, jeden spośród
9 zbiorników wodnych zlokalizowanych na terenie miasta Jaworzna (woj.
śląskie), w południowej Polsce.
W oparciu o obowiązujące przepisy prawne i dostępne dane wybrano
grupę zagrożeń, która nie posiada aktualnie regulacji prawnych w Polsce,
a niesie poważne zagrożenia dla jakości wody w akwenach i osób z nich
korzystających – plaże. Analizy przeprowadzono na terenie przyległym do
zbiornika, w siatce kwadratów 50 m x 50 m. Zidentyfikowano 3 główne typy
zagrożeń: biologiczne (drobnoustroje, odchody), fizyczne (szkło, niedopałki
papierosów), chemiczne (np. ścieki, leki przeciwbólowe).
Wyniki analizy typów zagrożeń wykazały, że najczęściej występują zagrożenia
środowiska z grupy fizycznych (obszar całego analizowanego terenu). Na
drugim miejscu zagrożenie biologiczne, głównie związane z ryzykiem pozostawienia odchodów zwierzęcych, resztek odpadków organicznych. Ostatnim,
niepotwierdzonym dotychczas zagrożeniem dla jakości wody w zbiorniku są
zagrożenia chemiczne. Obserwowane są miejsca wysypywania pozostałości
np. po grillowaniu, rozpałek itp. Ten typ zanieczyszczenia lokalizowany jest
w zróżnicowanych co do odległości od brzegu zbiornika lokalizacjach. Ta
grupa zanieczyszczeń będzie docelowo zweryfikowana wynikami uzyskanymi
metodami petrograficznymi.
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Trójwymiarowe hodowle komórek raka piersi
Maria Maternia, materniamaria@gmail.com, Koło Naukowe URCell w Zakładzie
Biochemii i Chemii Ogólnej, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu
Rzeszowskiego,
Dorota Bartusik Aebisher, dbartusik-aebisher@ur.edu.pl, Koło Naukowe URCell
w Zakładzie Biochemii i Chemii Ogólnej, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu
Rzeszowskiego
W ludzkim ciele komórki raka piersi istnieją w trójwymiarowym (3-D)
środowisku. Jednak konwencjonalne hodowle komórek jednowarstwowych
stosowane w badaniach biologicznych i toksykologicznych są dwuwymiarowe
(2-D). Niedawne pionierskie badania w dziedzinie raka piersi pokazały, że
systemy kultur 3-D mogą być bardzo zbliżone do morfologii warunków in
vivo. Ponadto hodowla 3-D sprzyja wydajnemu masowemu transportowi
składników odżywczych i produktów przemiany materii, aby zapewnić pra widłowy wzrost tkanek i poprawić dostarczanie tlenu do komórek. Stwierdzono,
że hodowla trójwymiarowa w bioreaktorze z pustymi włóknami symuluje środowisko sprzyjające wzrostowi tkanek i szczególnie dobrze odtwarza przestrzenną
organizację guzów litych. HBR wykorzystuje puste włókna do dostarczania
składników odżywczych i usuwania odpadów z mieszanej zawiesiny komórek.
Ponadto HBR, w przeciwieństwie do innych technik hodowli komórkowych,
zapewniają porowate wsparcie dla przyczepiania się komórek i przypominają
warunki in vivo. Hodowla komórkowa w układach jednowarstwowych jest
podstawową procedurą w badaniach nad komórkami nowotworowymi i patogenezą wielu chorób. Zachowanie kultur monowarstwowych często znacznie
różni się od zachowania guzów in vivo. Modele in vitro często nie odzwierciedlają wyraźnych różnic w morfologii komórek, unaczynieniu i zajęciu
zrębu komórek nowotworowych in vivo. Hodowla komórek guzów litych
o dużej gęstości przypomina bardziej pierwotny guz, np. pod względem
ekspresji antygenów nowotworowych. Ponieważ hodowla tkankowa wymaga
bardziej wyrafinowanych metod hodowli niż tradycyjna hodowla w hodowli
jednowarstwowej lub w zawiesinie, wyspecjalizowane techniki hodowlane
mogą przyczynić się do realizacji hodowli tkanki in vitro. W pracy
przedstawimy nowoczesne rozwiązania w ej raka piersi.
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Wapno posodowe
jako składnik sorbentów jonów fluorkowych
Małgorzata Olejarczyk, malgorzata.olejarczyk@amu.edu.pl, Zakład Chemii Analitycznej,
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Włodzimierz Urbaniak, wlodzimierz.urbaniak@amu.edu.pl, Zakład Chemii Analitycznej,
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Iwona Rykowska, iwona.rykowska@amu.edu.pl, Zakład Chemii Analitycznej, Uniwersytet
im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Podstawowym sposobem ograniczania szkodliwego oddziaływania związków
fluoru jest ich przetworzenie w praktycznie nierozpuszczalny fluorek wapnia
(rozp. w wodzie 16-17 mg/l (18°C), przy czym na efektywność tych procesów
silnie wpływa rodzaj i forma stosowanych źródeł wapnia.
W związku z tym podjęto próby stworzenia sorbentu, który selektywnie
neutralizowałby jony fluoru przy maksymalnym wykorzystaniu zawartości
wapnia i dużej przepuszczalności dla cieczy, co ma znaczenie w przypadku
oczyszczania ścieków.
Do badań wykorzystano różne związki i materiały zawierające wapń, biorąc
pod uwagę aspekty ekonomiczne, środowiskowe oraz efektywność wymiany
jonowej. Spośród badanych materiałów m. in. Ca(OH) 2 , CaCl 2, CaCO 3 , bardzo
dobre efekty uzyskano z wapnem posodowym – odpadem/produktem ubocznym
powstającym podczas produkcji sody metodą Solvay’a. Dzięki obecności
chlorku wapnia materiał ten świetnie nadaje się do wytrącania jonów
fluorkowych, jednakże ze względu na bardzo małe rozmiary cząstek (poniżej
2 µm) przepuszczalność cieczy jest ograniczona. Aby to poprawić, zaproponowano nanoszenie wapna posodowego/impregnację na materiały włókniste.
W badaniach wykorzystano, charakteryzujące się wysoką zawartością
włókien celulozowych, szlamy papiernicze powstające podczas przerobu
makulatury (mechanicznej separacji) w zakładach papierniczych.
Otrzymany sorbent, efektywnie unieszkodliwiający jony fluorkowe, został
wytworzony z przemysłowych materiałów odpadowych, umożliwiając ich
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racjonalne wykorzystanie. Takie rozwiązanie jest korzystnym dla środowisk a
oraz dobrze wpisuje się w koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego.
Podziękowania: Badania współfinansowane ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
nr umowy RPPM.01.01.01-22-0040/18-00
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Wpływ metali ciężkich na skracanie telomerów
u Spodoptera exigua z linii selekcjonowanej
w kierunku oporności na kadm
Anna Bożek, anna.plachetka@us.edu.pl, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Długotrwały kontakt z zanieczyszczeniami powoduje, że organizmy
stopniowo przystosowują się do życia w skażonym środowisku. Stopniowa
koewolucja roślin żywicielskich i roślinożerców narażonych na długotrwałą
ekspozycję na metale ciężkie doprowadza do selekcji osobników, w tym
owadów zaliczanych do agrofagów, które lepiej tolerują środki ochrony
roślin, również w wyniku wykształcenia mechanizmów tolerancji krzyżowej.
W niniejszej pracy organizmem poddawanym eksperymentowi był motyl
nocny Spodoptera exigua. Osobniki pochodziły z dwóch linii hodowlanych
kontrolnej i kadmowej (eksponowanej na subletalne stężenie kadmu
w stężeniu 44 mg/kg suchej masy pożywki).
Celem pracy było zbadanie długości telomerów (jako molekularne
potwierdzenie ewentualnych różnic w rozwoju owadów z obu linii hodowla nych) pochodzących z dwóch linii hodowlanych oraz sprawdzenie ekspresji
genu TERF1.
Metoda pomiaru długości telomerów została opisana przez Cawthon’a
w roku 2002. Startery dla genu TERF1 zaprojektowano w oparciu o sekwencję
dla Bombyx mori. W obu przypadkach zastosowano metodę qPCR.
W linii kontrolnej nie wykryto różnic między samicami i samcami
w długości telomerów, natomiast u samic w linii kadmowej telomery były
krótsze, a u samców dłuższe, zarówno w odniesieniu do siebie, jak i do samic
i samców z linii kontrolnej.
Ekspresję genu TERF1 była wyższa po pierwszej dobie od wygryzienia się
owadów z poczwarki, jednak tylko w przypadku linii kontrolnej zależność ta
była istotna statystycznie. Znaczne skrócenie telomerów u samic w porównaniu z samcami pochodzącymi z linii eksponowanej na kadm, nasuwa wniosek,
że samice, z uwagi na biologicznie zaprogramowany większy koszt energetyczny, zgodnie z teorią alokacji energii, przesunęły swój budżet energetyczny
w kierunku detoksykacji oraz utrzymania potencjału reprodukcyjnego.
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (DEC-2015/19/N/NZ1/00318).
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Wpływ stresu temperaturowego na wybrane własności
bakterii Rhizobium leguminosarum bv. trifolii promujące
wzrost roślin
Paulina Mertowska, pau.mer@poczta.umcs.lublin.pl, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii
i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, www.umcs.pl
Julia Wojnicka, j_wojnicka@onet.eu, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej, www.umcs.pl
Marta Kozieł, martakozielbiot@gmail.com, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej
i Środowiskowej, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, www.umcs.pl
Monika Janczarek, mon.jan@poczta.umcs.lublin.pl, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej
i Środowiskowej, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl
PGPR to grupa bakterii zdolnych do aktywnej kolonizacji systemu korzeniowego roślin, poprawy ich wzrostu oraz wydajności plonowania. Stymulacja
wzrostu organizmów roślinnych przez PGPR zachodzi poprzez wiele różnorodnych mechanizmów, działających w sposób bezpośredni, jak i pośredni, na
całą strefę ryzosferową. Do mechanizmów bezpośrednich zaliczyć możemy
wytwarzanie substancji, mających na celu zwiększenie dostępności zasobów
odżywczych występujących w środowisku naturalnym (m.in. azotu, fosforu
czy niezbędnych minerałów). Zarządzanie substancjami odżywczymi roślin
przez mikroorganizmy obejmuje wiele procesów, takich jak: asocjacyjne
wiązanie azotu, produkcja sideroforów czy zdolność upłynniania fosforanów.
Obecność w środowisku glebowym przedstawicieli PGPR odgrywa również
istotną rolę w procesie adaptacji roślin do zmian wywołanych przez czynniki
abiotyczne, m.in. suszę czy wahania temperatury. Mikroorganizmy te
stanowią od 2 do 5% wszystkich bakterii ryzosferowych, z których najliczniejszą grupą są bakterie z rodzaju Rhizobium, zdolne do nawiązywania
interakcji symbiotycznych z roślinami bobowatymi. Celem przeprowadzonych
badań było określenie wpływu stresu temperaturowego na zdolność produkcji
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sideroforów i upłynniania fosforanu przez bakterie Rhizobium leguminosarum
bv. trifolii. Do analiz wykorzystano 12 szczepów izolowanych z brodawek
korzeniowych koniczyny łąkowej pochodzącej z dwóch stref klimatycznych:
klimatu umiarkowanego (Lublin 51°15′N 22°34′E) oraz klimatu subpolarnego
(Tromsø 69°40′N, 18°55′E), dla których przetestowano badane parametry
w szerokim zakresie temperatur (5-25°C). Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić,
że stres temperaturowy istotnie wpływa na obniżenie zdolności upłynniania
fosforanów oraz produkcji sideroforów przez wszystkie testowane szczepy.
Szczepy izolowane z klimatu subpolarnego posiadają znacznie większą
zdolność upłynniania fosforanów w stosunku do szczepów izolowanych
z klimatu umiarkowanego w zakresie 10-25°C. Pomimo wzrostu badanych
szczepów w temperaturze 5°C, nie zaobserwowano rozkładu fosforanów.
W przypadku syntezy sideroforów nie zaobserwowano istotnych statystycznie
różnic pomiędzy obiema badanymi grupami szczepów. Ponadto wykazano, że
wszystkie badane szczepy wykazują zdolność do produkcji sideroforów typu
hydroksamowego.
Badania zostały zfinansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki,
OPUS Nr. 2018/31/B/NZ9/00663
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Wpływ uprawy hydroponicznej ogórka szklarniowego
na wybrane parametry fizyczne i chemiczne podłoża
na bazie węgla brunatnego
w porównaniu do wełny mineralnej
Radosław Łaźny, _lazny@sggw.edu.pl, Instytut Nauk Ogrodniczych, Katedra Roślin
Warzywnych i Leczniczych, www.krwil.pl, ul. Nowoursynowska 159, bud. 35, 02-776
Warszawa
Opiekunowie pracy: dr hab. Katarzyna Kowalczyk, dr Małgorzata Mirgos, dr Jacek
Nowak
Podłoże w uprawach hydroponicznych stanowi istotny czynnik wpływający
na wzrost i rozwój roślin oraz jakość i wielkość plonu. Wełna mineralna jest
obecnie podłożem dominującym w towarowej produkcji warzyw pod osłonami.
Przede wszystkim dzięki jej stabilnym właściwościom zapewniającym opty malne warunki dla systemu korzeniowego roślin. Innym podłożem jest
podłoże na bazie węgla brunatnego, które posiada także dobre warunki
fizyczne, a przy tym jest biodegradowalne.
Celem badań była ocena zmiany wybranych właściwości fizycznych
podłoża z węgla brunatnego w porównaniu do kontroli – wełny mineralnej
w uprawie hydroponicznej ogórka szklarniowego. Badano maty uprawowe na
początku i na koniec wegetacji roślin. W czasie uprawy analizowano
dynamikę zmian takich parametrów podłoża jak pH i EC mierząc je
codziennie w pożywce drenażowej. W próbkach podłoża określono ich
właściwości powietrzno-wodne, wilgotność oraz kurczliwość, zawartość materii
organicznej porowatość, gęstość, zawartość wody i powietrza. Dla badanych
podłoży, na początku i po 60 dniach uprawy ogórka, wyznaczono krzywą
potencjału wodnego pF.
Przeprowadzone badania wskazują, że podłoże z węgla brunatnego różni
się pod względem badanych parametrów fizycznych od wełny mineralnej.
Podłoże z węgla brunatnego badane przed uprawą charakteryzowało si ę
wyższą wilgotnością, gęstością oraz zawartością powietrza w porównaniu do
wełny mineralnej. Wełna mineralna miała z kolei istotnie wyższą zawartość
popiołu oraz wyższą porowatość ogólną.
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Wykorzystanie osadów ściekowych do odzysku energii
w oczyszczalniach ścieków
Sylwia Dąbrowska, sylwia--dabrowska@wp.pl, Studenckie Koło Naukowego
Inżynierii środowiska, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Adam Masłoń, amaslon@prz.edu.pl, Zakład Chemii i Inżynierii Środowiska,
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Oczyszczalnie ścieków są obiektami zróżnicowanymi pod względem wielkości
oraz technologii, na których występuje duże zapotrzebowanie na energię,
zarówno elektryczną, jak i cieplną. Pobierają one największą ilość energii
elektrycznej ze wszystkich podmiotów branży wodno-ściekowej. Jednocześnie,
problem stanowią zwiększające się z roku na rok ilości osadów ściekowych,
których składowanie jest zakazane. Poszukuję się metod racjonalnego
zagospodarowania osadów ściekowych i przekształcenia ich w taki sposób,
żeby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska. Jedną z metod jest ich użycie
jako substratu do fermentacji metanowej, a w konsekwencji tego procesu,
powstania biogazu. Biogaz jest traktowany jako odnawialne źródło energii,
które eksploatatorzy oczyszczalni wykorzystują do produkcji energii cieplnej
i elektrycznej, powodując tym samym, że obiekty te stają się częściowo lub
w pełni samowystarczalne energetycznie. W Polsce funkcjonuje wiele oczyszczalni, które poddawane są przebudowie i modernizacji w celu zwiększenia
sprawności usuwania zanieczyszczeń oraz przetwarzania osadów ściekowych
w kierunku zmniejszenia energochłonności obiektu. Jednym z takich
przykładów jest oczyszczalnia ścieków w Tarnowie, który dzięki wykorzystaniu biogazu stał się częściowo pasywny pod względem energetycznym.
Na podstawie przeprowadzonej analizy dla okresu od stycznia 2017 r. do
września 2020 r., można stwierdzić, że przy obecnej technologii oczyszczalnia
w Tarnowie jest w stanie pokryć około 50% zapotrzebowania na energię
z własnej produkcji. Oczyszczalnie ścieków, w których wytwarzany jest biogaz
z osadów ściekowych, mają szanse stać się niezależnymi energetycznie, od
dostawców zewnętrznych, obiektami, które będą prowadzić „zrównoważoną
ekologicznie” działalność, a w przyszłości będą mogły być pod tym aspektem
samowystarczalne.
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Występowanie „zielonych wysp” na liściach klonów –
jesienne zjawisko
Violetta Katarzyna Macioszek, v.macioszek@uwb.edu.pl, Pracownia Fizjologii Roślin,
Katedra Biologii i Ekologii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku,
https://biologia.uwb.edu.pl/
Aleksandra Maria Staszak, a.staszak@uwb.edu.pl, Pracownia Fizjologii Roślin,
Katedra Biologii i Ekologii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku,
https://biologia.uwb.edu.pl
Iwona Ciereszko, icier@uwb.edu.pl, Pracownia Fizjologii Roślin, Katedra Biologii
i Ekologii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku, https://biologia.uwb.edu.pl/
Zjawisko „zielonych wysp” na liściach klonów można zaobserwować
jesienią, gdy liście drzew w procesie naturalnego starzenia przybierają żółtą
barwę. Wtedy na żółto-złotym tle bardzo widoczne stają się okrągłe, regularne
zielone plamy, które są najprawdopodobniej wynikiem bytowania na liściach
endofitycznych bakterii i grzybów. „Zielone wyspy” na liściach innych
gatunków roślin, szczególnie uprawnych, są opisywane podczas stresu biotycznego wywołanego przez patogenne grzyby, głównie biotrofy. Jednak zjawisko
to jest obserwowane również podczas infekcji przez grzyby nekrotroficzne.
Celem przedstawionych wstępnych badań było określenie rozmiaru „zielonych
wysp” na poszczególnych liściach zebranych z młodych drzew klonów (Acer
platanoides) (ok. 5-letnich) rosnących wokół kampusu Uniwersytetu w Białymstoku w pierwszym tygodniu listopada 2019 i 2020 roku. Liście starannie
wyselekcjonowano, unikając zbierania liści z rozmytymi, nieregularnymi
zielonymi plamami, które mogły być wynikiem opóźnionego procesu starzenia. Ponadto, dokonano analizy zawartości chlorofilu i nadtlenku wodoru
oraz aktywności katalazy w próbach zebranych z obszaru „zielonych wysp”
i obszaru o barwie żółtej. Materiał kontrolny stanowiły zielone liście zebrane
w pierwszym tygodniu września 2020 roku. Ze względu na powszechność
występowania „zielonych wysp” na liściach klonów w okresie jesiennym
i braku danych literaturowych na ten temat, planowane jest przeprowadzenie
dokładnej analizy mikroskopowej, biochemicznej i molekularnej w celu próby
opisania i wyjaśnienia tego zjawiska.
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Występowanie Trichinella spp. u zwierząt wolno żyjących
– niekończąca się opowieść?
Aleksandra Cybulska, cybulska.aleksandra@twarda.pan.pl, Instytut Parazytologii
im. Witolda Stefańskiego, Polska Akademia Nauk, Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
Aleksandra Kornacka-Stackonis, kornacka.aleksandra@twarda.pan.pl, Instytut
Parazytologii im. Witolda Stefańskiego, Polska Akademia Nauk, Twarda 51/55,
00-818 Warszawa
Bożena Moskwa, moskwa@twarda.pan.pl, Instytut Parazytologii im. Witolda
Stefańskiego, Polska Akademia Nauk, Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
Pasożytnicze nicienie z rodzaju Trichinella są szeroko rozpowszechnione
na świecie. Notowane są u wielu gatunków zwierząt lądowych i wodnych,
ptaków, gadów, a także u ludzi. Szczególne miejsce w cyklu życiowym włośni
zajmują zwierzęta mięsożerne i wszystkożerne. Są one głównym rezerwuarem
włośni w środowisku naturalnym, często także bezpośrednią lub pośrednią
przyczyną występowania włośnicy u ludzi. Dodatkowo, migrując, zwierzęta te
mogą przenosić nowe gatunki włośni na dalekie odległości i powodować
powstawanie nowych ognisk epidemicznych pasożyta. W Polsce dominującymi gatunkami włośni w środowisku naturalnym są T. spiralis i T. britovi.
Ze względu na wzrost populacji zwierząt dzikich w Polsce celem badań
jest monitoring występowania nicieni z rodzaju Trichinella u zwierząt wolno
żyjących.
Materiał pochodził z Nadleśnictwa Głęboki Bród (NAT/PL/428). Do badań
pobierano fragmenty języka, przepony, mięśnia żwacza, a także mięśni łap
różnych gatunków zwierząt. Mięśnie trawiono w sztucznym soku żołądkowym, a uzyskane larwy liczono. Intensywność inwazji była wyrażana
w ilości larw na jeden gram masy mięśniowej (LPG). Przynależność
gatunkową włośni określano metodą multiplex PCR.
Na obecność Trichinella spp. przebadano łącznie 541 zwierząt z gatunków
takich jak: lis, jenot, kuna, borsuk, morka amerykańska, tchórz. Występowanie włośni potwierdzono u 39,82% jenotów, 27,49% lisów, 17,54% kun
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i 5,48% borsuków. U jednego lisa potwierdzono obecność T. spiralis,
u pozostałych zwierząt stwierdzono obecność T. britovi.
Badania potwierdziły, że T. britovi jest gatunkiem dominującym u zwierząt
wolno żyjących w Nadleśnictwie Głęboki Bród. Wyniki wskazują, że
największy udział w transmisji nicieni z rodzaju Trichinella mają lisy i jenoty,
a najmniejszy – borsuki. Zaobserwowanie wysokiej prewalencji u jenota i lisa
wskazuje, że monitoring epidemiologiczny musi być kontynuowany.
Badania były realizowane w ramach projektów Narodowego Centrum
Nauki: Preludium (2017/25/N/NZ7/02625).
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Zastosowanie inhibitorów ureazy do redukcji emisji
amoniaku z nawozu RSM
Mateusz Marczewski, mateusz.marczewski@pwr.edu.pl, Szkoła Doktorska
Politechniki Wrocławskiej, Zakład Epidemiologii i Patologii Inwazji Pasożytniczych
Opracowanie nowego inhibitora ureazy podyktowane jest aspektem
zrównoważonego rozwoju gospodarki nawozowej. Mocznik jako jeden z dwóch
głównych składników roztworu saletrzano-mocznikowego (RSM) wprowadzany
do środowiska glebowego podlega hydrolizie. Proces ten jest realizowany
dzięki obecności enzymu ureazy. Zasadniczo niepożądanym produktem hydrolizy
mocznika jest amoniak. Stanowi on poważne zagrożenie dla środowiska
naturalnego co znalazło odzwierciedlenie w najnowszym ustawodawstwie
regulującym produkcję nawozową i nawożenie na terytorium UE. Działanie
enzymu ureazy ma jednak także pozytywny wpływ na przyswajalność azo tu
amidowego. Całkowite i nieodwracalne inhibitowanie enzymu ureazy będzie
miało wysoce niepożądany wpływ na rozwój roślin. Nowy inhibitor ureazy dla
nawozu RSM powinien więc spełniać szereg rozbieżnych jak się wydaje
zadań. Powinien w założeniu zmniejszać lub zatrzymywać reakcję hydrolizy
prowadzoną przez ureazę. Wpływ ten powinien jednak być odwracalny
w określonym mierzalnym czasie tak aby rośliny mogły pobrać bez przeszkód
składnik pokarmowy nawozu. Stosując odpowiedni związek chemiczny
przemysł nawozowy jest w stanie przyczynić się do obniżenia ilości nawozu
koniecznej dla utrzymania lub podniesienia wydajności produkcji rolnej.
Ostatecznie opracowany związek chemiczny musi być ekonomicznie zasadny
w zastosowaniu dla wielotonażowej produkcji. Dla pomiaru i scharakteryzowania procesu hydrolizy mocznika skonstruowano prototypowy zestaw
pozwalający badać emisję amoniaku. Na ściśle określoną ilość oraz
powierzchnię gleby nanoszono odważoną próbę roztworu nawozu saletrzano
mocznikowego. W płuczkach umieszczono roztwór kwasu siarkowego przez
którego wymuszano przepływ powietrza z komory. Tak otrzymany roztwór
badano za pomocą chromatografu jonowego pod kątem stężenia jonu amonowego. Wstępnie przebadano tak wpływ triamidu kwasu N-(n-butylo)tiofosforowego na ureazę glebową i prowadzoną przez nią hydrolizę mocznika.

51

II Ogólnopolska Przyrodnicza Konferencja Naukowa „Mater naturae" – osiągnięcia, wyzwania
i problemy nauk przyrodniczych, 11 grudnia 2020 r., Wystąpienia Ustne

Zawartość barwników asymilacyjnych
w tkankach roślin w okresie ich aklimatyzacji,
na przykładzie Salix lapponum
Karolina Spólna, karolina_spolna@wp.pl, Katedra Hydrobiologii i Ochrony
Ekosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Magdalena Pogorzelec, magdalena.pogorzelec@up.lublin.pl, Katedra Hydrobiologii
i Ochrony Ekosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Salix lapponum (wierzba lapońska) jest to gatunek reliktowy, który
w Polsce objęty jest całkowitą ochroną prawną. Roślina ta występowała kiedyś
licznie na terenie całej Polski. Od 1950 roku zmiany, które zachodziły na
torfowiskach Polesia Lubelskiego przyczyniły się do zanikania lub wyginięcia
populacji wierzby lapońskiej. Od kilku lat na terenie Poleskiego Parku
Narodowego prowadzona jest czynna ochrona Salix lapponum, która zakłada
uzupełnianie występujących lub tworzenie nowych populacji tego gatunku.
Celem przeprowadzonych badań było zweryfikowanie możliwości wykorzystania zawartości barwników asymilacyjnych w liściach jako cechy
diagnostycznej przy określeniu kondycji osobników Salix lapponum poddawanych zabiegom ochrony czynnej. Do przeprowadzonych analiz wybrano
materiał z liści roślin przechodzących okres aklimatyzacji oraz wsiedlonych
na torfowiska w latach 2018-2019.
Wyniki badań wykazały, że ilość barwników asymilacyjnych zmieniała się
w świeżej masie roślin na każdym etapie aklimatyzacji. Stwierdzono, że
chlorofil a miał największy udział wśród badanych barwników. Zawartość
chlorofilu a w świeżej masie materiału roślinnego była o co najmniej dwa
razy większa niż zawartość chlorofilu b, a stosunek ten zmieniał się w czasie.
Na każdym etapie aklimatyzacji roślin obserwowano zmiany w ich budowie
morfologicznej, szczególnie w obrębie liści. Na podstawie wyników badań
i obserwacji stwierdzono, że zespół specyficznych warunków siedliskowych
w jakich funkcjonują badane rośliny, na różnych etapach ich przywracania do
środowiska naturalnego ma prawdopodobnie duże znaczenie dla zmian
niektórych cech morfofizjologicznych osobników.
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Zjawisko autofluorescencji i fotouczulacze w medycynie
Katarzyna Koziorowska, kasiakozio@icloud.com, Studenckie Koło Naukowe English
Division Science Club, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski,
www.ur.edu.pl
David Aebisher, daebisher@ur.edu.pl, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet
Rzeszowski, www.ur.edu.pl
Dokładne określenie miejsca i zasięgu działania leku skłania lekarzy
i naukowców do poszukiwania coraz to nowych metod diagnostycznych
w medycynie. Diagnostyka fluorescencyjna jest narzędziem, które ma duży
potencjał w tym zakresie. Efekt w postaci naświetlenia tkanek można uzyskać
wykorzystując zjawisko autofluorescencji, inaczej nazwanej fluorescencją
naturalną lub pierwotną, czyli uzyskanej przez bezpośrednie naświetlanie
badanej tkanki promieniowaniem laserowym. Źródłem autofluorescencji są
naturalnie występujące w komórce substancje fluorofonowe. W przydatku
diagnostyki fotodynamicznej uzyskane widmo stanowi nałożenie autofluorescencji i fluorescencji egzogennego fotouczulacza. Analiza widma poprzedzona
jest systemowym lub miejscowym podaniem fotouczulacza. W zaprezentowanej pracy zostaną przedstawione biofizyczne podstawy reakcji fotodynamicznej. Napromienienie fotouczulacza w obecności tlenu cząsteczkowego
może prowadzić do szeregu reakcji fotochemicznych, co jest spowodowane
przeniesieniem energii. Powstałe podczas reakcji fotodynamicznej reaktywne
formy tlenu są w stanie indukować apoptozę i/lub martwice docelowej zmiany.
Praca ta stanowi przegląd obecnego podejścia do zastosowania techniki
autofluorescencji i fotouczulaczy w medycynie. Przedstawiony zostanie
również mechanizm i kliniczne metody stosowania reakcji fotodynamicznej.
Omówione zostaną też niedawno opracowane metodologie fotodynamicznego leczenia, które są na etapie eksperymentalnym oraz diagnostyka
fotodynamiczna.
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Znaczenie mikrobiomu krocionogów (Diplopoda)
Grzegorz Kania, grzegorzkania@umlub.pl, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii
Krocionogi (Diplopoda) są bardzo starą filogenetycznie grupą, która
pojawiła się ponad 400 milionów lat temu. Jest to trzecia gromada stawonogów po owadach (Insecta) i pajęczakach (Arachnida) pod względem liczby
gatunków w przyrodzie. Krocionogi są saprofagami biorącymi udział w dekompozycji. Krocionogi produkują ogromne ilości odchodów, które są wydalane na
różnych poziomach profilu glebowego i wzbogacają glebę w łatwiej i szybciej
rozkładane związki oraz biorą udział w krążeniu pierwiastków w przyrodzie.
Diplopoda posiadają specyficzny mikrobiom jelita. Dotychczas wyizolowano
i opisano w przewodzie pokarmowym krocionogów: Pachyiulus flavipes,
Unciger foetidus, Cylindroiulus boleti, Ommatoiulus sabulosus, Cylindroiulus
fulviceps, C. caeruleocinctus, Kronopolites svenhedind i Nedyopus dawydoffiae
następujące bakterie z Promicromonospora, Enterobacter aglomerans, Klebsiella
pneumoniae, Pseudomonas fluorescens, Citrobacter freundii, Streptomyces
fumicarius, S. kronopolitis sp. nov., Rhodococcus kronopolitis sp. nov., Budvicia
diplopodorum sp. nov. oraz metanogenne archeony.
Izolaty bakterii uzyskane z jelita krocionogów, Streptomyces fumigatus,
S. pratensis, S. griseoplanus, S. setonii, wykazują przeciwbakteryjną aktywność
przeciwko Staphylococcus aureus.
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Charakterystyka bakterii kwasu mlekowego o działaniu
antagonistycznym na mikrobiotę kurcząt rzeźnych
Daria Zielińska, daria.zielinska@dokt.p.lodz.pl, POLWET-CENTROWET sp. z o.o.,
www.polwet.pl; Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii
Środowiskowej, Politechnika Łódzka, www.binoz.p.lodz.pl
Katarzyna Karolewska, karolewska.mikrobiolog@gmail.com, POLWET-CENTROWET
sp. z o.o., www.polwet.pl
Ewa Macierzyńska-Piotrowska, emacierzynska@gmail.com, POLWET-CENTROWET
sp. z o.o., www.polwet.pl
Adriana Nowak, adriana.nowak@p.lodz.pl, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,
Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Politechnika Łódzka, www.binoz.p.lodz.pl
W 2006 roku wprowadzono w całej Unii Europejskiej zakaz podawania
antybiotykowych stymulatorów wzrostu (ASW) powodujących wystąpienie
antybiotykooporności wśród patogenów ludzkich i zwierzęcych. W świecie
nauki rozpoczęło się poszukiwanie zamienników ASW o działaniu antybakteryjnym, takim jak antybiotyki, jednak bez wywoływania skutków ubocznych.
Celem pracy było scharakteryzowanie bakterii kwasu mlekowego (LAB):
Enterococcus durans, Lactococcus lactis i Lactobacilus plantarum mogących
wykazywać działanie antagonistyczne w stosunku do patogenów najczęściej
występujących w hodowlach wielkopowierzchniowych kurcząt brojlerów.
Metodą punktowo-dyfuzyjną określono aktywność antagonistyczną supernatantu z pożywki po hodowlach LAB wobec następujących patogenów:
Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Bacillus cereus, Listeria innocua,
Clostridium perfringens i Staphylococcus aureus. Ponadto scharakteryzowano
zdolność LAB do hydrolizy żelatyny i kazeiny.
Supernatant z hodowli: L. lactis hamował wzrost 5 z 6 patogenów, E. durans
2 z 6 patogenów, L. plantarum nie hamował ich wzrostu. W pasteryzowanej
pożywce z dodatkiem mleka odtłuszczonego oznaczono obecność niepatogennych bakterii będących naturalną mikroflorą mleka. L. lactis i E. durans
wykazały zdolność do eliminowania mikroflory towarzyszącej mleka. Bad ane
szczepy LAB charakteryzowały się brakiem zdolności hydrolizy żelatyny.
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Tylko E. durans hydrolizował kazeinę zawartą w mleku odtłuszczonym, które
stanowi jeden ze składników pożywki bakteryjnej końcowego produktu
wytwarzanego przez firmę.
Otrzymane wyniki wskazują na szczep L. lactis jako najbardziej obiecujący
składnik płynu o działaniu antagonistycznym w stosunku do patogenów
występujących w hodowlach kurcząt rzeźnych. Kolejnym etapem badań
będzie sprawdzenie składu supernatantu po hodowli wybranego szczepu.
Powyższy etap badań zrealizowano w ramach umowy o dofinansowanie
nr
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Dokumentacja mierniczo-geologiczna
jako źródło informacji dla systemów GIS
Aleksandra Mierzejowska, aleksandra.mierzejowska@polsl.pl, Katedra Eksploatacji Złóż, Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej,
www.polsl.pl
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy przedsiębiorca górniczy ma
obowiązek posiadać dokumentację mierniczo-geologiczną. Dokumenty wchodzące w skład tej dokumentacji powstają na podstawie prac geodezyjnych
i geologicznych, obejmujących czynności pomiarowe, obliczeniowe i kartograficzne i pozwalają monitorować zmiany zachodzące w rejonie prowadzonych robót eksploatacyjnych oraz będące ich skutkiem, przemieszczenia
pionowe i poziome obserwowane na powierzchni.
W wyniku ciągłej kontroli i rejestracji zmian zaistniałych w środowisku
(czy to na powierzchni czy też w głębi górotworu) gromadzone są ogromne
ilości, różnorodnych informacji. Dużymi możliwościami w zakresie zarzą dzania tymi danymi wykazują się systemy informacyjne, do których należą
Systemy Informacji Geograficznej.
W pracy przedstawiono analizę możliwości wykorzystania otwartego
oprogramowania klasy GIS do monitorowania zmian zaistniałych
w środowisku na skutek prowadzonej działalności górniczej.
Analizą objęto informacje pozyskane z dokumentacji mierniczo-geologicznej jednej z kopalń GZW. Dokumentacja w postaci map i dokumentów
pomiarowych pozwoliła określić strukturę „bazy danych” oraz wyodrębnić
informacje istotne dla jej budowy. Etap ten jest bardzo ważnym element
całego procesu albowiem od niego tj. od zdefiniowania obiektów oraz
wyodrębnienia atrybutów je charakteryzujących, zależy rodzaj możliwych do
przeprowadzenia analiz. Zdaniem autorki, wykorzystane oprogramowanie
(program QGIS) posiada narzędzia niezbędne do tworzenia tego typu baz
oraz prowadzenia różnego rodzaju analiz. Wykonane analizy pokazały
ogromny potencjał tkwiący w programie QGIS w zakresie działań związanych
z prowadzeniem działalności górniczej, w szczególności jej wpływu na
powierzchnię i obiekty znajdujące się w zasięgu tych wpływów. Zamierzeniem docelowym badań jest objęcie bazą danych całego obszaru górniczego
wraz z uzupełnieniem informacji związanych z zagospodarowaniem terenu.
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Kapsydy wirusów jako wielościany
Ryszard Wojnar, rwojnar@ippt.pan.pl, Instytut Podstawowych Problemów Techniki
PAN, Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostrukturr, Pracownia Mechaniki
Analitycznej i Teorii Pola
Na pograniczu materii nieożywionej i żywej istnieje świat wirusów. Wirusy
są to niewielkie cząstki zakaźne infekujące wszystkie formy życia, niezdolne
do namnażania się poza komórką gospodarzem. Dojrzała cząstka wirusowa
nazywana jest wirionem. Wirion składa się z dwu podstawowych elementów:
kwasu nukleinowego stanowiącego wirusowy genom oraz otaczającego go
płaszcza białkowego, zwanego kapsydem. Kompleks wirusowego genomu
i chroniącego go białka nazywa się nukleokapsydem. Niektóre wirusy są
dodatkowo pokryte osłonką lipidową, nazywaną także otoczką.
Do retrowirusów patogennych dla człowieka, oprócz rodzaju Lentivirus (do
którego należy wirus HIV), zalicza się także ludzkie wirusy limfotropowe T komórkowe (human T-cell lymphotropic virus – HTLV) należące do rodzaju
Deltaretrovirus. Były one pierwszymi odkrytymi retrowirusami, które ze
względu na udowodniony potencjał onkogenny określa się mianem onkowirusów.
Watson and Crick (1956) jako pierwsi wyrazili przypuszczenie, że tzw.
wirusy sferyczne posiadają symetrię kubiczną, to znaczy mają co najmniej
cztery osi o potrójnej symetrii obrotowej. Argumentowali oni, że tylko taka
symetria pozwala na zwarte upakowanie powtarzalnych podjednostek – gdyż
tylko takie podjednostki powstają w niezmiennym otoczeniu.
Wirus HIV należy do grupy retrowirusów i jego kapsyd w pierwszym
przybliżeniu opisany jest przez platoński dwunastościan zbudowany z pięciokątów. Jednak obserwowana liczba ścian jest różna, od 9 do 14. Analizie tych
kapsydów poświęcimy wystąpienie. Przyjrzyjmy się kolejnym geometrycznym
odpowiednikom kapsydów.
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Kofeina i paraksantyna w środowisku wodnym
jako nowo-pojawiające się zanieczyszczenia
Kinga Ślósarczyk, kinga.slosarczyk@us.edu.pl, Instytut Nauk o Ziemi, Wydział
Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, www.us.edu.pl
Kofeina to środek psychoaktywny z grupy symulantów. Związek ten występuje
w ziarnach kawy i innych surowcach roślinnych, a także wykorzystywany jest
jako dodatek do niektórych produktów, w tym napojów energetyzujących.
Obecność kofeiny w wodach, a także jej głównego metabolitu, paraksantyny,
można zaobserwować w środowisku wodnym jako tzw. nowo-pojawiające się
zanieczyszczenia, wynikające z coraz większego spożycia przez ludzi kawy,
herbaty i innych produktów zawierających kofeinę. Mimo iż związki te
najczęściej występują w wodach w niewielkich stężeniach, przypuszcza się,
że ich obecność w środowisku może negatywne oddziaływać na organizmy żywe.
W celu określenia stopnia zanieczyszczenia środowiska wodnego kofeiną
i paraksantyną, zebrano łącznie 20 próbek wód, w tym ścieki, wody
powierzchniowe oraz wody podziemne. Analizę tych związków wykonano
z zastosowaniem metody chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową
spektrometrią

mas

(LC-MS/MS).

Badania

wykazały

obecność

kofeiny

i paraksantyny w próbkach ścieków w stężeniach dochodzących odpowiednio
do 156 µg/l oraz do 145 µg/l. Związki występowały zarówno w ściekach
surowych, jak i oczyszczonych, których zrzut do rzek prowadzi do zanieczyszczenia tymi związkami wód powierzchniowych, a w niektórych
przypadkach nawet wód podziemnych. W ciekach powierzchniowych stężenia
kofeiny i paraksantyny osiągały odpowiednio do 1440 ng/l i 3860 ng/l.
W przypadku wód podziemnych, związki te występowały w ilości do 182 ng/l
(kofeina) oraz do 832 ng/l (paraksantyna). Analizy wykazały, że badane
mikrozanieczyszczenia mogą migrować w środowisku wodnym, zanieczyszczając tym samym zasoby wód, które eksploatowane są do celów pitnych.
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Ocena właściwości sorpcyjnych labilnych frakcji
materii organicznej w glebach
Aleksandra Ukalska-Jaruga, aukalska@iung.pulawy.pl, Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład
Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, www.iung.pulawy.pl
Bożena Smreczak, bozenas@iung.pulawy.pl, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Gleboznawstwa
Erozji i Ochrony Gruntów, www.iung.pulawy.pl
Urszula Pasternak, upasternak@iung.pulawy.pl, Instytut Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, www.iung.pulawy.pl
Glebowa materia organiczna (SOM) pełni szereg korzystnych funkcji
w glebie a jej podstawowym składnikiem są labilne i stabilne frakcje substancji
humusowych. Frakcje labilne w skład których wchodzą kwasy fulwowe (FA)
i huminowe (HA) tworzą złożony polidyspersyjny i polimolekularny kompleks
aktywnej chemicznie mieszany amorficznych związków koloidalnych. Odpowiadają głownie za aktywność procesów transportu składników odżywczych
w fazie gleba – roślina wpływając tym samym na żyzność i produktywność
gleb. Związki te różnią się masą cząsteczkową, składem pierwiastkowym oraz
strukturą chemiczną, które determinują ich reaktywność i potencjał sorp cyjny względem zanieczyszczeń przedostających się do gleby.
Celem prowadzonych badań była ocena potencjału sorpcyjnego FA i HA
prowadzona z zastosowaniem technik spektroskopowych i elektromagnetycznych.
Do badań wykorzystano materiał glebowy (n = 30) pobrany z warstwy
powierzchniowej (0-30 cm) gleb użytkowanych rolniczo województwa
Lubelskiego. FA oraz HA wydzielono i oczyszczono z zastosowaniem metody
rekomendowanej przez International Humic Substances Society. Parametry
oceniające właściwości sorpcyjne wyznaczono przy użyciu potencjału zeta –
ZP, średnicy i wielkości cząstek – PSD oraz ich polidyspersyjności – PDI.
Badania wskazały, że labilne frakcje SOM wykazują wysoki potencjał
sorpcyjny względem związków o różnym charakterze chemicznym, przy czym,
FA charakteryzują się binarnymi wartościami ZP (ZP = -6,36 - +8,65mV), co
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wskazuje na ich zdolność do wiązania związków o charakterze kationowym
i anionowym, podczas gdy HA wykazują głównie powinowactwo do związków
o charakterze anionowym (ZP = -47,8 – -5,35mV). Wysokie wartości PSD
(PSD = 50-40000 µm; PDI = 23,8-49,3%) wskazywały na elipsoidalny kształt
cząsteczek FA, w przeciwieństwie do HA (PSD = 80-26 µm; PDI = 20,5-27,0%),
które charakteryzowały się sferyczną strukturą i znacznie niższą polidyspersyjnością

prawdopodobnie związaną

z

tworzeniem monowarstwowych

utworów koloidalnych zdolnych do okluzji cząsteczek wewnątrz większych
polimolekularnych struktur.
Streszczenie oraz poster zostały przygotowane w ramach grantu NCN nr
UMO-2018/29/N/ST10/01320 pt. „Analiza składu frakcyjnego i właściwości
sorpcyjnych substancji humusowych w stosunku do różnych grup zanieczyszczeń organicznych”
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Oleożele jako forma kosmetyczna
Natalia Anna Dulko, natalia.anna.dulko@gmail.com, Katedra Biomateriałów
i Kosmetyków, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
www.umk.pl
Oleożele są nową, dynamicznie rozwijającą się formą kosmetyczną, która
wydaje się być bardzo obiecującym medium do transdermalnego dostarczania
substancji aktywnych. Są to półstałe, lepkosprężyste formy, stworzone przez
unieruchomienie fazy olejowej przy wykorzystaniu zagęstnika lipofilowego.
Wykazują one właściwości zmiękczające naskórek, nawilżające oraz uelastyczniające. Mają przewagę nad innymi dotychczas znanymi nam formami
kosmetycznymi dzięki swoim właściwościom takimi jak, między innymi,
homogeniczność, odporność na zakażenia mikrobiologiczne czy większa
odporność na zmiany temperaturowe.
Charakter oleju, który stanowi bazę oleożelu, odgrywa główną rolę
w formowaniu żelu. Dokładniej, chodzi o jego skład chemiczny oraz wartość
jego równowagi hydrofilowo-lipidowej, co oznacza, że można tą formę
w łatwy sposób poddać modyfikacji. Od zastosowanej substancji zagęszczanej
zależy stabilność mechaniczna, twardość oraz elastyczność produktu końcowego. Poza tym oleje roślinne pełnią funkcję ochronną oraz natłuszczającą,
co jest wartością dodaną, w przypadku zastosowania oleożeli jako formy
kosmetycznej.
Na podstawie przeglądu literatury porównano oleożele do innych form
kosmetycznych oraz przejrzano możliwość wykorzystania ich w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym, budowlanym, petrochemicznym, czy w żywności.
Stwierdzono także, że otrzymywanie oleożeli jest bardzo korzystne
z ekonomicznego punktu widzenia, a ich niezwykłe właściwości sprawiają, że
mogą być szeroko stosowane.
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Porównanie wyników badań metrologicznych
włókna jedwabnego
Daniel Fajfer, daniel.fajfer@iwnirz.pl, Pracownia Hodowli Jedwabnika i Uprawy
Morwy, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, www.iwnirz.pl
Małgorzata Łochyńska, malgorzata.lochynska@iwnirz.pl, Pracownia Hodowli
Jedwabnika i Uprawy Morwy, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich,
www.iwnirz.pl
Jedwabnik morwowy (Bombyx mori L.) to motyl nocny hodowany głównie
dla włókna jedwabnego, z którego tworzy swój kokon. Początki hodowli tego
owada sięgają starożytnych Chin, około 3000 lat p.n.e. Jedwab od wieków
znany jest ze swoich niezwykłych i bezkonkurencyjnych w obrębie włókien
naturalnych właściwości takich jak duża wytrzymałość przy niewielkiej
wadze, rozciągliwość, higroskopijność, hipoalergiczność oraz antyseptyczność.
Jednym z celów hodowli eksperymentalnej tego gatunku jest uzyskanie
krzyżówek o najlepszych cechach przemysłowych. Każda rasa posiada
unikalny zestaw cech, począwszy od tych dotyczących biologii rozwoju aż po
właściwości samego włókna jedwabnego. Dla przemysłu włókienniczego
preferowane są rasy produkujące włókno długie, grube oraz odporne na
zerwania natomiast dla przemysłu kosmetycznego i medycznego te, które
produkują włókno o wysokiej zawartości białek, w szczególności fibroiny
i serycyny. Dla potrzeby niniejszych badań wybrano 12 ras jedwabnika
morwowego hodowanych w Pracowni Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy
w Poznaniu. Są to rasy o różnym pochodzeniu historycznym i biogeograficznym
(w tym rasy polskie), utrzymywane obecnie w hodowli zachowawczej
w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. U każdej z nich zmierzone
oraz porównane zostały 4 cechy metrologiczne włókna – długość włókna [m],
waga włókna [g], waga włókna w denierach [den] oraz częstotliwość zerwań.
Na podstawie otrzymanych wyników wskazano rasy produkujące nić
o najlepszej jakości, preferowane do hodowli dla celów włókienniczych.
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Receptory sprzężone z białkami G (GCPR)
Anita Gorczyca, anita.gorczyca13@gmail.com, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Koło Naukowe Studentów Bioinżynierii i Biotechnologii BioGen, działające na
Wydziale Agrobioinżynierii przy Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
Edyta Paczos-Grzęda, edyta.paczos@up.lublin.pl, Instytut Genetyki, Hodowli
i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Receptory sprzężone z białkiem G (GPCR, ang. G Protein-Coupled Receptor)
to największa klasa białek błonowych w ludzkim genomie. GPCR odznaczają
się podobną budową. Każde składa się z pojedynczego polipeptydu
z zewnątrzkomórkowym

końcem

N,

wewnątrzkomórkowym

końcem

C

i siedmioma hydrofobowymi domenami transbłonowymi połączonymi trzema
pętlami zewnątrzkomórkowymi i trzema pętlami wewnątrzkomórkowymi.
GPCR aktywują wewnątrzkomórkowe szlaki sygnałowe w odpowiedzi na
stymulację przez czynniki zewnątrzkomórkowe. W ten sposób warunkują
reakcje komórek i ich współdziałanie z otoczeniem, wpływając w ten sposób
na prawie każdy aspekt fizjologii. GPCR wychwytują różne typy ligandów
zewnątrzkomórkowych, w tym aminy, peptydy, nukleotydy i lipidy. Aby
pełnić różnorodne role, GPCR wykorzystują zróżnicowane i skomplikowane
sieci sygnalizacyjne. Ważne jest określenie udziału każdego przetwornika
sygnału i jego efektorów, aby zrozumieć rolę sygnalizacji GPCR.
Leki zwane tendencyjnymi agonistami, których celem jest tylko jeden typ
GPCR, mają ogromny potencjał jako terapeutyki o szerokim spektrum działania.
Farmakologiczna zmiana aktywności receptora może prowadzić do nieprzewidzianych skutków ubocznych. Leki są skuteczne tylko w niektórych
przypadkach – może to wynikać z tego, że geny kodujące GPCR mogą być
przetwarzane na różne sposoby podczas transkrypcji, tworząc wiele
wariantów ostatecznego informacyjnego RNA (mRNA). Dzięki mechanizmowi
splicingu określone domeny można wykluczyć z GPCR lub dodać nietypowe
domeny, tworząc szeregi izoform, z których każda może aktywować dalsze
alternatywne szlaki sygnałowe. Wiele GPCR istnieje w postaci izoform, co
komplikuje próby znalezienia leków, które mogą się z nimi wiązać.
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Wpływ syntetycznych pestycydów na wzrost bakterii
oraz produkcję surfaktantów wybranych szczepów Bacillus
Aleksandra Walaszczyk, aleksandra.walaszczyk@edu.uni.lodz.pl, Szkoła Doktorska
Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii,
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
Katarzyna Paraszkiewicz, katarzyna.paraszkiewicz@biol.uni.lodz.pl, Katedra
Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,
Uniwersytet Łódzki
Przemysław Bernat, przemyslaw.bernat@biol.uni.lodz.pl, Katedra Mikrobiologii
Przemysłowej i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet
Łódzki
W praktyce rolniczej do zwalczania fitopatogennych grzybów powszechnie
stosowane są syntetyczne fungicydy. Wady takich związków to między
innymi: wysoka toksyczność i długi czas rozkładu. Dlatego syntetyczne
pestycydy coraz częściej zastępowane są środkami biologicznymi. Niektóre
szczepy bakterii z rodzaju Bacillus wytwarzają związki, których działanie
wspomaga wzrost roślin oraz ogranicza rozwój bakteryjnych i grzybowych
fitopatogenów. Do takich metabolitów należą na przykład surfaktyna
i ituryna (cykliczne lipopeptydy zaliczane jednocześnie do antybiotyków
i surfaktantów – związków powierzchniowo czynnych).
Celem badań była ocena zdolności bakterii z rodzaju Bacillus do wzrostu
oraz do produkcji surfaktantów w obecności syntetycznych fungicydów.
W badaniu zastosowano sześć syntetycznych fungicydów oraz dwa
szczepy B. subtilis (IM 13 oraz IM 14 z Kolekcji Szczepów KMPiB UŁ)
o potwierdzonej zdolności do produkcji surfaktantów. Wartości OD hodowli
(prowadzonych przez 24 godziny, w podłożu LB) oznaczano stosując czytnik
płytek Multiskan FC Microplate Photometer. Aktywność powierzchniową
wyznaczano stosując Drop Collapsing Test. Do ekstrakcji i ilościowej analiz y
surfaktyny i ituryny stosowano odpowiednio metodę QuEChERS oraz technikę
LC-MS/MS.
Stwierdzono zróżnicowany wpływ badanych fungicydów na wzrost bakterii.
Największy stopień inhibicji powodował preparat Topas 100 EC, natomiast
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najmniejszy fungicydy: Energy 840 SL i Topsin M 500 SC. Dodatkowo,
w płynach pohodowlanych z dodatkiem powyższych pestycydów stwierdzono
wzrost aktywności powierzchniowej, w porównaniu do kontroli biotycznych.
Ilościowa analiza zawartości lipopeptydów w hodowlach płynnych wykazała,
że fungicyd Energy 840 SL nie ogranicza produkcji surfaktyny oraz ituryny.
Otrzymane wyniki wskazały, że możliwe jest stosowanie szczepów Bacillus
jako biologicznych środków ograniczających rozwój fitopatogennych drobnoustrojów tylko w obecności niektórych syntetycznych fungicydów.
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