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Nanomateriały do aplikacji w elektronice i biomedycynie
prof. Michael Giersig, mgiersig@ippt.pan.pl, Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk, Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur

Postępy w kontrolowanym wzroście i charakteryzacji wysokiej jakości nanomateriałów są kluczowym czynnikiem w tworzeniu podstaw nowoczesnych nanomateriałów do aplikacji w biomedycynie i elektronice. Jednym z najważniejszych
wyzwań nanotechnologii jest projektowanie i produkcja materiałów zaczynając od
skali atomowej, poprzez skale molekularną do supramolekularnej. Najbardziej
znany opis nanotechnologii został opracowany przez National Nanotechnology
Initiative (USA), definiujący nanotechnologię jako manipulowanie materią, w której
co najmniej jedn z jej wymiarów leży w przedziale od 1 do 100 nanometrów. Rozwój
i tworzenie nowej generacji inteligentnych nanomateriałów stał się możliwy dzięki
interdyscyplinarnej współpracy. Wyrafinowane nanomateriały są wynikiem
synergicznej współpracy specjalistów z następujących dziedzin: fizyki, chemii,
biomedycyny, materiałoznawstwa,informatyki i nauk humanistycznych. Dynamiczny
rozwój nanotechnologii jest wyraźnie widoczny w licznych zastosowaniach biomedycznych i elektronicznych i one będą przedmiotem mojego wykładu. Przdstawię
konkretne przykłady nanomateriałów ze względu na ich metody produkcji, determinującą ich specyficzne właściwości, takie jak wielkość, morfologia, struktura –
elektronowa i krystalograficzna, superparamagnetyzm, superhydrofobowość i biokompatybilność, implikujace ich zastosowania.

Wielkie oko z nieba, czyli gdzie trafiają dane satelitarne
i czemu na jednej złotówce zainwestowanej w kosmos,
zarabiamy na Ziemi siedem złotych
dr hab. Grzegorz Brona, Creotech Instruments, były prezes Polskiej Agencji Kosmicznej

Wielkie osiągnięcia naukowe, którymi niewątpliwie są wyprawy badawcze na
Marsa, przykuwają uwagę mediów i setek milionów ludzi na całym świecie. Jednak
sektor kosmiczny jest wielokrotnie większy niż wynikałoby to z omawianych
w mediach misji naukowych. W chwili obecnej jego wartość szacowana jest na ponad
300 miliardów dolarów rocznie i wciąż rośnie. Przeciętny Amerykanin w ciągu dnia
korzysta średnio 80 razy z dobrodziejstw, których aktywność kosmiczna dostarcza.
Od telekomunikacji satelitarnej, poprzez precyzyjną nawigację, prognozy pogody
i dokładne mapy. Rynek usług związanych z przestrzenią kosmiczną z roku na rok
rośnie i jest coraz szerszy. Nie uda mi się go całego omówić w ramach niniejszego
opracowania, dlatego skupię się na najciekawszym obszarze usług satelitarnych,
który znajduje swoje zastosowanie w szeregu dziedzinach gospodarki, nauki i administracji. Obszarem tym jest wykorzystanie zobrazowań satelitarnych. Globalny
rynek zobrazowań wynosi ponad 2 mld dolarów. Setki satelitów optycznych
i dziesiątki radarowych non stop obserwują powierzchnię Ziemi. Do części z tych
obserwacji dostęp jest darmowy (w ramach europejskiego programu Copernicus),
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część danych jednak trzeba kupić. Nie jest to dziwne, bo usługi bazujące na danych
można z powodzeniem sprzedać. Od inteligentnego rolnictwa, przez zarządzanie
kryzysowe, kończąc na wywiadzie gospodarczym i badaniach zmian klimatu,
wszędzie tam trafiają przetworzone dane satelitarne.

Co to właściwie jest interdyscyplinarność?
dr Łukasz Lamża, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Jagielloński

Termin „interdyscyplinarność” stosowany jest dziś powszechnie – jest wręcz
słowem-wytrychem. W jednym z podręczników pada teza, że badania nad glebą są
z natury interdyscyplinarne, ponieważ wymagają wiedzy z zakresu geologii, biologii
i chemii. To niezaprzeczalnie prawda, jedna czy jednak po przyjęciu takiej perspektywy
nie okaże się, że wszystkie nauki i wszystkie badania są interdyscyplinarne? Czy
połączenie literaturoznawstwa z kulturoznawstwem albo geologii strukturalnej
z mineralogią jest już „interdyscyplinarnością”? Jak odległe muszą być łączone
przez nas dyscypliny, żeby można było mówić o interdyscyplinarności? W trakcie
wykładu przedstawiona zostanie mapa nauki, na której omówiona zostanie kwestia
„odległości” pomiędzy różnymi dyscyplinami, a także – na przykładach – problem
odnajdywania mostów pomiędzy tymi dziedzinami wiedzy, które tradycyjnie uważa
się za „odległe” od siebie, w szczególności dyscyplinami humanistycznymi i ścisłymi.
Omówiony zostanie także problem konfliktu pomiędzy żargonami różnych dyscyplin.

Sezonowy akumulator ciepła dla celów ogrzewania pomieszczeń
wykorzystujący przemiany termochemiczne
zasilany energią z OZE” (SEASTOR)
Łukasz Bondar, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Anna Włodarczyk, PGE Polska Grupa
Energetyczna S.A.
Projekt SEASTOR realizowany był w ramach Działania 1.2: Sektorowe programy

B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przez konsorcjum
w składzie: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (Lider Konsorcjum) oraz PGE
Polska Grupa Energetyczna S.A. (członek Konsorcjum). Celem projektu było opracowanie innowacyjnej technologii pozwalającej na magazynowanie nadmiaru energii
promieniowania słonecznego w okresie letnim i jej wykorzystanie podczas sezonu
grzewczego przez zastosowanie termochemicznego akumulatora ciepła pracującego w cyklach sezonowych. W skład zrealizowanych i planowanych prac
badawczo-rozwojowych wchodziło m.in.: opracowanie materiału magazynującego
ciepło, opracowanie reaktora dla materiału, opracowanie systemu SEASTOR integrującego reaktor z systemem kolektorów słonecznych oraz systemem ogrzewania
wentylacyjnego dla domu jednorodzinnego, budowa instalacji pilotażowej wraz z jej
testami oraz opracowanie wytycznych do budowy seryjnej rozwiązania. W ramach
projektu przeprowadzona została analiza techniczno-ekonomiczna rozwiązania
uzupełniona o porównanie szacowanych kosztów CAPEX i OPEX systemu SEATOR
18
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z alternatywnymi szeroko dostępnymi technologiami grzewczymi domów jednorodzinnych (pompa ciepła, ciepło systemowe, nagrzewnica elektryczna). W celu osiągnięcia opłacalności dla odbiorcy końcowego rekomendowane jest przeprowadzenie
dalszych badań nad zwiększeniem względnej pojemności magazynowania materiału,
co przyczynić się może do ograniczenia kosztów i parametrów gabarytowych
reaktora, jak również poszerzenia potencjalnego rynku dla omawianego rozwiązania.

Wyzwania rynku mieszkaniowego i kredyty hipoteczne
Krzysztof Ostafiński, Dyrektor Programu Edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Treatnet – technologie bezpieczeństwa operatora dla klientów
w czasach COVID-19
Piotr Szczepanek, Dyrektor Pionu Systemów Sieciowych, Comp S.A.

Prowadzący prezentację wprowadzi słuchaczy w kwestie ochrony abonentów
świadczone przez operatorów telekomunikacyjnych. W czasach nowych technologii
Internetowych i gwałtownie wymuszonej (przez sytuację wokół COVID-19) zmiany
sposobu pracy i nauki przez sieć Internet, każdy klient ma prawo oczekiwać od
swojego dostawcy Internetu ochrony przed szczególnie zjadliwymi naruszeniami
szeroko rozumianego cyberpezpieczeństwa. Masowość użycia sieci Internet
powoduje, że obszar, w którym cyberprzestępcy poszukają swoich ofiar ogromnie
się rozrósł a w tym czasie klienci sieci nie nadążają za ich pomysłowością
i wyrafinowaną technologią ataków i wyłudzeń.
Dostępne na rynku narzędzia typu antywirus, IPS/ADS, APT/Sandbox czy DLP
koncentrują się na zapobieganiu infekcji w bardzo wąskim aspekcie technologii. Są
dla sieci milionów abonentów operatorów sieci Internet zbyt wolne a przede
wszystkim opierają się na technologiach „deep inspection”, podglądają treść
komunikacji klienta do sieci Internet a tego nikt sobie nie życzy. System Treatnet
jest rozwiązaniem, który nie naruszając prywatności i poufności korzystania z sieci
Internet wykrywa zainfekowanych użytkowników i chroni ich przed phishingiem
i wykrywa zainfekowanych malware. System umożliwia redukcję obecnie szacowanego średniego czasu na wykrycie infekcji (TTD Time To Detect) z ponad 100 dni, do
kilku godzin, od chwili aktywacji złośliwego oprogramowania. Treatnet wpisuje się
także do nowej kategorii systemów typu anty ransomware. Produkt składa się
z zaawansowanych modułów odpowiedzialnych za kolekcję danych, analizę i procesowanie wykrytych zdarzeń. System Treatnet przewidziany jest zarówno dla dużych
odbiorców (operatorzy telekomunikacyjni), ale także dla firm dbających o jakość
i bezpieczeństwo użytkowników swoich sieci.
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OBSZAR NAUK HUMANISTYCZNYCH
Analiza wartościowań w komunikatach prasowych
z użyciem słowników specjalistycznych
Łukasz Borchmann, borchmann@rainfox.org, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
Michał Jankowski, mjank@amu.edu.pl, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
Piotr Wierzchoń, wierzch@amu.edu.pl, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Referat opisuje metody analizy tekstu w celu wykrycia pozytywnego lub
negatywnego wydźwięku. W analizie tego wydźwięku (sentiment analysis) wyróżnia
się poziomy, na których może być on badany: poziom dokumentu (document-level
sentyment classification); poziom zdania (określenie czy zdanie ma pozytywny,
negatywny czy neutralny wydźwięk) itp. Detekcję wartościowania można zautomatyzować, odwołując się do zdeklarowanych uprzednio danych stylistycznych. Do
dużych i obiecujących słowników języka polskiego, które można wykorzystać przy
powiększaniu bazy materiałowej na potrzeby modeli rozstrzygających o wydźwięku
analizowanego tekstu należy wielotomowy „Słownik polskich leksemów potocznych”, pod red. W. Lubasia. Uwzględnienie danych ujętych w tym typie słownika
dla modelu detekcji sentymentu znacznie poprawia automatyczną detekcję
wartościowań. Kolejna grupa rozważanych rozwiązań w zakresie klasyfikacji
wydźwięku bazuje nie na przykładach preparowanych, pozyskanych ze Słowosieci,
ale większej próbie danych. Referat opisuje przebieg i wyniki tych badań.

Archeologia i etnologia wobec sprawy ochry
Julia Kościuk-Załupka, ju.kosciuk@gmai.com, Instytut Archeologii, Wydział Historyczny,
Uniwersytet Jagielloński, https://archeo.uj.edu.pl

Podejmowanie tematyki, związanej z użytkowaniem ochry w czasach prehistorycznych wymaga podejścia multidyscyplinarnego. W przypadku badań nad społecznościami, które nie znały pisma, metody archeologiczne stanowią podstawę.
Jednak z uwagi na fragmentaryczność zachowanego materiału, w połączeniu
z problemami interpretacyjnymi, coraz częściej sięga się po możliwości, oferowane
przez nauki pokrewne.
Jednym z narzędzi, służących pełniejszej interpretacji materiału archeologicznego, są porównania do zebranej dokumentacji etnograficznej. Dzięki ogólnemu
podobieństwu zachowań ludzkich, możliwe jest odnalezienie wspólnych wzorców
i powiązań między społeczeństwami obecnymi i dawnymi. W przypadku ochry, na tej
postawie pojawiło się kilka interesujących hipotez. Między innymi, zainteresowano
się właściwościami tego minerału i związanymi z nim możliwościami ochronnymi —
zarówno przed owadami, jak i promieniowaniem ultrafioletowym. Następnie,
porównano ślady archeologiczne z etnograficznie udokumentowanymi narzędziami,
służącymi do wyprawiania skór. Uzyskane efekty są bardzo obiecujące i rzutują
pozytywnie na przyszłe, rozszerzone badania w tym kierunku.
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Autonomia w nauce języka obcego –
jak ją uzyskać i dlaczego jest tak ważna?
Magdalena Licznerska, magdalena.licznerska@phdstud.ug.edu.pl, Szkoła Doktorska Nauk
Humanistycznych i Społecznych, Uniwersytet Gdański, sd.ug.edu.pl

Pojęcie autonomii w nauczaniu języków obcych pojawiło się wraz z projektem
Rady Europy, poświęconym nauczaniu języków nowożytnych i od początku nowego
stulecia jest jedną z najistotniejszych kwestii w teorii i praktyce nauczania języków
obcych. Liczne publikacje pokazują mnogość interpretacji autonomii oraz sposobów
jej rozwijania na poszczególnych etapach edukacji. Autonomię można najogólniej
zdefiniować jako zdolność do przejmowania kontroli nad własnym uczeniem się.
Nie jest to metoda uczenia się, ale atrybut podejścia osoby uczącej się do zdobywania wiedzy. Z pewnością należy ją postrzegać w sposób wielowymiarowy, jako że
przyjmuje ona różne formy w poszczególnych kontekstach uczenia się. Nadrzędnym
celem wystąpienia jest promowanie autonomicznego procesu kształcenia językowego,
ze szczególnym uwzględnieniem warunków niezbędnych do osiągnięcia i rozwoju
autonomii oraz szeregu korzyści, jakie ze sobą niesie. Analiza literatury glottodydaktycznej posłuży do ustalenia, co badania mówią o autonomii, tak aby ci,
którzy chcą ją rozwijać, mogli podjąć świadomą praktykę. Celem rozważań jest więc
zwrócenie uwagi na to, że autonomia powinna być traktowana zarówno jako
zdolność i gotowość uczniów do aktywnego przejęcia odpowiedzialności za własny
proces akwizycji, jak i gotowość dydaktyka do podjęcia wyzwania i stworzenia
uczniom warunków do rozwoju takich postaw, wychodząc poza szablonowe ramy
instytucjonalne. Dalsze upowszechnianie idei autonomii oraz podkreślanie jej
ważności i wynikających z niej korzyści niewątpliwie wpływa na wzrost efektywności kształcenia językowego.

Badania w nurcie law and literature, a nauczanie
prawniczego języka obcego osób niebędących prawnikami
Alicja Bańczyk, alicja.banczyk@uj.edu.pl, Instytut Filologii Romańskiej, Wydział Filologiczny,
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Nurt badań law and literature narodził się w Stanach Zjednoczonych w pierwszej
połowie XX wieku. Jest to interdyscyplinarna dziedzina nauki łącząca badania nad
prawem i analizę literaturoznawczą. Badania w tym nurcie zakładają z jednej strony
analizę literackich przedstawień zagadnień prawnych (law in literature), a z drugiej –
obserwację tekstów prawnych i prawniczych w ich literackim wymiarze (law as
literature).
W Polsce prąd ten wciąż pozostaje mało rozpowszechniony. Wydaje się jednak,
że może być on nie tylko niezwykle interesującym polem badań dla specjalistów
z dziedziny prawa czy literaturoznawstwa, ale również stanowić wartościowy punkt
wyjścia dla nauczania prawniczego języka obcego osób niebędących prawnikami.
Skutecznie wyjaśnienie specyfiki języka prawnego i prawniczego temu kręgowi
osób ma wielkie znaczenie wobec faktu, że są to często filolodzy, którzy, pomimo
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braku wykształcenia prawniczego, będą w przyszłości zajmować się tłumaczeniami
tekstów specjalistycznych z dziedziny prawa.
W planowanym wystąpieniu przedstawione zostaną najpierw ogólne założenia
badań w nurcie law and literature, a następnie ukazane będzie, w jaki sposób metody
wypracowane w tym nurcie badawczym mogą posłużyć do objaśniania zagadnień
prawnych osobom, które nie znają podstawowych założeń tej dziedziny. Analiza
zostanie dokonana na podstawie przykładów pochodzących z języka francuskiego,
którego tłumacze są obecnie jednymi z najbardziej poszukiwanych ze względu na
rozwój prawa unijnego i osłabienie znaczenia języka angielskiego.

Bariery ekonomiczne w dostępie do tekstów kultury popularnej
Andrzej Graul, andrzej.graul@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe „Koło Naukowe Młodych
Krytyków”, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski, www.uwr.edu.pl

Wystąpienie ma na celu analizę różnorodnych barier ekonomicznych stanowiących utrudnienie w dostępie do współczesnych tekstów kultury popularnej. Jest
poprowadzone w kontekście zjawisk „kultury uczestnictwa” i „konwergencji mediów”
Henry’ego Jenkinsa. W tym celu w referacie przedstawione i przebadane zostają
zjawiska takie jak: wszechobecność popkultury w scyfryzowanym świecie XXI
wieku; różne rodzaje uczestnictwa w kulturze popularnej wraz z omówieniem
koncepcji „kultury uczestnictwa” i „konwergencji mediów” Henry’ego Jenkinsa;
istnienie społecznego doświadczenia tekstu kultury oraz, ostatecznie, przyczyny,
przykłady i konsekwencje występowania barier ekonomicznych ograniczających
możliwość współczesnego społecznego doświadczenia kulturowego. Wystąpienie
umocowane jest w dwóch kontekstach: pierwszym jest obecna na czas wystąpienia
pandemiczna „nowej normalność”, niepozostająca bez wpływu na sposoby dystrybucji
tekstów kultury popularnej i uwydatniająca istnienie licznych i wielopoziomowych
barier ekonomicznych w dostępie do popkultury. Drugim kontekstem jest wpływ
dzisiejszego późnego kapitalizmu cechującego się hiperkonsumpcjonizmem i agresywną komodyfikacją rzeczywistości.

Etyczna interpretacja tezy 6.54 (tzw. drabiny) Ludwiga Wittgensteina
Adam Jank, adamjank8@gmail.com, Koło Naukowe Filozofów UG, Instytut Filozofii, Wydział
Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański

W pracy zaproponowano etyczną interpretację tezy 6.54 (tzw. drabiny)
z „Traktatu logiczno-filozoficznego” Ludwiga Wittgensteina. Odczytano ją jako
rozwinięcie podziału na to, co można powiedzieć, a to, co można jedynie pokazać
w filozofii, a także jako nawiązanie do etycznej treści „Traktatu”, na której istnienie
Wittgenstein zwrócił uwagę w liście do wydawcy dzieła. W pracy skorzystano
z krytycznej lektury opublikowanych tekstów Ludwiga Wittgensteina, jego notatek
i korespondencji, a także szczegółowo odniesiono się do dwóch wzorcowych
opracowań tej myśli: 1) odczytania zdecydowanego, proponowanego przez Corę
Diamond i Jamesa Conanta, oraz 2) odczytania standardowego, którego autorem
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jest Peter Hacker. Najpierw przedstawiona została sama teza 6.54 i osadzono ją
w kontekście całości dzieła, następnie przedtsawiono główne interpretacje Traktatu:
1) logiczno-lingwistyczną, 2) metafizyczną, 3) standardową oraz 4) zdecydowaną,
skupiając się na dyskusji między zwolennikami interpretacji zdecydowanej
(terapeutycznej), a tym, jak do ich stanowiska odnosi się Peter Hacker, główny
autor interpretacji standardowej. Następnie zaproponowano własną interpretację
tezy 6.54, odwołującą się do etycznego wymiaru dzieła. Zwrócenie uwagi na ukryty
etyczny wymiar „Traktatu” pozwala lepiej zrozumieć sens tego dzieła, a propozycja
Wittgensteina, sugerująca, że pewne tezy filozoficzne można jedynie pokazać,
warta jest zastosowania do rozwiązywania problemów filozoficznych także
w kontekście innym niż dyskusje wokół „Traktatu”.

Filozofia dla Śląska
Krzysztof Homa, krzysztof.homa@ignatianum.edu.pl, Akademia Ignatianum Kraków

Celem referatu jest zastanowienie się nad filozofią stosowaną w rozwiązaniach
dotyczących przestrzeni poprzemysłowej na Śląsku. Jest to próba ubogacenia
spojrzenia o intuicje pochodzące z zakresu nauk humanistycznych. W filozofii
często zadajemy sobie pytania. Również ten referat zawiera wiele pytań? Wskazuje
też pewne kierunki refleksji. Co zrobić, aby na Śląsku można było dobrze żyć? Czy
rozwiązania dotychczas proponowane oparte są o właściwą filozofię? Czy problemy
ekonomiczne i społeczne można rozwiązywać przy pomocy samej filozofii? Co jest
prawdziwa wartością? Węgiel? Powstająca przestrzeń? Człowiek? Czasoprzestrzeń
Śląska? Czy pusta przestrzeń jest obciążeniem, czy też możliwością? Jak pomóc
Śląskowi odnaleźć swój czas, swój Kairos? Czy grafen uratuje Śląsk? Dla bardziej
efektywnego wykorzystania przestrzeni poprzemysłowej, szczególnie podziemnej,
potrzebna jest nowa filozofia i nowa wizja Śląska. Śląsk powinien być postrzegany
jako pewna całość, każda inwestycja a szczególnie budowa i eksploatacja kopalń
powinna być widziana jako działalność polegająca na inteligentnej wymianie
surowca na wysoko przetworzoną inteligentną tkankę. Interwencja człowieka
byłaby podobna do operacji na żywym organizmie ziemi. Warunkiem powodzenia
jest znajomość budowy organizmu (wielowymiarowe mapy a z czasem i skany
skorupy ziemskiej). Ważny jest cel; zachowanie życia przestrzeni w swoim czasie.
Uszanujmy czasoprzestrzeń Śląska!

Historia dzieciństwa – od średniowiecza do współczesności
Ariana Fabiszewska, ariana.fabiszewska@uw.edu.pl, Katedra Hungarystyki, Wydział Neofilologii,
Uniwersytet Warszawski, https://neofilologia.uw.edu.pl/ kierunki-studiow/katedra-hungarystyki/

Dziecko i dzieciństwo to konstrukt tak znany, że trudno sobie wyobrazić, że
odkrycie dzieciństwa i wyróżnienie dziecka jako jednostki znacząco różnej od
dorosłego nastąpiło dopiero u schyłku XIII wieku. Zagadnienie dziecka i dzieciństwa przez lata nie istniało w kulturze europejskiej i było pomijano zarówno
w sztuce, filozofii, jak i w społeczeństwie. Dziecko postrzegano jako niepełno26
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wartościową istotę, miniaturę dorosłego człowieka, a dzieciństwo uważano za okres
przejściowy, szybko przemijający i nie warty zapamiętania. Dzieckiem przestawało
się być już w wieku 7 lat. To XVII wiek jest momentem w którym dziecko zostaje
zauważone i zdobywa w rodzinie pozycję o jakiej nie mogło marzyć nigdy wcześniej
i tak pozostaje do dziś. Celem pracy jest przedstawienie ewolucji konstruktu
dzieciństwa od średniowiecza, aż po wiek XX. W tym celu zostaną przedstawione
wyniki badań uznanych naukowców takich jak Phillipe Aries, Lloyd de Mause,
Jacques Le Goffa czy Ellen Key. Zostanie zaprezentowana również romantyczna
afirmacja dziecka, młodopolska fascynacja nim oraz całkowita rewolucja w badaniach nad dzieckiem i dzieciństwem, którą przyniósł wiek XX.

Instytucja małżeństwa w Kościołach tradycji asyryjskiej
w pismach kanonicznych biskupa Mār ‘Abdīšō‘ (+1318)
Michael Abdalla, masatur@amu.edu.pl, Zakład Badań Porównawczych nad Kulturą, Wydział
Neofilologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Mirosław Rucki, m.rucki@uthrad.pl, Wydział
Mechaniczny, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Praca przedstawia analizę pracy średniowiecznego pisarza asyryjskiego, biskupa
Mār ‘Abdīšō‘ (+1318), dotyczącej instytucji małżeństwa w Kościele Asyryjskim.
Przeprowadzenie analizy wymagało zastosowania nie tylko podejścia analitycznego
charakterystycznego dla literaturoznawstwa, ale też odwołania się do językoznawstwa (badane dokumenty zostały napisane w języku syriackim), kulturoznawstwa,
historii, a także religioznawstwa, gdyż badany temat został ujęty w pismach
o charakterze religijnym. Zbadano trzy dzieła biskupa Mār ‘Abdīšō‘ traktujące
o małżeństwie: 1) Kunnāšā psīqāyā d-qanōnē sunhādiqāyē (Zwięzły zbiór kanonów
synodalnych), zwany Nomokanonem, 2) Ṭukkās dīnē ‘ettānāyē (System praw
dyscypliny kościelnej) i 3) Margānītā (Perła). Zbiór ten został zatwierdzony przez
synod Kościoła Asyryjskiego, zwołany przez patriarchę Tymoteusza II w roku 1318,
czyli w roku śmierci autora, i poza nielicznymi modyfikacjami obowiązuje do dziś.
Interesującym aspektem badań jest odnotowanie, że np. jednożeństwo było
charakterystycznym elementem kultury Asyryjczyków już nawet w okresie
sumeryjskim (połowa III tysiąclecia p.n.e.), a w czasach kalifatu zachowanie
wierności jednej tylko małżonce wymagało nieraz odwagi cywilnej. Mār ‘Abdīšō‘
był ostatnim z wielkich pisarzy asyryjskich, dlatego jego twórczość zasługuje na
szczególną uwagę literaturoznawców, językoznawców, historyków i religioznawców.

Interdyscyplinarne badania w zakresie literatury i architektury –
szanse i możliwości
Aleksandra Jarocka-Mikrut, jarocka.aleksandra@gmail.com, Szkoła Doktorska, Katolicki
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jednym z pierwszych pytań stawianych przedstawicielom nauki jest to, dotyczące
dziedziny, w ramach której prowadzą swoje badania. Wspomniana kwestia stanowi
również ważny element zabiegania o źródła finansowania prac badawczych.
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Powyższe aspekty wpływają na powszechne zainteresowanie badaczy zagadnieniami
relacji dziedzin oraz ich wzajemnych interakcji.
Literaturoznawstwo i architektura pozornie mogą sprawiać wrażenie niepowiązanych dyscyplin naukowych. Prowadzone do tej pory badania dowiodły jednak, iż
wykazują one znaczące podobieństwa i analogie, umożliwiając tym samym
realizację szeroko pojętych analiz w zakresie ich wzajemnych zależności, zarówno
w kontekście badań komparatystycznych, jak również intermedialnych.
Celem niniejszej prezentacji jest popularyzacja badań interdyscyplinarnych,
przedstawienie wzajemnych korelacji literatury i architektury, aktualnego stanu
badań oraz stosowanej obecnie terminologii w zakresie relacji wspomnianych dziedzin.
Odrębny element wystąpienia stanowi wskazane wynikających z powyższych aspektów
szans i możliwości dla każdej z nich.

Interdyscyplinarne narzędzia badawcze w translator studies
na przykładzie biografii translatorskiej Józefa Paszkowskiego
Karolina Siwek, karolina.siwek@onet.eu, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana
Długosza w Częstochowie

Przyzwolenie na korzystanie z narzędzi z różnych dyscyplin w badaniach nad
przekładem literackim nastąpiło w ósmej dekadzie XX wieku po opublikowaniu
przez wiedeńską translatolożkę Mary Snell-Hornby przełomowego tomu
„Übersetzungswissenschaft, eine Neuorientierung: zur Integrierung von Theorie
und Praxis“ (Tübingen 1986), jednoznacznie opowiadającego się za interdyscyplinarnością przekładoznawstwa jako sine qua non nauk o przekładzie, co
przyczyniło się do rozwoju tej dziedziny, umożliwiając poszerzenie dotychczasowych
perspektyw badawczych, a przede wszystkim ugruntowanie translatologii (nauk
o przekładzie/przekładoznawstwa) jako samodzielnej dyscypliny naukowej. Celem
tego referatu jest implementacja interdyscyplinarnych narzędzi badawczych
z socjologii oraz biografistyki przy opracowywaniu biografii translatorskiej Józefa
Paszkowskiego – polskiego XIX-wiecznego tłumacza, który zasłynął przekładem
Hamleta i Fausta. Przygotowanie biografii translatorskiej, a następnie analiza aspektów
pozatekstowych jest możliwa dzięki zastosowaniu Teorii pola, narzędzi biograficznych oraz metody historycznej. Zastosowanie interdyscyplinarnych narzędzi
badawczych pozwoliło zbadać sytuację Paszkowskiego jako tłumacza literackiego
oraz zrozumieć jego decyzje i wybór strategii translatorskich, a w szerszej perspektywie
przyczynia się do wzbogacenia historii przekładu literackiego – szczególnie w ramach
translator studies – poprzez rekonstrukcję historii tłumacza literackiego w Polsce.

Interdyscyplinarność w badaniu teatru telewizji
na przykładzie spektakli TV Henryka Baranowskiego
Magdalena Nowacka-Flakiewicz, nowacka82@gmail.com, MWM MEDIA Sp. z o.o.

Teatr telewizji powinien być badany międzydziedzinowo, zważywszy na
dynamizm współczesnych przemian historyczno-społeczno-kulturowych, a także
technologicznych. Zmiany zachodzące w systemach komunikacji pokazują, iż
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większość nadawanych i odbieranych modułów to komunikaty mieszane, wykorzystujące różne systemy semiotyczne. Coraz większe znaczenie mediów i rosnąca siła
przekazów audiowizualnych powoduje, że interlokutor jest w ciągłym procesie
nadawania znaczeń. Wielokanałowość komunikacji zmusza do przyjęcia otwartej
postawy metodologicznej, którą daje interdysplinarne badanie. Teatr Telewizji
trzeba analizować poprzez telewizję jako medium, jej prawa kreacji i odbioru. Jako
gatunek, przeplata wpływy telewizji, filmu i teatru oraz prezentuje mnogość form
artystycznego wyrazu. Telewizyjne widowisko dramatyczne jest wyzwaniem
badawczym na poziomie analizy medioznawczej, antropologicznej, kulturoznawczej,
literaturoznawczej, teatrologicznej, filmoznawczej i estetycznej. Teatr telewizji
w opisie naukowym jest wciąż słabo zgłębiony. Badania naukowe nad tym hybrydowym ewenementem muszą być międzydziedzinowe. Interdyscyplinarność jako
współczesny fenomen pokazuje, iż nie ma takiej dyscypliny, która byłaby w całości
odizolowana od innych. Teatr telewizji poddany zostanie analizie jako autonomiczny
gatunek, który powstał na przecięciu trzech systemów estetycznych: teatralnego,
filmowego i telewizyjnego, tworząc unikatowy język komunikacji, w tym przypadku –
Henryka Baranowskiego.

Jak stworzyć tłumacza idealnego: interdyscyplinarność i specjalizacja
w kształceniu i samokształceniu tłumaczy tekstów nieliterackich
Iwona Borys, iwona.borys@uwm.edu.pl, Katedra Języków Wschodniosłowiańskich, Instytut Językoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, http://wh.uwm.edu.pl/kjw

Tłumaczenie jako akt komunikacji międzykulturowej stanowi zjawisko interdyscyplinarne w wysokim stopniu, jednak ze względu na jego zewnętrzny,
postrzegalny aspekt jest kojarzone przede wszystkim z operacjami odbywającymi
się na poziomie językowym. Nic więc dziwnego, że w procesie kształcenia tłumaczy
edukacja skierowana na naukę języka odgrywa podstawową rolę. Tradycyjnie
przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza tekstów nieliterackich (specjalistycznych) było i nadal jest powiązane z edukacją realizowaną najczęściej
w ramach odrębnych specjalności i specjalizacji tłumaczeniowych na kierunkach
filologicznych i pokrewnych. O ile kształtowanie umiejętności i nawyków ściśle
związanych z pracą tłumacza stanowi istotny element takich studiów, to szeroki
zakres wiedzy merytorycznej, bez której tłumaczenie nie jest możliwe, jest marginalizowany, a najczęściej prawie całkowicie pomijany. Nawet cykl zajęć z podstaw
języków specjalistycznych nie wypełnia tej luki, ponieważ celem tego rodzaju
edukacji jest głównie dostarczenie wiedzy (podstawowej) odnoszącej się do
ekwiwalencji elementów oznaczających przy równoczesnym marginalizowaniu
signifié. W niniejszych rozważaniach podjęto próbę analizy możliwości ukierunkowania kształcenia tłumaczy w taki sposób, aby zrównoważyć ową ewidentną
dysproporcję. Przedstawiono również możliwości i kierunki samokształcenia
aktywnych zawodowo tłumaczy tekstów nieliterackich, którzy zrealizowali tradycyjną
ścieżkę edukacji translatologicznej.
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Kobiety i Holokaust –
interdyscyplinarne podejście w badaniach nad Zagładą
Aleksandra Bak-Zawalski, Aleksandra.Bak@germanistik.uni-giessen.de, Arbeitsstelle Holocaustliteratur, Institut für Germanistik, Justus-Liebig-Universität Gießen, https://www.unigiessen.de/
fbz/fb05/germanistik/institut/kooperationen/internkooperationen/h

Od lat 80. badacze zaczęli bardziej koncentrować się na kobiecych doświadczeniach
związanych z Holokaustem, które wcześniej były marginalizowane lub pomijane.
Skupienie uwagi na szczególnej sytuacji kobiet pozwoliło wreszcie na uzupełnienie męskiego doświadczenia, do niedawna uznawanego za uniwersalne, o perspektywę specyficznie kobiecą (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii cielesności,
seksualności, kobiecego doświadczenia i jego zapisu).
W odniesieniu do analizy kobiecej literatury Holocaustu na uwagę zasługują
modele definiowania kobiecości wyróżnione przez Elaine Showalter, tj. model
psychoanalityczny oraz kryterium „odmiany kulturowej”.
Niezwykle istotnym głosem odnośnie wprowadzenia kategorii gender do badań
nad Holocaustem jest tekst „weiter leben. Eine Jugend” (1992) autorstwa niemieckojęzycznej pisarki żydowskiego pochodzenia Ruth Klüger, mający na celu nie tylko
ukazanie specyfiki kobiecego doświadczenia ale również tropienie różnych form
dyskryminacji kobiet, wątków patriarchalnych, mizoginicznych oraz utrwalonych
stereotypów. Wykluczenie ze względów płciowych pisarka porównuje do dyskryminacji rasowej. Oba wymiary wykluczenia nakładają się na siebie w narracji Klüger,
ujawniając w konfrontacjach ze złem i autorytaryzmem narodowo-socjalistycznym
ważne konsekwencje dla debaty o feministycznym wymiarze Holokaustu.

Kradną kucharce naczynia: migracja nazw naczyń powszechnego
użytku i ogólnego przeznaczenia w rejony specjalnych użyć i zastosowań
Katarzyna Nowak, k.nowak31@uw.edu.pl, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Uniwersytet
Warszawski

Celem referatu jest przedstawienie nazw naczyń i narzędzi kuchennych, które są
ponadto wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu (np. w piwowarstwie,
hutnictwie, górnictwie, aptekarstwie, przemyśle chemicznym). Materiał źródłowy
pozyskano dzięki ekscerpcji Słownika języka polskiego pod red. J. Karłowicza, A.A.
Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego, tzw. Słownika warszawskiego. Omówiono nazwy
takie jak: beczka, tygiel, hołowiczanka, ampułka, dziobanka, balon, bomba itd.
W prezentacji wskazano genezę tych wyrazów, ich obecność w innych źródłach
leksykograficznych, w przysłowiach i frazeologii. Wyodrębniono również nazwy,
które zmieniły znaczenie, bo ich desygnaty wyszły z użycia lub zmieniły funkcję.
Przedmiotem zainteresowania są także połączenia wyrazowe, wskazujące
dokładnie przeznaczenie konkretnych naczyń (np. beczka na kapustę, beczka na
piwo/wino), a także synonimia (np. drożdżarka, hołowniczanka) i polisemia. Wśród
tych nazw są zarówno wyrazy rodzime, jak i obce (np. beczka, ampułka, kielich).
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Kto mówi językiem prawnym? Język prawny jako język specjalistyczny
Łukasz Piosik, lukpio@st.amu.edu.pl, Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego
i Onomastyki, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, http://polszczyzna. amu.edu.pl/

Język prawny jest przedmiotem licznych dociekań językoznawczych i teoretycznoprawnych. U podstaw tych dociekań leży próba odpowiedzi na pytanie czym
jest język prawny. Mimo obszernej literatury dotyczącej powyższego pytania
i rozmaitych odpowiedzi, wiele kwestii szczegółowych nie doczekało się satysfakcjonującego wyjaśnienia. Spośród nich na szczególną uwagę zasługuje problem
uznania języka prawnego za język specjalistyczny.
W pierwszej części wystąpienia zaproponowano definicję języka specjalistycznego. Ponadto analizie krytycznej poddane zostały twierdzenia dotyczące
tytułowej kwestii formułowane przez takich badaczy, jak Bożena Hałas, Tomasz
Gizbert-Studnicki czy Jerzy Pienkos. Analiza ujawniła słabości proponowanych
rozstrzygnięć wynikające z niekonsekwentnego wykorzystywania terminów
naukowych. W drugiej części wystąpienia odpowiedziano na pytania, na czym polega
posługiwanie się językiem prawnym oraz w jakim sensie można mówić o nim jako
o języku specjalistycznym. Refleksja objęła w szczególności problem różnicy
między językiem prawnym a innymi językami specjalistycznymi.
Rozważania prowadzone za pomocą metody pragmalingwistycznej oraz metody
analizy pojęciowej doprowadziły do wniosku, że język prawny jest językiem
specjalistycznym jedynie przy pewnym rozumieniu pojęcia specjalistyczności oraz
pozwoliły w nowy sposób scharakteryzować to pojęcie w odniesieniu do języka
prawnego.

Lingwistyka kryminalistyczna jako interdyscyplinarna dyscyplina
naukowa z pogranicza nauk prawnych, kryminalistyki i językoznawstwa – geneza, przedmiot badań i wiodące ośrodki badawcze
Olga Pankalla, olga.pankalla1@gmail.com

W referacie przedstawiono specyfikę lingwistyki kryminalistycznej jako młodej –
zwłaszcza w Polsce – dyscypliny naukowej o charakterze interdyscyplinarnym,
łączącej dokonania nauk prawnych, kryminalistyki oraz językoznawstwa. Przeprowadzono kwerendę anglojęzycznej literatury przedmiotu wraz z podjęciem próby
jej translacji i adaptacji w języku polskim, w wyniku której przybliżono genezę
dyscypliny, określono przedmiot badań i wskazano wiodące ośrodki badawcze
w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. Dokonano zarysu kwestii statusu
prawnego opinii biegłego językoznawcy jako środka dowodowego na gruncie
ustawodawstwa i praktyki orzeczniczej krajów anglosaskich. Nacisk położono na
kluczowe dla rozwoju dyscypliny postępowania sądowe i sporządzone w ramach
postępowań opinie biegłych. W konkluzjach uwzględniono differentia specifica
lingwistyki kryminalistycznej w Polsce i zawarto postulat rozpowszechniania
wiedzy o potencjale dowodowym analiz językoznawczych dokonywanych na
potrzeby postępowania sądowego.
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Nauczanie dzieci i młodzieży twórczego i kreatywnego myślenia
kluczem do rozwoju
Monika Bujewska, mb370496@wp.pl, kierunek pedagogika na WSB w Bydgoszczy

Uczenie dzieci i młodzieży twórczego myślenia jest bardzo ważne. Powoduje, że
uczeń potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji. Kreatywność sprawia, że uczniowie
wychodzą poza horyzonty i utarte schematy. Coraz częściej przekonujemy się, że
szkoła herbartowska i nauczanie pamięciowe nie sprawdza się w edukacji.
Zapamiętywanie regułek sprawia, że uczniowie zapamiętują treści – tylko do
sprawdzianu. Po zaliczeniu pracy klasowej bardzo często zdarza się, że wiedza staje
się ulotna. Wdrożenie do zajęć dydaktycznych kreatywnego myślenia spowoduje, że
treści dydaktyczne na długo pozostaną w pamięci oraz cały proces edukacyjny
będzie zachodził w sprzyjających warunkach. Jak wiadomo – nauka powinna być
dla uczniów czymś przyjemnym. Trzeba przełamać schematy i podejmować
działania, które spowodują, że nauka będzie czymś przyjemnym. Proces twórczy
jest procesem psychicznym, który prowadzi uczniów do powstania czegoś nowego.
Wyróżniamy następujące etapy procesu twórczego: preparacja, inkubacja, iluminacja
oraz weryfikacja. Zasady rozwijania twórczego potencjału wg Szmidta zakłada
następujące zasady: facylitacji, kontraktu grupowego, ludyczności, rozwijania autonomicznej motywacji, wzmacniania procesu twórczego, przeciwdziałania przeszkodom
oraz osobistej twórczości nauczyciela. Chciałabym przedstawić metody heurystyczne
w rozwijaniu potencjału do których należą: metody analityczne, intuicyjne oraz
elektryczne.

Negatywna wizja kwiatów w hiszpańskich, polskich oraz włoskich
wyrażeniach frazeologicznych
Wiktoria Gołaś, wiktoria.g2525@gmail.com, Instytut Neofilologii, Wydział Humanistyczny,
Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej, www.umcs.pl

Choć wyrażenia frazeologiczne powstały wraz z pojawieniem się języka, warto
podkreślić, że frazeologia jako oddzielna dyscyplina naukowa istnieje dopiero od
połowy XX wieku. W Hiszpanii nowy dział językoznawstwa wzbudził bardzo duże
zainteresowanie wśród lingwistów, czego owocem są liczne dzieła poświęcone
analizie i klasyfikacjom frazeologizmów z tego kręgu kulturowego. W obrębie
frazeologii powstało wiele badań kontrastywnych, do których zalicza się także ta
praca. Jej celem jest wyodrębnienie hiszpańskich związków frazeologicznych
nacechowanych negatywnie, zbudowanych wokół co najmniej jednego elementu
językowego określającego kwiat oraz zestawienie ich ze stosownymi ekwiwalentami w języku polskim i włoskim. Aby przeprowadzić analizę porównawczą
poddano badaniu definicje wybranych wyrażeń, ich strukturę wewnętrzną, rejestr
użycia, a także typologię. Ponadto, w celu lepszego zrozumienia każdego z zaprezentowanych frazeologizmów, przedstawiono ich przykładowe użycia w kontekście.
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Prosta spółka akcyjna, jako alternatywa dla spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością – szansa, czy ryzyko?
Jakub Styrna, jakub.styrna@interia.pl, Kolegium Ekonomii Finansów i Prawa, Instytut Prawa,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Najbardziej popularną formą działalność gospodarczej od lat pozostaje spółka
z o.o. Zalety tej formy organizacyjno-prawnej to przede wszystkim minimalizacja
ryzyka udziałowców, dzięki wyartykułowanej w ustawie zasadzie na podstawie,
której wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Zalet oczywiście jest
więcej, niemniej jednak w kontekście tytułowego pytania należy zwrócić szczególną
uwagę, że ustawodawca wielokrotnie podejmował zabiegi legislacyjne zmierzające
do uatrakcyjnienia spółki z o.o. Przykładem powyższego jest chociażby obniżenie
na mocy ustawy z 2008 r. wysokości minimalnego kapitału zakładowego, co
niewątpliwie miało na celu zwiększenie atrakcyjności omawianej formy organizacyjno-prawnej. Istotne zmiany zostały także dokonane na mocy ustawy z 2011 r.
przez wprowadzenie regulacji umożliwiającej utworzenie spółki z o.o. przy
wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym.
Niewątpliwie obie przywołane wyżej reformy wychodziły naprzeciw oczekiwaniom
przedsiębiorców oraz miały na celu zwiększenie rozwoju przedsiębiorczości. Warto
jednak postawić pytanie, na ile zabiegi te były skuteczne, skoro już na mocy ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. dokonano rewolucyjnej zmiany, polegającej na wprowadzeniu do
polskiego systemu prawnego nowej spółki kapitałowej, nazwanej prostą spółką
akcyjną. Wobec powyższego należy dokonać analizy porównawczej obu form
organizacyjno-prawnych oraz ocenić, czy PSA może w przyszłości wyprzeć spółkę
z o.o., czy też spółka ta z uwagi na mocną konkurencję w postaci spółki z o.o. nie
będzie wykorzystywana, a w konsekwencji stanie się spółką „martwą”.

Przegląd badań językoznawczych w zakresie samogłosek
w języku polskim w latach 1976-2021
Piotr Maleszewski, piotrkrzysztofmaleszewski@gmail.com, Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, amu.edu.pl

Wraz z rozwojem technologii zmienia się sposób analizy oraz perspektywa
badań w nauce. Dzięki coraz szerszemu dostępowi do informacji oraz dzięki
rozwojowi form komunikacyjnych możliwy jest dokładniejszy ogląd oraz klasyfikacja danych. Umiejętne wykorzystanie ery cyfryzacji wpływa na doprecyzowanie
przyjętych już tez oraz sprzyja nowym odkryciom. Językoznawstwo jest nauką
dynamicznie zmieniającą się pod wpływem społeczeństwa. Rozwój możliwości
badania zagadnień językoznawczych pozwala na doskonalenie analizy oraz
prowokuje do porównań nie tylko wyników, ale i rozwijających się metod. Celem
pracy „Przegląd badań językoznawczych w zakresie samogłosek w języku polskim
w latach 1976-2021” jest analiza metodyki badań nad samogłoskami występującymi
w języku polskim w latach 1976-2021. Oglądowi poddane zostaną przełomowe
w latach 70. XX wieku metody wypracowane przez prof. Łobacza i prof. Richter,
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a w późniejszych latach przez prof. Grażynę Demenko czy dr Agnieszkę Wagner.
Współcześnie ze względu na rozwijające się możliwości techniczne postęp w badaniu
samogłosek w języku polskim można postrzegać jako innowacyjny. Przegląd wypracowanych przez wybitnych językoznawców metod pozwoli na uporządkowanie
wiedzy zastanej oraz na sformułowanie pytań i problemów, które rozwinąć można
przy zastosowaniu nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych.

Rozumienie jako przedmiot obowiązku prawnego.
Problem normatywności definicji legalnych
Łukasz Piosik, lukpio@st.amu.edu.pl, Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego
i Onomastyki, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, http://polszczyzna.amu.edu.pl/

W polskiej literaturze teoretycznoprawnej żywy jest problem uznania definicji
legalnych, tj. definicji występujących w tekstach prawnych, za wypowiedzi wyrażające
normy prawne (bądź będące fragmentami tych norm). Kwestię tę badacze rozstrzygali
w różny sposób, w zależności od przyjętych założeń teoretycznych i celów badawczych. Za uznaniem normatywnego charakteru definicji legalnych opowiedzieli się
m.in. Zygmunt Ziembiński, Leszek Nowak, Maciej Zieliński. Przeciwne stanowisko
przyjęli natomiast m.in. Bronisław Wróblewski, Jerzy Lande oraz Jan Gregorowicz.
Autorzy podzielający pogląd o normatywnym charakterze definicji legalnych
charakteryzują je jako swoiste nakazy rozumienia.
W pierwszej części wystąpienia rozważania dotyczyć będą tego, w jakim sensie
rozumienie może być przedmiotem obowiązku prawnego, w szczególności zaś tego
czy rozumienie może wywoływać skutki prawne i stanowić naruszenie prawa.
W drugiej części wystąpienia sformułowana zostanie odpowiedź na pytanie, czy
definicje legalne mogą być uznawane za wypowiedzi wyrażające normy prawne (bądź
będące fragmentami tych norm). W tym kontekście rozważone zostaną konsekwencje
etyczne związane z tytułowym problemem oraz kwestia związku między zachowaniem uzewnętrznionym i wewnętrznym (myśleniem) z perspektywy prawa.

Strona internetowa parafii jako narzędzie nowej ewangelizacji
Artur Górski, gorski.artur@outlook.com, Katedra Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych, Wydział
Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, www.uksw.edu.pl

Obserwując otaczający świat i jego przemiany warto zastanowić się nad kwestią
ewangelizacji w cyberprzestrzeni, a także jej przeróżnych przejawach dostępnych
człowiekowi. Spośród wielu wyzwań, z jakimi musi się mierzyć Kościół katolicki
XXI wieku, jedno ma szczególny priorytet. Jest nim właśnie nowa ewangelizacja,
szczególnie w cyberprzestrzeni. Pod tym terminem kryje się szukanie rozwiązań
pozwalających duchownym dotrzeć do wiernych, którzy z różnych przyczyn
odwrócili się od Kościoła lub znacznie rozluźnili łączącą ich z nim więź. Kościół
wykorzystuje do tego nowoczesne środki przekazu, w tym media, ale przede
wszystkim Internet. Bardzo skutecznym narzędziem nowej ewangelizacji w ujęciu
lokalnym może być chociażby parafialna strona internetowa. Niniejsza praca ma
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podjąć refleksję nad kierunkami rozwoju stron internetowych i ich działaniem we
wspólnotach religijnych, jakimi są parafie. Celem pracy jest teoretyczna refleksja
w świetle nauczania Kościoła po Soborze Watykańskim II oraz przedstawienie
wniosków z obserwacji uczestniczącej o temacie wykorzystania strony internetowej
wspólnoty parafialnej w nowej ewangelizacji dla przekazu wiary chrześcijańskiej.

Technologia Low-code Enterprise Apps w ujęciu wpływu pandemii
COVID-19 na digitalizację polskich przedsiębiorstw
Paulina Turek, turekp@agh.edu.pl, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle, Wydział
Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
www.zdpb.agh.edu.pl

Pandemia COVID-19 bezpośrednio wpłynęła na wzrost digitalizacji polskich
przedsiębiorstw. Pandemia koronawirusa przyśpieszyła transformację cyfrową
wielu sektorów gospodarki, administracji, służby zdrowia i szkolnictwa. Po kilku
miesiącach trwania pandemii w Polsce rozpoczęła się „cyfrowa rewolucja”. Na nie
spotykaną dotąd skalę cyfryzowąły się zarówno mikro firmy, urzędy, a średnie
i duże przedsiębiorstwa nadal inwestowały w rozwój technologiczny. Z punktu
widzenia biznesowego zachwianie rynku spowodowało, że przedsiębiorcy napotkali
ogromne wyzwania w ujęciu organizacyjnym i technologicznym. W niniejszym
artykule autorka przedstawia wyniki badań przeprowadzonego na grupie ponad 200
firm z sektora przemysłowego przez Centrum Badawczo Rozwojowe Biostat,
których wyniki świadczą, że mimo kryzysu firmy planują inwestycje w coraz
bardziej zaawansowane rozwiązania technologiczne. Dane te zestawione zostały
w autorskimi badaniami oraz przeglądem literatury naukowej dotyczącymi wzrostu
zainteresowania innowacyjną technologia Low-Code Enterprise Apps, która
stanowi nowe rozwiązanie technologiczne odpowiadające na szybkie i elastyczne
dostosowywanie się infrastruktury przedsiębiorstw do zmian rynkowych. Czy zatem
można postawić hipotezę, że technologia ta stanie się kierunkiem rozwoju
przedsiębiorstw w Polsce?

Trzy warstwy tekstu literackiego: emocjonalna, narracyjna i kulturowa
interpretacja powieści Jim’a Thompson’a „Morderca we mnie"
Ewa Antoniak, ewa.antoniak.mail@gmail.com, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
www.kul.pl

Prezentacja skupia się na trzech sposobach, w jaki czytelnik fikcji literackiej
może analizować tekst powieści. Na przykładzie powieści Jim’a Thompson’a
„Morderca we mnie”, wystąpienie szczegółowo omawia emocjonalne, narracyjne
i kulturowe podejście do tekstu literackiego. Podejście emocjonalne wiąże się
z wytworzeniem specyficznej relacji emocjonalnej między czytelnikiem a fikcyjnym
mordercą. Odbiorca tekstu zostaje poddany swoistej manipulacji i jest zachęcany
do wejścia w relację z zabójcą poprzez sposób narracji, jak również bodźce empatyczne obecne w powieści. Kolejny rodzaj interpretacji tekstu, narracyjny, wymaga
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od odbiorcy dokonania szczegółowej analizy języka powieści, jak również sposobu
narracji w celu zgłębienia ukrytych aspektów fabularnych, pozornie niewidocznych
i nieistotnych. Ostatnia warstwa tekstu, kulturowa, odkrywa przed odbiorcą lęki
i obawy społeczne, charakterystyczne dla społeczeństwa amerykańskiego lat pięćdziesiątych, które uosabia główny bohater powieści Thompson’a.

Udział naukowców w pracach korporacji akademickich
w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie
ks. prof. Henryka Insadowskiego
Adrian Durys, a.adriandurys@gmail.com, Sekcja Historii Kościoła i Patrologii, Instytut Nauk
Teologicznych, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, www.kul.pl

Odkąd w 1918 r. polskie korporacje akademickie rozpoczęły jawną działalność
na rodzimych wszechnicach pracownicy naukowi brali ogromny udział w ich
pracach, szczególnie na polu samokształceniowym. Jako wzorcowy wręcz przykład
takiego zaangażowania można przytoczyć historię ks. prof. Henryka Insadowskiego, który cztery lata po odzyskaniu niepodległości objął Katedrę Prawa Rzymskiego
na Uniwersytecie Lubelskim. Już w początkowym okresie swojej pracy na uczelni
zaangażował się w działania podejmowanie przez organizacje studenckie, szczególnie
Korporację Akademicką Concordia, której został kuratorem.
W wystąpieniu ustnym przedstawiono, na przykładzie księdza Insadowskiego
zaangażowanie młodych naukowców w wiele sfer życia studentów. Najbardziej
oczywista była ich aktywność na polu naukowym, ale brali oni również udział
w aktywnościach natury społecznej, kulturalnej, proobronnej, czy nawet towarzyskiej. Obecność naukowców w życiu studentów miała niebagatelny wpływ na
kształtowanie właściwych relacji mistrz-uczeń, budziła zaufanie i zwiększała
zaangażowanie studentów w działalność naukową i społeczną.

Wpływ osobowości na zdrowie
Agata Andrysiak, agata.andrysiak56@gmail.com, Instytut Psychologii Stosowanej, Wydział
Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

Wyróżnia się trzy typy zachowania predysponujące do zachorowania na określone
choroby. Są to: wzór zachowania A predysponujący do zachorowania na choroby
kardiologiczne, wzór zachowania C predysponujący do zachorowania na nowotwór
oraz wzór zachowania D predysponujący do zachorowania na niedokrwienną
chorobę serca. Wyróżnia się również wzór zachowania B, który predysponuje do
utrzymania zdrowia.
Termin wzór zachowania A został wprowadzony przez M. Friedmana i R. Rosenama.
Osoby o tym wzorze zachowania są niecierpliwe, mają silną potrzebę współzawodnictwa i żyją pod presją czasu.
Termin osobowości nowotworowej został wprowadzony przez S. Greer’a
i T. Morrisa. Osoby o takim typie osobowości charakteryzuję wyuczona bezradność,
brak ekspresji emocjonalnej uległość oraz tendencja do tłumienia emocji.
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Termin osobowości typu D, nazywanej również osobowością stresową został
wprowadzony do literatury przez J. Denoletta. Składają się na nią dwa wymiary:
zahamowanie behawioralne oraz negatywna emocjonalność. Osobowość stresowa
predysponuje do zachorowania na niedokrwienną chorobę serca.
Skłonność do przeżywania różnych emocji ma też wpływ na układ immunologiczny. Do utrzymania dobrego zdrowia przyczynia się silne poczucie koherencji
oraz prężność psychiczna.

Współczesna percepcja myśli C.G. Junga
w naukach humanistycznych i psychologii
Szymon Madeja, szymek.madeja@gmail.com,
Humanistyczospołeczny, www.swps.pl

Wydział

Psychologii,

SWPS

Uniwersytet

Interdyscyplinarność myśli Carla Gustava Junga sprawia, że nie sposób
zaklasyfikować jej do jednego obszaru badawczego. Szwajcarski psycholog stał się
niezwykle żywą figurą i inspiracją dla rozważań stricte humanistycznych (kulturoznawstwo, religioznawstwo, filozofia), w których idee ojca psychologii analitycznej
postrzegane są jako niezwykle wartościowe i wielopłaszczyznowe. Nie sposób
pominąć tutaj również nowych odczytań Junga z perspektywy psychologicznej
(nauki społeczne), która dawno przestała być perspektywą humanistyczną.
Celem wystąpienia jest ukazanie myśli Junga jako interdyscyplinarnej oraz
ciągle obecnej i dyskutowanej we współczesnych dyskursach naukowych. Autor omówi
te idee jungowskie, które znajdują zastosowanie w najnowszej myśli humanistycznej. Z perspektywy nauki społecznej, jaką jest psychologia, zwróci uwagę na
te koncepcje wypracowane przez Junga, które przez oficjalne dyskursy zostały
całkowicie odrzucone oraz na te, które przeszły próbę czasu i są wykorzystywane
(na przykład) w psychoterapii.

Znaczenie kosmosu w rywalizacji strategicznej,
aspekty prawnomiędzynarodowe
Mateusz Balcerzyk, mateusz.balcerzyk@gmail.com, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, www.wpia.uw.edu.pl

Głównym celem niniejszego wystąpienia jest wskazanie znaczenia kosmosu dla
współczesnego świata, w szczególności z punktu widzenia strategiczno-militarnego
oraz prawnomiędzynarodowego. Główną metodą badawczą wykorzystaną przez
autora była analiza aktów prawnych, dokumentów, założeń strategiczno-militarnych
oraz poglądów przedstawicieli nauki, zajmujących się zagadnieniem będącym
przedmiotem wystąpienia. Głównym wnioskiem płynącym z przeprowadzonej analizy
jest to, że rosnące znaczenie kosmosu we współczesnym życiu gospodarczym oraz
jego istotna rola w dokonującej się rewolucji w sprawach wojskowych, wywołuje
silną presję na to, by kosmos stał się nową domeną prowadzenia działań wojennych. Ponadto istniejące regulacje prawnomiędzynarodowe, mające na celu ograniczenie prowadzenia konfliktów zbrojnych w przestrzeni kosmicznej, mogą być
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niewystarczające by zatrzymać trend kosmicznych zbrojeń. Efektem przeprowadzonych badań jest konkluzja, że skoro militaryzacja kosmosu stała się faktem,
to wykorzystanie przestrzeni kosmicznej do prowadzenia otwartych działań
wojennych wydaje się być nieuniknione. Należy zatem pogłębić analizę dotyczącą
samych działań wojennych w kosmosie, w szczególności w aspekcie prawnomiędzynarodowym, co autor zamierza zrobić w dalszych pracach badawczych.

OBSZAR NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU
Aktualne zalecenia i wytyczne w leczeniu miastenii –
przegląd systematyczny
Barbara Czerczak, barbara.czerczak@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze
i Klinice Neurologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, http://umlub.pl/;
Katarzyna Ciuba, katarzyna.ciuba@onet.eu, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice
Neurologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, http://umlub.pl/; Urszula Skrobas,
urszula.skrobas@umlub.pl, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
http://umlub.pl/

Miastenia gravis jest rzadką chorobą autoimmunologiczną spowodowaną przez
specyficzne przeciwciała w obrębie błony postsynaptycznej złącza nerwowo-mięśniowego. Charakteryzuje się nużliwością mięśni wzrastającą po wysiłku fizycznym.
Przy odpowiednio dopasowanym leczeniu możliwa jest kontrola objawów do
remisji włącznie. Niniejszy przegląd systematyczny ma na celu przedstawienie
najnowszych wytycznych dotyczących leczenia miastenii. Do aktualnych zaleceń
terapii podstawowej zaliczamy podawanie inhibitorów acetylocholinesterazy,
wykonanie tymektomii, stosowanie kortykosteroidów oraz niesteroidowych leków
immunomodulujących. Realizowana przy zaostrzeniach choroby terapia ratunkowa
polega na dożylnym wlewie IgG lub wymianie osocza. Pomimo dobrze znanych
przeciwciał biorących udział w patogenezie MG leczenie jest jeszcze dalekie od
immunoswoistego. Najnowsze wytyczne wyznaczają już specyficzne terapie
w zależności od typu miastenii, dążąc do stopniowej personalizacji. Najważniejszym
kierunkiem nowych badań powinno być niewątpliwie całkowite zindywidualizowanie leczenia i poszukiwanie leku przerywającego kaskadę prowadzącą do
autoimmunizacji. Trwają także próby wykorzystania leków już obecnych w medycynie w terapii MG.

Analiza epidemiologiczna i demograficzna oraz ocena występowania
bólu neuropatycznego u pacjentów hospitalizowanych w Klinice
Neurologii UM w Lublinie z powodu różnego typu polineuropatii
Anna K. Szewczyk, szewczyk.anna1@gmail.com, Katedra i Klinika Neurologii, Szkoła
Doktorska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, umlub.pl; Anna Jamroz-Wiśniewska,
annajamrozwisniewska@umlub.pl, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
umlub.pl; Konrad Rejdak, krejdak@yahoo.com, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie, umlub.pl
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Polineuropatia jest ważnym problemem zdrowotnym. Do jej objawów należą
parestezje, niedowład, zaburzenia autonomiczne. Ból neuropatyczny jest jednym
z objawów polineuropatii, który nie został jeszcze dobrze zbadany. Celem pracy
była analiza epidemiologiczna i demograficzna pacjentów z polineuropatią oraz
ocena występowania bólu neuropatycznego.
Dokonano analizy retrospektywnej pacjentów hospitalizowanych w latach 20192020 w Klinice Neurologii UM w Lublinie. Oceną objęto 124 chorych, który zgłosili
się do kliniki z powodu niejednoznacznych objawów pod postacią bólu, drętwienia
lub osłabienia kończyn. Postawiono im diagnozę polineuropatii.
W badanej grupie wykazano niewielką przewagę kobiet nad mężczyznami.
Choroba częściej dotykała osób w średnim wieku, kobiet mieszkających w mieście
oraz mężczyzn pochodzących ze wsi. Większość pacjentów miała objawy symetryczne
(n = 89). Ponad połowa badanych miała uszkodzenie demielinizacyjne, objawy
aksonalne i mieszane prezentowało po ok. 25% badanych. Ból w przebiegu polineuropatii zgłosiło ok. 40% pacjentów.
Polineuropatia jest częsta w populacji w średnim wieku i starzejącej się. Związek
z miejscem zamieszkania może wskazywać na powiązanie z wykonywaną pracą lub
substancjami pochodzącymi ze środowiska, co wymaga dalszych badań. Ból
neuropatyczny, częsty u pacjentów z polineuropatią, powinien stać się ważnym
elementem diagnostyki. Ocena jego natężenia powinna być wykonywana podczas
każdej wizyty chorego w ambulatorium lub szpitalu.

Analiza parametrów psychofizycznych studentów kierunków
medycznych w dobie pandemii COVID-19
Paweł Hadzik, pawelhadzik.1@gmail.com, Zakład Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii, Wydział
Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl; Gabriela Janik,
gjanik.x@gmail.com, Zakład Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski
Uniwersytet
Medyczny
w
Katowicach,
www.sum.edu.pl;
Ewelina
Klimczak,
ewelajna123003@gmail.com, Zakład Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl

W okresie studiów dochodzi do wypracowania własnego systemu i hierarchii
wartości, wpływających na dalsze postępowanie. Studenci są grupą narażoną na
pogorszenie zdrowia psychicznego i nie zawsze potrafią zdrowo radzić sobie
z zaistniałym czynnikiem stresogennym, jakim w tym przypadku jest pandemia.
Celem badań była analiza parametrów psychofizycznych studentów kierunków
medycznych w dobie pandemii COVID-19.
Analizie poddano wyniki ankiet internetowych rozpowszechnionych za pomocą
techniki kuli śnieżnej. Badania przeprowadzono wśród 156 studentów 4 kierunków
medycznych. W pracy wykorzystano kwestionariusz IPAQ w wersji krótkiej,
Wskaźniki Dobrego Samopoczucia – WHO-5 oraz pytania autorskie.
Bez względu na kierunek studiów największa grupa studentów prezentowała
wystarczający poziom aktywności fizycznej. Im wyższy poziom aktywności
fizycznej tym czas spędzony siedząc był niższy. Poziom aktywności fizycznej miał
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wpływ na średni ogólny wynik WHO-5. Średni wynik surowy WHO-5 wzrastał
proporcjonalnie do poziomu aktywności fizycznej.
Respondenci, w przeważającej mierze, prezentowali wystarczający poziom
aktywności fizycznej. Grupą, która reprezentowała najwyższy poziom aktywności
fizycznej byli studenci fizjoterapii, a najniższy studenci kierunku lekarskodentystycznego. Aktywność fizyczna miała wpływ na samopoczucie studentów
wszystkich kierunków.

Analiza polifenoli w liściach różanecznika żółtego
(Rhododendron luteum Sweet)
Lena Łyko, lenalyko@gmail.com, Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Marta Olech, martaolech@umlub.pl,
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny
w Lublinie, www.umlub.pl; Renata Nowak, renatanowak@umlub.pl, Katedra i Zakład Botaniki
Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl

Różanecznik żółty (Rhododendron luteum Sweet) jest jednym z nielicznych
przedstawicieli rododendronów występujących w Polsce. Dotychczasowy stan
badań fitochemicznych i farmakologicznych gatunku jest fragmentaryczny.
Celem niniejszej pracy była izolacja z liści R. luteum frakcji o wysokiej
zawartości polifenoli, określenie ich składu oraz aktywności antyoksydacyjnej.
W celu koncentracji związków z grupy polifenoli otrzymano metanolowo-wodny
ekstrakt z liści różanecznika, który poddano frakcjonowaniu. Zastosowanie chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (LC-MS/MS) pozwoliło na
określenie składu i zawartości kwasów fenolowych oraz flawonoidów w badanych
frakcjach. Dominującym kwasem występującym w ekstrakcie był kwas protokatechowy,
natomiast spośród aglikonów flawonoidowych oznaczonych w otrzymanych frakcjach
w największej ilości obecna była katechina. Wykazano, że z wysoką zawartością
związków polifenolowych w próbkach wiąże się duża ich zdolność do chelatowania
metali, która została określona w badaniu spektrofotometrycznym. W przeprowadzonym teście ORAC stwierdzono, że wszystkie frakcje poddane analizie wykazywały
wysoki potencjał antyoksydacyjny. Analiza składu frakcji wskazywała, że za zdolność
chelatowania metali przez badane próbki odpowiadają kwasy fenolowe, a nie flawonoidy jak początkowo przypuszczano. Badania pozyskanych ekstraktów i frakcji są
nadal kontynuowane.

Artemisia vulgaris (bylica pospolita) w starożytności i średniowieczu –
wiedza i zabobony w dawnych metodach leczenia;
na podstawie przeglądu źródeł łacińskich i niemieckojęzycznych
Paweł Klin, pawel.klin@wp.pl, Family Medicine Clinic, Medizinisches Versorgungszentrum
(MVZ) Burgbernheim GmbH, Niemcy; Halina Ekiert, halina.ekiert@uj.edu.pl, Katedra i Zakład
Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum;
Agnieszka Rzepiela, agnieszka.rzepiela@uj.edu.pl, Muzeum Farmacji, Wydział Farmaceutyczny,
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum; śp. Johannes Gottfried Mayer (1953-2019), Ośrodek
Badawczy „Klostermedizin”, Instytut Historii Medycyny, Uniwersytet w Würzburgu
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U zarania cywilizacji antyku, nozologia (nauka o chorobach) podlegała silnym
wpływom idei mitycznych i religijnych, a przyczyn powstawania chorób doszukiwano się w działalności bogów, demonów i moralnych przewinień człowieka.
W konsekwencji, leczenie chorych w tej epoce pozostawiano szamanom, kapłanom
i duchownym. Wiara, etyka, filozofia i wiedza były nierozłącznie związane
z medycyną i razem z nią podlegały ewolucji.
Artemisia vulgaris L. (Bylica pospolita) jest rośliną leczniczą, której właściwości
terapeutyczne były znane już lekarzom starożytności. Jej opis znajduje się w najważniejszych dziełach medycznych początków naszej cywilizacji – u Dioskuridesa,
Pliniusza i Galena z Pergamonu. Do końca epoki średniowiecza, za najważniejsze
wskazania do stosowania ziela tego gatunku uchodziły dolegliwości ginekologiczne
i okołoporodowe. Z tego względu bylicę pospolitą nazywano wówczas „Herbarum
matrem”, czyli matką wszystkich ziół.
Celem niniejszej prezentacji jest:
1) Przedstawienie terapeutycznego obrazu bylicy pospolitej w antycznej szkole
leczenia z uwzględnieniem etymologii jej nazwy.
2) Analiza rozwoju wskazań terapeutycznych do leczenia bylicą pospolitą na
podstawie dziewięciu zielników wczesnego i późnego średniowiecza, spisanych
w ówczesnej strefie wpływów języka niemieckiego.

Badania strukturalne oraz charakterystyka fizykochemiczna
hemihydratu sacharynianu memantyny
Katarzyna Znajdek, s073091@student.wum.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe „Spectrum”, Wydział
Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Izabela D. Madura, izabela@ch.pw.edu.pl,
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska; Edyta Pindelska, edyta.pindelska@wum.edu.pl,
Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Choroba Alzheimera jest chorobą neurodegeneracyjną o złożonym podłożu.
Objawia się zmniejszeniem sprawności umysłowej, utratą pamięci, zmianami
nastroju i zachowania. Jedną z substancji farmakologicznie czynnych stosowanych
w jej leczeniu jest chlorowodorek memantyny. Ma on gorzki smak, co może
powodować niechęć do przyjmowania leku przez pacjentów.
Celem pracy było otrzymanie soli memantyny z substancja słodzącą, sacharyną.
Sacharyna to sztuczny środek słodzący, zdolny do tworzenia dobrze rozpuszczalnych soli z substancjami o charakterze zasadowym.
Syntezy dokonano poprzez reakcję wolnej zasady memantyny z sacharyną.
Otrzymaną substancję zbadano za pomocą: spektroskopii w podczerwieni
z transformacją Fouriera (FT-IR), rentgenowskiej dyfraktometrii proszkowej
(PXRD) oraz rentgenowskiej analizy strukturalnej monokryształów (SCXRD).
Wykonano również badanie rozpuszczalności.
W wyniku syntezy otrzymano hemihydrat sacharynianu memantyny, który
charakteryzuje się dobrą rozpuszczalnością w wodzie i polepszonym smakiem.
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Badanie MR w diagnostyce zmian pourazowych kręgosłupa
Małgorzata Słaboń, malgorzata.slabon@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Radiologii
Zabiegowej i Neuroradiologii UM w Lublinie; Maciej Sobczyk, maciejso@onet.pl, Studenckie Koło
Naukowe przy Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii UM w Lublinie; Aleksandra
Przelaskowska, olaprzelaskowska@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Radiologii
Zabiegowej i Neuroradiologii UM w Lublinie; Izabela Dąbrowska, namatoda@gmail.com,
Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii UM w Lublinie

W wyniku urazu kręgosłupa może dojść do wielu zmian w jego obrębie. Zmiany
te w dużym stopniu zależą od mechanizmu urazu i wielkości sił jakie działają na
kręgosłup. Różnego typu złamania kręgów są najczęściej obserwowanymi zmianami
pourazowymi. Rzadziej spotykamy się z uszkodzeniem tarcz międzykręgowych
i aparatu więzadłowego. Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku lędźwiowym mogą być
przyczyną rwy kulszowej, która wywołuje u pacjenta ogromny ból, a w szczególnych przypadkach może prowadzić do utraty czucia w obrębie kończyn.
44 letni pacjent doznał urazu odcinka lędźwiowego kręgosłupa, a w ciągu kilku
dni od zdarzenia u mężczyzny rozwinęła się rwa kulszowa. Pacjent zgłosił się na
badanie rezonansu magnetycznego (MR) odcinka lędźwiowego. W badaniu stwierdzono na poziomie L4/L5 stenozę kanału kręgowego spowodowaną dokanałowym
uwypukleniem tarczy międzykręgowej, a na poziomie L5/S1 doszło do uwypuklenia
tarczy międzykręgowej z masywną ekstruzją i tendencją do wydzielenia sekwestru.
Wyżej wymienione zmiany powodowały krytyczny ucisk przestrzeni buforowej worka
oponowego oraz konflikt z nerwami rdzeniowymi: prawym n. L5 oraz lewym n. S1.
Badanie MR pozwala na dokładną ocenę struktury tarcz miedzykręgowych,
aparatu więzadłowego oraz ewentualnych ucisków na nerwy rdzeniowe. Wobec
przedstawionego przypadku klinicznego badanie MR odegrało istotną rolę zarówno
w diagnostyce bólu i zmian pourazowych, a co najważniejsze pozwoliło na szybkie
wdrożenie leczenia.

Badanie wpływu stresu prenatalnego na ocenę pamięci przestrzennej
w chorobie Alzheimera z wykorzystaniem myszy genetycznie
modyfikowanych knock-in APPNL-F/NL-F
Kinga Tylek, Zakład Neuroendokrynologii Doświadczalnej, Instytut Farmakologii im. Jerzego
Maja PAN, ul. Smętna 12, 31-343 Kraków, Polska; Ewa Trojan, Zakład Neuroendokrynologii
Doświadczalnej, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN, ul. Smętna 12, 31-343 Kraków,
Polska; Agnieszka Basta-Kaim, Zakład Neuroendokrynologii Doświadczalnej, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN, ul. Smętna 12, 31-343 Kraków, Polska

Choroba Alzheimera (AD) jest najpowszechniej występującym schorzeniem
demencyjnym i staje się coraz większym problemem zdrowotnym na świecie.
Deficyty poznawcze i behawioralne charakteryzujące to schorzenie neurodegeneracyjne sprawiają, że chorzy w podeszłym wieku mają problemy z wykonywaniem
najprostszych czynności.
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Dane literaturowe coraz częściej wskazują na istotny wpływ czynników
stresowych m.in. stresu prenatalnego w postępie AD, dlatego też celem obecnej
pracy była ocena działania wpływu stresu prenatalnego na ocenę pamięci
przestrzennej myszy będących genetycznym modelem choroby Alzheimera.
Przeprowadzono test w basenie wodnym Morrisa z wykorzystaniem zwierząt
C57BL/6 oraz knock-in APPNL-F/NL-F w wieku od 9 miesięcy aż do 18 miesiąca
życia. Test przeprowadzono w dwóch etapach: trening, który trwał 5 dni oraz właściwy
test pamięciowy po usunięciu platformy wykonany w 6 dniu doświadczenia.
W obu fazach testu wykazano niewielki wpływ mutacji oraz stresu prenatalnego
na oceniane parametry u zwierząt w wieku 9-12 miesięcy. U zwierząt starszych od
15 miesiąca obserwowano różnice w badanych parametrach, które modulowane
były w dorosłości przez stres prenatalny. Co więcej, praktycznie wszystkie zmiany
deficytowe wywołane mutacją pogłębiane były przez stres prenatalny, natomiast
efekt tej prenatalnej modyfikacji u zwierząt kontrolnych był mniej wyraźnie zaznaczony.

Bioaktywne biomateriały typu hydrokoloidowego
o potencjalnym zastosowaniu na rany wysoko wysiękujące
Michał Wójcik, michal.wojcik@umlub.pl, Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział
Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Paulina Kazimierczak,
paulina.kazimierczak@umlub.pl, Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział
Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Anna Wilczyńska,
anna.wilczynska@up.lublin.pl, Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych, Wydział
Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl; Vladyslav
Vivcharenko, vlad.vivcharenko@gmail.com, Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział
Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Katarzyna Kowalczyk,
katarzyna.kowalczyk@umlub.pl, Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Agata Przekora, agataprzekorakusmierz@umlub.pl,
Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny
w Lublinie, www.umlub.pl

Leczenie trudno gojących się ran jest dużym wyzwaniem dla współczesnej
medycyny regeneracyjnej. Problemowi temu próbuje stanąć naprzeciw inżynieria
biomateriałów, która zajmuje się między innymi tworzeniem bioaktywnych
opatrunków na rany.
Głównym celem naszej pracy było wytworzenie superchłonnych biomateriałów
dedykowanych do leczenia trudno gojących się ran wysiękujących ze szczególnym
uwzględnieniem ran zakażonych. W toku prowadzonych badań zoptymalizowano
metodę produkcji pianko-podobnych opatrunków hydrokoloidowych bazujących na
matrycy kurdlanowo/agarozowej. Następnym krokiem było wytworzenie opatrunków
o bioaktywnych właściwościach celowanych w konkretne typy ran.
W wyniku przeprowadzonych badań dowiedziono, że wytworzone biomateriały
wykazują odpowiednią chłonność, przenikliwość pary wodnej, elastyczność oraz
poręczność i łatwość używania. Eksperymenty in vitro potwierdziły optymalne
profile uwalniania substancji bioaktywnych wspomagających proces gojenia się
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ran. Test WST-8 wykazał przyrost liczby komórek w kontakcie z badanymi
opatrunkami w przeciągu 5 dni. Wariant opatrunku wzbogacony antybiotykiem
wykazał działanie hamujące rozwój bakterii typowych dla ran zakażonych.
Zebrane wyniki eksperymentów wyraźnie wskazują na możliwość zastosowania
pianko-podobnych biomateriałów jako opatrunki na trudno gojące się rany.
Dlatego wybrane warianty opatrunków zostały użyte w alternatywnym leczeniu
zwierząt domowych (pacjentów weterynaryjnych).
Wsparcie finansowe projektu zostało udzielone przez Narodowe Centrum Nauki
(NCN) w Polsce w ramach grantu OPUS 16 nr. UMO-2018/31/B/ST8/00945 oraz
częściowo w ramach działalności statutowej UM (DS3/2020).

Biodystrybucja narządowa przeszczepionych mezenchymalnych
komórek macierzystych
Jakub Ciesielka, s76026@365.sum.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Histologii
i Embriologii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
www.histologia.sum.edu.pl; Michał Grześków, s73174@365.sum.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe
przy Katedrze Histologii i Embriologii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.histologia.sum.edu.pl; Patrycja Szmytkowska,
pszmytkowska@sum.edu.pl, Zakład Cytofizjologii, Katedra Histologii i Embriologii, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.histologia.sum.edu.pl

Mezenchymalne komórki macierzyste (ang. Mesenchymal Stem Cells, MSC), to
komórki o specyficznym profilu białkowym, które cechuje zdolność do różnicowania
się do określonych komórek, wysoka aktywność parakrynna i możliwość lokalizacji
w tkankach zmienionych chorobowo. Obecnie, nie jest znany dokładny mechanizm
w jakim MSC lokalizują się w miejscu objętym procesem zapalnym, ani to, czy ich
działanie jest miejscowe, czy systemowe. Biodystrybucja MSC obejmuje drogę
ogólnoustrojową i miejscową. Ogólnoustrojowe podanie MSC drogą dotętniczą lub
dożylną jest prostsze i cechuje się mniejszą inwazyjnością, niż podanie miejscowe.
Ten typ iniekcji wiąże się jednak z możliwością wystąpienia niekorzystnych działań
na obwodzie, takich jak wychwyt płucny, a co za tym idzie mniejsza biodostępność
dla narządów objętych procesem patologicznym. Wykazano, że MSC po podaniu
ogólnoustrojowym gromadzą się w tkankach tylko w niewielkim stopniu, a zatem ich
efekt terapeutyczny wynika z oddziaływania parakrynnego na tkanki zmienione
chorobowo. Miejscowa podaż MSC jest precyzyjna, niweluje ryzyko szeregu działań
niepożądanych, jednak jest związana z ryzykiem uszkodzenia tkanek, często
krytycznych dla życia. Zrozumienie procesu biodystrybucji MSC pozwoli na celną
aplikację tych komórek do miejsca stanu chorobowego, ograniczy możliwość
wystąpienia efektów niepożądanych terapii MSC, poprawi wydajność zagnieżdżenia
się komórek w tkance, co przełoży się na lepszy wynik procesu terapeutycznego.
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Buty minimalistyczne jako narzędzie terapeutyczne
Hanna Krześniak, h.krzesniak@poradniastopy.pl, Poradnia Chorób Stopy, Centrum Medyczne
Medicum, www.poradniastopy.pl; Paweł Kołodziejski, p.kolodziejski@poradniastopy.pl, Poradnia
Chorób Stopy, Centrum Medyczne Medicum, www.poradniastopy.pl, Klinika Ortopedii i Rehabilitacji,
Warszawski Uniwersytet Medyczny, www.wum.edu.pl; Krzysztof Bryłka, k.brylka@poradniastopy.pl,
Poradnia Chorób Stopy, Centrum Medyczne Medicum, www.poradniastopy.pl

Buty minimalistyczne są coraz popularniejszą alternatywą dla klasycznych
butów z grubszą amortyzacją. Mają one stanowić ochronę dla stopy, ale imitującą
możliwie najlepiej chód i bieg boso. Cenią je biegacze, zwłaszcza długodystansowi.
Szybkie przejście z butów z dużą amortyzacją do biegania niemalże boso może
skutkować licznymi urazami, co zniechęca wielu zainteresowanych.
Celem pracy było przeanalizowanie wpływu stosowania butów minimalistycznych
na biomechanikę ciała oraz rozpatrzenie możliwego ich zastosowanie w praktyce
fizjoterapeutycznej.
Buty minimalistyczne charakteryzują się płaską podeszwą o dużej elastyczności
oraz szerokim noskiem, dostosowanym do kształtu stopy. Te parametry zmieniają
biomechanikę zarówno chodu, jak i biegu, w porównaniu do użycia klasycznego
obuwia. Badania wykazują znaczne zmniejszenie wydatku energetycznego i bardziej
ergonomiczną pracy przy bieganiu boso. Te właściwości można wykorzystać nie
tylko do reedukacji techniki biegu – jako element treningowy albo pełną konwersję
na bieganie boso, ale również szerzej w fizjoterapii geriatrycznej, czy przy
problemach stopy, takich jak na przykład paluch koślawy.

Charakterystyka podtypów makrofagów
oraz potencjalne wykorzystanie ich polaryzacji w medycynie
Bartosz Sobocki, b.sobocki@gumed.edu.pl, International Research Agenda 3P: Medicine Laboratory

Celem pracy był przegląd literatury charakteryzujący podtypy makrofagów oraz
możliwości ich polaryzacji, z uwzględnieniem potencjalnych zastosowań klinicznych.
Dokonano analizy opublikowanych od 2010 roku 18 prac oryginalnych i 9 przeglądowych, używając serwisu PubMed i bazy MEDLINE, ekstrahując subiektywnie
wybrane przez autora, najistotniejsze wyniki i wnioski.
Fagocyty to wysoce zróżnicowana grupa komórek. Monocyty, które stanowią
prekursor tkankowych makrofagów, są uwalniane ze szpiku kostnego i krążą we
krwi. Osiągając swoją tkankę docelową, zmieniają swój fenotyp i przekształcają się
w makrofagi. Ich fenotyp zależy mocno od mikrośrodowiska, w którym się znajdą.
Wyróżniamy główny podział makrofagów na fenotypy M1 i M2. W przypadku
makrofagów M2 wyszczególnia się dodatkowo podtypy M2a, M2b, M2c, M2d.
Makrofagi M1 postrzegane są jako komórki o właściwościach prozapalnych, kiedy
makrofagi M2 mają właściwości przeciwzapalne. Ze względu na dużą plastyczność
makrofagów, podejmowane są próby by indukować zmianę ich fenotypu, zależnie
od pożądanego efektu. Próby takie podejmowane są w przypadku nowotworów, czy
chorób autoimmunologicznych. Cząsteczki takie jak saponiny steroidowe, polisa45
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charydy pochodzące z rośliny Citrus grantis, pentacykliczny triterpen i inne cząsteczki
wymagają w tym kontekście szerszego omówienia. Badania z ich udziałem
przynoszą obiecujące rezultaty, które jednak wymagają dalszej klinicznej ewaluacji.

Chronobiologia. Dlaczego 24-godzinny zegar jest taki ważny?
Rafał Prus, prus.rafal@icloud.com, Koło Kognitywistyki UMCS, Wydział Filozofii i Socjologii,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, www.umcs.pl; Katarzyna Panecka, kasia120923@gmail.com,
Koło Kognitywistyki UMCS, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
www.umcs.pl

Rdzeniem opracowania był biologiczny, 24-godzinny rytm dobowy. Celem pracy
było zarysowanie i przedstawienie właściwego codziennego postępowania zgodnie
z najnowszymi wytycznymi naukowymi dot. chronobiologii. W 2017 roku, Jeffrey
C. Hall, Michael Rosbash i Michael W. Young otrzymali nagrodę Nobla za zbadanie
molekularnych mechanizmów, które odpowiadają za rytm okołodobowy. Aspekt,
o którym mowa, jest coraz szerzej uważany za poważny i godny dalszych analiz.
Przy pomocy badań fizjologicznych (np. monitorowanie poziomu hormonów) wykazywano, iż nienaturalne, sprzeczne z zegarem biologicznym działania, takie jak
m.in. eksponowanie się na działanie sztucznego światła niebieskiego po zmroku,
powodowały dalece szkodliwą sprzeczność sygnałów docierających do naszego mózgu.
Przeznaczeniem oczu nie jest jedynie widzenie. Ekrany i żarówki LED emitują
światło niebieskie. Będąc pod wpływem takiego spektrum, oszukujemy nasz
nieprzystosowany ewolucyjnie umysł, iż musi on czuwać w nienaturalnych porach –
jest to dla niego jak wpatrywanie się w sztuczne słońce. Poruszono także kwestie
kluczowe takie jak: rytm dobowy a rytm roczny, chronotyp, znaczenie kliniczne.

Co nowego w diagnostyce biochemicznej stwardnienia rozsianego?
Klaudia Sapko, klaudia.sapko@gmail.com, Katedra i Klinika Neurologii, Wydział Lekarski,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl

Stwardnienie rozsiane (SM – sclerosis multiplex) jest zapalną chorobą demielinizacyjną ośrodkowego układu nerwowego. Dotyka osoby młode prowadząc do ich
niepełnosprawności i upośledzenia poznawczego. Obecnie kluczową rolę w diagnostyce SM, obok rezonansu magnetycznego, odgrywa badanie na obecność
prążków oligoklonalnych w płynie mózgowo-rdzeniowym. Ostatnio przeprowadzono
obiecujące badania mające na celu określenie obecności i stężenia nowych wskaźników biochemicznych w płynie mózgowo-rdzeniowym i surowicy krwi, które mogą
być przydatne w diagnostyce SM.
Celem pracy jest zebranie najnowszej wiedzy dotyczącej diagnostyki biochemicznej SM.
Przeprowadzono analizę dostępnych publikacji naukowych dotyczących diagnostyki
biochemicznej SM przy pomocy baz naukowych takich jak PubMed, ResearchGate
oraz Google Scholar.
Wyniki badań nad związkami takimi jak łańcuch lekki neurofilamentu, chitynaza
3-podobna 1 i 2 oraz białka szoku cieplnego pokazują, że czynniki te mogą mieć
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zastosowanie we wczesnej diagnostyce SM. Co więcej mogą być użyte jako biomarkery
w prognozowaniu aktywności i progresji choroby oraz odpowiedzi na leczenie.
Identyfikacja czułych i specyficznych biomarkerów obecnych u pacjentów z SM,
opracowanie standaryzowanych testów diagnostycznych wykrywających te markery
i wykorzystanie ich w codziennej praktyce klinicznej może skutkować wcześniejszym wykryciem SM, szybszym wdrożeniem leczenia i lepszymi efektami
terapeutycznymi.

Co pomaga a co przeszkadza w planowaniu procesu fizjoterapii
u pacjentów z DMD?
Malwina Kępa, malwinakepa001@gmail.com, UCK WUM, Klinika Neurologii, www.fizjodyscyplina.pl

Dystrofia mięśniowa Duchenne'a (DMD) jest dziedziczną chorobą mięśni która
wymaga wielodyscyplinarnej opieki medycznej. Objawy kliniczne są związane
z postępującą degeneracją i osłabieniem mięśni, postępującymi przykurczami i deformacjami stawowymi (skoliozą) oraz upośledzeniem układu krążeniowo-oddechowego. Wydajność funkcjonalna spada wraz z wiekiem dziecka, a zdolność samodzielnego chodzenia zanika w wieku około 13 lat. Ważne jest, aby podkreślić, że
większość dzieci z DMD ma problem z takimi zadaniami, jak siadanie na podłodze,
wstawanie z podłogi, wchodzenie i schodzenie po schodach. Fizjoterapia wymaga
zrozumienia patologii DMD, patokinezjologii i progresji choroby. Dlatego znajomość
ruchów kompensacyjnych ułatwia fachową pomoc podczas planowania interwencji
terapeutycznych. Przewidywanie zmian funkcjonalnych może pomóc w podejmowaniu decyzji terapeutycznych i lepszym monitorowaniu postępu klinicznego oraz
w ocenie nowych i pojawiających się terapii. W przypadku oceny DMD powszechne
jest stosowanie rzetelnych i wiarygodnych skal takich jak 6 MWT (test 6-minutowego chodu), NSAA (skala funkcji motorycznych), PUL (skala wydajności kończyn
górnych). Rehabilitacja ma charakter przewidujący i zapobiegawczy i skupia się na
zwiększaniu niezależności funkcjonalnej, zdolności do uczestnictwa oraz skutecznej
profilaktyce i wspieraniu układu mięśniowo-szkieletowego.

Co wiemy o stresie? Badanie poziomu wiedzy społeczeństwa
na temat stresu – objawy somatyczne i rola fizjoterapeutów
Anna Pastwikowska, pastwikowska@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Interdyscyplinarne
Zarządzanie Opieka Zdrowotną, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdańsk Uniwersytet Medyczny,
https://gumed.edu.pl/; Krzysztof Świątek, k.swiatek@gumed.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe
Interdyscyplinarne Zarządzanie Opieka Zdrowotną, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdańsk
Uniwersytet Medyczny, https://gumed.edu.pl/; Katarzyna Pogorzelczyk, kpogorzelczyk@gmail.com,
Studenckie Koło Naukowe Interdyscyplinarne Zarządzanie Opieka Zdrowotną, Wydział Nauk
o Zdrowiu, Gdańsk Uniwersytet Medyczny, https://gumed.edu.pl/

Stres, obok m.in. czynników dieto zależnych, środowiskowych oraz genetycznych,
uznano za jedną z głównych determinant wpływających na obecny kształt zdrowia,
nie tylko jednostek, ale także całych populacji. Pomimo szeroko promowanych
akcji edukacyjno-profilaktycznych ukierunkowanych na w/w temat, na drodze
47

XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

przeglądu literatury specjalistycznej ostatnich kilkudziesięciu lat, nie wykazano
znaczących zmian w postrzeganiu tego problemu przez społeczeństwo.
Celem badania było ukazanie poziomu wiedzy oraz świadomości reprezentatywnej grupy badanych na temat form radzenia sobie ze stresem oraz obecnej roli
fizjoterapeutów i ich pracy w trakcie ewentualnych procesów terapeutycznych
ukierunkowanych na minimalizacje konsekwencji zdrowotnych w/w czynnika.
Na potrzeby badania przygotowano autorski kwestionariusz składający się z 7
pytań (otwartych, półotwartych oraz jednokrotnego wyboru) dotyczących stresu
i sytuacji stresowych oraz radzenia sobie w takich momentach. Odpowiedzi (N = 1289)
zebrano przy wykorzystaniu metody CAWI a następnie opracowano statystycznie.
Wykazano istnienie korelacji pomiędzy płcią, wiekiem, poziomem edukacji
a deklarowanymi sposobami minimalizowania wpływu stresu na zdrowie i samopoczucie. Dowiedziono także o znikomej wiedzy ankietowanych na temat pracy
oraz funkcji specjalistów fizjoterapii w procesie terapeutycznym.

Czy automatyczne liczniki komórek mogą być wykorzystywane do
oceny liczby komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej?
Natalia Siedlecka, siedleckanatalia92@gmail.com, Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Bank
Komórek i Tkanek, Katedra Urologii i Andrologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera
w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094
Bydgoszcz, https://www.wl.cm.umk.pl/zakmedregbkit/; Daria Balcerczyk, daria.balcerczyk@gmail.com,
Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Bank Komórek i Tkanek, Katedra Urologii i Andrologii, Collegium
Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
ul. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, https://www.wl.cm.umk.pl/zakmedregbkit/; Kamil
Szeliski, kam.szeliski@gmail.com, Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Bank Komórek i Tkanek,
Katedra Urologii i Andrologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz,
https://www.wl.cm.umk.pl/zakmedregbkit/; Paweł Dąbrowski, paweldobrowski@gmail.com, Zakład
Medycyny Regeneracyjnej, Bank Komórek i Tkanek, Katedra Urologii i Andrologii, Collegium
Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
ul. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, https://www.wl.cm.umk.pl/zakmedregbkit/; Tomasz
Drewa, t.drewa@wp.pl, Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Bank Komórek i Tkanek, Katedra Urologii
i Andrologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu, ul. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, https://www.wl.cm.umk.pl/zakmedregbkit/;
Marta Pokrywczyńska, marta.pokrywczynska@interia.pl, Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Bank
Komórek i Tkanek, Katedra Urologii i Andrologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera
w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Skłodowskiej-Curie 9, 85-094
Bydgoszcz, https://www.wl.cm.umk.pl/zakmedregbkit/

Mezenchymanle komórki macierzyste to multipotencjalne komórki zdolne do
różnicowania się w komórki pochodzenia mezodermalnego. Bogatym źródłem mezenchymalnych komórek macierzystych (ang. human Adipose Derived Mesenchymal
Stem Cells, hAD-MSCs) jest tkanka tłuszczowa.
Celami prezentowanej pracy były: ocena wpływu zastosowanych metod liczenia
na wynik liczby i żywotności izolowanych komórek oraz ocena wpływu zastoso48
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wanych metod liczenia na wynik liczby i żywotności komórek hAD-MSC w hodowli
pierwotnej.
Podskórną tkankę tłuszczową stanowiącą materiał do badań pobrano z okolic
brzucha podczas zabiegu liposukcji (n = 10) i przechowywano w 4°C przez 3, 6, 12, 24
[godz]. Komórki hAD-MSCs izolowano poprzez trawienie tkanki tłuszczowej
kolagenazą. Oceny liczby i żywotności komórek dokonywano podczas każdej
izolacji oraz pasażu – dwoma metodami: manualną i automatyczną. Metoda manualna
opierała się na wykorzystaniu 0,4% błękitu trypanu oraz komory Neubauera
i mikroskopu świetlnego o odwróconej optyce. Metoda automatyczna obejmowała
wykorzystanie oranżu akrydyny i jodku propidyny oraz zautomatyzowanego
trzykanałowego analizatora obrazu – licznika komórek Luna-FL. Apoptozę komórek
oceniano metodą cytometrii przepływowej. Immunofenotyp komórek hAD-MSCs
oceniono na podstawie ekspresji antygenów powierzchniowych CD73+, CD90+,
CD105+, CD45/3411b/19/HLA-DR – wykorzystując metodę cytometrii przepływowej.
Wykazano, że rodzaj zastosowanej metody liczenia wpływa istotnie na wynik
liczby i żywotności izolowanych komórek, jednak nie wpływa istotnie na wynik
liczby i żywotności komórek hAD-MSCs w hodowli pierwotnej.

Czynniki wpływające na rozwój nowotworów przewodu pokarmowego
Marta Magdalena Fudalej, marta.fudalej@wum.edu.pl, Zakład Profilaktyki Onkologicznej,
Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Anna Maria BadowskaKozakiewicz, abadowska@wum.edu.pl; Zakład Profilaktyki Onkologicznej, Wydział Nauk
o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, https://profilaktykaonkologiczna.wum.edu.pl/

Nowotwory przewodu pokarmowego należą obecnie do najczęściej diagnozowanych
nowotworów na świecie. Kancerogeneza jest niezwykle złożonym procesem, na
który wpływ mają heterogenne czynniki endo- i egzogenne. Należą do nich m.in.
infekcje i stymulowany przez nie proces zapalny, zaburzenia w homeostazie
mikrobioty oraz nadmierny rozwój tkanki tłuszczowej i następowe zaburzenia
metaboliczne i hormonalne. Celem niniejszej pracyjest omówienie molekularnych
mechanizmów związanych z tymi czynnikami. Znajomość mechanizmów łączących
czynniki ryzyka z procesem kancerogenezy umożliwi zaprojektowanie efektywnej
profilaktyki i leczenia spersonalizowanego hamującego przebieg nowotworowych
przemian prawidłowych komórek. Pomimo licznych badań analizujących te zależności,
często brakuje w nich konsensusu, co implikuje potrzebą dalszego zgłębiania
tematu. Nowotworem o największej liczbie badań i wyciągniętych z nich wniosków
jest rak jelita grubego, co ma najprawdopodobniej związek z dużą liczebnością grup
badanych. Inne, rzadsze nowotwory wymagają obecnie zdecydowanie większej
liczby analiz celem opracowania jednolitych wniosków.
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Dialog pomiędzy keratynocytami a limfocytami T
w patogenezie łuszczycy
Martyna Kuczyńska, kuczynska.martyna@wp.pl, Katedra Biologii i Genetyki Medycznej,
Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, https://biology.ug.edu.pl/

Łuszczyca to przewlekła choroba autoimmunologiczna, która występuje u 2-3%
światowej populacji. Na częstość jej występowania wpływają między innymi
czynniki takie jak wiek, pochodzenie etniczne, czynniki genetyczne, środowiskowe
i immunologiczne. Łuszczyce charakteryzuje nieprawidłowa proliferacja keratynocytów
oraz rozregulowane funkcje komórek odpornościowych. Mechanizm immunologiczny w patogenezie łuszczycy został wielokrotnie opisany, początkowo nadając
główną rolę keratynocytom, później autoreaktywnym limfocytom T pomocniczym
(Th) a przede wszystkim osiom ich aktywacji IL-12/Th1 oraz IL-23/Th17. Aktywowane
Th1 i Th17 wydzielają cytokiny, które przyczyniają się do dalszej proliferacji
keratynocytów oraz do wydzielania przez keratynocyty cytokin, chemokin i peptydów
przeciwdrobnoustrojowych, które wzmacniają naciek komórek odpornościowych, jak
i dalszą aktywację Th. W świetle badań naukowych z ostatnich dwóch dekad, keratynocyty są przedstawiane głównie w roli wykonawcy odpowiedzi na aktywowane
limfocyty T, podczas gdy biorą one również udział w inicjowaniu stanu zapalnego
oraz w różnicowaniu naiwnych komórek T na przykład do Th1 i Th17. Interakcje
pomiędzy keratynocytami a Th warunkują powstanie, progresję oraz utrzymanie
choroby i są kluczowym kierunkiem w poszukiwaniu nowych celów terapeutycznych.
W niniejszej pracy, przedstawiono patomechanizmy w łuszczycy uwzględniające
zarówno rolę keratynocytów jak i limfocytów T pomocniczych.

Dystonia szyjna: kliniczne predyktory niskiej skuteczności leczenia
Michał Marciniec, lekmarciniec@gmail.com, Katedra i Klinika Neurologii, Wydział Lekarski,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dystonia szyjna (DS) objawia się mimowolnym skurczem mięśni szyi i głowy, co
skutkuje powstawaniem ruchów mimowolnych oraz zaburzeń postawy. Lekiem
pierwszego wyboru w terapii DS jest toksyna botulinowa (TB). Pomimo dobrej
odpowiedzi na leczenie, około 30% pacjentów nie osiąga akceptowalnego poziomu
ustąpienia objawów dystonicznych.
Niniejsze badanie kliniczno-kontrolne objęło pacjentów leczonych długoterminowo
TB (do 24 lat), którzy byli oceniani w 3 zwalidowanych skalach: TWSTRS, Tsui
i VAS. Dane dotyczące otrzymywanych dawek TB oraz czasu leczenia uzyskano
z dokumentacji medycznej pacjentów. Długoterminowa ocena satysfakcji z leczenia
była oceniana w skali 0-3.
58 pacjentów ukończyło badanie. Średni czas leczenia TB wynosił 9,0±6,3 lat.
Brak/niewielką skuteczność leczenia zgłosiło 20,7% pacjentów. W porównaniu do
średniej/dobrej skuteczności, pacjenci zgłaszający brak/niewielką skuteczność
leczenia charakteryzowali się częstszym występowaniem dolegliwości bólowych
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(p = 0,018), większym wynikiem w skali VAS (p = 0,037) oraz częstszym współwystępowaniem dystonii ustno-żuchwowej (p = 0,018).
Ból dystoniczny oraz współistnienie dystonii ustno-żuchwowej pogarsza długoterminową odpowiedź na leczenie TB pacjentów z DS.

Głodne na śmierć. Anoreksja psychiczna jako istotny problem
zdrowotny zarówno wśród młodzieży, jak i dorosłych –
definicja, przyczyny, skutki oraz leczenie
Justyna Kuć, s77665@sum.edu.pl, Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Farmacji Fizycznej,
Wydział Nauk Farmaceutycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wojciech Rogóż,
wrogoz@sum.edu.pl, Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej, Wydział Nauk Farmaceutycznych,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Zaburzenia zdrowia psychicznego w XXI wieku, pełnym przeszkód i używek
różnego rodzaju,są ważnym i narastającym problemem zdrowotnym na całym
świecie. Media, indywidualne kompleksy, dojrzewanie, a także najbliższe otoczenie
mają kolosalny wpływ na stabilność psychiczną człowieka. Coraz częściej stwierdza
się występowanie wielu chorób psychicznych, które są często bagatelizowane przez
resztę społeczeństwa. Przykładem jest jadłowstręt psychiczny (anoreksja psychiczna),
który mimo, że wyleczalny, może być „powolną śmiercią”. Czynników składających
się na podłoże tej choroby jest cały szereg. Najważniejszym ogniwem w powrocie
do zdrowia jest sam pacjent. Pomocne w terapii jest znalezienie przyczyny
anoreksji, jednak stanowi to długotrwały proces.
Choroby psychicznezaliczane są do chorób cywilizacyjnych. Ponieważ są coraz
częściej spotykane, zwiększenie świadomości społeczeństwa na ich temat jest
niezwykle istotne. Nie tylko po to, aby chronić samego siebie, ale też, aby umieć
dostrzec problem u drugiej osoby i móc jej zaoferować pomoc.

Google Trends jako narzędzie analityczne
w naukach medycznych i o żywności
Dagmara Woźniak, dagmara.wozniak94@gmail.com, Katedra i Zakład Bromatologii, Uniwersytet
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, http://www.kzb.ump.edu.pl/strona-glowna/;
Sławomira Drzymała-Czyż, drzymala@ump.edu.pl, Katedra i Zakład Bromatologii, Uniwersytet
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, http://www.kzb.ump.edu.pl/strona-glowna/;
Paulina Górska, paulina.gorska@student.ump.edu.pl, Katedra i Zakład Bromatologii, Uniwersytet
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; http://www.kzb.ump.edu.pl/strona-glowna/

Google to najczęściej wykorzystywana przeglądarka internetowa. W Europie
korzysta z niej 85% użytkowników Internetu. Szacuje się, że dziennie w Google
pojawiają się 2 miliardy monitorowanych wyszukiwań. Generuje to dużą ilość
danych, tzw. „big data”. Wyszukiwania często dotyczą żywności, zdrowia, objawów
chorobowych. W USA 80% użytkowników wykorzystuje do tego celu Internet.
Celem pracy jest opis bazy danych Google Trends i jej zastosowania jako
narzędzia analitycznego w nauce. W tym celu przeszukano bazę danych PubMed
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i wybrano publikacje z lat 2016-2021, które wykorzystały wyłącznie Google Trends
w uzyskaniu danych na temat zdrowia.
Google Trends to bezpłatne narzędzie, które śledzi częstotliwość i wzorce wyszukiwań w przeglądarce Google. Po podaniu hasła (np. odchudzanie) uzyskujemy
informację o popularności jego wyszukiwań na przestrzeni wybranego czasu
i regionów geograficznych. Google Trends staje się popularnym sposobem na
uzyskanie informacji. Istnieją liczne publikacje, które analizują zainteresowanie
użytkowników określonymi sposobami żywienia, lekami, suplementami. Analiza
wyszukiwań w Google Trends pozwala na szybkie wychwycenia pojawienia się np.
niepokojących objawów chorobowych, czy też wybuchu epidemii choroby.
Google Trends może być zastosowane w praktyce naukowca, lekarza czy
dietetyka jako łatwo dostępne narzędzie do analizy danych o zachowaniach
pacjentów i obowiązujących modach żywieniowych. Dane mogą posłużyć jako
inspiracja do nowych tematów badawczych.

Hipoksja hamuje wzrost stężenia sfingozyno-1-fosforanu
w osoczu indukowany wysiłkiem
Katarzyna Hodun, katarzyna.hodun@umb.edu.pl, Zakład Fizjologii, Wydział Lekarski
z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku; Joanna Motyka, joanna.motyka@umb.edu.pl, Zakład Medycyny Populacyjnej
i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem
Nauczania w Języku Angielskim, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Marcin Baranowski,
marcinb@umb.edu.pl, Zakład Fizjologii, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem
Nauczania w Języku Angielskim, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Prowadzone na przestrzeni lat badania wykazały, że aktywność fizyczna ma
znaczący wpływ na metabolizm sfingozyno-1-fosforanu (S1P). Sugeruje się, iż S1P
pełni istotną rolę w czynności mięśni szkieletowych.
Celem pracy było określenie wpływu hipoksji na powysiłkowe zmiany stężenia
S1P w osoczu.
Badaniem objęto 15 wykwalifikowanych kolarzy. Jednorazowy wysiłek ostry
przeprowadzono w warunkach normoksji oraz hipoksji normobarycznej (symulowana wysokość 2134 m n.p.m.). W obu grupach została dokonana analiza pułapu
tlenowego (VO2max) podczas ćwiczeń na cykloergometrze o wzrastającym obciążeniu,
aż do wyczerpania. Krew pobrano w trzech punktach czasowych: przed rozpoczęciem
ćwiczeń, natychmiast po ich zakończeniu oraz po 30-minutowym odpoczynku.
Stężenie S1P w osoczu oznaczono za pomocą wysokociśnieniowej chromatografii
cieczowej.
Wykazano istotny statystycznie wzrost stężenia osoczowego S1P po zakończeniu testu w porównaniu do wartości bazowej dla grupy ćwiczącej w warunkach
normoksji. W trakcie 30-minutowego odpoczynku wartości te osiągnęły stężenia
początkowe. W grupie wykonującej test w warunkach wysokogórskich nie zaobserwowano żadnych zmian.
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Powyższe wyniki sugerują, iż hipoksja zapobiega wzrostowi S1P w osoczu
w następstwie jednorazowego wysiłku fizycznego, co może mieć znaczenie
w adaptacji do niskiej zawartości tlenu.

Interdyscyplinarne diagnozowanie raka piersi
Elżbieta Ostańska, elaostanska@gmail.com, Kliniczny Szpital Wojewódzki im. Fryderyka
Chopina w Rzeszowie; David Aebisher, daebisher@ur.edu.pl, Zakład Fotomedycyny i Chemii
Fizycznej, Uniwersytet Rzeszowski; Dorota Bartusik-Aebisher, dbartusik-aebisher@ur.edu.pl,
Zakład Biochemii i Chemii Ogólnej, Kolegium Nauk Medycznych, Przyrodniczo-Medyczne
Centrum Badań Innowacyjnych, Uniwersytet Rzeszowski

Rak piersi jest najczęściej występującym rakiem u kobiet. Stanowi też wiodącą
przyczynę zgonów z powodu raka u kobiet. Charakteryzuje się wysokim odsetkiem
nawrotów. Jest to spowodowane głównie niepełną skutecznością pierwotnego
leczenia z pozostawieniem choroby resztkowej. Pomimo ogromnego postępu jaki
dokonał się w diagnostyce i terapii raka piersi, nadal choroba ta stanowi wezwanie
zarówno dla lekarzy jak i naukowców. Objawy chorobowe raka piersi zależą od
stopnia jego zaawansowania. Od stopnia zaawansowania zależy rokowanie. Obecnie
dysponujemy różnorodnymi metodami obrazowania zmian chorobowych piersi
takimi jak USG, Mammografia, Rezonans Magnetyczny. Metody te wykrywają nowotwór.
Rozpoznanie raka możliwe jest dzięki badaniu patomorfologicznemu fragmentów
guza. Aby uzyskać tkanki guza, konieczne jest przerwanie ciągłości tkanek, często
trzeba wykonać rozległy zabieg operacyjny.
Trudność sprawia obecnie diagnostyka niewielkich zmian oraz zmian wieloogniskowych, które mało odróżniają się od tkanek prawidłowych. Istotne jest
wdrożenie metod diagnostycznych jak najmniej inwazyjnych i cechujących się
wysoką czułością i swoistością Jedną z takich metod może być ocena parametrów
fizyko-chemicznych tkanki zdrowej i nowotworowej w oparciu o ocenę czasów
relaksacji wody za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI). Inną alternatywną
metodą może być zastosowanie fotodynamiki dla oszacowania różnic pomiędzy
tkanką nowotworową i zdrową, a także różnic pomiędzy tkanką nowotworową przed
chemioterapią i po chemioterapii. Różnice będą spowodowane inną zdolnością
produkcji tlenu singletowego w tkankach. Metoda fotodynamiczna oraz ocena
parametrów fizykochemicznych w MRI mogą być doskonałymi metodmi alternatywnymi lub uzupełniającymi w leczeniu i diagnostyce raka piersi w stosunku do
diagnostyki obrazowej i patomorfologicznej.

Interdyscyplinarne laboratorium medyczne –
model współpracy tworzącej wartość
Agnieszka Ochocińska, a.ochocinska@wp.pl, Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny
Doświadczalnej, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

Epidemia wirusa SARS-CoV-2 unaoczniła kluczową rolę laboratoriów w procesie
diagnozowania, leczenia i przeciwdziałania skutkom zakażeń, występującym na
nieznaną dotychczas skalę. W dzisiejszych realiach opieki zdrowotnej wciąż rośnie
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jednak presja na redukcję kosztów i zwiększanie przychodów przy jednoczesnym
utrzymaniu lub ulepszeniu jakość.
Jednym z największych wyzwań dla współczesnych laboratoriów jest ewolucja
interakcji w pracy zespołu mająca na celu przejście od przestarzałych relacji
biznesowych do współpracy tworzącej wartość. Obecna sytuacja wskazała, że
laboratoria należy postrzegać jako centra wspomagania decyzji. Instytucje, które
już zdały sobie sprawę z ich znaczenia zyskały miano liderów. Dzięki zwiększonym
inwestycjom i zaangażowaniu w tworzenie wartości osiągają lepsze wyniki przy
niższych kosztach. Obok podstawowej, oczywistej działalności konieczne jest dziś
prowadzenie przez laboratoria badań oraz prac w zakresie interdyscyplinarności
naukowo-badawczej, jak również rozwój kreatywnego projektowania na rzecz
opracowywania i wdrażania nowych projektów, rozwiązań oraz technologii.
Przed nami co raz więcej wyzwań. Konieczna jest wielowymiarowa modernizacja
modelu pracy laboratoriów w celu lepszego wspierania celów zdrowia populacji
i opieki zdrowotnej.

Interdyscyplinarność w diagnostyce raka nerki za pomocą czasów
relaksacji rezonansu magnetycznego i metody fotodynamicznej
Piotr Przyczyna, piotrprzyczyna@gmail.com, Uniwersytet Rzeszowski, Przyrodniczo-Medyczne
Centrum Badań Innowacyjnych; David Aebisher, daebisher@ur.edu.pl, Uniwersytet Rzeszowski,
Zakład Fotomedycyny i Chemii Fizycznej; Dorota Bartusik-Aebisher, dbartusik-aebisher@ur.edu.pl;
Uniwersytet Rzeszowski, Dyrektor Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych

W pracy badawczej spotykają się zagadnienia z kilku gałęzi medycyny:
patomorfologi, radiologi, onkologi, chirurgi. W pracy badawczej próbki poddawane
są badaniu fotodynamicznemu oraz badaniu rezonansem magnetycznym. Próbki
raków nerek oraz tkanek nerek zdrowych usunięte przez chirurgów, przed utrwaleniem
pobierane są do lodu, a następnie poddane badaniu rezonansem magnetycznym
i badaniem metodą fotodynamiczną. Wszystkie czynności, po usunięciu nerki od
pacjenta, wykonywane są in vitro. Ponieważ cześć nowotworów nerek pod
mikroskopem wyglądają podobnie można mieć nadzieję że opisane powyżej metody
pomogą również w diagnostyce patomorfologicznej. Po wykonaniu opisanej części
eksperymentu, wykonywane są szkiełka mikroskopowe z uzyskanych materiałów
i oceniane ile procent komórek uległo martwicy. Tkanka zdrowa i nowotworowa
różnią się od siebie dlatego procent komórek który ulega martwicy jest inny dla
tkanki zdrowej i chorej. Tlen singletowy, powstający podczas naświetlania tkanek
podczas badania fotodynamicznego jest odpowiedzialny za martwicę komórek.
Z tych eksperymentów można będzie się dowiedzieć czy pomiar czasów relaksacji
wody mierzony rezonansem magnetycznym, oraz stężenie tlenu singletowego
mierzonego metodą fotodynamiczną, mogą być przydatnymi narzędziami wspomagającymi obecnie używane metody do wykrywania nowotworów. W niektórych
sytuacjach – przy specjalnych typach nowotworów i odpowiednim stopni zaawansowania klinicznego, już dzisiaj można ograniczyć rozległość zabiegu operacyjnego
lub całkowicie go wyeliminować.
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Jak synonimiczne mutacje mogą powodować procesy chorobotwórcze
Konrad Pawlak, konradwieslawpawlak@gmail.com, Zakład Bioinformatyki i Genomiki, Wydział
Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, www.uni.wroc.pl

Przedmiotem pracy było podsumowanie obecnej wiedzy na temat związku
między kodonami synonimicznymi a ich wpływem na procesy chorobotwórcze oraz
możliwościami terapeutycznymi leczenia chorób wywołanych cichymi mutacjami.
Przedstawiono w niej główne mechanizmy, poprzez które kodony synonimiczne
mogą wpływać na przebieg i efektywność procesów komórkowych, jak np. translacja,
splicing czy rozpoznawanie motywów czynników transkrypcyjnych. Omówiono
przykłady chorób człowieka wywołane zmianami synonimicznymi oraz postęp
w nowoczesnych metodach leczenia tych zaburzeń.
Praca może być traktowana jako kompleksowe podsumowanie obecnej wiedzy
na temat cichych mutacji, ich roli w patogenezie i możliwościach terapeutycznych
ich leczenia. Może również przyczynić się do lepszego zrozumienia procesów
biologicznych i wpływu na nie cichych mutacji niezmieniających sensu kodowanego białka, które mogą powodować choroby genetyczne. Praca ta może także
zostać wykorzystana w dalszym wyznaczaniu kierunków badawczych w dyscyplinie
biologii terapeutycznej i genomiki funkcjonalnej.

Jakich narzędzie używa się do analizy procesów wzrastania? –
przegląd narracyjny
Dominik Jakubowski, ddominikjakubowski@gmail.com, Wydział Medycyny i Stomatologii,
Pomorski Uniwersytet Medyczny

Narzędziem używanym do analizy procesów wzrastania wśród noworodków są
siatki centylowe. Wykorzystuje się je do oceny masy i długości urodzeniowej ciała
oraz obwodu głowy w porównaniu z populacją w zależności od płci dziecka.
Uzyskane za pomocą siatek centylowych wyniki umożliwiają zakwalifikowanie dziecka
do grup związanych z zaburzeniami wzrastania takich jak Small for Gestational Age
(SGA) lub Large for Gestational Age (LGA). SGA w literaturze definiuje się jako
masa urodzeniowa poniżej 10 centyla, a z kolei LGA jako powyżej 90 centyla.
Polscy klinicyści używają najczęściej siatek centylowych opracowanych przez
WHO, Intergrowth-21-st oraz Fentona. Użycie każdej z nich obarczone jest
ryzykiem błędu wynikającego z niedostatecznego dostosowania opracowanych dla
multietnicznych populacji krzywych wzrastania, które częściowo różnią się
w porównaniu z populacją polską. Powoduje to, że coraz częściej postuluje się
konieczność utworzenia personalizowanych siatek centylowych wykorzystujących
indywidualne dane dotyczące masy i wzrostu matki, jej pochodzenia etnicznego,
danych dotyczących poprzednich ciąży oraz ewentualnego stosowania przez nią
używek. Odpowiednie rozpoznanie zaburzeń wzrastania jest szczególnie istotne ze
względu na powikłania w życiu dorosłym jakie za sobą niosą. Zarówno w przypadku
SGA, jak i LGA jest to zwiększone ryzyko wystąpienia zespołu metabolicznego
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w wieku dorosłym. Ponadto dzieci z grupy LGA mają wyższe ryzyko porodu
operacyjnego oraz wystąpienia powikłań okołoporodowych.
Ze względu na wzrastający odsetek dzieci zmagających się z ryzykiem wystąpienia
zespołu metabolicznego istotne jest szerzenie wiedzy na temat narzędzi używanych do oceny procesu wzrastania już od okresu okołoporodowego. Należy także
rozważyć utworzenia polskich standardów oceny procesów wzrastania.

Manifestacja celiakii w jamie ustnej u dzieci i młodych dorosłych
Anna Janczewska, ania.jancz@o2.pl, Studenckie Koło Naukowe Stomatologii Dziecięcej, Warszawski
Uniwersytet Medyczny, https://www.wum.edu.pl/; Karen Głogowska, karen.glogowska@gmail.com,
Studenckie Koło Naukowe Stomatologii Dziecięcej, Warszawki Uniwersytet Medyczny,
https://www.wum.edu.pl/; Anna Turska-Szybka, anna.turska-szybka@wum.edu.pl, Studenckie Koło
Naukowe Stomatologii Dziecięcej, Warszawki Uniwersytet Medyczny, https://www.wum.edu.pl/

Celiakia (CD) to autoimmunologiczna glutenozależna enteropatia, dotycząca szczególnie dzieci, manifestuje się bólami brzucha, przewlekłą biegunką, wymiotami,
zaparciami oraz objawami stomatologicznymi. Badanie jamy ustnej w kierunku celiakii
powinno być stałym elementem przeglądu dentystycznego. Celem tego przeglądu
systematycznego jest wykazanie powiązania między celiakią a zmianami w jamie
ustnej.
Niniejszy przegląd dotyczący celiakii w jamie ustnej objął 36 prac, wybranych
według kryteriów włączenia: badanie kliniczne, opublikowane w latach 2000-2020,
dotyczące dzieci i młodych dorosłych. CD indukuje powstawanie swoistych objawów
w jamie ustnej, takich jak: defekty szkliwa (DED) 20-83,3% pacjentów (24 prace),
nawracające aftowe zapalenie jamy ustnej (RAS) 8,3-69% pacjentów i owrzodzenia
aftopodobne (ALU) 22,7-63,15% pacjentów (17 prac). Rzadziej odnotowywano
zmniejszony przepływ śliny/kserostomia 15,4-58% pacjentów (5 prac). Zmniejszone
(6 prac) oraz zwiększone (4 prace) występowanie próchnicy zbadano wskaźnikiem
DMF/dmf; zmniejszone 0,13±0,12 do 3,7±3,55, zwiększone 2,31±1,84 do 6,1±4,28.
Wczesne rozpoznanie i szybkie wdrożenie leczenia – dieta bezglutenowa, uśmierza
zarówno dolegliwości ogólne jak i miejscowe w jamie ustnej.
DED, RAS oraz ALU są najczęściej występującymi objawami CD w jamie ustnej
u dzieci. Dentyści powinni być świadomi swojej roli w procesie diagnostycznym CD,
często będąc pierwszymi, którzy rozpoznają celiakię po jej swoistych objawach
w jamie ustnej.

Motywacja do sportu w karierze dwutorowej studentów-sportowców
i jej zmienność w czasie studiów
Magdalena Ardeńska, m.ardenska@gmail.com, studia doktoranckie i Studenckie Koło Naukowe
Turystyki Aktywnej TRAWERS, Wydział Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania
Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, www.awf.katowice.pl

Celem pracy jest przedstawienie badań motywacji do sportu studentówsportowców. Badania oparto na teorii samodeterminacji (ang. Self-Determination
Theory) Deci i Ryana, która zakłada motywację zewnętrzną, wewnętrzną i amotywację.
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Celem pracy jest też analiza zmienności poszczególnych poziomów motywacji
w czasie.
Osoby badane to 22 studentów kierunku sport AWF Katowice, wiek 19-20 lat, 17
mężczyzn i 5 kobiet. Badania, anonimowe i dobrowolne, przeprowadzono w październiku 2019 i 2020 (I i II roku studiów). Narzędziem badawczym był kwestionariusz Sport Motivation Scale.
Dokonano analizy statystycznej danych pozyskanych z badań ankietowych.
W celu sprawdzenia poziomu rzetelności skali obliczono współczynniki Alfa
Cronbacha (α = 0,65 w 2019; α = 0,77 w 2020), oraz korelacje poziomów skali dla
wyników uzyskanych w 2019 i 2020 roku, celem sprawdzenia stabilności narzędzia
w czasie. Wyliczono średnie dla poszczególnych poziomów motywacji i porównano
wyniki dla powtórzonych pomiarów. W testach nieparametrycznych (założony
poziom istotności 0,05) zaobserwowano istotny wzrost amotywacji, bez zmian
motywacji zewnętrznej i wewnętrznej.
Identyfikacja i monitorowanie motywacji studentów-sportowców może mieć
kluczowe znaczenie dla celów predykcyjnych zaangażowania i wytrwałości w sporcie.
Badanie zmian motywacji do sportu w trakcie studiów może stanowić cenną
informację przy planowaniu i monitorowaniu dwutorowej kariery sportowców,
wymagającej pogodzenia sportu i studiów.

Motywy i bariery podejmowania aktywności fizycznej wśród
studentów farmacji podczas trwania epidemii COVID-19
Aureliusz Kosendiak, aureliusz.kosendiak@umed.wroc.pl, Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Epidemia koronowirusa spowodowała zmianę funkcjonowania człowieka
w społeczeństwie. Zamknięcie w domach, brak możliwości przemieszczania się
w początkowej fazie epidemii mogło mieć wpływ na zmianę stylu życia jednostki.
Przytłoczenie, zły nastrój, brak motywacji do działania mogły mieć również wpływ
na podejmowanie aktywności fizycznej. Zamknięcie infrastruktury sportowej
stanowiło z pewnością jedną z barier do podejmowania aktywności fizycznej, co
mogło mieć konsekwencje dla zdrowia.
Celem badań była ocena motywów i barier podejmowania aktywności fizycznej
wśród studentów farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Grupę badawczą stanowili studenci kierunku farmacja Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu, którzy realizowali zajęcia zdalne z wychowania fizycznego przez rok
trwania epidemii (marzec 2020-marzec 2021). W badaniach zastosowano metodę
sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankietowego rozsyłanego drogą on-line zawierającego min. pytania dotyczące motywów
i barier podejmowania aktywności fizycznej.
Głównymi barierami do podejmowania aktywności fizycznej wśród studentów
kierunku farmacja były brak motywacji a także brak czasu. Studenci głownie podejmowali aktywność fizyczna w celach polepszenia sprawności i w celach zdrowotnych.
Stan epidemii może warunkować motywy podejmowania aktywności fizycznej
w różnych grupach społecznych, a także stanowić liczne bariery do jej podejmowania.
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Mózgowe porażenie dziecięce – diagnoza i terapia
Magdalena Wolszczak, magdalenkatkaczyk@gmail.com, Klinika Neurologii w Kielcach; Joanna
Lefek, joanna 1240@poczta.onet.pl, Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Ośrodek
Rehabilitacji Leczniczej Dziennej dla Dzieci; Zbigniew Wolszczak, zwolszczak@gmail.com,
Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa WSzZ w Kielcach

Według statystyk od 2 do 3 na 1000 żywo urodzonych dzieci rodzi się z zaburzeniami rozwojowymi. Mózgowe porażenie dziecięce określa się jako zespół wielu
zaburzeń, które powstają w wyniku uszkodzenia mózgu, najczęściej jeszcze w życiu
płodowym lub w okresie okołoporodowym.
Jest to zespół objawów o zróżnicowanej etiologii i obrazie klinicznym. U chorych
z mózgowym porażeniem dziecięcym występują: opóźnienie w rozwoju psychoruchowym, niedowłady kończyn, ruchy mimowolne, niezborność ruchów, a także
w różnym stopniu opóźnienie rozwoju umysłowego dziecka, zaburzenia w zachowaniu,
padaczka, zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej, nieprawidłowości w rozwoju
mowy.
Wczesna diagnoza ma zasadniczym znaczeniu zarówno z punktu widzenia
medycznego, jak i psychospołecznego. Podstawę diagnostyki stanowi badanie dziecka
metodami fizykalnymi. W zakresie oceny neurorozwojowej zasadnicze znaczenie
ma ocena aktywności ruchowej, a szczególnie napięcia mięśniowego oraz odruchów
prostowania i postawy w przebiegu rozwoju psychoruchowego. Cele diagnostyczne
jakie są stawiane to wczesne wykrywanie, plan usprawniania i ocena efektów.
W pracy zostały przedstawione metody usprawnienia najbardziej znane i najczęściej
stosowane. Leczenie mózgowego porażenia dziecięcego to żmudny proces, w który
zaangażowani muszą być specjaliści wielu dziedzin medycyny i nauk paramedycznych oraz rodzice. Dopiero wtedy efekty stają się wymierne, a wyznaczone cele
osiągalne.

Muzykalność mózgu
Anna K. Szewczyk, szewczyk.anna1@gmail.com, Katedra i Klinika Neurologii, Szkoła
Doktorska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, umlub.pl, Krystyna Mitosek-Szewczyk,
krystyna.mitosek@gmail.com, kierownik Kliniki Neurologii Dziecięcej III Katedry Pediatrii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, umlub.pl

Muzyka jest dziedziną sztuki, która silnie wpływa na człowieka zmieniając jego
zachowanie oraz uczucia. Badania pokazują, że granie na instrumencie lub słuchanie
muzyki, generuje wielość odpowiedzi oraz wpływa na zmiany strukturalne i funkcjonalne mózgu. W przetwarzanie oraz produkcję muzyki zaangażowanych jest wiele
struktur mózgu, które są zaangażowane w kontrolowanie funkcji słuchowych, emocjonalnych, czuciowo-motorycznych i poznawczych. Wspólne muzykowanie oraz
tworzenie muzyki przyczynia się również do poszerzenia i pogłębienia kontaktów
międzyludzkich.
Podjęliśmy się analizy literatury dotyczącej użycia muzykoterapii i/lub interwencji opartych na muzyce w rehabilitacji pacjentów neurologicznych. Celem pracy
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była ocena wpływu powyższych procedur na dzieci i młodzież cierpiącą na schorzenia neurologiczne takie jak: mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, ADHD i inne.
Praca potwierdza, że „muzyczna rehabilitacja” ma pozytywny wpływ na funkcje
poznawcze i językowe, a część metod ma na celu poprawę zdolności motorycznych
i postawy ciała. Wykorzystanie metod w grupach umożliwia dzieciom nawiązanie
lepszego kontaktu z rówieśnikami oraz pozytywnie wpływa na relacje rodzinne.
Muzykoterapia powinna być prowadzona przez wyszkolonego muzykoterapeutę,
który zaplanuje cele, prawidłowo dobierze metodę muzykoterapii oraz sposób jej
prowadzenia. Terapeuta będzie też umiał zareagować w przypadku pojawienia się
u klienta nagłych zmian emocjonalnych lub zachowania.

Najczęstsze objawy i powikłania neurologiczne infekcji COVID-19
Zuzanna Białkowska, zuzanna.bialkowska@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze
i Klinice Neurologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Paulina
Dąbrowska, paulina.dabrowska98@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice
Neurologii, wydział lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Urszula Skrobas,
skrobas.urszula@gmail.com, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
www.umlub.pl

Pandemia SARS-CoV-2 zaczęła się w marcu 2020 roku. Od tamtego czasu
opisano przekrój objawów i powikłań infekcji tym wirusem, jak i prawdopodobne
mechanizmy neuroinfekcji. Niniejszy przegląd gromadzi wiedzę o możliwych
źródłach uszkodzeń układu nerwowego u pacjentów z COVID-19, takich jak autoimmunologiczne i naczyniowe powikłania choroby. Typowymi objawami COVID-19
ze strony układu nerwowego są anosmia, bóle głowy i mięśni. Anosmia to swoisty
objaw, częsty w infekcji SARS-CoV-2 o łagodnym przebiegu. Jest jednym z najwcześniejszych objawów, podejrzewanym o powiązanie z drogą wnikania wirusa przez
nerw węchowy. Bóle mięśni są często powiązane z podwyższonym poziomem
markerów laboratoryjnych, np.: kinaza kreatyninowa sugeruje prawdopodobne
uszkodzenie mięśni. Z infekcją SARS- CoV-2 wiąże się wiele powikłań. W tej pracy
omówione są mózgowe incydenty naczyniowe oraz zespół Guillaina-Barrégo.
Infekcja COVID-19 była największym czynnikiem ryzyka szpitalnego udaru mózgu.
Osoby z ryzykiem chorób naczyń mózgowych mogą być bardziej podatne na
infekcję i ulec cięższym powikłaniom. GBS to ostre zapalenie nerwów obwodowych.
Może powodować osłabienie siły mięśni, ból i przeczulicę. Niniejsza praca podsumowuje i systematyzuje wiedzę na temat neurologicznych objawów COVID-19.

Obraz zaburzeń czynnościowych układu ruchowego narządu żucia
w wybranej grupie pacjentów
Justyna Lemejda, justyna.lemejda@doctoral.uj.edu.pl, Katedra Protetyki Stomatologicznej
UJCM, Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie;
Dominik Grochala, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Wydział Elektrotechniki
Automatyki Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH; Marcin Kajor, Katedra Biocybernetyki
i Inżynierii Biomedycznej Wydział Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH; Jolanta E. Loster, Katedra Protetyki Stomatologicznej UJCM, Instytut Stomatologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
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Celem pracy było badanie i analiza grupy osób z objawami zaburzeń czynnościowych układu ruchu narządu żucia (u.r.n.ż) i postawienie diagnozy.
Przeprowadzono badanie podmiotowe u 47 pacjentów zgłaszających się z powodu
występowania objawów zaburzeń czynnościowych u.r.n.ż. Każda osoba została zbadana przy użyciu kwestionariusza Badawczych Kryteriów Diagnostycznych Zaburzeń
Czynnościowych Układu Ruchowego Narządu Żucia (BKDZCURNŻ). Kolejnym etapem
było wyznaczenie diagnoz wg instrukcji opisanej w BKDZCURNŻ. U badanych
postawiono oddzielne rozpoznania dla każdego stawu skroniowo-żuchwowego.
Wśród 47 osób (kobiet 29 i mężczyzn 18) najczęściej występowało przemieszczenie krążka bez zablokowania oraz zaburzenia mięśniowe, kolejno artralgia w stawie
a najmniej osób cierpiało z powodu przemieszczenia krążka z zablokowaniem.
Dolegliwości częściej występowały u kobiet. Jednocześnie, u 2 osób stwierdzono
występowanie trzasku hipermobilnego, który nie jest diagnozowany przy pomocy
tego kwestionariusza.
Dolegliwości mięśniowe to najczęściej występująca dolegliwość wśród pacjentów
z objawami zaburzeń czynnościowych. Kobiety częściej cierpią z tego powodu.
Trzask hipermobliny, choć występuje rzadko, jest charakterystyczny klinicznie.

Obrazowanie molekularne nowotworu prostaty
Barbara Błasiak, barbara.blasiak@ifj.edu.pl, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, www.ifj.edu.pl; Bogusław Tomanek,
boguslaw.tomanek@ifj.edu.pl, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie, Uniwersytet w Calgary, Kanada, Wydział Onkologii, Uniwersytet
w Edmonton, Kanada,, www.ifj.edu.pl; Frank C.J.M. van Veggel, fw@uvic.ca, Uniwersytet
w Wiktorii, Kanada,www.ubc.c

Rak prostaty jest najbardziej rozpowszechnioną i drugą najczęstszą przyczyną
zgonów wywołanych przez nowotwory. Obecne metody diagnostyczne: ultrasonografia,
tomografia komputerowa, pozytronowa tomografia emisyjna i obrazowanie rezonansowe mają ograniczoną wartość, głównie z powodu niskiej czułości i swoistości
w wykrywaniu tkanek nowotworowych i przerzutów do węzłów chłonnych. Nasz
zespół, opracowując nową metodę diagnostyczną wykorzystał najnowsze zdobycze
nanotechnologii oraz charakterystyczne właściwości komórek nowotworowych
prostaty i zastosował je do obrazowania molekularnego rezonansem magnetycznym.
Bazuje ono na tzw. celowanych środkach kontrastowych, które mogą składać się
z superparamagnetycznych nanocząstek wiążących się ze specyficznymi białkami
komórkowymi przez aktywne biologicznie kompleksy np. przeciwciała. Zastosowanie tej techniki było możliwe dzięki ostatnim osiągnięciom w dziedzinie nanotechnologii, które umożliwiły powtarzalne wytwarzanie nanocząsteczek o kontrolowanych właściwościach fizycznych i chemicznych. Stosowane środki kontrastowe
składają się z nanocząstek typu rdzeń/powłoka skracających jednocześnie oba czasy
relaksacji T1 i T2, połączonych ze swoistym przeciwciałem dla antygenu prostaty
(PSMA). Badania in vivo wykonujemy na mysim modelu nowotworu prostaty, ktόry
obrazujemy przy pomocy systemu do obrazowania rezonansem magnetyczny
w polu 9,4 T.
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Obustronny Guz Wilmsa – wczesne rozpoznanie gwarancją sukcesu
Klaudia Kister, klaudia2178@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii,
Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Jakub
Laskowski, j.laskowski0609@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Hematologii,
Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl;
Joanna Nurzyńska-Flak, Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej w Lublinie,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl

Guz Wilmsa zazwyczaj rozwija się od 2. do 5. r.ż. W 10% pojawia się obustronnie.
Związany jest z mutacją genu WT1. Wykrywany jest przypadkowo przy powiększeniu obwodu brzucha. Wczesne objawy kliniczne są rzadkie. Guz bywa związany
ze stanem przednowotworowym – nefroblastomatozą.
U 2-letniej zdrowej dziewczynki w badaniach przesiewowych wykryto w USG
podejrzaną zmianę w nerce prawej. Dziecko skierowano do Kliniki Onkologii celem
dalszej diagnostyki. W TK jamy brzusznej stwierdzono obecność zmian typowych
dla guza Wilmsa w obu nerkach. Wykryto mutację genu WT1. Na podstawie oceny
całości obrazu klinicznego rozpoczęto chemioterapię przedoperacyjną. Wykonano
obustronne heminefrektomie z biopsją regionalnych węzłów chłonnych. Histopatologicznie rozpoznano nefroblastoma z ogniskami nefroblastomatozy, bez zmian
nowotworowych w węzłach.
W oparciu o wyniki badań patomorfologicznych przeprowadzono 27-tygodniową
chemioterapię pooperacyjną, a następnie roczną terapię podtrzymującą. Obecnie
dziecko pozostaje 6 miesięcy po zakończonym leczeniu, w pełnej remisji klinicznej.
Mimo wysokiego stopnia zaawansowania obustronny guz Wilmsa rozpoznany
odpowiednio wcześnie nie przekreśla szans na pełne wyleczenie i osiągnięcie
trwałej remisji.
Guz nie daje typowych wczesnych objawów, dlatego podkreśla się znaczenie
badań obrazowych przy każdych problemach klinicznych.
Podwójna heminefrektomia nie pogarsza istotnie jakości życia i prawidłowego
funkcjonowania nerek.

Ocena cytotoksyczności i genotoksyczności biomateriałów
chitozanowo-celulozowe jako potencjalnych czynników
przyspieszających proces gojenia ran
Marta Kędzierska, marta.kedzierska1@biol.uni.lodz.pl, Katedra Biofizyki Ogólnej, Wydział
Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 141/143, 90-001, Lódź;
Katarzyna Miłowska, katarzyna.milowska@biol.uni.lodz.pl, Katedra Biofizyki Ogólnej, Wydział
Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 141/143, 90-001, Lódź;
Abdelkrim El Kadib, EuromedResearchCenter, Engineering Division, Euro-Mediterranean
University of Fes (UEMF), Fes-Shore, Routede SidiHrazem, 30070 Fes, Marocco

Gojenie się ran to złożony proces, w którym uczestniczą komórki skóry, krew, układ
odpornościowy oraz wiele krążących w organizmie substancji. Infekcja, zanieczyszczenie rany czy rozległy obszar uszkodzenia komplikują i opóźniają naturalny proces
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regeneracji skóry. Z tego względu niezwykle istotne jest poszukiwanie nowych
czynników (leków, opatrunków czy innych substancji aktywnych), które mogłyby
przyspieszyć i złagodzić proces gojenia się ran. Spośród wielu związków, będących
w kręgu zainteresowania inżynierii medycznej, uwagę należy zwrócić na naturalne
polisacharydy jakim jest chitozan i celuloza. Badane biomateriały zawierające jako
bazę chitozan były modyfikowane mikrokrystaliczną oraz nanokrystaliczną celulozą
i wykazały działanie na wszystkich etapach procesu gojenia. Materiały te w stadium
hemostazy przyspieszają agregację płytek i tworzenie skrzepu fibrynowego wykazując oddziaływanie na zewnątrz- i wewnątrzpochodny układ krzepnięcia. W etapie
proliferacji mechanizmu gojenia biokompozyty przyspieszają zarastanie rany poprzez
wpływ na migrację komórek skóry, zapewniając optymalne mikrośrodowisko rany.
Ponadto sprawdzone zostały mechanizmy toksyczności kompozytów chitozanowocelulozowych względem erytrocytów, komórek skóry: fibroblastów i keratynocytów
oraz ich wpływ na uszkodzenia DNA. Badane materiały nie wykazując stosunkowo
dużej toksyczności, stały się obiecującym materiałem badawczym jako czynniki
przyspieszające proces gojenia ran.

Ocena częstości występowania mutacji w genach NRF2 i KEAP1
w chorych na operacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca
Michalina Kryszczuk, michalina.kryszczuk@gmail.com, Zakład Klinicznej Biologii Molekularnej,
Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, https://www.umb.edu.pl/wl/zakladklinicznej-biologii-molekularnej

Komórka nowotworowa w porównaniu z komórką zdrową jest zdolna do przeżycia
w środowisku stresu komórkowego, który nasila się na skutek mutacji w białkach
przeciwdziałających stresowi komórkowemu w tym stresowi oksydacyjnemu. Permanentny stres oksydacyjny są w stanie przetrwać jedynie komórki nowotworowe mające
mutacje w swoim materiale genetycznym. Komórka zdrowa w takim środowisku
szybko obumiera.
Celem badania była ocena sekwencji genów oraz obecności mutacji w genach
NRF2 i KEAP1 w niedrobnokomórkowym raku płuca (NDRP).
Wykonano analizę sekwencyjną fragmentu egzonu NRF2 i wszystkich egzonów
KEAP1 metodą sekwencjonowania wg Sangera w grupie 46 chorych na operacyjnego
niedrobnokomórkowego raka płuca.
W grupie 46 przebadanych chorych nie wykryto mutacji w NRF2 oraz wykryto
liczne mutacje w KEAP1 w egzonach 2, 3, 4 oraz 6 u 24 przebadanych pacjentów.
Mutacja inaktywująca białko KEAP1 w niedrobnokomórkowym raku płuca jest
prawdopodobnie związana z aktywacją układu NRF2/KEAP1.
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Ocena funkcjonalna studentów Uczelni Medycznej w oparciu o test FMS
Aureliusz Kosendiak, aureliusz.kosendiak@umed.wroc.pl, Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; Sara Bajura, sara.bajura@umed.wroc.pl,
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Sprawność fizyczna studentów uczęszczających na zajęcia wychowania fizycznego
cechuje się różnym poziomem. Przed podjęciem aktywności fizycznej warto zainteresować się stanem funkcjonalnym organizmu, aby nie doprowadzić do kontuzji.
Ocena sprawności funkcjonalnej studentów może stanowić wyzwanie dla nauczyciela
wychowania fizycznego.
Celem pracy było określenie sprawności funkcjonalnej studentów Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu oraz jej zależność z uprawianiem aktywności fizycznej
oraz występowaniem kontuzji.
W badaniu wzięło udział 102 studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Wykorzystano test Functional Movement Screen (FMS). Do testu dołączono
kwestionariusz dotyczący rodzaju podejmowanej aktywności oraz występowania
urazów. Uzyskane dane opracowano za pomocą podstawowej analizy statystycznej
w programie Excel 2010 oraz Statistica 13.3 (test T-Student dla prób niezależnych).
Większość studentów uzyskała maksymalną, lub submaksymalną liczbę punktów
(19-21 pkt) w teście. Jednocześnie była to grupa częściej uprawiająca regularnie
aktywność fizyczną i nie ulegająca kontuzjom. W grupie 6 osób, które uzyskały
najniższą wartość punktową w teście (FMS) (13-14pkt) nie odnotowano w 75%
występowania kontuzji
Odpowiednia ilość regularnej aktywności fizycznej prawdopodobnie nie zwiększa
kontuzjogenności bardziej niż jej brak. Nadmierna aktywność fizyczna może przyczyniać się do zwiększenia urazowości.

Ocena napięcia mięśniowego pacjentów po przebytym udarze mózgu
poddanych fizjoterapii połączonej z iniekcją toksyny botulinowej
Kinga Opoka-Kubica, kinga.opoka@onet.eu, Studia doktoranckie, Wydział rehabilitacji Ruchowej,
AWF Kraków; Elżbieta Mirek, elzbieta.mirek@awf.krakow.pl, Rehabilitacji w Neurologii
i Psychiatrii, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, AWF Kraków

Iniekcje toksyny botulinowej w celu zredukowania patologicznie zwiększonego
napięcia mięśniowego stanowią, obok fizjoterapii, integralną część terapii poudarowej.
Celem pracy była ocena napięcia mięśniowego niedowładnej kończyny górnej
u pacjentów po przebytym udarze mózgu poddanych domięśniowej iniekcji preparatu
toksyny botulinowej typu A i fizjoterapii.
Badanie przeprowadzono w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana
Pawła II w okresie od IX 2018 do XI 2019 roku. Grupę eksperymentalną stanowiło
77 chorych po udarze mózgu (49M/28 K) w wieku 19-82 lat (śr. 55,2). Warunkami
przystąpienia do badań było: wystąpienie krwotocznego bądź niedokrwiennego
udaru mózgu min. 3 miesiące przed włączeniem do programu, spastyczność kończyny
górnej min. w stopniu umiarkowanym. Wszyscy chorzy ukończyli cykl terapii, na
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który składała się iniekcja toksyny połączona z 15 dniowym cyklem fizjoterapii
(3 tyg.; 5 dni; 90 min.). Aplikacji toksyny w wymiarze 300-500 j. dokonywano wielomiejscowo, pod kontrolą USG. Do oceny poziomu napięcia użyto Zmodyfikowanej
Skali Ashworth. Zbadano grupy mięśniowe kończyn górnej: zginacze stawu
łokciowego, promieniowo-nadgarstkowego oraz st. śródręczno-paliczkowych.
Podjęte działania terapeutyczne wpłynęły na obniżenie napięcia mięśniowego
w obrębie stawu łokciowego (śr. 0,92 pkt.), promieniowo-nadgarstkowego (śr. 1,18
pkt.), i śródręczno-paliczkowych (śr. 1,06 pkt). Uzyskane wyniki osiągnęły poziom
istotności statystycznej (p < 0,05).
Udowodniono, że zastosowanie toksyny botulinowej, połączone z fizjoterapią,
umożliwia skuteczne leczenie spastyczności mięśniowej.

Ocena poziomu świadomości i wiedzy rodziców/opiekunów
na temat zakażeń pasożytniczych wśród dzieci,
ze szczególnym uwzględnieniem objawów giardiozy
Aleksandra Laskowska, olaskowska97@gmail.com, UTH Radom, WNMiNoZ, Studenckie Koło
Naukowe „Medycyna Laboratoryjna” pod opieką dr Anny Szade-Klimasińskiej

Celem pracy jest omówienie problematyki związanej z zakażeniami pasożytniczymi występującymi u dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, ze
szczególnym uwzględnieniem objawów i skuteczności rozpoznawania giardiozy
(znanej także jako lambliozy). Giardioza jest chorobą pasożytniczą wywoływaną przez
pierwotniaka wiciowego Giardia lamblia. Jest to najczęstsza choroba pierwotniakowa u ludzi, która powoduje biegunkę, silne bóle brzucha, wzdęcia, brak apetytu,
utratę masy ciała, a także wysypki skórne. Do zarażenia dochodzi drogą pokarmową,
fekalno-oralną lub pośrednio przez zanieczyszczoną wodę czy żywność. W grupie
osób szczególnie narażonych na giardiozę znajdują się dzieci przebywające w żłobkach, przedszkolach, szkołach, osoby przebywające w placówkach opiekuńczowychowawczych oraz osoby podróżujące na terenach endemicznych.
Do zakażenia dochodzi, kiedy osoba połknie minimum 10 jaj, wówczas z cyst
(postaci inwazyjnej) pod wpływem obecnego w żołądku kwasu solnego uwalniają
się trofozoity. Trofozoity silnie przylegają do błony śluzowej jelita, doprowadzając
do degradacji struktury kosmków jelitowych oraz rąbka szczoteczkowego. Konsekwencją tego działania jest zmniejszenie efektywności wchłania substancji odżywczych, doprowadzając do utraty masy ciała. Postać dojrzała giardii przekształca się
w inwazyjne cysty pod wpływem kwasów tłuszczowych. Inwazyjna postać zostaje
wydalana razem ze stolcem.
Giardia lamblia powoduje szereg różnych objawów klinicznych tj. ostrą lub przewlekłą biegunkę, nudności, wymioty, wzdęcia, bóle brzucha, brak apetytu, zaburzenia
snu, drżenia mięśni, pocenie się rąk, zmęczenie, trudności w koncentracji. Przewlekła
choroba pasożytnicza doprowadza organizm do stanu wyniszczenia i niedożywienia,
dlatego tak istotne są: ciągła edukacja, poprawa stanu wiedzy i świadomości w celu
lepszej identyfikacji, skutecznej diagnostyki, a także w razie konieczności podjęcie
szybkiej farmakoterapii.
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Ocena stanu wiedzy na temat przygotowania pacjenta
do badań laboratoryjnych
Klaudia Kwaśniak, kl.kwasniak99@gmail.com, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny
w Lublinie, www.umlub.pl; Bartosz Twarowski, bartosz.twarowski@interia.pl, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Anna Kowalska-Kępczyńska,
anna.kowalska-kepczynska@umlub.pl, Zakład Diagnostyki Biochemicznej Katedry Diagnostyki
Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl;
Weronika Domerecka, weronikakasprzycka2@gmail.com, Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka,
Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl

Badania laboratoryjne wykonywane w medycznych laboratoriach diagnostycznych
są istotnym elementem poznania stanu klinicznego pacjenta oraz pomagają wdrożyć
ewentualne leczenie. Edukacja w zakresie przygotowania do badań laboratoryjnych
oraz konsekwencji nieprawidłowego przygotowania, wyeliminuje błędy przedlaboratoryjne związane z nieprawidłowym pobraniem materiału bądź przygotowaniem
do badania, a tym samym przyczyni się do polepszenia procesu diagnostycznego.
Celem pracy była ocena stanu wiedzy pacjentów na temat przygotowania do
badań laboratoryjnych. Ocena pozwala zrozumieć i poznać problemy pacjentów,
dotyczące przygotowania do badań laboratoryjnych oraz znaleźć metody i sposoby
na edukację w dziedzinie badań laboratoryjnych.
W pierwszym etapie projektu zaplanowano i stworzono zestaw 23 pytań, w celu
przeprowadzenia anonimowej ankiety wśród respondentów związanych i niezwiązanych z zawodem medycznym w określonych grupach wiekowych. Następnie na
podstawie zebranych ankiet opracowano uzyskane wyniki w formie analizy statystycznej z użyciem programów Microsoft Exel oraz Statistica.
Na postawie zebranych danych można zaobserwować duże rozbieżności pomiędzy
respondentami należącymi do grupy związanej z zawodem medycznym a respondentami niezwiązanymi z zawodem medycznym. Opierając się o przeprowadzoną
analizę statystyczną i zaistniały fakt, że poziom wiedzy na temat badań laboratoryjnych wśród medyków jest stosunkowo dobry, powinni oni przyczynić się do zwiększenia świadomości na temat badań laboratoryjnych w obrębie osób, które z medycyną
nie są związane.

Ocena stanu wiedzy na temat znaczenia zawodu diagnosty
laboratoryjnego w ochronie zdrowia
Kamila Komajda, kamilakomajda99@gmail.com, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny
w Lublinie, www.umlub.pl; Monika Poparda, 57419@student.umlub.pl; Wydział Farmaceutyczny,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl, Opiekunowie naukowi: Anna KowalskaKępczyńska, anna.kowalska-kepczynska@umlub.pl, Zakład Diagnostyki Biochemicznej Katedry
Diagnostyki Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Weronika
Domerecka, weronikakasprzycka2@gmail.com, Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka, Uniwersytet
Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl

Zgodnie z danymi podanymi przez GUS w 2018 roku prawo wykonywania zawodu
posiadało 16 tysięcy diagnostów laboratoryjnych. Prezydium NIL podkreśla, że
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w 2020 liczba ta zwiększyła się do około 18 tysięcy. Każdego dnia w placówkach
medycznych wykonywane badania stanowią integralną część procesu leczenia.
Celem przeprowadzonych badań jest ocena świadomości społecznej na temat
znaczenia zawodu diagnosty laboratoryjnego wśród osób związanych i niezwiązanych
z zawodem medycznym.
Materiały i metody: W sondażu wykorzystano anonimowy kwestionariusz złożony
z 22 pytań jednokrotnego oraz wielokrotnego wyboru. Grupę badaną stanowiły 264
osoby powyżej 18 lat. Ankietowani wypełniali formularz przez stronę internetową
lub tradycyjnie. Analizę danych przeprowadzono w programie Microsoft Excel.
Wraz ze wzrostem wieku ankietowanych związanych z zawodem medycznym
zauważono znaczny wzrost świadomości. Młodsze grupy wykazywały jednak większą
wiedzę dotyczącą wykształcenia diagnostów. Wśród ankietowanych niezwiązanych
z zawodem medycznym, co dziesiąta osoba nigdy nie słyszała o diagnostach. Pozostali
posiadają ogólną wiedzę na temat zawodu.
Świadomość społeczna wszystkich grup związanych z zawodem medycznym jest
zadowalająca. Wszyscy ankietowani są świadomi wagi badań laboratoryjnych, a także
współpracy lekarza oraz diagnosty. Niezależnie od wieku, u osób niezwiązanych
z zawodami medycznymi zauważalny jest pewien stopień niewiedzy.

Ocena świadomości użytkowników soczewek kontaktowych
Mikołaj Rojek, mikolajrojek@op.pl, Wydział Lekarski, Collegium Medicum im. Ludwika
Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Torunu, Wydział Psychologii,
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

W 2014 roku liczbę użytkowników soczewek kontaktowych w Polsce szanowano
na 800 tys. osób, natomiast w 2016 roku już na 1,2 mln. Zmiany demograficzne,
epidemia krótkowzroczności jak również rosnąca świadomość zalet tej metody
korekcji, wpływają na wzrost liczby osób decydujących się na korzystanie niej.
Nieprzestrzeganie zasad prawidłowego użytkowania soczewek kontaktowych oraz
brak odpowiedniej wiedzy może prowadzić do zakażeń oczu oraz stanów zapalnych.
Celem wystąpienia jest zaprezentowanie wyników badania poświęconego określeniu
wiedzy, nawyków osób korzystających z soczewek kontaktowych oraz związanych
z korzystaniem z konkretnej metody korekcji. Uczestnicy badania ocenili także obsługę
pacjenta przez specjalistów.
Badanie przeprowadzono na początku 2020 roku przy pomocy elektronicznego
formularza na grupie 111 osób pomiędzy 16. a 40. r.ż. Zawarte w kwestionariuszu
pytania dotyczyły m.in. podstawowych informacji na temat użytkowników, powodu
wyboru soczewek kontaktowych czasu stosowania oraz rutynowych czynności
podejmowanych przez użytkowników związanych z pielęgnacja.
Badanie wykazało istnienie grupy użytkowników podejmujących zachowania
ryzykownie w kierunku zakażeń oczu lub stanów zapalnych tj.: aplikacja uszkodzonej soczewki kontaktowej, dobieranie soczewek kontaktowych bez udziału specjalisty, zasypianie w soczewkach kontaktowych nieprzeznaczonych do użytkowania
ich w takim trybie.
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Ocena wpływu kannabidiolu na zawartość sfingolipidów
w podskórnej i trzewnej tkance tłuszczowej u szczurów
z insulinoopornością indukowaną dietą bogatotłuszczową
Klaudia Berk, klaudia.berk@gmail.com, Zakład Fizjologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
https://www.umb.edu.pl/wl/zaklad-fizjologii

Insulinooporność (IR) to stan zmniejszonej wrażliwości tkanek obwodowych na
działanie insuliny. IR tkanki tłuszczowej wiąże się z akumulacją bioaktywnych
lipidów takich jak ceramidy (CER) należące do grupy sfingolipidów. CER interferują
bezpośrednio z wewnątrzkomórkowym szlakiem insulinowym upośledzając jego
funkcję. Kannabidiol (CBD), organiczny związek chemiczny z grupy fitokannabinoidów,
pochodzi z konopii siewnej (Cannabis sativa). Liczne badania przedkliniczne
potwierdziły jego ochronne działanie w modelach chorób neurodegeneracyjnych,
czy powikłań cukrzycowych. Nie wiadomo jednak czy działanie ochronne CBD
obejmuje także tkankę tłuszczową w stanie nadmiernej podaży lipidów. Celem
doświadczenia była ocena wpływu CBD na zawartość sfingolipidów w obu typach
tkanki tłuszczowej w warunkach insulinooporności. Badanie przeprowadzono na
szczurach szczepu Wistar, podzielonych na grupy: I) kontrolną II) karmioną dietą
bogatotłuszczową (HFD) III) kontrolną otrzymującą CBD i.p IV) karmioną HFD
otrzymującą CBD i.p. Zawartość sfingolipidów została określona za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Zastosowanie CBD zmniejszyło stężenie
CER w obu tkankach, jednocześnie poprawiając wrażliwość tych tkanek na insulinę.
Wskazuje to na potencjalnie pozytywny wpływ CBD na metabolizm obu typów
tkanki tłuszczowej co daje asumpt do prowadzenia dalszych badań nad korzyściami
terapeutycznymi kannabidiolu w leczeniu insulinooporności.
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki nr grantu 2017/26/D/NZ3/01119

Ocena wpływu różnych rodzajów światła LED
na produkcję metabolitów i aktywność antyoksydacyjną
kultur mikropędowych Nasturtium officinale
Marta Klimek-Szczykutowicz, marta.klimek-szczykutowicz@doctoral.uj.edu.pl, Katedra i Zakład
Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński,
ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków, Polska; Zakład Dermatologii, Kosmetologii i Chirurgii
Estetycznej, Instytut Nauk Medycznych, Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach, ul. Stefana Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, Polska; Barbara Prokopiuk,
barbara.prokopiuk@urk.edu.pl, Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki Ogrodowej, Wydział
Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie al. 29 Listopada 54, 31-425
Kraków, Polska; Michał Dziurka, m.dziurka@ifr-pan.edu.pl, Instytut Fizjologii Roślin im.
Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Niezapominajek 21, 30-239 Kraków, Polska;
Bożena Pawłowska, bozena.pawlowska@urk.edu.pl, Katedra Roślin Ozdobnych i Sztuki
Ogrodowej, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie al. 29
Listopada 54, 31-425 Kraków, Polska; Halina Ekiert, halina.ekiert@uj.edu.pl, Katedra i Zakład
Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum, Uniwersytet
Jagielloński, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków, Polska; Agnieszka Szopa, a.szopa@uj.edu.pl,
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Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum,
Uniwersytet Jagielloński, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków, Polska

Biotechnologia roślin stwarza możliwości stymulowania produkcji wielu biologicznie aktywnych metabolitów poprzez stosowanie m.in. różnego składu podłoży
i warunków świetlnych hodowli.
Celem pracy była ocena wpływu prowadzenia kultur in vitro Nasturtium officinale
(rukiew wodna) w różnych warunkach światła LED (diod elektroluminescencyjnych)
na produkcję glukozynolatów, polifenoli, sacharydów i barwników fotosyntetycznych
oraz aktywność antyoksydacyjną.
Agarowe kultury mikropędowe hodowano na podłożu MS z 1 mg/L BA i 1 mg/L
NAA przez 20 dni w obecności światła: białego, niebieskiego (B), czerwonego, 70%
czerwonego i 30% niebieskiego (RB), 50% zielonego, 35% czerwonego i 15%
niebieskiego (RBG), 50% żółtego, 35% czerwonego i 15% niebieskiego, 50% dalekiej
czerwieni, 35% czerwonego i 15% niebieskiego, 50% UV-A, 35% czerwonego i 15%
niebieskiego; w ciemności oraz w białym świetle fluorescencyjnym (kontrola).
Zawartość metabolitów oznaczono metodami spektrofotometrycznymi, a potencjał
antyoksydacyjny analizami CUPRAC, DPPH i FRAP.
Badania wykazały stymulujące działanie testowanych warunków na produkcję
glukozynolatów, oraz nieznaczny wpływ na zawartość polifenoli, sacharydów
i potencjał antyoksydacyjny ekstraktów z biomasy. Najwyższą produkcję glukozynolatów (237,92 mg/100 gDW) oraz wysoki przyrost biomasy (Gi = 11,81) stwierdzono dla mikropędów hodowanych w świetle RBG. Światło RB stymulowało produkcję
chlorofilu a i karotenoidów, a światło B chlorofilu b.
Finansowanie: N/42/DBS/000122

Ocena wpływu stresu prenatalnego
na występowanie i przebieg demencji w chorobie Alzheimera –
badania z wykorzystaniem myszy APPNL-F/NL-F
Ewa Trojan, trojan@if-pan.krakow.pl, Pracownia Immunoendokrynologii, Zakład Neuroendokrynologii Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk; Kinga Tylek,
tylek@if-pan.krakow.pl, Pracownia Immunoendokrynologii, Zakład Neuroendokrynologii
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk; Agnieszka Basta-Kaim,
basta@if-pan.krakow.pl, Pracownia Immunoendokrynologii, Zakład Neuroendokrynologii
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

Choroba Alzheimera jest główną przyczyną występowania otępienia wśród osób
starszych, dlatego istnieje konieczność poznania biologicznego podłoża zmian które
towarzyszą procesom starzenia i prowadzą do obniżenia sprawności umysłowej.
Badania ostatnich lat pokazują, że stres prenatalny promuje rozwój patologicznych
procesów w okresie starości.
Dlatego celem badań była ocena wpływu stresu prenatalnego na wystąpienie
oraz przebieg demencji związanej z wiekiem.
Badania prowadzono z wykorzystaniem myszy dzikich C57BL/6J oraz transgenicznych APPNL-F/NL-F w wieku 9 miesięcy (przed pojawieniem się demencji) oraz
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w wieku 12, 15 i 18 miesięcy gdy zmiany neurodegeneracyjne są już ewidentne.
Przeprowadzono test otwartego pola, test labiryntu Y oraz test rozpoznawania
nowego obiektu.
W teście labiryntu Y wykazano, że proces spontanicznej alternacji był znacząco
zaburzony u 15-miesięcznych myszy APPNL-F/NL-F i dodatkowo potęgowany
z wiekiem oraz po działaniu stresu. Wykazano także obniżenie indeksu dyskryminacji, a także zmiany w czasie eksploracji zwierząt, wskazujące na rozwój
deficytów poznawczych u starzejących się myszy APPNL-F/NL-F w porównaniu ze
zwierzętami kontrolnymi.
Wyniki wskazują na zależny od wieku rozwój dysfunkcji poznawczych u myszy
APP NL-F/NL-F oraz na niekorzystny, nasilający te deficyty, wpływ zastosowanego
w okresie prenatalnym stresu w porównaniu z procesami fizjologicznego starzenia.
Finansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Grant nr:
JPND/13/2019.

Ocena wpływu syntetycznego liganda dla receptora formylowego 2
(FPR2) na poziom dehydrogenazy mleczanowej
w hodowlach pierwotnych mikrogleju
Katarzyna Chamera, chamera@if-pan.krakow.pl, Pracownia Immunoendokrynologii, Zakład
Neuroendokrynologii Doświadczalnej, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii
Nauk, Kraków, Polska; Monika Leśkiewicz, Pracownia Immunoendokrynologii, Zakład Neuroendokrynologii Doświadczalnej, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk,
Kraków, Polska; Magdalena Regulska, Pracownia Immunoendokrynologii, Zakład Neuroendokrynologii Doświadczalnej, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk,
Kraków, Polska; Enza Lacivita, Department of Pharmacy – Drug Sciences; University of Bari,
Bari, Włochy; Marcello Leopoldo, Department of Pharmacy – Drug Sciences; University of Bari,
Bari, Włochy; Agnieszka Basta-Kaim, Pracownia Immunoendokrynologii, Zakład Neuroendokrynologii Doświadczalnej, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk,
Kraków, Polska

Receptory formylowe (FPR), w tym FPR2, należą do rodziny receptorów związanych z białkami G. Aktywacja tych receptorów uczestniczy w regulacji procesów
zapalnych, w tym, jak sugerują najnowsze badania, w ich wyciszaniu i hamowaniu.
Endogenne ligandy FPR2 (np. lipoksyna – LXA4), pomimo obiecującego przeciwzapalnego potencjału, wykazują ograniczone działanie ze względu na strukturę chemiczną, dlatego też istotne jest poszukiwanie nowych czynników regulujących zapalenie.
Celem prezentowanych badań było porównanie wpływu endogennego (LXA4)
oraz nowego mocznikopodobnego (AMS3) agonisty FPR2 na poziom dehydrogenazy
mleczanowej (LDH) w hodowlach pierwotnych mikrogleju w warunkach narażenia
na czynnik zapalny – lipopolisacharyd (LPS). Badania prowadzono także w obecności
antagonisty FPR2 (WRW4).
Pierwotne hodowle mikrogleju od 1-2-dniowego potomstwa szczurów SpragueDawley traktowano badanymi związkami, a następnie po 24-godzinnej inkubacji
oznaczono poziom LDH.
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Wykazano brak korzystnego działania LXA4 na LDH po 24 godzinach, co potwierdza
krótkotrwały protekcyjny efekt tego agonisty. AMS3 w dawkach 5 i 10 µM hamowało indukowane przez LPS zwiększone uwalnianie LDH. Efekt ten był modulowany
przez WRW4, co wskazuje na udział FPR2 w obserwowanych efektach.
Uzyskane wyniki sugerują protekcyjny efekt nowego liganda dla FPR2 oraz jego
korzystne działanie w warunkach stanu zapalnego w hodowlach mikrogleju.
Badania finansowane z grantu Narodowego Centrum Nauki (2017/26/M/NZ7/01048).

Od odkrycia kaskady sygnałowej do stworzenia leku –
zanubrutinib jako nowa opcja terapeutyczna
w limfoproliferacjach B-komórkowych
Alan Majeranowski, a.majeranowski@gumed.edu.pl, Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny, https://gumed.edu.pl; Filip
Lebiedziński, flebiedzinski@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Hematologii, Gdański
Uniwersytet Medyczny, https://gumed.edu.pl

Kinaza tyrozynowa Brutona jest jednym z najważniejszych elementów kaskady
sygnałowej limfocytów B. Jako że BTK (Bruton’s Tyrosine Kinase) okazuje się być
niezbędna do rozwoju nie tylko zdrowych komórek, ale również komórek w złośliwych
limfoproliferacjach, odkrycie inhibitorów kinazy Brutona i wprowadzenie na rynek
pierwszego BTK inhibitora – ibrutynibu, przyniosło przełom w leczeniu przewlekłej
białaczki limfocytowej (CLL, Chronic Lymphocytic Leukemia) oraz innych chorób limfoproliferacyjnych, takich jak makroglobulinemia Wäldenstroma (WM, Wäldenstrom
Macroglubulinemia) i chłoniak z komórek płaszcza (Mantle cell lymphoma, MCL).
Dalsze badania doprowadziły do stworzenia BTK inhibitorów drugiej generacji
o większej selektywności, takich jak zanubrutinib i akalabrutinib. Nowsze cząsteczki
mają przede wszystkim zredukować występowanie działań niepożądanych mogących
wynikać z hamowania off-target, takich jak biegunka, migotanie przedsionków,
wysypka, zmęczenie, krwawienia.
Zanubrutinib został zarejestrowany w listopadzie 2019 przez FDA w Stanach
Zjednoczonych w terapii chłoniaka z komórek płaszcza. Obecne badania mają na
celu zweryfikowanie skuteczności oraz bezpieczeństwa leczenia zanubrutinibem
pacjentów z innymi nowotworami hematologicznymi, między innymi z przewlekłą
białaczką limfocytową, makroglobulinemią Wäldenstroma, chłoniakami nieziarniczymi.
Celem pracy jest historyczne przedstawienie drogi od odkrycia kaskady sygnałowej
do stworzenia nowego leku oraz podsumowanie wiedzy na temat inhibitora kinazy
Brutona drugiej generacji – zanubrutinibu. Autorzy szczegółowo opisują działania
niepożądane związane ze stosowaniem tego leku oraz jego skuteczność w oparciu
o wyniki aktualnych badaniach klinicznych.
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Oddziaływania permetryny
na parametry elektrofizjologiczne tchawicy
Dominiak Kotapka, kotapkadominika@gmail.com, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum w Bydgoszczy

Permetryna jest szeroko stosowanym pestycydem. Może wywoływać miejscowe
podrażnienia narażonych na jej działanie błon śluzowych i skóry, Podrażnienia
dotyczą głównie skóry, oczu, układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego.
Znalazła szerokie zastosowanie w przemyśle, rolnictwie, lekach przeciwko insektom
oraz weterynarii. Mechanizm toksycznego działania wobec owadów i ssaków, w tym
człowieka jest związany m.in. z oddziaływaniem transport jonów sodowych. Tkanki
nabłonkowe charakteryzują się tym, że tworzą układ elektryczny i stwarza to
możliwość pomiaru ich parametrów elektrofizjologicznych.
Celem niniejszej pracy była ocena krótkotrwałego wpływu permetryny na parametry elektrofizjologiczne tkanki nabłonkowej tchawicy in vitro pochodzącej od
królików rasy nowozelandzkiej. Materiał do badań stanowiły fragmenty tchawic królików rasy nowozelandzkiej. Dokonano pomiaru wartości parametrów elektrofizjologicznych. Pomiar przeprowadzono za pomocą zmodyfikowanego aparatu Ussinga.
Wyniki przeprowadzonego doświadczenia pozwoliły na zaobserwowanie pogłębiającej się elektroujemności podczas stymulacji permetryną na badanych tkankach
nabłonkowych. Permetryna miała toksyczny wpływ na tkanki, o czym świadczyły
mniejsze wartości oporu elektrycznego mierzone po stymulacji pestycydem niż
wartości oporu zmierzone przed. Odnotowano, iż tchawica była tkanką wrażliwą na
działanie pestycydu, co wyjaśnia mechanizm i objawy zatrucia tą substancją.

Ostry krwiak podtwardówkowy – opis przypadku
Zbigniew Wolszczak, zwolszczak@gmail.com, Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa
WSzZ w Kielcach; Adam Kłębczyk, adamklebczyk@gmail.com, Klinika Neurochirurgii i Chirurgii
Kręgosłupa WSzZ w Kielcach; Magdalena Wolszczak, magdalenkatkaczyk@gmail.com, Klinika
Neurologii WSzZ w Kielcach; Joanna Lefek, joanna1240@poczta.onet.pl, Powiatowy Zakład
Opieki Zdrowotnej w Starachowicach osrodek Rehabilitacji Leczniczej Dziennej dla Dzieci

W pracy przedstawiono dane dotyczące etiopatogenezy, objawów klinicznych
oraz diagnostyki, metody oraz wyniku leczenia chorego z ostrym krwiakiem podtwardówkowym (ASDH). Powszechnie uznaną metodą leczenia zawartą w aktualnej
literaturze jest chirurgiczne usunięcie krwiaka poprzez kraniotomię z lub bez
usunięcia kości i duroplastyką.
Ostry krwiak podtwardówkowy zazwyczaj lokalizuje się w okolicy ciemieniowej
i czołowo-ciemieniowej, rzadziej w dolnym obszarze dołu środkowego lub ponad
biegunami potylicznymi. Najrzadziej krwiak podtwardówkowy powstaje między
półkulami, w tylnym dole czaszki lub obustronnie na wypukłościach. Te ostatnie
lokalizacje stwarzają najwięcej problemów diagnostycznych. Objawy pojawiają się
od kilku minut do kilku godzin po urazie. Chory od początku może pozostawać
w stanie nieprzytomności.
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U 30% pacjentów przed śpiączką występuje intervallum lucidum. Po wybudzeniu
pacjenci często skarżą się na jednostronny ból głowy również częstym objawem jest
poszerzona źrenica po stronie krwiaka, choć w 5-10% po stronie przeciwnej, rzadko
występuje jednostronny niedowład.
Jeśli dojdzie do wklinowania pod namiot, wówczas powstaje ryzyko ucisku konaru
mózgu i n. III we wcięciu namiotu, co wywołać może mylne objawy sugerujące
jednostronną lokalizację krwiaka. Małe krwiaki mogą powodować tylko bóle głowy,
duże zaburzenia świadomości, napady padaczkowe, śpiączkę. W przypadku wtórnego
pogorszenia stanu pacjenta, zawsze należy brać pod uwagę narastanie ciasnoty
śródczaszkowej spowodowanej krwiakiem.

Porównanie wpływu zimowego pływania i morsowania
na temperaturę ciała
Kacper Ławicki, kacperlawicki@gumed.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe Interdyscyplinarne
Zarządzanie Opieką Zdrowotną, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny
www.gumed.edu.pl; Dominika Siluk, dominikasiluk@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe
Interdyscyplinarne Zarządzanie Opieką Zdrowotną, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański
Uniwersytet Medyczny www.gumed.edu.pl; Karolina Bobryk, karolina.bobryk@op.pl, Studenckie
Koło Naukowe Interdyscyplinarne Zarządzanie Opieką Zdrowotną, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański
Uniwersytet Medyczny www.gumed.edu.pl; Bartłomiej Kopciński, b.kopcinski@gmail.com;
Studenckie Koło Naukowe Interdyscyplinarne Zarządzanie Opieką Zdrowotną, Wydział Nauk
o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny www.gumed.edu.pl, Katarzyna Pogorzelczyk,
kpogorzelczyk@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Interdyscyplinarne Zarządzanie Opieką
Zdrowotną, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny www.gumed.edu.pl

Zimowe sporty tj.: morsowanie czy pływanie w zimnej wodzie, to aktywności,
dla których w ostatnim sezonie odnotowano duży skok popularności. Realizując
wstępny przegląd literatury, nie znaleziono odniesienia do wielu tekstów źródłowych
dokumentujących jakikolwiek wpływ w/w sportów na zdrowie czy też samopoczucie.
Celem badania były porównanie wpływu zimowego pływania i morsowania na
zmianę temperatury ciała a także sprawdzenie różnicy szybkości wyziębiania się
organizmu pomiędzy osobami stojącymi w zimnej wodzie (5 lub 9 minut), a osobami,
które przepłynęły 200 lub 450 metrów w wodzie o temperaturze poniżej 5 stopni.
Pomiar temperatury wykonany został przy wykorzystaniu termometrów dousznych,
przed oraz po spędzeniu określonego czasu/przepłynięcia zadeklarowanego dystansu
w zimnej wodzie. Dodatkowo, pomiarom towarzyszyło wypełnienie ankiety określającej subiektywną ocenę zdrowia i samopoczucia (przed rozpoczęciem uprawiania
danej aktywności fizycznej oraz po) każdego badanego. Wyniki poddano analizie
statystycznej.
W badaniu wzięło udział 85 osób, w tym 43 zimowych pływaków i 42 morsów.
Wśród zimowych pływaków zauważono zdecydowanie większe spadki temperatur
organizmu aniżeli w grupie osób morsujących (wśród których nie odnotowano
znaczących zmian ciepłoty ciała). Analiza statystyczna odpowiedzi udzielonych
przez ankietowanych wykazała istnienie korelacji pomiędzy płcią, wiekiem a oceną
własnej kondycji zdrowotnej.
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Porównanie wskazań leczniczych Artemisia vulgaris (bylica pospolita)
w polskich zielnikach epoki renesansu
ze wskazaniami monografii Komisji E z 1988 roku
Paweł Klin, pawel.klin@wp.pl, Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ), (Family medicine
clinic), Burgbernheim GmbH, Niemcy, www.promediz.de; Halina Ekiert, halina.ekiert@uj.edu.pl,
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński,
Collegium Medicum, www.cm-uj.krakow.pl; Agnieszka Rzepiela, agnieszka.rzepiela@uj.edu.pl,
Muzeum Farmacji, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum,
www.cm-uj.krakow.pl

Przedstawiana praca ma trzy cele:
1) Prezentację wskazań terapeutycznych bylicy pospolitej w trzech zielnikach
epoki renesansu spisanych w języku polskim:
– „O ziołach y o moczy gich” – Stefana Falimirza (Kraków 1534),
– „Herbarz polski” – Marcina z Urzędowa (Kraków 1595),
– „Zielnik Symona Syreniusza” – Szymona Syreńskiego (Kraków 1613);
2) Przedstawienie zakresów zastosowania Artemisia vulgaris wymienionych
w monografii Komisji E (grono fachowców z dziedziny biologii, medycyny, toksykologii, farmakologii i medycyny naturalnej przy Ministerstwie Zdrowia RFN) z roku
1988 wraz z końcową opinią na temat jej dalszego stosowania w ziołolecznictwie;
3) Omówienie podstawowych różnic w postrzeganiu właściwości leczniczych
bylicy pospolitej między wymienionymi źródłami z różnych epok, ze szczególnym
uwzględnieniem teoretycznych założeń nozologicznych obecnych w medycynie
holistycznej, porównanych do zasad obowiązujących we współczesnej medycynie
opartej na faktach – EBM (Evidence Based Medicine).
System medycyny holistycznej obowiązujący do XVIII wieku przypisywał bylicy
pospolitej działanie rozgrzewające i osuszające, a obserwacje wyników terapii
stosowanej według zasad tego systemu sugerowały, że roślina ta jest pomocna
w leczeniu dolegliwości ginekologicznych i okołoporodowych,
Wraz z narodzinami i rozwojem medycyny materialistycznej, analiza działania
każdego produktu leczniczego została sprowadzona do analizy jego poszczególnych
składników chemicznych. W przypadku Artemisia vulgaris L, końcowa ocena jej
wartości terapeutycznych dokonana na takiej podstawie, była według Komisji E
negatywna i odebrała tej roślinie jakiekolwiek właściwości lecznicze, zwracając
dodatkowo uwagę na jej możliwy poronny i alergiczny potencjał.

Postęp cywilizacyjny na Grenlandii a stan zdrowia Inuitów
Katarzyna Kowalcze, katarzyna.kowalcze@uph.edu.pl, Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Inuici, rdzenni mieszkańcy tundry, to lud doskonale przystosowany do życia
w arktycznym, polarnym klimacie. Ci rdzenni mieszkańcy Arktyki, podbiegunowych
rejonów Grenlandii, Alaski czy Syberii, doskonale przystosowali się do panujących
warunków, także w aspekcie diety. Podstawowym źródłem pożywienia przez
stulecia były ryby, wieloryby, foki, morsy i karibu.
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Ich dieta, z dominującym wysokoenergetycznym makroskładnikiem – tłuszczem,
o specyficznym składzie i proporcji kwasów tłuszczowych, tak daleka od europejskich czy tak zwanych zachodnich zaleceń żywieniowych, to interesujący obszar
badań naukowych. Tym bardziej, że ostatnie lata przyniosły znacząca zmianę jakościową diety i stylu życia. Badania wykazują, że styl życia Eskimosów przechodzi od
społeczeństwa rybacko-myśliwego, prowadzącego bardzo aktywny tryb życia
i spożywających dietę opartą na żywności dostępnej ze środowiska naturalnego, do
społeczeństwa zachodniego ze wszystkimi tego konsekwencjami zdrowotnymi.
Szczególnie niepokojącym jest szybki wzrost częstości występowania chorób cywilizacyjnych, takich jak otyłość czy cukrzyca typu 2. W referacie zostaną omówione
dostępne wyniki badań obserwacyjnych, prowadzonych współcześnie, ale także
porównawczo, dokumentujące stan zdrowia Inuitów z lat 80. XX wieku.

Potworniak jajnika jako istotna rokowniczo przyczyna
zapalenia mózgu związanego z przeciwciałami
przeciwko receptorowi dla NMDA
Patrycja Czekaj, patrycja.czekaj97@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Przy II Katedrze
i Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
www.wum.edu.pl oraz Studenckie Koło Naukowe NEKON, Klinika Neurologii Wydziału Nauk
o Zdrowiu WUM, Warszawski Uniwersytet Medyczny, www.wum.edu.pl

Zapalenie mózgu z przeciwciałami anty-NMDAR to rzadkie schorzenie, które
dotyka głównie młode kobiety i często współwystępuje z potworniakami jajnika
(OT). W przeciwieństwie do innych zapaleń mózgu, proces chorobowy obejmuje
głównie układ limbiczny. Typowy dla limbicznego zapalenia mózgu (LE) jest zespół
objawów psychiatrycznych, zaburzeń pamięci, świadomości i centralna hipowentylacja. Z tego powodu pacjenci często trafiają pierwotnie do oddziałów psychiatrycznych, co opóźnia postawienie właściwej diagnozy i wdrożenie leczenia. Mimo
ciężkiego przebiegu klinicznego, LE charakteryzuje się wysoką wyleczalnością.
Celem pracy jest określenie częstości, z jaką potworniak jajnika powoduje limbiczne
zapalenie mózgu i weryfikacja, czy wczesne rozpoznanie i leczenie przyczynowe
istotnie poprawia rokowanie w LE.
Praca ma charakter poglądowy; obejmuje publikacje anglojęzyczne zamieszczone
na platformie PubMed, dostępne jako wynik wyszukiwania fraz „anti-NMDAR
encephalis” i „ovarian teratoma”.
Częstość współwystępowania OT i LE jest większa u młodych kobiet rasy czarnej.
Wykazano, że wczesne rozpoznanie OT i leczenie przyczynowe LE znacznie
poprawia rokowania.
LE to możliwa do wyleczenia postać zapaleń mózgu, w której rokowanie zależy
między innymi od obecności guza germinalnego i czasu upływającego od wystąpienia
objawów do wdrożenia leczenia. Młode kobiety, u których wystąpiły nagłe objawy
psychiatryczne i neurologiczne sugerujące rozpoznanie LE powinny być diagnozowane w kierunku OT.
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Powiązanie LDG z chorobami o podłożu autoimmunologicznym –
aktualny stan wiedzy
Weronika Domerecka, domereckaweronika@gmail.com, Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Iwona Homa-Mlak, iwona.homa@wp.pl, Katedra i Zakład
Fizjologii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Teresa Małecka-Masalska,
teresa.malecka-massalska@umlub.pl, Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka, Uniwersytet
Medyczny w Lublinie

Granulocyty o niskiej gęstości (ang. low-density granulocytes, LDG) to granulocyty
obojętnochłonne, które po rozdzieleniu w gradiencie gęstości pozostają we frakcji
komórek jednojądrzastych krwi obwodowej PBMC. Są one cechą chorób o podłożu
autoimmunologicznym, takich jak toczeń rumieniowaty układowy (SLE), łuszczyca,
reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) oraz autoimmunologiczne zapalenie wątroby
(AIH). Odsetek LDG w PBMC jest znamiennie podwyższony u chorych na SLE, RZS,
łuszcycę, DM, PM.
Podobnie jak dojrzałe neutrofile o normalnej gęstości, neutrofile LDG wykazują
silną ekspresję markerów powierzchniowych neutrofili CD15, CD10, CD11b, CD11c
i CD16 wykrywanych z użyciem cytometrii przepływowej ale w przeciwieństwie do
NDG, ich jądrowy kształt ma niedojrzały fenotyp. Zatem ilość płatów jest mniejsza,
niż u dojrzałych neutrofilów, co sugeruje, że LDG stanowią młodsze stadia krążących
leukocytów.
LDG mogą ulegać spontanicznej NETozie czyli nowemu rodzajowi śmierci komórek
w której LDG uwalniają pozakomórkowe pułapki neutrofilowe (ang. neutrophil
extracellular traps, NETs), które wyłapują i zabijają drobnoustroje chorobotwórcze.
Jednak coraz więcej dowodów wskazuje, że niekontrolowana lub nadmierna produkcja NET jest związana z zaostrzeniem stanu zapalnego oraz rozwojem autoimmunizacji. Badania przeprowadzane przez naukowców wśród pacjentów z RZS, RA,
SLE ujawniają nasilony proces NETozy.

Poziom bólu a zakres ruchomości w stawie śródstopno-paliczkowym
po osteotomii korekcyjnej deformacji palucha koślawego
Mateusz Baran, mateusz.baran.93@wp.pl, Centrum Medyczne Medicum, www.cmmedicum.com;
Paweł Kołodziejski, p.kolodziejski@poradniastopy.pl, Centrum Medyczne Medicum,
Warszawski Uniwersytet Medyczny, www.cmmedicum.com, https://www.wum.edu.pl; Krzysztof
Bryłka, k.brylka@poradniastopy.pl, Centrum Medyczne Medicum, https://www.cmmedicum.com

Paluch koślawy (Hallux Valgus) to deformacja obejmująca okolicę stawu
śródstopno-paliczkowego palca pierwszego. Charakteryzuje się bólem w okolicy
tego stawu, etiologia wskazuję że ma podłoże genetyczne, występuję częściej
u kobiet w stosunku 15:1. Zwichanie się paliczka w stawie śródstopno-paliczkowym
prowadzi do bólu podczas noszenia obuwia zakrytego oraz w życiu codziennym.
Zabieg operacyjny wpływa na zakres ruchomości, co ogranicza ruch stopy w trakcie
przetaczania kończyny dolnej. Za cel badania postawiono sobie sprawdzenie, czy
zwiększenie zakresu ruchomości poprzez zabiegi rehabilitacyjne po korekcji
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palucha koślawego metodą Scarf i Akin wpływa na zmniejszenie dolegliwości
bólowych wśród pacjentów. W badaniu wzięło udział 31 osób, zmierzono zakresy
ruchomości oraz określono poziom bólu w dniu operacji, po 6 tygodniach oraz po
12 tygodniach. Dane statystyczne opracowywane były w programie Statistica 13.3.
Wykazano istotne zmiany w poziomie bólu pomiędzy okresami badania oraz
w zakresie ruchu w stawie. Wprowadzona u pacjentów rehabilitacja, której celem
było przywrócenie możliwie największego zakresu ruchomości oraz zmniejszenie
bólu u pacjentów istotnie wpłynęła na wyniki. W literaturze naukowej, nie badano
wpływu ruchomości na ból. Poprawa zakresu ruchomości, a w szczególności wyprostu
w stawie wpłynęła na fazę przetaczania kończyny. Należy poszerzyć zakres badań
w tym obszarze.

Problemy interdyscyplinarne w ocenie stężenia leków biologicznych
u chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego
za pomocą metody rezonansu magnetycznego jądrowego
Piotr Bar, piotrbar69@wp.com, Uniwersytet Rzeszowski, Przyrodniczo-Medyczne Centrum
Badań Innowacyjnych; David Aebisher, daebisher@ur.edu.pl, Uniwersytet Rzeszowski, Zakład
Fotomedycyny i Chemii Fizycznej; Dorota Bartusik-Aebisher, dbartusik-aebisher@ur.edu.pl,
Uniwersytet Rzeszowski, Dyrektor Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych

W mojej pracy badawczej, pobrany materiał tkankowy od chorych, poddaję
badaniu magnetycznemu rezonansowi jądrowemu in vitro. W pracy tej spotykają się
różne gałęzie medycyny: gastrologia, patomorfologia i radiologia. Wykorzystując
różne czasy relaksacji w tkankach zdrowej i chorej można określić stężenia badanych
leków biologicznych w surowicy krwi oraz w pobranych wycinkach z jelita grubego.
Ocena tych stężeń i zależności pozwoli na podjęcie próby odpowiedzi dlaczego
u części chorych odpowiedź na leczenie jest dobra, a u innych nieskuteczna. Na
podstawie wyników można byłoby dokładniej wyselekcjonować pacjentów zakwalifikowanych do leczenia biologicznego oraz prowadząc dalsze badania bliżej poznać
różnice w mechanizmach immunologicznych zachodzących u pacjentów z tym
schorzeniem. Być może byłby to początek wprowadzenia nowych metod diagnostycznych i leków. Zaplanowane badanie ma charakter obserwacyjno-prospektywny
obejmujących pacjentów diagnozowanych i leczonych w Klinice Gastroenterologii
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie, spełniających kryteria
włączenia do tego typu terapii. Chorzy zostali zakwalifikowani do badania po
zapoznaniu się z informacją przygotowaną dla pacjentów. Celem badania jest ocena
stężenia leku Infliksymab i Vedolizumab w bioptatach pobranych ze zdrowego
i zajętego chorobą jelita grubego. Hipoteza zaś brak odpowiedzi lub niedostateczna
odpowiedz na zastosowanie odpowiedniego leku biologicznego, Infliksimabu lub
Vedolizumabu, jest związane z brakiem jego obecności w tkankach jelita grubego.
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Przeciwciała onkoneuronalne u kobiet z rakiem jajnika
Aleksandra Odjas, ola.odjas@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe, Katedra i Zakład
Immunologii i Serologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl; Aleksandra Mielczarek-Palacz, apalacz@sum.edu.pl,
Katedra i Zakład Immunologii i Serologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl

Pomimo prowadzonych dotychczas licznych badań, rak jajnika pozostaje
nowotworem wykrywanym w późnym stopniu zaawansowania klinicznego, co jest
spowodowane podstępnym przebiegiem, brakiem charakterystycznych objawów
klinicznych oraz parametrów diagnostycznych przydatnych we wczesnym rozpoznaniu choroby. Najnowsze badania wskazują na fakt współwystępowania w przebiegu
nowotworów złośliwych jajnika autoprzeciwciał onkoneuronalnych oraz towarzyszącego im rozwoju neurologicznych zespołów paranowotworowych. Nadal jednak
nie jest znany związek pomiędzy nowotworami złośliwymi, a neurologicznymi
zespołami paranowotworowymi, co stwarza przesłankę do dalszych badań pozwalających wskazać ewentualne zastosowanie oznaczenia autoprzeciwciał w diagnostyce
i terapii nowotworów jajnika zwłaszcza, że niekiedy ich występowanie w płynach
biologicznych może wyprzedzać rozpoznanie kliniczne nowotworu złośliwego o kilka
miesięcy, a nawet lat. Dotychczas prowadzone badania u kobiet z nowotworem
jajnika dotyczyły analizy występowania autoprzeciwciał anty-Yo, anty-Ri, antyamfifizyna, anty-Hu, anty-CV2 oraz anty-NMDA i oceny ich ewentualnej możliwości zastosowania w diagnostyce oraz terapii onkologicznej.

Przydatność oznaczania stężeń białek mielinowych Nogo-A i MAG
w guzach astrocytarnych mózgu
Agata Świderska, agataswiderska97@gmail.com,Koło Naukowe przy Zakładzie Laboratoryjnej
Diagnostyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Waszyngtona 15A, 15-269
Białystok; Diana Fiutowska, dianafiutowska@gmail.com, Koło Naukowe przy Zakładzie
Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Waszyngtona
15A, 15-269 Białystok; Joanna Kamińska, joanna.kaminska@umb.edu.pl, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Waszyngtona 15A,
15-269 Białystok; Karol Sawicki, sawicki_karol@o2.pl, Klinika Neurochirurgii, ul. M. SkłodowskiejCurie 24a, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-276 Białystok; Anna J. Milewska,
anna.milewska@umb.edu.pl, Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku,ul. Szpitalna 37, 15-295 Białystok; Justyna Zińczuk, justyna.zinczuk@umb.edu.pl,
Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
ul. Waszyngtona 15A, 15-269 Białystok; Joanna Matowicka-Karna, matowic@umb.edu.pl,
Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
ul. Waszyngtona 15A, 15-269 Białystok; Violetta Dymicka-Piekarska, violetta.dymickapiekarska@umb.edu.pl; Zenon Mariak, Klinika Neurochirurgii, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a,
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,15-276 Białystok; Olga Martyna Koper-Lenkiewicz,
olga.koper@umb.edu.pl, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku, ul. Waszyngtona 15A, 15-269 Białystok
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Badania in vitro wykazały, że aktywacja receptora NgR przez jego ligandy: Nogo-A
oraz MAG może wywierać hamujący wpływ na ruchliwość i inwazyjność komórek
glejaka. Białka te mogą mieć zatem znaczenie w patomechanizmie powstawania
glejaków oraz stanowić potencjalne biomarkery tych guzów.
Celem pracy była ocena stężenia białek Nogo-A i MAG w płynie mózgowordzeniowym (PMR) oraz surowicy pacjentów z guzami astrocytarnymi mózgu (N = 20)
w porównaniu do osób bez choroby nowotworowej (N =11).
Stężenia badanych białek zostały oznaczone przy pomocy metody ELISA.
Analizę statystyczną przeprowadzono z użyciem programu STATISTICA 12.0 oraz
programu GraphPadPrism 5.0.
Mediana stężenia Nogo-A w PMR oraz MAG w surowicy chorych z guzami
mózgu była istotnie niższa w porównaniu do grupy kontrolnej (p = < 0,001 oraz
p = 0,0119, odpowiednio). Analiza pola pod krzywą ROC (AUC) wykazała, że zarówno
stężenie Nogo-A w PMR jak i MAG w surowicy było przydatnew różnicowaniu
pacjentów z guzami mózgu od osób bez nowotworu. Najwyższe AUC, a także
czułość i swoistość diagnostyczną wykazało stężenie Nogo-A w PMR. Analiza
krzywej Kaplana-Meiera wykazała, że prawdopodobieństwo przeżycia było istotnie
większe dla pacjentów z wyższym stężeniem Nogo-A w PMR.
Stężenia Nogo-A w PMR i MAG w surowicy mogą być potencjalnymi krążącymi
markeramiguzów astrocytarnych mózgu.Jednak badania wymagają potwierdzenia
na większej grupie chorych.

Psychodermatologia – procesy emocjonalne a choroby skóry
Emilia Szajerska, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu

Człowiek na przestrzeni wieków doświadczał wielokierunkowych zmian warunków
środowiska, które wpłynęły na jego funkcjonowanie. Zmianie uległy także rodzaje
stresorów. Wiadomo, że czynniki emocjonalne wpływają na stan większości chorób
dermatologicznych, w wyniku czego został wyodrębniony nowy dział jakim jest
psychodermatologia. Została przez to sformułowana korelacja między zmianami
skórnymi wywołanymi zaburzeniami psychicznymi bądź chorobami skóry indukującymi pojawienie się zaburzeń psychicznych.
Układ nerwowy oraz skóra posiadają wspólne, ektodermalne pochodzenie
embriologiczne warunkujące zależność ich funkcjonowania. Wykazano istnienie
systemu neuro-immuno-skórnego (NICS), którego dysfunkcja może doprowadzać
do zaburzeń psychodermatologicznych. Brak widocznych granic w klasyfikacjach
tych schorzeń ukazał konieczność współpracy specjalistów z zakresu dermatologii,
psychiatrii oraz psychologii.
Obecnie wśród promowania przez media wyidealizowanego piękna pacjenci
z dermatozami często nie akceptują swojego wyglądu zewnętrznego, czemu towarzyszy uczucie odrzucenia. Ważnym aspektem tych nieprawidłowości jest ocena
ryzyka samobójczego. Wczesne rozpoznanie zaburzenia przez dermatologa oraz
ingerencja psychiatryczna obniżają prawdopodobieństwo tendencji suicydalnych.
Zaleceniem jest kompleksowe podejście do terapii schorzeń psychodermatologicznych. Ich rekomendowane leczenie uwzględniło również terapie pozafarmakologiczne.
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Rak jajnika – ciągle aktualny problem kliniczny i diagnostyczny
Weronika Stańczyk, wstanczyk98@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Katedry i Zakładu
Immunologii i Serologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach; Oliwia Susło, oliwiasuslo@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe
Katedry i Zakładu Immunologii i Serologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Aleksandra Mileczarek-Palacz, apalacz@sum.edu.pl,
Katedra i Zakład Immunologii i Serologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.immunologia.sum.edu.pl

Rak jajnika należy nadal do najgorzej rokujących nowotworów ginekologicznych
cechujących się najwyższą śmiertelnością w większości krajów na świecie. Jest to
spowodowane bezobjawowym wzrostem guza, brakiem charakterystycznych objawów
klinicznych w początkowym okresie choroby oraz badań diagnostycznych pomocnych
we wczesnym rozpoznaniu. Z tego względu wciąż trwają badania nad biologią tego
nowotworu, które koncentrują się na poszukiwaniu nowych markerów prognostycznych i diagnostycznych oraz ocenie ich ewentualnej przydatności w praktyce
klinicznej. Przez lata opracowywano liczne algorytmy, które nadal nie spełniają
oczekiwanych rezultatów. Dotychczas prowadzone badania wykazały, że w powstawaniu i rozwoju tych nowotworów istotną rolę przypisuje się zaburzeniom funkcji
układu odpornościowego. Z tego względu obecnie prowadzone badania koncentrują
się na poszukiwaniu parametrów immunologicznych, które mogą okazać się przydatne
w opracowaniu nowych schematów diagnostycznych i terapeutycznych u chorych
z nowotworem jajnika. Pewne nadzieje wiąże się z zastosowaniem rozpuszczalnych
mediatorów odpowiedzi immunologicznej, które mogą być oznaczane w płynach
ustrojowych i znaleźć ewentualne zastosowanie w praktyce klinicznej.

Rehabilitacja pacjentów z COVID-19
Julia Pietsch, jul.pietsch@gmail.com, Katedra Kardiochirurgii, Wydział Lekarski, Collegium
Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
Oliwia Kowalczyk, oliwiakowalczyk111@gmail.com, Katedra Kardiochirurgii, Wydział Lekarski,
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu; Remigiusz Tomczyk, r.tomczyk@wp.pl, Katedra Kardiochirurgii, Wydział Lekarski,
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu

Dla współczesnej fizjoterapii pacjenci zarażeni SARS-CoV-2 stanowią coraz
większą grupę, której potrzeby wymagają opracowania nowych standardów opieki.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono najnowsze doniesienia z zakresu rehabilitacji pacjentów z COVID-19, zarówno zmagających się z aktywnym zakażeniem
SARS-CoV-2, jak i z jego powikłaniami, już po przebytej chorobie. Rehabilitacja
ruchowa na każdym etapie niesie pacjentom możliwość poprawy funkcjonowania,
stając się niezbędnym filarem systemu ochrony zdrowia, towarzyszącym pacjentom
na drodze do powrotu do dawnej jakości życia. Celem tego opracowania jest przedstawienie roli i możliwości fizjoterapii, sposobów dokonywania oceny pacjentów –
umożliwiających ewaluację prowadzonych działań, a także najnowszych wytycznych
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i wniosków płynących z podejmowanych w tym zakresie interwencji. Rehabilitacja
podjęta na każdym etapie leczenia szpitalnego, kontynuowana również po jego
zakończeniu, stanowi wsparcie dla pacjenta zarówno w zakresie poprawy funkcjonowania fizycznego, ale również niezbędnej edukacji zdrowotnej.

Rehabilitacja w SLA – studium przypadku
Joanna Lefek, joanna1240@poczta.onet.pl, Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach osrodek Rehabilitacji Leczniczej Dziennej dla Dzieci; Magdalena Wolszczak,
magdalenkatkaczyk@gmail.com, Klinika Neurologii WSzZ w Kielcach; Zbigniew Wolszczak,
zwolszczak@gmail.com, Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa WSzZ w Kielcach

SLA wciąż niezbadana choroba znana również jako choroba Charcota w której
dochodzi do uszkodzenia neuronów ruchowych; dolnego i górnego. Dochodzi
wówczas do neurodegeneracji i patologicznego zwiększającego się z biegiem czasu
osłabienia mięśni, porażenia i w konsekwencji coraz większych zaburzeń mięśni
oddechowych. Etiologia choroby oraz patogeneza wciąż pozostają tajemnicą medycyny. Początkowa diagnoza jest ciężka, pacjenci rozpoznają chorobę w momencie
kiedy dochodzi do deficytów ruchowych. Postęp choroby jest dość szybki, średni
okres życia obejmuje okres od 2 do 5 lat. Na przełomie ostatnich lat zbadano
chromosomy odpowiedzialne za występowanie SLA, mimo to w dalszym ciągu nie
ma skutecznego leczenia. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki leczenia
pacjentki z postępującą postacią stwardnienia bocznego zanikowego.
Do oceny posłużono się skalą Ashworth; w której chora uzyskała 0, w skali
Lovett 3, Brunnstrom 2. Dokonane były również pomiary obwodów kończyny
górnej, dodatkowo występowało osłabienie mięśni kończyny górnej lewej, chora
zgłaszała niestabilność stawu kolanowego, nie było jednak ograniczeń ruchu, siła
mięśniowa również na prawidłowym poziomie. W badaniu elektromiograficznym
odnotowano zmiany unerwienia mięśni, w RMI zdiagnozowano zmiany w strukturach mózgu. Liczba zachorowań na Świecie wzrasta, pierwsze objawy u większości
pacjentów przebiegają indywidualnie. SLA to choroba nieuleczalna, możliwe jest
łagodzenie postępu choroby poprzez systematyczną, indywidualną i odpowiednio
opracowaną dla każdego pacjenta rehabilitację ruchową.

Rehabilitacja w zespole Devica – studium przypadku
Agnieszka Maruszewska, aga_maruszewska@op.pl, Ośrodek Rehabilitacji, Instytut Medycyny
Wsi im. W. Chodźki

Zespół Devica (Devic syndrome, neuromyelitis optica – NMO) to zapalenie rdzenia
i nerwów wzrokowych. Jest to schorzenie neurologiczne o charakterze demielinizacyjnym, przewlekłym, nawracającym, w którym własny układ odpornościowy
atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe.
W pracy przedstawiono przypadek kobiety, lat 54 z rozpoznanym od 2 lat zespołem
Devica, którą przyjęto do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej celem usprawniania oraz poprawy ogólnej sprawności. W badaniu fizjoterapeutycznym stwierdzono:
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zaburzenia równowagi, osłabienie siły mięśniowej kończyn górnych i dolnych,
odruchy ścięgniste wygórowane (KKD > KKG), ataksję 4-kończynową z przewagą KKD,
przeczulicę skóry w obrębie KKD, zaburzenia czucia głębokiego, chód chwiejny przy
pomocy balkonika, pogorszenie ostrości widzenia. Choroba ujawniła się, po roku od
zmiany miejsca zamieszkania i stylu życia. Przebieg: choroby agresywny, progresujący.
W terapii wykorzystano wzorce i techniki metody PNF (ang. proprioceptive
neuromuscular facilitation) w celu zmniejszenie sztywności mięśni poprzez pracę
ekscentryczną, poprawę jakości chodu (fazy przenoszenia) oraz wytrzymałości
pacjentki. Do normalizacji napięcia mięśniowego wykorzystano fizjologiczny ruch
trójpłaszczyznowy z zaznaczeniem komponenty rotacyjnej oraz oddziaływanie na
strukturze poprzez docisk, ucisk i elongacje. Poza kinezyterapią w procesie usprawniania pacjentki zastosowano zabiegi z zakresu hydroterapii (kąpiele wirowe KKD
i KKG). Pacjentka przebywała w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej 42 dni.
Uzyskano poprawę zakresie siły mięśniowej, jakości chodu, zakresu ruchomości,
oraz poprawę ogólnej motoryki. Pomimo opuszczenia oddziału pacjentka nadal
wymaga rehabilitacji, zwłaszcza z zakresu kinezyterapii i hydroterapii, które mogą
się przyczynić do zmniejszenia deficytów motorycznych.

Rola chemokiny CXCL8 w raku piersi
Joanna Motyka, joanna.motyka@umb.edu.pl, Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób
Cywilizacyjnych, Wydział Lekarski z oddziałem Stomatologii i Nauczania w Języku Angielskim,
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Katarzyna Hodun, katarzyna.hodun@umb.edu.pl,
Zakład Fizjologii, Wydział Lekarski z oddziałem Stomatologii i Nauczania w Języku Angielskim,
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Sławomir Ławicki, slawicki@umb.edu.pl, Zakład Medycyny
Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, Wydział Lekarski z oddziałem Stomatologii
i Nauczania w Języku Angielskim, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Rak piersi pozostaje najczęstszym nowotworem złośliwym wśród kobiet. We
wczesnym stadium bez przerzutów jest on uleczalny w około 70-80% przypadków,
natomiast zaawansowana choroba z przerzutami odległymi pozostaje obecnie nieuleczalna i stanowi przyczynę około 90% zgonów spowodowanych rakiem piersi.
Jednakże ze względu na złożoną biologię molekularną leczenie nadal pozostaje
wyzwaniem współczesnej medycyny. Rak piersi jest chorobą heterogenną, w której
dochodzić może do ekspresji receptorów hormonalnych (estrogenowych (ER)
i progesteronowych (PR)), receptora 2 ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu
(HER2), receptorów sygnalizacji Wnt i/lub mutacji BRCA.
Trwałe zakażenie lub przewlekły stan zapalny w znacznym stopniu mogą
przyczyniać się do progresji nowotworów. CXCL8 jest chemokiną, która działa jako
ważna wielofunkcyjna cytokina modulująca proliferację, inwazję i migrację
komórek nowotworowych w sposób autokrynny lub parakrynny. Badania sugerują,
że CXCL8 i jej receptory, receptor chemokin CXC 1 (CXCR1) i receptor chemokin
CXC 2 (CXCR2), pośredniczą w inicjacji i rozwoju różnych nowotworów, w tym raka
piersi, raka prostaty, raka płuc, raka jelita grubego i czerniaka. CXCL8 współdziała
również z wieloma wewnątrzkomórkowymi szlakami sygnalizacyjnymi w celu
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wywołania skoordynowanych efektów. Neowaskularyzacja, która stanowi podstawę
dla wzrostu guza i powstawania przerzutów, jest obecnie uznawana za kluczową
funkcję CXCL8 w mikrośrodowisku nowotworu.

Rola diagnostyki obrazowej w walce z penetrującym wrzodem aorty
Aleksandra Przelaskowska, olaprzelaskowska@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Przy
Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii UM w Lublinie, Wydział Lekarski, Uniwersytet
Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Małgorzata Słaboń, malgorzata.slabon@wp.pl, Studenckie
Koło Naukowe Przy Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii UM w Lublinie, Wydział
Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl, Maciej Sobczyk, Studenckie Koło
Naukowe Przy Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii UM w Lublinie, Wydział
Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl, Ewa Kuklik, Zakład Radiologii
Zabiegowej i Neuroradiologii UM w Lublinie

Penetrujący wrzód aorty to owrzodzenie aortalnej blaszki miażdżycowej, penetrujące przez błonę wewnętrzną do błony środkowej ściany aorty. Powikłania tego
stanu określa się wspólnym mianem: ostrych zespołów aortalnych. Kluczowymi
w diagnostyce penetrującego wrzodu aorty są radiologiczne badania obrazowe,
pośród których zastosowanie ma przede wszystkim tomografia komputerowa (TK).
Pacjent z podejrzeniem wrzodu aorty brzusznej w odcinku podnerkowym został
skierowany na badanie TK aorty brzusznej i tt. biodrowych przeprowadzone
w skaningu natywnym oraz po dożylnym podaniu środka cieniującego w opcji angio
w warstwach 1,25 mm. Badanie TK potwierdziło podejrzenie penetrującego wrzodu
aorty z ostrym zespołem aortalnym, następnie chorego zakwalifikowano do zabiegu
wewnątrznaczyniowego – implantacji stentgraftu. Po 6 miesiącach od przebytego
zabiegu wykonano kontrolne badanie USG Doppler, które potwierdziło prawidłową
drożność i położenie stentgraftu .
Badanie TK jest metodą z wyboru w diagnostyce dużego penetrującego wrzodu
aorty, pozwala na kwalifikację chorych do zabiegu wewnątrznaczyniowego z implantacją stentgraftu. Badanie usg doppler ma zastosowanie w monitorowaniu
chorych po zabiegu.

Rola fizjoterapii w leczeniu dysfunkcji i chorób
stawów skroniowo-żuchwowych
Przemysław Pasiak, przemyslawpasiak@gmail.com, Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
SPSK Nr 1, Wojciech Pasiak, angioreh@gmail.com, ANGIO-REH Rehabilitacja Naczyniowa
i Lecznicza; Tomasz Tomaszewski, ppas@op.pl, Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej SPSK Nr 1

Choroby stawów skroniowo-żuchwowych to interdyscyplinarny problem, na
który składa się wiele objawów dotyczących mięśni żucia oraz struktur tworzących
staw. Dolegliwości bólowe są głównym powodem szukania przez pacjentów pomocy
u specjalistów. Ze względu na specyfikę obszaru oraz skomplikowaną budowę staw
skroniowo-żuchwowy narażony jest na powstanie różnego rodzaju dysfunkcji.
Większość chorób czy dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego leczy się zachowawczo. Fizjoterapia pełni ważną rolę w procesie przywracania sprawności oraz
82

XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

poprawie jakości życia. Jest coraz bardziej docenianą metodą leczenia zaburzeń
w obrębie układu narządu żucia, również ze względu na problematyczny obszar do
przeprowadzenia zabiegów operacyjnych. Na zaburzenia ruchomości stawów
skroniowo-żuchwowych mają wpływ mioartropatie i artropatie, spowodowane
urazami lub patologicznymi przeciążeniami. Uraz działający przewlekle jest przyczyną
artropatii stawowych. Dochodzi do nich podczas nieproporcjonalnie działających
ze sobą procesów zużycia chrząstki stawowej.

Rola interleukiny-21 i interleukiny-22 w patogenezie nowotworów macicy
Katarzyna Grzywok, k.grzywok@gmail.com, Katedra i Zakład Immunologii i Serologii, Wydział
Nauk Farmaceutycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny; Anna Strzelec, anna.agata.strzelec@gmail.com,
Katedra i Zakład Immunologii i Serologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych, Śląski Uniwersytet
Medyczny, Aleksandra Mielczarek-Palacz, apalacz@sum.edu.pl, Katedra i Zakład Immunologii
i Serologii, Wydział Nauk Farmaceutycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny

W patogenezie nowotworów macicy istotną rolę odgrywają zaburzenia w układzie
odpornościowym zachodzące z udziałem rozpuszczalnych mediatorów, w tym
interleukiny-21 (IL-21) i interleukiny-22 (IL-22). Celem pracy było poznanie roli
IL-21 oraz IL-22 u kobiet z nowotworem macicy poprzez ocenę stężenia badanych
parametrów w surowicy oraz analizę zależności pomiędzy rodzajem nowotworu
oraz stopniem zaawansowania klinicznego raka. Badaniami objęto pacjentki z rozpoznanymi mnogimi mięśniakami macicy oraz z rakiem trzonu macicy, u których
oznaczono stężenie badanych parametrów z zastosowaniem metody immunoenzymatycznej ELISA. Analiza statystyczna wykazała, że stężenie IL-21 w surowicy
kobiet z mnogimi mięśniakami macicy i rakiem trzonu macicy było istotnie
statystycznie niższe w porównaniu z grupą kontrolną (p < 0,0001). Natomiast stężenie
IL-22 w surowicy kobiet z rakiem trzonu macicy, jak i mnogimi mięśniakami macicy
było istotnie statystycznie wyższe w porównaniu do stężenia w grupie kontrolnej
(p < 0,0001).
Przeprowadzone badania wskazują na udział IL-21 i IL-22 w patogenezie nowotworów macicy, a oznaczenie stężenia badanych parametrów w surowicy chorych
może okazać się przydatne w diagnostyce, ale wymaga to dalszych badań.

Rola macierzy zewnątrzkomórkowej w procesie różnicowania
komórek macierzystych hiPSC w kierunku hepatocytów
Aleksandra Żabińska, aleksandraza00@gmail.com, SKN przy Katedrze Histologii i Embriologii
ŚUM w Katowicach, https://sum.edu.pl/; Joanna Kubica, jklupus2000@gmail.com; SKN przy
Katedrze Histologii i Embriologii ŚUM w Katowicach, https://sum.edu.pl/; Marcin Michalik,
mmichalik@sum.edu.pl, Zakład Cytofizjologii Katedry Histologii i Embriologii ŚUM w Katowicach, https://sum.edu.pl/

Ludzkie indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (hiPSC) mogą być
różnicowane in vitro, m.in. do hepatocytów, z zamiarem zastosowania ich w transplantologii i w badaniach nad toksycznością leków. W procesie tego różnicowania
kluczową rolę odgrywa macierz pozakomórkowa (ECM) i komórki towarzyszące.
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Celem pracy było porównanie danych literaturowych dotyczących wpływu różnych
rodzajów macierzy pozakomórkowej, tj. hydrożelu agarozowego w studzienkach
(3DPD), hydrożelu celulozowego z nanowłókien (3DNFC), zwierzęcego hydrożelu
na bazie ECM (3DMG), hydrożelu celulozowego z nanowłókien z dodatkiem
kolagenu I, mikrowłókien typu rdzeń-powłoka, bezkomórkowej ECM otrzymanej
z wątroby szczurzej i ludzkiej, macierzy PLLA-kolagen I, biosyntetycznego
hydrożelu z nanowłókien, zdecelularyzowanej błony owodniowej, zdecelularyzowanej
macierzy pępowiny oraz stopu polikaprolaktonu z poliaktydem, na efektywność
różnicowania hiPSC w kierunku hepatocytów. Stopień zróżnicowania komórek
oceniono na podstawie morfologii oraz ekspresji i/lub sekrecji ALB, mocznika,
HNF4a, AFP oraz CYP.
Uzyskano pozytywne efekty różnicowania na syntetycznych włóknach i biologicznych macierzach, lepsze w porównaniu z kulturą 2D. Najskuteczniejszym podłożem
stymulującym różnicowanie hiPSC w kierunku hepatocytów była zdecelularyzowana
macierz wątroby ludzkiej, co sugeruje dalsze badania nad użyciem tego podłoża.

Rola neutrophile-to-lymphocyte ratio
w diagnostyce zaburzeń wzrastania w czasie ciąży
Dominik Jakubowski, ddominikjakubowski@gmail.com, Wydział Medycyny i Stomatologii,
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Small for Gestational Age (SGA) definiowane jest jako masa urodzeniowa dziecka
poniżej 10 centyla. Przyczyny tego stanu podzielić można na trzy kategorie:
płodowe, matczyne oraz związane łożyskiem. Zzęściej występuje u dzieci matek
palących tytoń. Zaobserwowano, że SGA występuje znacznie częściej w krajach
o niskim oraz średnim dochodzie. Jest to spowodowane między innymi częściej
występującymi niedoborami dietetycznymi, mniejszą kalorycznością diety oraz
gorszym dostępem do opieki medycznej. Jednym z czynników mogących przewidzieć wystąpienie SGA jest Neutrophile to Lymphocyte Ratio (NLR) oznaczone
w pierwszym trymestrze ciąży.
NLR jest znanym markerem hematologicznym utożsamianym ze stanem prozapalnym w organizmie. Jest związany z występowaniem chorób układu krążenia,
nowotworów, preeklampsji i cukrzycy ciążowej. W literaturze wykazano podwyższenie wskaźnika NLR w pierwszym trymestrze ciąży u matek dzieci z SGA
w porównaniu z matkami dzieci o masie ciała adekwatnej do wieku ciążowego.
Sugeruje to, że NLR może zostać użyty jako prosty, tani i łatwy do oznaczenia
marker sugerujący wystąpienie SGA.
NLR może zostać użyty jako marker wystąpienia SGA. Z powodu zwiększonego
NLR w wielu innych chorobach temat ten wymaga powstania odpowiednich
wytycznych, w jakich sytuacjach należy go stosować. W wyniku dalszych badań
i ewentualnego połączenia NLR z innymi markerami może powstać metoda
umożliwiająca rozpoznanie wczesne rozpoznanie SGA.
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Różnicowanie in vitro komórek macierzystych tkanki tłuszczowej
oraz komórek macierzystych owodni w kierunku linii ektodermalnej
Karolina Kopeć, s84092@365.sum.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe, Zakład Cytofizjologii,
Katedry Histologii i Embriologii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl; Aleksandra Skubis-Sikora, askubis@sum.edu.pl,
Zakład Cytofizjologii, Katedry Histologii i Embriologii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Komórki macierzyste mają ogromne znaczenie w procesie regeneracji i naprawy,
a ich zastosowanie stanowi obecnie główny cel medycyny regeneracyjnej. Charakteryzują się one zdolnością do samoodnowy oraz różnicowania w różne typy komórek.
Ze względu na zdolność różnicowania można podzielić je na komórki totipotencjalne, pluripotencjalne, multipotencjalne, oraz unipotencjalne.
Komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej (ADSC – Adipose Derived Stem Cells)
oraz nabłonkowe komórki owodni (AEC – Amnion Epithelial Cells) stanowią cenne
źródło komórek macierzystych, ponieważ są łatwe w pozyskiwaniu w dużych
ilościach, cechują się niską immunogennością oraz szerokim zakresem właściwości
immunomodulujących. Ponadto, nie tworzą potworniaków, a ich zastosowanie nie
budzi dylematów natury etycznej.
Celem pracy jest zaprezentowanie aktualnej wiedzy dotyczącej różnicowania
komórek macierzystych w kierunku linii ektodermalnej oraz możliwość ich bezpiecznego i efektywnego wykorzystania w terapii chorób neurologicznych oraz regeneracji tkanki nerwowej.
Korzystając z dostępnych danych literaturowych przedstawiono aktualnie
prowadzone na całym świecie badania z użyciem ADSC i AEC. Na podstawie
zebranych danych zaobserwowano, że komórki te mogą być potencjalnym źródłem
komórek zdolnych do różnicowania w komórki układu nerwowego, a zastosowanie
ich w leczeniu wielu chorób może przynieść pozytywne efekty terapeutyczne.

Samoocena osób jąkających się
Dominika Żarnecka, d.zarnecka@student.uw.edu.pl, absolwentka Wydziału Psychologii
Uniwersytetu Warszawskiego, http://psych.uw.edu.pl/

Jąkanie to zaburzenie płynności mowy, objawiające się trudnościami w utrzymaniu
prawidłowego rytmu, intonacji oraz tempa wypowiedzi. Dotychczasowe badania
dają podstawy sądzić, że samoocena osób jąkających się może być zaniżona.
Większość badań skupia się na dzieciach w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Poniższe badanie objęło osoby w wieku 17-44 lat.
Badanie miało na celu zmierzenie przy pomocy Skali Samooceny Rosenberga
poziomu samooceny globalnej (SG), poczucia własnej kompetencji (PWK) i samoakceptacji (SA) u osób jąkających się oraz porównanie ich wyników z wynikami
grupy kontrolnej. Badanie przeprowadzono na grupie 30 osób jąkających się oraz
grupie 30 osób mówiących płynnie, dopasowanych do grupy klinicznej pod kątem
wieku i płci.
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Osoby jąkające się uzyskały niższe wyniki w zakresie SG, PWK i SA, niż osoby
z grupy kontrolnej, różnice te nie były jednak istotne statystycznie. Czynnikiem
istotnie różnicującym wyniki uzyskane przez grupę kliniczną okazało się rodzinne
występowanie jąkania. Osoby z grupy kontrolnej uzyskiwały wyższe wyniki
w zakresie SG i SA tylko w porównaniu z osobami, u których jąkanie nie było
rodzinne. Osoby jąkające się, u których w rodzinie występowało jąkanie, uzyskiwały
wyższe wyniki w zakresie SG, PWK oraz SA, niż osoby jąkające się, u których nie
stwierdzono tego czynnika.
Samoocena osób jąkających się może zależeć od czynnika rodzinnego występowania zaburzeń płynności mowy.

Schisandra henryi – badania fitochemiczne oraz ocena aktywności
biologicznej ekstraktów z liści i kultur mikropędowych
Karolina Jafernik, karolina.jafernik@doctoral.uj.edu.pl, Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, ul. Medyczna
9, 30-688 Kraków, Polska; Agnieszka Szopa, a.szopa@uj.edu.pl, Katedra i Zakład Botaniki
Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum,
ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków, Polska; Halina Ekiert, mfekiert@cyf-kr.edu.pl, Katedra
i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński,
Collegium Medicum, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków, Polska

Schisandra henryi C.B. Clarke (Schisandraceae) to występujący naturalnie tylko
na terenie Chin w prowincji Yunnan gatunek o wysokim potencjale leczniczym
znanym z TCM.
W ramach badań dokonano oceny składu chemicznego, oraz aktywności biologicznej ekstraktów z liści oraz z mikropędowych kultur in vitro S. henryi.
Kultury in vitro zostały zainicjowane w 2018 roku, a ich warunki zoptymalizowano
uzyskując wysokie przyrosty biomasy, oraz produkcję lignanów, kwasów fenolowych
i flawonoidów (podłoże MS, 1 mg/l BA i 1 mg/l IBA, 30 dni). Oznaczenia zawartości
związków wykonano metodami HPLC-DAD i UHPLC-MS\MS. W ekstraktach
z kultur całkowite zawartości badanych związków wynosiły odpowiednio: 873,71;
840,89; 421,98, a w ekstraktach z liści: 66,74; 94,70; 190,08 mg/100 g s.m.
Działanie przeciwzapalne oceniono z użyciem testów inhibicji: sPLA2, 15-LOX,
COX-1 i COX-2. Najlepsze wyniki uzyskano dla COX-1 i COX-2. Ekstrakty z kultur
mikropędowych wykazały najwyższą aktywność dla stężenia 177 µg/ml (odpowiednio 76% i 66% inhibicji), a ekstrakty z liści dla stężenia 171 µg/ml (odpowiednio
70% i 36% inhibicji).
Potencjał antyoksydacyjny oznaczono metodami: CUPRAC, FRAP i DPPH. Najsilniejszą aktywność przeciwutleniającą wykazano dla ekstraktów z kultur in vitro.
Aktywność przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczą oceniono metodą mikrorozcieńczeń. Najsilniejszą aktywność przeciwbakteryjną zarówno dla ekstraktów
z mikropędów (MIC = 0,625 mg/ml, MBC = 0,625 mg/ml) jaki i ekstraktów z liści
(MIC = 0,625 mg/ml, MBC = 0,625 mg/ml) stwierdzono wobec Helicobacter pylori.
Dla aktywności przeciwgrzybiczej najlepsze wyniki uzyskano wobec Candida albicans
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i C. glabrata (MIC i MFC dla mikropędów = 10 mg/ml; dla liści MIC=5 mg/ml,
MFC = 10 mg/ml).
Badanie zostało sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki, nr grantu:
2020/37/N/NZ7/02436.

Spektrogramy jako reprezentacja efektów akustycznych trzasku
hipermoblinego powstającego w stawie skroniowo-żuchwowym
Justyna Lemejda, justyna.lemejda@doctoral.uj.edu.pl, Katedra Protetyki Stomatologicznej
UJCM, Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie;
Dominik Grochala, Katedra Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Wydział Elektrotechniki
Automatyki Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH; Marcin Kajor, Katedra Biocybernetyki
i Inżynierii Biomedycznej Wydział Elektrotechniki Automatyki Informatyki i Inżynierii
Biomedycznej AGH; Jolanta E. Loster, Katedra Protetyki Stomatologicznej UJCM, Instytut
Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Analiza z wykorzystaniem spektrogramów celem porównania trzasku hipermobilnego stawu skroniowo-żuchwowym z innymi efektami akustycznymi.
Przeprowadzono badanie podmiotowe u 47 pacjentów z objawami zaburzeń
czynnościowych przy użyciu kwestionariusza Badawczych Kryteriów Diagnostycznych Zaburzeń Czynnościowych Układu Ruchowego Narządu Żucia (BKDZCURNŻ).
Kolejnym etapem badania było synchroniczne osłuchiwanie stawów skroniowożuchwowych z wykorzystaniem dwóch oddzielnych stetoskopów Littmann 3200.
Zarejestrowane sygnały poddano analizie akustycznej.
Pacjentom postawiono diagnozę według BKDZCURNŻ. Efekty akustyczne w postaci
trzasków powrotnych stwierdzono u 12 pacjentów i rozpoznano przemieszczenie
krążka bez zablokowania (II a według BKDZCURNŻ). U dwóch osób występowały
trzaski hipermobilne. Na podstawie zebranych danych wygenerowano spektrogramy.
Trzask hipermobilny był na nich łatwo rozpoznawalny, gdyż cechował się obrazem
dwóch blisko zlokalizowanych prążków.
Uzyskane spektrogramy różnią się, a obraz trzasku hipermoblinego jest
charakterystyczny.

SportBand – innowacyjne urządzenie wspierające aktywność fizyczną
Dorota Dulko, d.dulko@ibmm.pl, Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej, ul. Kładki
24, 80-822 Gdańsk, www.ibmm.pl; Przemysław Łukasiewicz, lukasiewicz@wd-tech.eu, Wearable
Detector Technologies ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk; Rafał Banasiuk, r.banasiuk@ibmm.pl,
Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej, ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk

Ludzki pot jest atrakcyjnym biomarkerem do oceny wydajności naszego organizmu
podczas aktywności fizycznej. Ostatnie doniesienia literaturowe wskazują, że
stężenia niektórych składników potu są podobne do tych w ludzkiej krwi. Celem
pracy jest zaprojektowanie i stworzenie opaski monitorującej aktywność fizyczną.
Do funkcjonalności opaski należeć będą pomiary tętna, temperatury, sygnału EKG,
ciśnienia atmosferycznego, liczby kroków, pH potu oraz stężenia wybranych składników ludzkiego potu. Dotychczasowo zaprojektowano i wytworzono czytnik elektro87
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chemiczny montowany na pasku i zakładany na klatkę piersiową. Ponadto zaprojektowano wymienną wkładkę polimerową do pomiarów pH i stężenia wybranych
składników potu tj. elektrolitów (chlorki, potas), mikroelementów (magnez, wapń,
fosfor) i metabolitów (kwas mlekowy, mocznik, glukoza). Zastosowano prawo Lamberta
Beera porównując zmianę natężenia światła przechodzącego przez wymienną wkładkę
polimerową. Odczyty z zaprojektowanego czytnika porównywano z metodą referencyjną tj. z zastosowaniem spektroskopii UV-VIS. Przyjęte metody analityczne
charakteryzują się czułością nie mniejszą niż 95% w porównaniu do metody
referencyjnej. Otrzymany wstępny prototyp SportBanda jest obiecującą metodą do
wspierania aktywności fizycznej. Pozwala na ocenę wpływu badanych parametrów
na efektywność treningu. Opaska działa bezprzewodowo poprzez moduł bluetooth
oraz aplikację wspierającą urządzenie.

Sposoby spędzania czasu wolnego
wśród studentów kierunku lekarskiego w dobie epidemii
Aureliusz Kosendiak, aureliusz.kosendiak@umed.wroc.pl, Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu; Jakub Kucharski, jakub.kucharski@umed.wroc.pl,
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Stan epidemii objął cały świat w 2020 roku. Liczne zakazy, nakazy i regulacje
spowodowały zmiany w trybie życia ludzi pracujących a także młodzieży studiującej.
Dotychczasowy styl życia ze względu na chociażby realizowane zajęcia zdalne na
uczelniach wyższych (marzec 2020) spowodował inną organizację dnia codziennego.
Sposoby spędzania czasu wolnego również mogły ulec zmianom.
Celem badań było przedstawienie sposobów spędzania czasu wolnego studentów
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w początkowej fazie epidemii.
Grupę badawczą stanowiło 318 studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, którzy realizowali zajęcia zdalne z wychowania fizycznego w roku akademickim w semestrze letnim 2019/2020 (marzec-kwiecień). W badaniach zastosowano
metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza
ankietowego rozsyłanego drogą on-line zawierającego min. pytania dotyczące
sposobów spędzania czasu wolnego.
Połowa badanych osób deklarowała, że spędza czas wolny realizując aktywność
fizyczną oraz czytało książki, ponad 2/3 badanych w czasie wolnym oglądało TV
a prawie polowa spędzała go przy komputerze. Stan epidemii niekorzystnie wpłynął
według deklaracji na co 4 badanego.
Epidemia koronowirusa SARS-CoV-2 może znacząco zmienić sposoby spędzania
czasu wolnego w grupie osób studiujących, a także wpływać na ich zdrowie
i samopoczucie.
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Starzenie demograficzne społeczeństwa a adaptacja mieszkań
na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych
Beata Ignasiak, ignasiakinteriors@gmail.com, Autorska Pracownia Projektowania Wnętrz
Ignasiak Interiors, WSB Bydgoszcz

Starzenie demograficzne społeczeństwa i zmiana struktury społecznej jest
faktem. Żyjemy coraz dłużej średnia życia w Polsce kobiety 82 lata mężczyźni 73.
Zmienia się także system opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
Rządy wielu krajów wycofują się z tworzenia domów opieki na rzecz zorganizowania systemu opieki wspierającego zachowanie samodzielności seniora w jego
dotychczasowym miejscu zamieszkania.
Wg statystyk wśród osób po 80. roku życia w ciągu roku upadnie co drugi senior.
Konsekwencje upadków mogą być bardzo różne. Dlatego częstszym modelem
wsparcia opieki jest cały wachlarz udogodnień i rozwiązań technicznych możliwy
do zastosowania w mieszkaniu, który ma wesprzeć ową samodzielność oraz zachowanie bezpieczeństwa seniora i osób opiekujących się – w dotychczasowym miejscu
zamieszkania.
Standardowe zasady ergonomii w przypadku osób poruszających się np na wózkach
inwalidzkich nie mają zastosowania. Począwszy od przestrzeni manewrowej
w łazienkach, kuchni a także zapewniając właściwą komunikację w pokojach.
Sercem domu jest kuchnia.
Innowacyjnymi systemami umożliwiającymi osobom na wózkach inwalidzkich
korzystanie z górnych szafek są wind do górnych szafek, które uruchamiane
przyciskiem w okolicach blatu roboczego powodują obniżenie górnych szafek do
poziomu z którego osoba siedząca na wózku może dosięgnąć. Kolejnym systemem
poprawiającym korzystanie z górnych półek są systemy do obniżania, przez co
ułatwiają korzystanie mieszkańcom z dysproporcją wzrostu. Kolejnym systemem
do zastosowania w kuchni są systemy teleskopowych podnośników – które możemy
wykorzystać zarówno w blatach roboczych w kuchni, jak i przy stołach – co znów
umożliwia swobodny podjazd osobie na wózku inwalidzkim.
Jeśli chodzi o łazienki – do dyspozycji mamy coraz więcej systemów siedzisk pod
prysznic montowanych do horyzontalnych konstrukcji umożliwiających przesuwanie
siedziska pod prysznicem i wsparcie np. dwóch osób pomagających w trakcie kąpieli.
Szczególną uwagę należy poświęcić na antyposlizgowość płytek, zwłaszcza, że
coraz częstszym rozwiązaniem jest system bezbrodzikowy z odpływem liniowym
w podłodze.
Kolejnym rozwiązaniem do zastosowania w łazienkach są umywalki z ruchomą
kolumną – która umożliwia odstawienie umywalki na różnych wysokościach – co
ma zastosowanie dla użytkowników o dużej dysproporcji wzrostu.
Dla osób z demencją, z ograniczeniami wzroku mamy do dyspozycji całe kompleksowe systemy luster, akcesoriów, klamek w różnych mocno kontrastujących
kolorach co poprawia orientację w przestrzeni. Uzupełnieniem są również pochwyty,
które mogą być zastosowane również w części komunikacyjnej – korytarze, pokoje itp.
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Kolejnym pomieszczeniem, w którym technologia przychodzi z pomocą jest
sypialnia – znane do tej pory z sal szpitalnych elektryczne stelaże do łóżek –
możemy zastosować także w standardowych łóżkach w sypialni. Pomagają one
w zmianie pozycji osoby leżącej , lub w zachowaniu specyficznej pozycji np. wysoko
ułożony tułów, czy też nogi.
Strefa relaksu to najczęściej salon i miejsce, gdzie oglądamy tv – ważnym elementem
sof, kanap z których najczęściej korzystamy są zagłówki z regulowaną wysokością.
W jakich sytuacjach często dochodzi do upadków ? W momentach gdy opieramy
się o górne oparcie krzesła, o krawędź stołu. Niektórzy producenci stworzyli
dedykowane seniorom kolekcje stabilnych stołów oraz krzeseł.
W służbie seniorom możemy zastosować również wybrane elementy tzw instalacji
inteligentnego domu. Są to najczęściej czujniki dymu, tlenku węgla, czujniki
zalania oraz czujniki ruchu.

Stężenie gastrokiny 1 (GKN1) u pacjentów z rakiem żołądka
Aleksandra Czech, alecze11@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Laboratoryjnej
Diagnostyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Waszyngtona 15A 15-269
Białystok; Iwona Brzostowska, iw.brz@o2.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie
Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Waszyngtona
15A 15-269 Białystok; Joanna Kamińska, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej,
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Waszyngtona 15A, 15-269 Białystok; Justyna Zińczuk,
Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
ul. Waszyngtona 15A, 15-269 Białystok; Violetta Dymicka-Piekarska, Zakład Laboratoryjnej
Diagnostyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Waszyngtona 15A, 15-269
Białystok; Jolanta Czyżewska, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Uniwersytet
Medyczny w Białymstoku, ul. Waszyngtona 15A, 15-269 Białystok; Joanna Matowicka-Karna,
Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
ul. Waszyngtona 15A, 15-269 Białystok; Olga M. Koper-Lenkiewicz, Zakład Laboratoryjnej
Diagnostyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Waszyngtona 15A, 15-269
Białystok; Joanna Reszeć, Zakład Patomorfologii lekarskiej, Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku, ul Waszyngtona 15A, 15-269 Białystok

Czułość diagnostyczna rutynowo oznaczanych markerów raka żołądka: (CEA,
CA19-9, CA-72-4) nie przekracza 50%, dlatego wciąż poszukuje się biochemicznych
testów do wykrycia tego nowotworu. Gastrokina 1 (GKN1) została wyizolowana
z komórek żołądka błony śluzowej zdrowych ludzi. Ekspresja GKN1 jest znacząco
obniżona w tkankach raka żołądka oraz u osób z infekcją H. pylori.
Celem pracy była ocena stężenia GKN1 u pacjentów z rakiem żołądka (N = 19)
w porównaniu do grupy kontrolnej osób zdrowych (N = 10). GKN1 przeanalizowano
także w zależności od obecności zakażenia H. pylori.
Stężenie GKN1 oraz H. pylori w surowicy oznaczono metodą ELISA. Analizę
statystyczną przeprowadzono z użyciem programu STATISTICA 12.0 oraz programu
GraphPad Prism 5.0
Mediana stężenia GKN1 u pacjentów z rakiem żołądka była istotnie niższa
(0,06 ng/ml) w porównaniu do grupy kontrolnej (1,27 ng/ml) (p = 0,0330). Pole pod
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krzywą ROC (AUC) GKN1 w różnicowaniu pacjentów z rakiem żołądka od chorych
bez nowotworu wyniosło 0,742. Czułość i swoistość diagnostyczna wynosiły odpowiednio 68% i 80%. Mediana stężenia GKN1 w grupie pacjentów z rakiem żołądka
z zakażeniem H. pylori była wyższa (0,30 ng/ml) w porównaniu do osób bez
zakażenia (0,14 ng/ml), jednak uzyskana różnica nie była istotna (p = 1,0000).
Stężenie GKN1 może być potencjalnym krążącym markerem raka żołądka.
Jednak badania wymagają potwierdzenia na większej grupie chorych. Zakażenie
H.pylori nie wpływa na stężenie GKN1.

Stosunek środowiska medycznego do szczepień przeciw COVID-19
w wybranych krajach świata
Maciej Dubaj, dubaj.maciej6a@op.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie
Zdrowia Publicznego, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl;
Aleksandra Dembowska, ale.dembowska@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze
i Zakładzie Zdrowia Publicznego, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
www.umlub.pl; Dominika Żyła, dominika.zyla2211@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy
Katedrze i Zakładzie Zdrowia Publicznego, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
www.umlub.pl; Sylwia Mojsym-Korybska, sylwiamojsymkorybska@umlub.pl, Katedra i Zakład
Zdrowia Publicznego, Wydział lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl

Szczepienie przeciw COVID-19 jest uznawane za największą szansę w ograniczeniu
rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa na świecie. W dobie powszechnego
dostępu do różnej jakości wiedzy, stosunek społeczeństwa do tej metody zapobiegania zakażeniom jest skrajny. Pomimo to, spodziewane jest szerokie poparcie
dla szczepionek wśród przedstawicieli świata medycyny.
Celem niniejszej pracy było przedstawienie aktualnej wiedzy dotyczącej stosunku
środowiska medycznego do szczepień przeciw SARS-CoV-2 w różnych krajach świata.
Analizowane publikacje naukowe pochodziły z Francji, Malty, Niemiec, Chin,
Arabii Saudyjskiej, DRK i USA, obejmowały wszystkie zawody medyczne uwzględniając płeć i wiek oraz stosunek do sezonowych szczepień na grypę.
Z badań wynika, że odsetek medyków deklarujących chęć zaszczepienia jest różny
w poszczególnych rejonach świata – najwyższy w Europie (77%), najniższy w Afryce
(28%). Większą chęć przyjęcia szczepienia wykazują mężczyźni, lekarze, osoby
mające kontakt z pacjentami chorymi na COVID-19 i zdobywające dodatkową wiedzę
o wirusie oraz osoby zaszczepione na grypę w poprzednim sezonie. Natomiast
pandemia nie ma wpływu na chęć przyjęcia szczepienia na grypę.
W związku z nieustannie zmieniającymi się danymi, nawet dla tych samych
krajów, postępem programów szczepień i coraz szerszą akceptacją szczepionki,
niezbędne jest dalsze prowadzenie badań w tym zakresie.
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Stres, depresja i oś układ limbiczny-podwzgórze-przysadka-nadnercza
Joanna Sekita-Krzak, joannasekitakrzak@umlub.pl, Katedra i Zakład Histologii, Embriologii
i Cytofizjologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Beata Cichacz-Kwiatkowska,
beata.cichacz-kwiatkowska@wp.pl, Katedra i Zakład Histologii, Embriologii i Cytofizjologii,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl

Narażenie na długotrwałe bodźce stresowe prowadzi do rozwoju zaburzeń
psychicznych, w tym przede w wszystkim depresji.
Termin „depresja” w psychiatrii oznacza chorobowe, a więc wymagające pomocy
lekarskiej, zaburzenie życia uczuciowego i emocjonalnego, którego osiowym objawem
jest dominujące uczucie smutku i przygnębienia.
W patogenezie depresji istotną rolę odgrywa stres przewlekły wywołany wyjątkowo
dramatycznymi zdarzeniami w życiu człowieka. Główne adaptacyjne reakcje organizmu na czynniki stresowe są przewodzone za pośrednictwem skomplikowanego
systemu reagującego w stresie, który obejmuje oś LPPN. U chorych z depresją
stwierdzono cechy nadaktywności osi LPPN. Najważniejszą długą pętlą regulacyjną
osi LPPN jest regulacja poprzez receptory glikokortykosteroidowe (GR) zlokalizowane
w układzie limbicznym. Pobudzenie tych receptorów prowadzi do zahamowania
syntezy i sekrecji CRH i ACTH, a w następstwie do normalizacji stężenia kortyzolu.
W ten sposób organizm broni się przed zbyt długim utrzymaniem wzmożonej
aktywności osi i jej szkodliwymi następstwami. Zaburzenie regulacji osi LPPN jest
istotnym elementem patogenezy depresji. W depresji niewydolność receptorów GR
związana z niedostatecznym osłabieniem aktywności niższych pięter osi doprowadza
do niemożności wyhamowania konsekwencji sytuacji stresowej i utrzymywania się
zaburzeń podobnych do warunków przewlekłego stresu.

Suplementacja i nawyki żywieniowe mieszkańców Zabrza
w trakcie pandemii koronawirusa
Anna Żygało, anazygalo@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Żywienia
Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Zachorowanie na COVID-19 budzi wiele strachu, obaw i kontrowersji. Jedną
z opcji by uniknąć zachorowania jest zadbanie o układ immunologiczny poprzez
stosowanie suplementów i prawidłowych nawyków żywieniowych.
Celem pracy była ocena stosowania suplementów diety i nawyków żywieniowych
mieszkańców Zabrza w trakcie pandemii koronawirusa.
Badanie przeprowadzono za pomocą internetowej, autorskiej ankiety, do której
link został wstawiony na lokalnych grupach na Facebooku. W badaniu wzięło udział
505 mieszkańców Zabrza. Badanie zostało przeprowadzone od listopada do grudnia
2020 r.
W związku z pojawieniem się COVID-19 tylko 37% ankietowanych mieszkańców
zaczęło bardziej dbać o zdrowie i odporność. Natomiast 61,4% mieszkańców przyjmowało suplementy diety. Największą popularnością cieszyły się preparaty witaminowe
oraz naturalne produkty wzmacniające odporność. Większość badanych odpowiedziała, że w ich posiłkach dominowały węglowodany złożone, białko różnego
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pochodzenia, tłuszcze pochodzenia roślinnego i w każdym posiłku występowały
owoce lub warzywa.
Wybuch pandemii nie wpłynął istotnie na zwiększanie dbałości o zdrowie
i odporność mieszkańców Zabrza. Większość mieszkańców już od ponad roku
stosowała suplementy diety, które mogą potencjalnie zwiększyć odporność.
U większości badanych zaobserwowano zdrowe nawyki żywieniowe.

Szybki i tani test wykrywający Streptococcus pyogenes i Streptococcus
pneumoniae oraz identyfikacja ich oporności na antybiotyki
Anna Wyrzykowska, a.wyrzykowska@ibmm.pl, Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej,
www.ibmm.pl; Marta Skwarecka, m.skwarecka@ibmm.pl, Instytut Biotechnologii i Medycyny
Molekularnej, www.ibmm.pl; Katarzyna Pałka, k.palka@ibmm.pl, Instytut Biotechnologii i Medycyny
Molekularnej, www.ibmm.pl; Rafał Walkusz, a.wyrzykowska@ibmm.pl, Instytut Biotechnologii
i Medycyny Molekularnej, www.ibmm.pl; Sabina Żołędowska, s.zoledowska@ibmm.pl, Instytut
Biotechnologii i Medycyny Molekularnej, www.ibmm.pl; Dawid Nidzworski, d.nidzworski@ibmm.pl,
Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej, www.ibmm.pl, www.sensdx.eu

Projekt dotyczy opracowanego urządzenia typu PoC (Point of Care) do szybkiej
identyfikacji bakterii Streptococcus pyogenes i Streptococcus pneumoniae wraz
z oznaczeniem genów antybiotykooporności. S. pyogenes jest głównym czynnikiem
etiologicznym ostrego zapalenia gardła i migdałków podniebiennych (angina
paciorkowa) oraz płonicy. S. pneumoniae odpowiada za szereg chorób inwazyjnych
(posocznica, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie płuc) o wysokiej
śmiertelności i niebezpiecznych powikłaniach. Na rynku jest brak testów diagnostycznych przeznaczonych do badania bakteryjnego zakażenia górnych dróg oddechowych. W przypadkach podejrzenia takich infekcji stosuje się antybiotyki, a dopiero
w przypadku braku pozytywnych rezultatów terapii wykonuje się antybiogram
dostępny po kilku dniach. W tym czasie nieleczona infekcja doprowadza do znacznego pogorszenia zdrowa pacjenta i zwiększa ryzyko powikłań. Główną zaletą
opracowanego testu będzie identyfikacja gatunkowa bakterii z wymazu z gardła
z jednoczesną analizą profilu oporności na antybiotyki. Dzięki temu już początkowe
leczenie będzie prowadzone z odpowiednimi antybiotykami. Test jest szybki i prosty
o wykonania. Wynik dostępny będzie już po kilkunastu minutach w trakcie wizyty
lekarskiej, bez potrzeby wysyłania próbek do laboratorum. Innowacyjność opracowanego testu będzie dotyczyła zarówno polimerazy używanej do amplifikacji DNA
jak i samego podejścia do badania oporności.

Środowiskowe zagrożenia zdrowia –
wpływ metali ciężkich na układ nerwowy
Małgorzata Lorek, malgorzatalorek1@gmail.com, Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska,
Katedra Biologii i Biochemii Medycznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, www.cm.umk.pl; Piotr
Kamiński, piotr.kaminski@cm.umk.pl, Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biologii
i Biochemii Medycznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium
Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, www.cm.umk.pl, p.kaminski@wnb.uz.zgora.pl,
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Katedra Biotechnologii, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski, www.uz.zgora.pl;
Katarzyna Rektor, katarzyna.kempka@o2.pl, Katedra Biotechnologii, Wydział Nauk
Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski, www.uz.zgora.pl; Edward Jacek Gorzelańczyk,
medsystem@medsystem.com.pl, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dom Sue Ryder
w Bydgoszczy, www.domsueryder.org.pl, Katedra Podstaw Teoretycznych Nauk Biomedycznych
i Informatyki Medycznej, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera
w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl, Medseven, Poradnia
Terapii Uzależnień w Bydgoszczy, Instytut Filozofii, Wydział Administracji i Nauk Społecznych,
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, www.ukw.edu.pl;
Julia Feit,
j.feit@domsueryder.org.pl, julia.feit@gmail.com, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dom
Sue Ryder w Bydgoszczy, www.domsueryder.org.pl; Jędrzej Baszyński, jedrzej.baszynski@cm.umk.pl,
Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biologii i Biochemii Medycznej, Wydział Lekarski,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera
w Bydgoszczy, www.cm.umk.pl

Stan zdrowia ludzi jest w wysokim stopniu skorelowany ze środowiskiem,
w którym żyją. Do organizmu człowieka metale ciężkie dostają się drogą pokarmową
z pożywieniem, są wdychane z powietrzem lub wchłaniane przez skórę. Mogą
wywołać zatrucia ostre lub przewlekłe. Do najbardziej toksycznych należą: ołów,
rtęć i kadm, które nazywane są „metalami śmierci”. Metale toksyczne w sposób
pośredni lub bezpośredni biorą udział w reakcjach utleniania i redukcji – generując
reaktywne formy tlenu i łańcuchowe reakcje wolnorodnikowe. Komórki nerwowe są
w większym stopniu narażone na uszkodzenie przez wolne rodniki. Mózg ma
wysokie zapotrzebowanie na energię i tendencję do magazynowania metali przejściowych. Charakteryzuje się słabą zdolnością przeciwutleniającą, ze względu na
niewielką aktywność enzymów antyoksydacyjnych. Tkanka mózgowa aż w 60%
zbudowana jest z lipidów, występują w niej liczne mitochondria. Metale ciężkie
prowadzą do zaburzeń w produkcji energii w szlakach metabolicznych, zmian
w metabolizmie aminokwasów neuroprzekaźnikowych, amin biogennych, jonów
wapnia, hamują białka enzymatyczne. Liczne badania potwierdzają bardzo wysoką
neurotoksyczność tych metali.

Techniki stosowane w badaniach melanin
Weronika Pęszor, peszorka@gmail.com, absolwentka Wydziału Nauk Farmaceutycznych
w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl; Magdalena Zdybel,
mzdybel@sum.edu.pl, Katedra i Zakład Biofizyki, Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl

Melaniny to wielocząsteczkowe biopolimery występujące u zwierząt, roślin
i grzybów. Warunkują one barwę skóry, włosów, oczu, chronią przed wolnymi
rodnikami, odgrywają ważną rolę w fotoprotekcji, wpływają na skuteczność
terapeutyczną substancji leczniczych. Melaniny są pigmentami słabo poznanymi
z uwagi na swoje właściwości fizykochemiczne. Celem pracy przeglądowej jest
przedstawienie technik stosowanych w badaniach biopolimerów melaninowych na
podstawie danych zawartych w literaturze naukowej. Przedstawiono podstawy
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fizyczne technik umożliwiających badanie pigmentu oraz przykłady ich wykorzystania w badaniach melanin syntetycznych i naturalnych.
Spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia w nadfiolecie i świetle widzialnym,
rentgenowska spektroskopia fotoelektronów, spektroskopia magnetycznego rezonansu
jądrowego, spektroskopia elektronowego rezonansu paramagnetycznego, wysokosprawna chromatografia cieczowa oraz piroliza-chromatografia gazowa-spektrometria mas to techniki, które wykorzystywane są do badania biopolimerów melaninowych. Metody te pozwalają nie tylko na poznanie struktury i właściwości
melanin naturalnych i syntetycznych, ale umożliwiają także określenie wpływu
różnych czynników fizykochemicznych na melaninę i komórki upigmentowane.

Terapia demodekozy i chorób związanych z zakażeniem
Demodex folliculorum – przegląd literatury
Karolina Frankowska, k.frankowska10@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze
i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
www.umlub.pl; Justyna Nowaczek, justynafaustynanowaczek@gmail.com, Studenckie Koło
Naukowe przy Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej, Uniwersytet
Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Agnieszka Gerkowicz, agnieszka.gerkowicz@umlub.pl;
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny
w Lublinie, www.umlub.pl; Dorota Krasowska, dorota.krasowska@umlub.pl, Katedra i Klinika
Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
www.umlub.pl

Demodex folliculorum należy do roztoczy bytujących w gruczołach łojowych
skóry człowieka i mieszkach włosowych. Ich obecność zwykle jest bezobjawowa,
lecz może jednak przyczyniać się do rozwoju demodekozy oraz innych chorób
zapalnych skóry między innymi takich jak zapalenie mieszków włosowych, trądzik
różowaty czy łojotokowe zapalenie skóry. Leczenie demodekozy, jak i stanów
zapalnych indukowanych obecnością Demodex folliculorum bywa trudne, ze względu
na brak wytycznych.
Celem tego przeglądu jest ocena skuteczności stosowanych dotychczas metod
leczenia dermatoz związanych z Demodex folliculorum, porównanie działania
zróżnicowanych dawek leków oraz przedstawienie alternatywnych terapii.
W przeglądzie dokonano analizy literatury dostępnej na platformach PubMed
oraz Google Scholar.
Do skutecznych metod terapeutycznych należą te z wykorzystaniem iwermektyny,
metronidazolu, permetryny, zarówno w formie monoterapii, jak i terapii skojarzonej. Zwraca się uwagę na możliwość zastosowania pulsacyjnego lasera barwnikowego oraz australijskiego olejku z drzewa herbacianego (TTO) i jego ekstraktu.
Część autorów podkreśla na konieczność monitorowania terapii z wykorzystaniem
TTO ze względu na drażniące działanie preparatu.
Przedstawione metody wykazują stosunkowo dużą skuteczność, jednak w celu
określenia standardów opieki niezbędne jest poszerzenie badań dotyczących metod
leczenia zakażeń Demodex folliculorum.
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Termoterapia
Aleksandra Nowak, aleksandra11.nowak@gmail.com, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski
Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Termoterapia to dział fizjoterapii wykorzystujący wpływ energii cieplnej na
ustrój. Zabiegi, które dostarczają organizmowi ciepło lub powodują powstawanie
ciepła w tkankach zaliczamy do ciepłolecznictwa. Zabiegi, które odbierają ciepło
z organizmu zaliczamy do zimnolecznictwa. Jeżeli posługujemy się temperaturami
poniżej 0°C – mówimy o krioterapii.
Celem pracy była charakterystyka termoterapii oraz charakterystyka zimnolecznictwa i ciepłolecznictwa.
W wyniku przeglądu literatury usystematyzowano podział zabiegów z zakresu
ciepłolecznictwa i zimnolecznictwa. Do metod stosowania ciepła suchego zaliczono:
miejscowe nagrzewanie przy użyciu suszarki, łaźnia szafkowa sucha, łaźnia sucha
rzymska, sauna fińska zalecana jako zabieg profilaktyczno-higieniczny dla ludzi
zdrowych, nagrzewanie termoforem, poduszką elektryczną, nagrzewanie miejscowe,
kąpiele w gorącym piasku, termożele, zabiegi parafinowe, przy użyciu parafiny oraz
zabiegi fango. Natomiast okłady plastikowymi woreczkami wypełnionymi kostkami
lodu, okłady woreczkami wypełnionymi schłodzonym żelem silikonowym, masaż
kostką lodu, kąpiele w śniegu, okłady ze schłodzonych ręczników, aerozole oziębiające, jednorazowe kompresy chłodzące oraz krioterapia zaliczono do zabiegów
z zakresu zimnolecznictwa. Określono jakie pożądane efekty wywołują powyższe
zabiegi. Co więcej, zwrócono również uwagę na wskazania oraz przeciwwskazania
do termoterapii.

Trudności rozwojowe z perspektywy dziecka, rodzica i nauczyciela.
Badanie z wykorzystaniem kwestionariusza INPP S.Goddard
Alina Demiy, alina.demiy@student.umed.wroc.pl, SKN Zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży,
Katedra fizjoterapii; Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet medyczny im. Piastów Śląskich we
Wrocławiu, https://www.umed.wroc.pl/; Agata Kalemba, agata.kalemba@student.umed.wroc.pl,
SKN Zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży, Katedra fizjoterapii; Wydział Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, https://www.umed.wroc.pl/; Maria
Lorent, maria.lorent@student.umed.wroc.pl, SKN Zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży, Katedra
fizjoterapii; Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
https://www.umed.wroc.pl/; Anna Pecuch, anna.pecuch@student.umed.wroc.pl, Zakład
Klinicznych Podstaw Fizjoterapii, SKN Zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży, Katedra fizjoterapii;
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
https://www.umed.wroc.pl/; Ewelina Wolańska, ewelina.wolanska@student.umed.wroc.pl,
Zakład Propedeutyki, Pediatrii i Chorób Rzadkich, Katedra Pediatrii; SKN Zaburzeń rozwoju
dzieci i młodzieży, Katedra fizjoterapii; Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet medyczny im.
Piastów Śląskich we Wrocławiu, https://www.umed.wroc.pl/; Marlena
Telenga,
marlena.telenga@student.umed.wroc.pl, SKN Zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży, Katedra
fizjoterapii; Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
https://www.umed.wroc.pl/; Ewa Gieysztor, ewa.gieysztor@umed.wroc.pl, Zakład Klinicznych
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Podstaw Fizjoterapii, SKN Zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży, Katedra fizjoterapii, Wydział Nauk
o Zdrowiu, Uniwersytet medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, https://www.umed.wroc.pl/

Celem pracy było porównanie postrzegania trudności występujących u dziecka
przez samego siebie, rodzica i pedagoga. W oparciu o kwestionariusz INPP według
S. Goddard zostały przebadane trzy grupy: dzieci w wieku szkolnym, rodzice oraz
nauczyciele. Każda z nich miała za zadanie odpowiedzieć na zestaw 21 pytań
i ocenić w skali od 0 do 4 stopień występowania danej trudności u dziecka. Pytania
dotyczyły problemów psychomotorycznych, związanych z równowagą, koordynacją
ruchową i koncentracją, oraz umiejętności szkolnych. Wykonano obliczenia średniej
odpowiedzi na każde pytanie w obrębie następujących grup: dziecko-rodzic, dzieckonauczyciel, dziecko-dorosły. Suma punktów odpowiedzi dzieci była istotnie wyższa
niż suma punktów odpowiedzi rodziców (p = 0,037). Dzieci poważniej oceniały swoje
trudności rozwojowe niż nauczyciele, ale nie była to różnica istotna statystycznie.
Poszczególne trudności dzieci oceniały istotnie poważniej lub łagodniej niż ich
nauczyciele. Istotnie różnie też oceniali trudności dzieci rodzice oraz nauczyciele
(p = 0,044). Największa różnica odpowiedzi dotyczyła pytania o utrzymanie uwagi.
Uzyskane wyniki wskazują na znaczną różnicę postrzegania trudności występujących u tego samego dziecka przez nauczyciela i rodzica. Zachowanie dziecka
w środowisku szkolnym i domowym może być różne i, w zależności od wymagań,
inaczej oceniane. Dzieci postrzegają swoje trudności zdecydowanie poważniej niż
dorośli.

Uczenie maszynowe w medycznych systemach wspomagania decyzji
Michał Woś, michal.wos@umlub.pl, Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią
Zdalnego Nauczania, Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
www.umlub.pl; Bartłomiej Drop, bartlomiejdrop@umlub.pl, Zakład Informatyki i Statystyki
Medycznej z Pracownią Zdalnego Nauczania, Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Katarzyna Drop, drop.katarzyna@gmail.com,
Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet
Lubelski, www.kul.pl

Zwiększająca się moc obliczeniowa komputerów, jednostek serwerowych oraz
klastrów, związana ze wzrostem pojemności danych medycznych wymusza stosowanie
w dzisiejszych czasach nowoczesnych narzędzi do uczenia maszynowego (ang.
Maschine Learning). Instrumenty te zyskują obecnie coraz większe możliwości
wykorzystania m.in. przy opracowaniu nowoczesnych modeli służących do podpowiedzi poprawnej diagnozy dla personelu medycznego.
Uczenie maszynowe to zbiór algorytmów, modeli oraz silników analitycznych,
które wspomagają postępy w stosowaniu sztucznej inteligencji, także w systemie
ochrony zdrowia. Wybuch pandemii COVID-19 pokazał, że głównymi beneficjentami w zakresie uczenia maszynowego oraz data science okazały się branże, które
zbierały liczne dane (także medyczne), a następnie miały możliwość ich analizowania
i przetwarzania. COVID-19 znacznie przyspieszył także informatyzacje placówek
ochrony zdrowia, co spowodowało większą możliwość zintegrowania ich z IoT
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(Internet of Things) oraz z narzędziami Big Data. Dodatkowo zauważalny jest
gwałtowny wzrost firm z sektora ochrony zdrowia skupiających się na obróbce
licznych danych medycznych.
Celem pracy jest próba zbadania i wyjaśnienia jakie modele uczenia maszynowego, uzyskują najlepsze wyniki w wykorzystaniu ich w systemach wspomagania
decyzji oraz do rozwiązywania jakich problemów zdrowotnych mogą być wykorzystywane przez użytkowników końcowych. Należy zauważyć, że pozornie dostatecznie
duże zbiory danych oraz odpowiednie algorytmy są dostępne od kilkudziesięciu lat –
jednakże nie miały one znaczącego wpływu w rozbudowę wymienionych systemów.

Włókniny filtracyjne do ochrony przed patogenami wirusowymi –
technologie wytwarzania
Longina Madej-Kiełbik, longina.madej-kielbik@ibwch.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza
Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, www.ibwch.lodz.pl;
Karolina Gzyra-Jagieła, kjagiela@ibwch.lodz.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut
Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, www.ibwch.lodz.pl; Politechnika Łódzka Wydział
Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, www.style.p.lodz.pl; Konrad Sulak,
k.sulak@ibwch.lodz.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
w Łodzi, www.ibwch.lodz.pl; Grzegorz Maciejewski, maciejewski@ibwch.lodz.pl, Sieć Badawcza
Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, www.ibwch.lodz.pl;
Dominik Borkowski, d.borkowski@ibwch.lodz.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut
Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, www.ibwch.lodz.pl; Politechnika Łódzka Wydział
Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, www.style.p.lodz.pl

Jednym z najprężniej wytwarzanych, w obecnych czasach epidemiologicznych,
materiałów włókienniczych pozwalających na separację różnego rodzaju cząstek
o szerokim zakresie rozmiarów są włókniny filtracyjne. Funkcjonowanie włóknin
filtracyjnych opiera się na odpylaniu mechanicznym, elektrostatycznym i dyfuzyjnym,
dzięki czemu są one w stanie zatrzymać cząstki bardzo małych rozmiarów.
Celem prezentacji jest przedstawienie właściwości włóknin filtracyjnych wytwarzanych techniką melt-blown i spun-bonded wykorzystywanych w maseczkach
medycznych oraz środkach ochrony indywidualnej stosowanych do ochrony układu
oddechowego przed patogenami wirusowymi.
Aktualnie materiały filtracyjne w postaci włókniny otrzymywanej bezpośrednio
z polimeru stanowią jeden z podstawowych materiałów ochronnych układu oddechowego. W zależności od sposobu wytwarzania można otrzymać włókniny o oczekiwanych właściwościach użytkowych. Materiały filtracyjne stosowane w maseczkach
medycznych oraz środkach ochrony indywidualnej najczęściej wytwarzane są metodą
melt-blown i spun-bonded. Włóknina uzyskana metodą melt-blown stanowi filtr
zasadniczy, odpowiedzialny za skuteczność oczyszczania powietrza z cząstek w tym
patogenów wirusowych, zapewniając odpowiedni poziom ochrony, dlatego też
sprawdza się jako wkład filtracyjny stosowany w wyrobach medycznych i środkach
ochrony indywidualnej. Połączenie włóknin otrzymanych ww. technikami pozwala
na otrzymanie wyrobu cechującego się wysoką skutecznością filtracji.
98

XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

Wpływ historii urazów kończyn dolnych na zakres ruchomości,
siłę eksplozywną, dynamiczną równowagę, szybkość
oraz wydolność u młodych piłkarzy
Bartosz Wilczyński, bartosz.wilczynski@gumed.edu.pl, Department of Immunobiology and
Environment Microbiology, Medical University of Gdańsk, Gdańsk, Poland, Centre of Rehabilitation
and Training „Fizjo-world”, Gdynia, Poland; Dawid Juszczyk, d.juszczyk.fizjoterapia@gmail.com
Centre of Rehabilitation and Training „Fizjo-world”, Gdynia, Poland; Łukasz Radzimiński,
lukasz.radziminski@awf.gda.pl, Department of Physiology and Biochemistry, Gdansk
University of Physical Education and Sport, Gdansk, Poland; Katarzyna Zorena,
katarzyna.zorena@gumed.edu.pl, Department of Immunobiology and Environment Microbiology,
Medical University of Gdańsk, Gdańsk, Poland

Urazy mięśniowo-szkieletowe są jednym z głównych czynników ryzyka ponownego
wystąpienia urazu. Jeśli kontuzje sportowe nie są odpowiednio leczone, wydajność
sportowa, w tym kontrola nerwowo-mięśniowa może być zmniejszona i uczestnictwo
w sporcie może być ograniczone. Dlatego, celem naszego badania było porównanie
zakresów ruchomości stawów i zdolności motorycznych wśród młodych piłkarzy
z i bez historii urazów w ostatnich 12 miesiącach. Badania przeprowadzono
w grupie 60 młodych piłkarzy w wieku 12-15 lat, którym wykonano pomiar zakresu
ruchomości stawów, testy mocy kończyn dolnych (Countermovement Jump, Broad
Jump, Single leg hop for distance), test dynamicznej równowagi (Star Excursion
Balance Test), szybkości (bieg wahadłowy) oraz mocy aerobowej (Beep test). Dane
dotyczące urazów kończyn dolnych w przeszłości zebrano podczas wywiadu
i kwestionariusza jakości życia opartej na zdrowiu (EQ-5D-Y). W przeprowadzonych
badaniach 55% uczestników doznała urazu kończyny dolnej w ciągu ostatniego
roku. Wszyscy zawodnicy z urazami korzystali z opieki fizjoterapeutycznej. Ponadto
badania wykazały nieistotne statystycznie różnice (p < 0,05) w badanych zmiennych
między grupami. Natomiast, wyniki samooceny zdrowia pokazały umiarkowaną
i małą dodatnią korelację ze zdolnościami dynamicznej równowagi (r = 0,32, p = 0,013,
r = 0,27, p = 0,038). Podsumowując, brak istotnego związku między historią urazów,
a zdolnościami motorycznymi i zakresem ruchomości może sugerować, że dostęp
do opieki fizjoterapeutycznej pełni znaczną rolę w redukcji ograniczeń ruchowych
po kontuzjach sportowych.

Wpływ przewlekłego stanu zapalnego na płodność
u chorych na endometriozę
Dorota Suszczyk, dorotasuszczyk@vp.pl, Samodzielna Pracownia Diagnostyki i Immunologii
Nowotworów I Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
Anna Pawłowska, annpawlows@gmail.com, Samodzielna Pracownia Diagnostyki i Immunologii
Nowotworów, I Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
Emil Pencuła, epencula@hotmail.com, SKN przy I Katedry i Kliniki Ginekologii Onkologicznej
i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Wiktoria Skiba, wiktoriaskiba@umlub.pl;
Samodzielna Pracownia Diagnostyki i Immunologii Nowotworów, I Kliniki Ginekologii
Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Iwona Wertel, iwonawertel@umlub.pl,
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Samodzielna Pracownia Diagnostyki i Immunologii Nowotworów, I Kliniki Ginekologii Onkologicznej
i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Endometrioza jest przewlekłą chorobą zapalną narządu rodnego kobiet
charakteryzującą się występowaniem tkanki endometrium poza jamą macicy. Na
całym świecie cierpi na nią około 190 milionów kobiet w wieku rozrodczym. Do
najczęściej wymienianych objawów endometriozy należą: bolesne miesiączki, bolesne
współżycie, nieprawidłowe krwawienia i plamienia, przewlekły ból w miednicy
mniejszej niezwiązany z miesiączką, bóle głowy, a także niepłodność. Jedną
z przyczyn rozwoju tej choroby mogą być złożone zaburzenia w aktywności układu
immunologicznego.
Niepłodność związana z występowaniem endometriozy może dotyczyć nawet
50% pacjentek. Istnieje wiele czynników wpływających na obniżoną płodność,
jednak najbardziej istotnym jest obecność przewlekłego stanu zapalnego. Towarzyszy
mu wzrost objętości płynu otrzewnowego, w którym dominują cytokiny prozapalne
m. in. IL-1, IL-6, and TNFα oraz reaktywne formy tlenu (ROS). Dochodzi także do
zmian w aktywności i ilości komórek układu immunologicznego. Liczne prace opisują
również podwyższone stężenie czynników prozaplanych i zmiany aktywności komórek
we krwi obwodowej, co wskazuje na występowanie ogólnego stanu zapalnego związanego z endometriozą. Wymienione wyżej aspekty przyczyniają się do obniżenia
jakości oocytów, upośledzenia transportu zapłodnionej komórki przez jajowody,
utrudniają implantację, jak również obniżają ruchliwość plemników zmniejszając
szansę na zapłodnienie. Towarzyszy temu rozchwianie gospodarki hormonalnej
oraz zaburzenia w aktywności receptorów w endometrium macicy. U chorych na
endometriozę stwierdzono także obecność autoprzeciwciał IgG i IgA przeciwko
endometrium.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie czynników indukujących przewlekły
stan zapalny i wyjaśnienie mechanizmów immunologicznych prowadzących do
obniżenia płodności kobiet cierpiących na endometriozę.

Wpływ social mediów na postawy społeczeństwa
wobec szczepionki przeciwko COVID-19
Emilia Nowak, emilianowak255@gmail.com, Studentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie, Studenckie Koło naukowe przy Katedrze Rozwoju Pielęgniarstwa;
Katarzyna Klimek, klimek.kasia.0621@gmail.com, Studentka Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Studenckie Koło naukowe przy Katedrze Rozwoju
Pielęgniarstwa; Piotr Pawłowski, pawlowskipiotr56@gmail.com, Student Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Studenckie Koło naukowe przy Katedrze Rozwoju
Pielęgniarstwa; Aneta Kościołek, aneta.kosciolek@op.pl, Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa
Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Studenckie Koło naukowe przy
Katedrze Rozwoju Pielęgniarstwa; Klaudia Jakubowska, klau.jakubowska@gmail.com, Katedra
Rozwoju Pielęgniarstwa Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
Studenckie Koło naukowe przy Katedrze Rozwoju Pielęgniarstwa
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XXI wiek stał się epoką globalizacji i wynikającej z tego procesu cyfryzacji.
Media społecznościowe kształtują opinię społeczną dotyczącą wielu procesów,
w tym także związanych z systemem opieki zdrowotnej.
Celem pracy było wykazanie wpływu social mediów na postawy społeczeństwa
wobec szczepień.
Wykorzystano metodę analizy materiałów zamieszczonych na stronach na
portalu facebook.pl. Zakwalifikowano 5 fanpage pod względem kryteriów doboru:
popularność, pozamedyczna kategoria strony, poruszanie tematyki szczepień.
Badanie przeprowadzono w okresie od 01.06.2020 r. do 28.02.2021 r. Analizie poddano
biografie wybranych osób publicznych oraz udostępniane przez nie treści związane
z wakcynologią.
Zdecydowana większość fanpage opowiada się przeciwko obowiązkowym
szczepieniom przeciw SARS-CoV-2. W zamieszczonych treściach odnajduje się
konstruktywną krytykę szczepień, powołując się na argumenty nie mające
odzwierciedlenia w naukowych publikacjach. Proces szczepień określa się jako
„doświadczenie medyczne”, a pacjentów biorących w nich udział jako „króliki
doświadczalne”. Wiele gwiazd przypisuje szczepionkom możliwość ingerencji
w ludzki genom, przez co negatywnie mogą one wpłynąć na zdrowie społeczeństwa,
szczególnie w kontekście prokreacji, czy kancerogenezy. W postach publikowanych
przez administratorów stron sugeruje się, iż szczepionka prowadzi do zwiększenia
ryzyka zejścia śmiertelnego, nie wpływając na proces nabycia odporności.

Wykorzystanie indukowanych pluripotencjalnych komórek
macierzystych w poznawaniu patogenezy oraz opracowywaniu
terapii ciężkiej wrodzonej neutropenii
Gabriela Winiarska, gab.win.95@wp.pl

Ciężka wrodzona neutropenia (SCN, severe congenital neutropenia) jest rzadkim
zaburzeniem mielopoezy, powodującym nawracające, zagrażające życiu zakażenia,
z powodu niezdolności komórek progenitorowych szpiku do tworzenia dojrzałych
neutrofili. Aktualnie, w terapii SCN stosuje się iniekcje czynnika stymulującego
tworzenie kolonii granulocytów. Kontrowersje dotyczące patomechanizmów SCN
trwają ponad 20 lat, ponieważ ani modele mielopezy/granulopoezy in vitro, ani
modele mysie, nie odwzorowują właściwie tej choroby. W niniejszym przeglądzie
literatury skupiono się na wykorzystaniu w badaniach patomechanizmów SCN,
indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC, induced pluripotent
stem cells), zapewniających odnawialne źródło komórek pochodzących od pacjentów.
Przedstawione w opracowaniu modelowanie granulopoezy z zastosowaniem iPSC
pochodzących od pacjentów cierpiących na SCN z mutacjami genu ELANE, ujawniło
szczegóły molekularne leżące u podstaw patogenezy tej choroby. W badaniach
wykazano, że u pacjentów z SCN, nokaut ELANE za pośrednictwem CRISPR/Cas9
umożliwia różnicowanie iPSC w dojrzałe, funkcjonalne neutrofile. Wyniki tych badań
sugerują, że przeszczep autologiczny hematopoetycznych komórek macierzystych
i komórek progenitorowych zmodyfikowanych techniką CRISPR/Cas9 może stać się
alternatywną formą terapii wrodzonej neutropenii.
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Wysoce porowaty materiał opatrunkowy na bazie agarozy
i chitozanu do leczenia ran wysiękowych
Vladyslav Vivcharenko, vlad.vivcharenko@gmail.com, Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Michał
Wójcik, michal.wojcik@umlub.pl, Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział
Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Katarzyna Kurkiewicz,
katarzynakurkiewicz@umlub.pl, Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział
Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Agata Przekora-Kuśmierz,
agataprzekora@umlub.pl, Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl

Na rynku światowym wyróżnia się wiele nowoczesnych opatrunków na rany
o obiecujących właściwościach naprawy uszkodzeń skóry. Jednak ze względu na dużą
różnorodność ran, wciąż istnieje zapotrzebowanie na nowe i skuteczne strategie
leczenia. Celem niniejszej pracy było opracowanie superchłonnego opatrunku,
wykorzystując polisacharydy pochodzenia morskiego (agarozę i chitozan). W ramach
wszechstronnej oceny biomateriału pod kątem potencjalnego zastosowania jako
zewnętrzny opatrunek na rany z dużym wysiękiem wykazano, że opracowana metoda
produkcji pozwala na wytwarzanie wysoce chłonnego i porowatego biomateriału
opatrunkowego, posiadającego pożądane właściwości przyspieszające gojenie
i zapewniające odpowiednie środowisko w łożysku rany. Wykazano, że wytworzony
opatrunek o strukturze porowatej pianki charakteryzował się hydrofilowością,
pozwalającą na wchłanianie dużej ilości płynów fizjologicznych (surowicy i osocza).
Zgodnie z wynikami testów in vitro, które zostały przeprowadzone na ludzkich fibroblastach skóry, biomateriał był nietoksyczny i wspomagał proliferację komórek.
Uzyskane wyniki jednoznacznie pokazały, że opracowany biomateriał posiada wszystkie
niezbędne cechy opatrunku zewnętrznego do leczenia zarówno ran ostrych z dużą
ilością wydzielin, jak i trudno gojących się ran przewlekłych.
Wsparcie finansowe zostało udzielone przez Narodowe Centrum Nauki (NCN)
w Polsce w ramach grantu OPUS 16 nr. UMO-2018/31/B/ST8/00945.

Zakażenia krwiopochodne HBV, HCV, HIV oraz zasady profilaktyki
poekspozycyjnej pracowników medycznych – przegląd piśmiennictwa
Maria Belcarz, maria.belcarz@gmail.com, Studia doktoranckie, Wydział Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zakażenia krwiopochodne nie są jedynie problemem dotyczącym hospitalizowanych pacjentów, ale również pracowników ochrony zdrowia. Bezpośrednie
narażenie na kontakt z materiałem zakaźnym, zwiększenie liczby inwazyjnych
procedur, zabiegów oraz zakresu usług medycznych przyczynia się do wzrostu zakażeń
wirusami zapalenia wątroby typu B (HBV) i C (HCV) oraz ludzkim wirusem niedoboru
odporności (HIV) u tej grupy zawodowej. Ekspozycje zawodowe są głównym
powodem zakażeń oraz chorób zakaźnych w sektorze opieki zdrowotnej, które są
wynikiem narażenia na czynniki biologiczne w trakcie wykonywania czynności
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medycznych. Materiałem potencjalnie zakaźnym może być płyn ustrojowy, tkanka,
w których mogą znajdować się cząstki infekcyjne w odpowiedniej ilości, umożliwiające transmisję zakażenia. Przestrzeganie zasad oraz rekomendacji postępowania
z materiałem potencjalnie zakaźnym jest podstawową, oraz najlepszą metodą
zapobiegania zakażeniom krwiopochodnym.
Jednakże, pomimo dostępności licznych sposobów ochrony oraz zabezpieczeń
przed zawodowym narażeniem nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie przypadkowych ekspozycji. Dlatego tak istotna jest profilaktyka poekspozycyjna
zakażeń wirusami HBV, HCV i HIV u pracowników ochrony zdrowia.

Zastosowanie bioautografii TLC do oceny aktywności
mikrobiologicznej olejków eterycznych z oregano i tymianku
Bartłomiej Piasecki, bartlomiejpiasecki@gmail.com, Samodzielna Pracownia Chemii Produktów
Pochodzenia Roślinnego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, https://www.umlub.pl/; Agnieszka
Ludwiczuk, aludwiczuk@pharmacognosy.org, Samodzielna Pracownia Chemii Produktów
Pochodzenia Roślinnego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, https://www.umlub.pl/

Przedmiotem niniejszej pracy były badania nad wrażliwością 4 szczepów
bakteryjnych; MRSA (methicyllin-resistant Staphylococcus aureus), Haemophilus
influenzae, H. parainfluenzae oraz Pseudomonas aeruginosa na olejki eteryczne
otrzymane z 9 roślin leczniczych z rodzaju Origanum oraz Thymus citriodorus.
Dzięki zastosowaniu bioautografii sprzężonej z chromatografią cienkowarstwową
(direct bioautography – DB), wyselekcjonowano olejki o najsilniejszych właściwościach antybakteryjnych, a następnie zestawiono je ze sobą i porównano.
Przeprowadzone badania wykazały, że najaktywniejsze okazały się olejki eteryczne
otrzymane z następujących gatunków oregano: Origanum vulgare, Origanum vulgare
‘Variegata’ oraz Origanum vulgare ‘Aureum’. Każdy z wymienionych olejków
eterycznych hamował wzrost wszystkich badanych szczepów bakteryjnych wykazując
jednocześnie najwięcej pojedynczych stref inhibicji przeciwko tym szczepom.
Szczepy bakteryjne zostały wybrane ze względu na powszechność zakażeń, które
powodują. Nadmierne stosowanie dotychczas skutecznych antybiotyków sprawiło, że
bakterie nabyły na nie odporności co skutkuje potrzebą poszukiwania nowych leków.
Bioautografia bezpośrednia łączy chromatografię cienkowarstwową z technikami
mikrobiologicznymi i pozwala na stosunkowo szybkie i tanie określenie czy badana
substancja i jej składniki wykazują działanie antybakteryjne.

Zastosowanie Mikroskopii Sił Atomowych
w badaniach nad chorobami endometrium
Agnieszka Kurek, agnieszka.kurek@ikifp.edu.pl, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
im. Jerzego Habera, Polskiej Akademii Nauk, www.ik-pan.krakow.pl; Jakub Barbasz,
jakub.barbasz@ikifp.edu.pl, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera,
Polskiej Akademii Nauk, www.ik-pan.krakow.pl
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Endometrium jest błoną śluzową wyścielającą jamę macicy, zbudowaną z komórek
nabłonkowych oraz zrębu. Najważniejszą rolą endometrium jest umożliwienie
implantacji zarodka oraz zapewnienie mu warunków do wzrostu i rozwoju. Dotykające coraz większej liczby kobiet niepłodność, endometrioza oraz nowotwory
endometrium należą do najczęstszych chorób ginekologicznych, jednocześnie
nowotwory endometrium stanowią czwarty pod względem częstości występowania
typ nowotworu. Właściwości mechaniczne komórek i tkanek stanowią ważny
czynnik warunkujący ich prawidłowe funkcjonowanie w organizmie. Zmiany takich
właściwości jak elastyczność zaobserwowano między innymi w przypadku nowotworów. Jedną z najczęściej stosowanych technik, umożliwiających analizę właściwości
mechanicznych tkanek i komórek, jest Mikroskopia Sił Atomowych. Tryb spektroskopii sił pozwala na pomiar oddziaływań pomiędzy ostrzem pomiarowym
a powierzchnią próbki, które rejestrowane są w postaci krzywych siłowych. Analiza
przebiegu krzywych dostarcza informacji o właściwościach materiałów, pozwalając
między innymi na wyznaczenie modułu Younga. Przedmiotem prezentowanych
badań była analiza związku wartości modułu Younga tkanki endometrium z obecnością
zmian patologicznych w macicy. Przeprowadzone z wykorzystaniem Mikroskopu
Sił Atomowych pomiary ukazały różnice w module Younga tkanek pochodzących
od pacjentek ze zdiagnozowanym polipem macicy, w porównaniu do tkanek
potencjalnie zmienionych z uwagi na inne schorzenia macicy.

Zastosowanie rezonansu magnetycznego
w diagnostyce naczyniaka jamistego oczodołu
Maciej Sobczyk, maciejso@onet.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Radiologii
Zabiegowej i Neuroradiologii UM w Lublinie; Małgorzata Słaboń, malgorzata.slabon@wp.pl,
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii UM w Lublinie;
Aleksandra Przelaskowska, olaprzelaskowska@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy
Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii UM w Lublinie; Maciej Szmygin,
mszmygin@gmail.com, Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii UM w Lublinie

Naczyniaki jamiste są najczęstszymi guzami pierwotnymi oczodołu u dorosłych.
W zależności od umiejscowienia mogą powodować wytrzeszcz, zeza, wzrost ciśnienia
wewnątrzgałkowego, a nawet uszkodzenie nerwu wzrokowego. Połączenie USG, TK
i MRI prowadzi do postawienia trafnej diagnozy w zdecydowanej większości przypadków. Jeśli guzy wykrywane są przypadkowo i nie manifestują żadnych objawów
zalecane jest postępowanie zachowawcze z okresowym wykonywaniem badania MRI.
58-letnia pacjentka skierowana z poradni neurochirurgicznej z powodu dolegliwości bólowych oczodołu lewego oraz zaburzeń widzenia. Wykonano badanie MRI
stosując sekwencje FAST, FSE, FLAIR. Stwierdzono liczne, drobne ogniska niedokrwienia w obrębie istoty białej płatów czołowych i ciemieniowych oraz w okolicy
rogów tylnych komór bocznych. Ponadto w górno-przyśrodkowym kwadrancie lewego
stożka oczodołowego widoczne były trzy dobrze odgraniczone owalne struktury powodujące umiarkowanego stopnia ucisk i przemieszczenia mięśnia prostego górnego,
bez cech jego nacieku. Zmiany te wzmocniły się po podaniu środka kontrastowego.
104

XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

Uzyskane wyniki badania MRI pozwoliły na postawienie diagnozy naczyniaka
jamistego oczodołu lewego. Przedstawiony przypadek kliniczny potwierdza użyteczność zastosowanej metody w diagnostyce i monitorowaniu stanu pacjentki.

Zjawisko różowych zębów i jego wartość dowodowa
Marta Cierniak, m.cierniak@student.uw.edu.pl, Koło Naukowe Kryminalistyki przy Centrum
Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, http://cns.uw.edu.pl

Zjawisko różowych zębów, nazywane także PTP (pink tooth phenomenon),
stanowi element medycyny sądowej równie często wykorzystywany w opracowaniach
naukowych i ekspertyzach, jak i podważany. Od wielu lat fenomen ten jest wiązany
ze śmiercią wskutek uduszenia, powieszenia lub utonięcia. Celem niniejszego
wystąpienia było rozważenie tego, jak wiarygodne jest wyciąganie wniosków na
podstawie zaobserwowania omawianego zjawiska w trakcie badań zwłok oraz na ile
jest to wskaźnik jednoznaczny, a także jaką przedstawia sobą wartość dowodową.
Omówiono przykłady wystąpienia PTP przyżyciowo, wskutek chorób uzębienia
i przebytych zabiegów stomatologicznych, a tym także istotne różnice pomiędzy
różowym zabarwieniem zębów w materiale archeologicznym a zjawiskiem
w kontekście kryminalistycznym. Wytłumaczono także mechanizm powstawania
PTP oraz jego domniemane powiązania z różnymi przyczynami śmierci. Szczególną
uwagę zwrócono na wymieniane w literaturze zatrucie barbituranami oraz brak
wiarygodnych danych na ten temat. Na przykładzie badań zwłok, w których
zabarwienie było widoczne zarówno na zębach, jak i paznokciach, opisano możliwy
wpływ warunków środowiskowych na powstawanie PTP, a także niejednoznaczność
wniosków, jakie mogą z obserwacji tego zjawiska płynąć. Jako podsumowanie zebrano
dowody przemawiające za brakiem wiarygodności wnioskowania o przyczynie zgonu
na podstawie omawianego fenomenu oraz jego niską wartością dowodową, która
wymaga prowadzenia dalszych badań.

Zmiany stylu życia w dobie pandemii – ocena postaw studentów
kierunków medycznych, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej
Monika Serkowska, monias@gumed.edu.pl, SKN Interdyscyplinarne Zarządzanie Opieką
Zdrowotną; Anna Wojtaś, wojtas@gumed.edu.pl, SKN Interdyscyplinarne Zarządzanie Opieką
Zdrowotną; Katarzyna Pogorzelczyk, katarzyna.pogorzelczyk@gumed.edu.pl, Klinika i Katedra
Medycyny Ratunkowej; Opiekunka pracy: Marlena Robakowska, marlena.robakowska@gumed.edu.pl,
Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej

Wybuch pandemii COVID-19 przyniósł szereg zmian wywołanych restrykcjami,
które wpłynęły na funkcjonowanie i codzienne życie wielu milionów ludzi. Wymusiły
one konieczność adaptacji do nowej rzeczywistości, co w połączeniu z groźbą
zachorowania wpłynęło na samopoczucie i nawyki ludzi.
Celem pracy było porównanie wybranych aspektów stylu życia wśród studentów
kierunków medycznych, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej przed i po wybuchu
pandemii.
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Badanie zostało wykonane przy wykorzystaniu autorskiego kwestionariusza
ankiety. Pytania dotyczyły stylu życia studentów kierunków medycznych, nauk
o zdrowiu i kulturze fizycznej. Ankieta została rozesłana za pomocą formularza
GOOGLE. Zawierała ponad 30 pytań dotyczących codziennych aktywności, m.in.:
liczby spożywanych posiłków, czasu snu, wysiłku fizycznego, stosowania używek
i kontaktów międzyludzkich. Zapytano także o zainteresowanie pandemią,
źródłach wiedzy o niej oraz dostępem do lekarza rodzinnego i specjalisty w czasie
zaostrzenia restrykcji.
Największe zmiany zaobserwowano w strukturze kontaktów międzyludzkich
oraz w poziomie aktywności fizycznej, natomiast najmniejsze w żywieniu – ilości
posiłków, odstępów pomiędzy nimi i podjadaniu.
Pandemia w istotny sposób wpłynęła na styl życia studentów kierunków
medycznych, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej. Nastąpiło odejście od niektórych
pozytywnych postaw zdrowotnych, co w dalszej perspektywie może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie populacji.

Zmodyfikowane limfocyty T nadzieją dla pacjentów
z nowotworami hematologicznymi oraz guzami litymi
opornymi na konwencjonalne leczenie
Jakub Zblewski, kuba.zet1997@gmail.com, Wydział Lekarski, Collegium Medicum im. Ludwika
Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Skuteczna pomoc pacjentowi wymaga wszechstronnego podejścia naukowców
z wielu dziedzin medycyny. Na przestrzeni ostatnich lat ciągle rozwijająca się
inżynieria genetyczna, a także ogromne postępy w jej klinicznym wykorzystywaniu,
umożliwiają tworzenie nowoczesnych metod leczenia. Dają one nadzieję dla
pacjentów dotkniętych ciężkimi chorobami, które są oporne na konwencjonalne
leki. Tak doszło do opracowania nowatorskiej immunoterapii limfocytami CAR-T.
Jest to rodzaj terapii adoptywnej, gdzie komórki CAR-T to limfocyty T pacjenta,
które zostały genetycznie zmodyfikowane za pomocą chimerycznych receptorów,
aby celować w konkretne antygeny. Wywołana w ten sposób odpowiedź immunologiczna skierowana przeciwko komórkom rakowym, pozwala na skuteczniejsze
ukierunkowane leczenie przeciwnowotworowe dla pacjentów. Dopuszczone do
leczenia limfocyty CAR-T CD19 stanowią bezprecedensową terapię dla pacjentów
z ostrą białaczką limfoblastyczną, chłoniakami z komórek płaszcza, a także rozlanymi chłoniakami z dużych komórek B. Najnowsze badania sugerują także wysoką
efektywność CAR-T cells w zwalczaniu pediatrycznych guzów litych wraz z odległymi
przerzutami, takich jak kostniakomięsak, czy mięsak Ewinga. Celem pracy jest
także zwrócenie uwagi na słuszność współpracy wieloośrodkowej. Bioinżynier genetyczny, onkolog, chirurg, radiolog – to tylko jeden z przykładów powiązań między
badaczami, dzięki któremu mogła powstać rewolucyjna metoda leczenia.
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Znaczenie osocza bogato-płytkowego w medycynie regeneracyjnej
Patrycja Mościcka, patrycja.moscicka@umb.edu.pl, Zakład Medycyny Estetycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, www.umb.edu.pl/wf/zaklad_medycyny_estetycznej;
Andrzej Przylipiak, andrzej.przylipiak@umb.edu.pl, Zakład Medycyny Estetycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, www.umb.edu.pl/wf/zaklad_medycyny_estetycznej

Osocze bogatopłytkowe (PRP) jest autogennym, płynnym koncentratem płytek
krwi, który jest pozyskiwany z krwi obwodowej pacjenta w procesie wirowania.
Jednym z najbardziej popularnych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej jest
ostrzykiwanie PRP – udokumentowano korzystne działanie PRP, wpływających na
wygląd człowieka. Ten preparat krwiopochodny stosowany jest także w implantologii
stomatologicznej, w medycynie sportowej, w ortopedii oraz w medycynie regeneracyjnej. Tematem wielu badań jest możliwość wspomagania gojenia tkanek o niskim
potencjale regeneracyjnym. Naukowcy i lekarze lepiej poznając jego właściwości
starają się znaleźć nowe zastosowania zabiegu z wykorzystaniem PRP w celu
uzyskania jak najlepszych efektów estetycznych dla pacjenta. Atutem zabiegu jest
dostarczanie wysokiego stężenia autologicznych czynników wzrostu i bioaktywnych
cząsteczek w proporcjach fizjologicznych, przy minimalnie inwazyjnym sposobie
i niskich kosztach zabiegu.
Historia tego zabiegu sięga lat czterdziestych dwudziestego wieku i przez kolejne
lata specjaliści odkrywali nowe właściwości PRP i możliwości jego zastosowania.
Przedstawimy mało znane fakty dotyczące powstania tego zabiegu. Ponadto omówimy
historię badań nad mechanizmem działania PRP.

Znaczenie wybranych witamin
w profilaktyce i leczeniu infekcji wirusem SARS-CoV-2
Paulina Górska, paulina.gorska@student.ump.edu.pl, Katedra i Zakład Bromatologii,
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, www.kzb.ump.edu.pl; Dagmara Woźniak,
dagmara.wozniak94@gmail.com, Katedra i Zakład Bromatologii, Uniwersytet Medyczny im.
K. Marcinkowskiego, www.kzb.ump.edu.pl; Ilona Górna, igorna@ump.edu.pl, Katedra i Zakład
Bromatologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, www.kzb.ump.edu.pl; Juliusz
Przysławski, jotespe@ump.edu.pl, Katedra i Zakład Bromatologii, Uniwersytet Medyczny im.
K. Marcinkowskiego, www.kzb.ump.edu.pl

Opracowanie miało na celu przedstawienie wyników badań dotyczących znaczenia
wybranych witamin w profilaktyce i leczeniu infekcji wirusem SARS-CoV-2. W tym
celu dokonano przeglądu piśmiennictwa wykorzystując dane opublikowane w bazie
PubMed, Scopus oraz Web of Science.
Z przeprowadzonej analizy piśmiennictwa wynika, że wybrane składniki żywności,
w tym witaminy mogą mieć istotne znaczenie w profilaktyce i leczeniu zakażenia
wirusem SARS-CoV-2. Witamina C i E wykazują silne działanie antyoksydacyjne
i przeciwzapalne, co jest istotne z punktu widzenia uszkodzeń śródbłonka występujących w przebiegu COVID-19. Badanie przeprowadzone przez Cheng (2020)
wykazało, że suplementacja witaminy C u chorych na COVID-19 zmniejsza ryzyko
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pobytu na oddziale intensywnej terapii oraz skraca czas wentylacji mechanicznej.
Skuteczność witaminy C została wykazana również w przypadku innych chorób
zakaźnych, a także zapalenia płuc. W profilaktyce i leczeniu infekcji wirusem
SARS-CoV-2 znaczącą rolę może odgrywać również witamina D. Mechanizm jej
działania oparty jest, m.in. na regulacji aktywności interleukin (IL-6, IL-1, IL-4, IL-5)
oraz NF-kB. Badania pokazują, że również witamina A poprzez stymulowanie pracy
układu immunologicznego, hamowanie procesu namnażania się wirusa w organizmie oraz zmniejszanie ryzyka niewydolności płuc może być ważna w kontekście
infekcji wirusem SARS-CoV-2.
Wyniki przedstawionych badań mogą znaleźć zastosowanie w planowaniu działań
mających na celu profilaktykę oraz skuteczne leczenie zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Żywienie okołowysiłkowe i strategia nawadniania młodzieży
uprawiającej sport
Katarzyna Ługowska, katarzyna.lugowska.zdoz@uph.edu.pl, Wydział Nauk Medycznych i Nauk
o Zdrowiu, Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;
Wojciech Kolanowski, wojciech.kolanowski@uph.edu.pl, Wydział Nauk Medycznych i Nauk
o Zdrowiu, Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Celem pracy było omówienie obowiązujących zaleceń żywieniowych dla młodzieży
ze szczególnym uwzględnieniem żywienia w okresie okołowysiłkowym. Ważnym
aspektem w planowaniu żywienia młodych zawodników są posiłki przed i potreningowe, które dostarczają organizmowi składników odżywczych potrzebnych zarówno
do utrzymania organizmu w gotowości i sprawności, jak również do szybkiej regeneracji powysiłkowej.
W pracy skupiono się na prawidłowym modelu żywienia młodzieży uprawiającej
sport uwzględniając zalecenia w żywieniu okołowysiłkowym. Omówiono zasady
żywienia przed treningiem, w czasie treningu oraz po wysiłku. Ponadto, przedstawiono
strategię nawadniania oraz uzupełniania płynów. Dokonano przeglądu dostępnej
literatury w zakresie wiedzy i zachowań żywieniowych młodzieży uprawiającej sport.
Analiza badań wykazała ograniczoną wiedzę młodych sportowców w zakresie
prawidłowego żywienia wskazując liczne nieprawidłowości, które mogą w konsekwencji obniżać zdolności wysiłkowe.
Jedną ze strategii poprawy wiedzy żywieniowej sportowców i trenerów mogą być
dostosowane programy żywieniowe. Edukacja żywieniowa obejmująca młodych
zawodników, rodziców oraz trenerów powinna być podstawowym narzędziem
promującym zdrowe nawyki żywieniowe.
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OBSZAR NAUK PRZYRODNICZYCH
Allelopatyczny wpływ ekstraktów wodnych z liści Rosa blanda
i R. gorenkensis na kiełkowanie oraz początkowy wzrost
Raphanus sativus L. var. radicula Pers. ‘Rowa’
Agnieszka Tatoj, agnieszka.tatoj@student.up.krakow.pl, Katedra Botaniki, Instytut Biologii,
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; ul. Podchorążych
2, 30-084 Kraków; Katarzyna Możdżeń, katarzyna.mozdzen@up.krakow.pl, Katedra Fizjologii
Roślin, Instytut Biologii, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; Beata Barabasz-Krasny, beata.barabasz-krasny@up.krakow.pl,
Katedra Botaniki, Instytut Biologii, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet
Pedagogiczny w Krakowie; ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; Anna Sołtys-Lelek,
ana_soltys@wp.pl, Ojcowski Park Narodowy, Ojców 9, 32-045 Sułoszowa; Wojciech Gruszka,
w.gruszka@awf-gorzow.edu.pl, Katedra Nauk Biologicznych, Wydział Kultury Fizycznej
w Gorzowie Wielkopolskim, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, ul. Estkowskiego 13,
66-400 Gorzów Wielkopolski

Obce lub inwazyjne gatunki krzewów wykazują zdolność do dominacji w siedliskach,
do których wkraczają, co nierzadko prowadzi do zmian struktury rodzimej szaty
roślinnej. Celem eksperymentu było określenie możliwości ekspansji dwóch gatunków: Rosa blanda Ait. i Rosa gorenkensis Besser, poprzez ocenę wpływu maceratów
z ich liści (o stężeniach 1, 2,5 i 5%) na kiełkowanie nasion i wczesny wzrost siewek
Raphanus sativus L. var. radicula Pers. ‘Rowa’. Biotesty przeprowadzono na szalkach
Petriego. Po 7 dniach ekspozycji przeprowadzono analizy kiełkowania nasion, przez
wyznaczenie wskaźników kiełkowania, zbadano ich wzrost, zmiany masy oraz
zawartości wody. Zmierzono także stopień destabilizacji błon komórkowych, poprzez
pomiar wypływu elektrolitów. Wodne ekstrakty z liści róż o stężeniu 5% wyraźne
hamowały zdolność kiełkowania rzodkiewki. Wzrost elongacyjny siewek był również
istotnie hamowany przez każdy z ekstraktów, niezależnie od gatunku róży. Wraz ze
wzrostem stężeń maceratów, wykazano zmniejszenie świeżej masy, w stosunku do
kontroli. Wyciągi z R. blanda nie powodowały zmian w wypływie elektrolitów,
w przeciwieństwie do wyciągów z R. gorenkensis, które istotnie zwiększały stopień
destabilizacji błon komórkowych. Skutki oddziaływania allelopatycznego niekiedy
nie są początkowo zauważalne. Dlatego ważne jest podjęcie badań obrazujących,
czy poprzez produkcję allelozwiązków rośliny obcego pochodzenia mogą oddziaływać na autochtoniczne elementy flory.

Analiza wzoru ekspresji genów SHORT-ROOT
w brodawkach korzeniowych Medicago truncatula
Wiktoria Frączek, wiktoriaannaf@gmail.com, Katedra Botaniki, Instytut Biologii, Wydział
Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, www.sggw.pl;
Weronika Czarnocka, weronika_czarnocka@sggw.edu.pl, Katedra Botaniki, Instytut Biologii,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, www.sggw.pl
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Brodawki korzeniowe stanowią struktury umożliwiające roślinom wykorzystanie
azotu cząsteczkowego. Organy te są charakterystyczne dla symbiozy roślin z rodziny
bobowatych z bakteriami brodawkowymi – ryzobiami. Nawiązanie symbiozy pomiędzy
Medicago truncatula, a ryzobiami skutkuje powstaniem na korzeniach brodawek
typu niezdeterminowanego, ze stałą strefą merystematyczną.
Białka SHORT-ROOT (SHR) wpływają na rozwój endodermy oraz aktywność
merystematyczną korzenia. Sugeruje się także ich udział w procesie brodawkowania.
Zgłębienie roli SHR w powstawaniu i funkcjonowaniu brodawek korzeniowych wymaga
określenia lokalizacji ekspresji genów kodujących SHR w obrębie tych struktur
korzeniowych.
W celu zdefiniowania lokalizacji ekspresji genów MtSHR1 i MtSHR2 w brodawkach
korzeniowych M. truncatula przeprowadzono transformację przejściową konstruktami
genetycznymi, w których ekspresja genu gusA, kodującego β-glukuronidazę znajdowała
się pod kontrolą promotorów analizowanych genów. Reakcja histochemiczna umożliwiła zobrazowanie wzoru ekspresji genów w tkankach brodawek korzeniowych na
różnych etapach ich rozwoju.
Uzyskane wyniki wskazują na ekspresję obu analizowanych genów m.in w primordiach brodawek, wiązkach przewodzących czy w strefie infekcyjnej dojrzałych
brodawek korzeniowych. Stwierdzono także obecność genu MtSHR1 w strefie merystematycznej. Świadczy to o możliwym udziale białek SHR w rozwoju i podtrzymywaniu aktywności merystematycznej brodawek korzeniowych u M. truncatula.

Badanie wpływu dihydropiranokumaryn – pteryksyny i hyguaniny C
na drgawki wywołane podaniem pentylenetretrazolu
na modelu zebrafish
Adrianna Skiba, skiba.adrianna@gmail.com, Samodzielna Pracownia Chemii Produktów Pochodzenia
Naturalnego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, https://www.umlub.pl/uczelnia/strukturaorganizacyjna/szczegoly,509.html; Krystyna Skalicka-Woźniak, kskalicka@pharmacognosy.org,
Samodzielna Pracownia Chemii Produktów Pochodzenia Naturalnego, Uniwersytet Medyczny
w Lublinie, https://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,509.html

Pteryksyna i hyguanina C to związki należące do grupy dihydropiranokumaryn,
które wyizolowane zostały z owoców Marchwicy purpurowej (Mutellina purpurea
(Poir.) Thell), należącej do rodziny Apiaceae. Z uwagi na to, iż wcześniejsze badania
wykazały działanie kumaryn na centralny układ nerwowy, w tym działanie przeciwpadaczkowe, oceniono przecidrgawkową aktywność obu związków z zastosowaniem
modelu zebrafish, w którym napady padaczkowe indukowano chemicznie, za pomocą
antagonisty receptora GABAA – pentylenetetrazolu (PTZ). Zebrafish (Danio rerio)
to gatunek modelowy, który ze względu na podobieństwo anatomiczne i fizjologiczne, a także 75% homologię z genami ludzkimi jest odpowiedni do badań wielu
schorzeń, w tym także tych dotyczących centralnego układu nerwowego. Ze względu
na szybki rozwój, już 6-dniowe larwy nadają się do badań zaburzeń drgawkowych.
W celu określenia potencjału przeciwdrgawkowego wybranych związków wykonano
dwa rodzaje badań – oceniono aktywność lokomotoryczną, gdzie porównana została
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aktywność larw inkubowanych w roztworze kumaryn przed i po podaniu PTZ,
a także wykonano analizę LFP (local field potential), która jest odpowiednikiem
ludzkiego pomiaru encefalogramu (EEG) i która mierzy zmiany elektryczne jakie
zachodzą w mózgu larwy w momencie występowanie drgawek.
Obie badane kumaryny wykazują potencjał przeciwdrgawkowy. Zaobserwowano
obniżenie napadów drgawkowych 78,2% względem grupy, gdzie drgawki wywołano
podaniem PTZ. Zmniejszenie częśtotliwości zmian drgawkowych o 79,9% zaobserwowano także w zapisie LFP.

Barwa światła jako czynnik modyfikujący dynamikę wzrostu
i kwitnienie petunii ogrodowej
Natalia Kuźma, natalia_kuzma@sggw.edu.pl, Samodzielny Zakład Roślin Ozdobnych, Instytut
Nauk Ogrodniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, https://www.sggw.pl/;
Agata Jędrzejuk, agata_jedrzejuk@sggw.edu.pl, Samodzielny Zakład Roślin Ozdobnych, Instytut
Nauk Ogrodniczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, https://www.sggw.pl/;

Podczas produkcji roślin rabatowych, kluczowa jest kontrola dynamiki wzrostu
i kwitnienia roślin. Obecnie najpowszechniejszym sposobem regulacji pokroju jest
stosowanie chemicznych retardantów wzrostu. W związku z ich negatywnym wpływem
na środowisko, spodziewane są ograniczenia związane z ich stosowaniem. Dlatego
głównym kierunkiem rozwoju badań jest opracowanie alternatywnego sposobu
kontroli pokroju i kwitnienia roślin.
Stosowanie określonych barw światła LED wpływa w różny sposób na procesy
biochemiczne oraz morfologiczne roślin. Dzięki zastosowaniu światła o określonym
spektrum możliwe jest między innymi regulowanie wzrostu czy przyśpieszenie ich
kwitnienia.
Celem przeprowadzonego doświadczenia była ocena wpływu doświetlania określonym spektrum światła LED (białe, czerwone, niebieskie, czerwone:niebieskie) na
przyrosty, liczbę kwiatów oraz zawartość giberelin. Roślinami modelowymi były
dwie odmiany petunii ogrodowej.
Doświetlanie roślin światłem LED wpłynęło na parametry biometryczne.
Doświetlanie światłem niebieskim, wpłynęło na ograniczenie wzrostu roślin, dając
niskie i zwarte rośliny. Światło czerwone wpłynęło korzystnie na wczesność kwitnienia
oraz liczbę kwiatów, która w tym przypadku była najwyższa. Nie stwierdzono
wpływu barwy światła na syntezę giberelin u odmiany „Table White”, natomiast
u „Burgundy Bicolor” zawartość była niższa w roślinach kontrolnych w stosunku do
roślin doświetlanych światłem białym, niebieskim oraz mieszanką niebieskiego
z czerwonym (1:1).
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Bezpośrednie i pośrednie metody wykrywania zarażenia
Trichinella spp. u zwierząt wolno żyjących
Aleksandra Cybulska, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN, www.ipar.pan.pl;
Aleksandra Kornacka-Stackonis, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN,
www.ipar.pan.pl; Bożena Moskwa, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN,
www.ipar.pan.pl

Nicienie z rodzaju Trichinella występują u wielu gatunków zwierząt mięsoi wszystkożernych, a także u ludzi. Do wykrywania zarażenia włośniami wykorzystywane są metody bezpośrednie i pośrednie. Ze względu na dynamiczne zmiany
w populacji zwierząt dzikich w Polsce celem badań był wieloaspektowy monitoring
występowania włośni u zwierząt wolno żyjących.
Do wykrywania nicieni z rodzaju Trichinella wykorzystano metodę wytrawiania
w sztucznym soku żołądkowym (pepsyna-HCl). Przynależność gatunkową larw
określano metodą multiplex PCR. Wykrywanie przeciwciał anty-Trichinella w soku
mięsnym prowadzono przy użyciu metod: ELISA i WB.
Inwazyjne larwy włośni potwierdzono u 39,82% jenotów, 27,49% lisów, 17,54%
kun i 5,48% borsuków. U większości badanych zwierząt zaobserwowano występowanie
T. britovi, a u jednego lisa wykryto T. spiralis.
Przeciwciała przeciwko Trichinella spp. wykryto w sokach mięsnych 15% lisów
i 46% jenotów. W przypadku jednego lisa wynik był wątpliwy. Pozytywne i wątpliwe
wyniki testu ELISA zostały potwierdzone WB. Analiza proteomiczna prążków
charakterystycznych dla Trichinella wykazała obecność białek o potencjale
immunogennym.
Wykazano przydatność soku mięsnego jako materiału do badania poziomu
przeciwciał anty-Trichinella u zwierząt dzikich. Wysoka prewalencja pasożyta u jenota
i lisa wskazuje, na konieczność kontynuowania monitoringu epidemiologicznego.
Badania były częściowo realizowane w ramach projektu Narodowego Centrum
Nauki: Preludium – 2017/25/N/NZ7/02625

Calamagrostis epigejos –
roślina modelowa w badaniach stresu abiotycznego
Dominik Góra, dkgora@o365.us.edu.pl, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska,
Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Renata Kurtyka,
renata.kurtyka@us.edu.pl, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk
Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Calamagrostis epigejos (L.) Roth to powszechnie występujący na terenie Polski
ekspansywny gatunek trawy charakteryzujący się szybkim tempem wzrostu pędów
i rozłogów, głębokim systemem korzeniowym, wysoką wydajnością nasion. Cechy
te wraz z niewielkimi wymaganiami siedliskowymi oraz dużą tolerancją na wysokie
stężenia metali ciężkich w podłożu sprawiają, że jest to gatunek pionierski
z łatwością zasiedlający środowiska silnie zdegradowane na skutek działalności
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człowieka. Gatunek ten może uczestniczyć zarówno w rekultywacji i stabilizacji
terenów skażonych, jak i może być wykorzystany do celów energetycznych.
W pracy podjęto próbę określenia odziaływania siedlisk o różnym stopniu
zanieczyszczenia na odporność trzcinnika piaskowego na jony kadmu. Cel ten
realizowano przez badanie wpływu różnych stężeń jonów kadmu (0; 5; 25; 50 µM)
na kumulację kadmu w korzeniach i pędach oraz wzrost i stan fizjologiczny siewek
Calamagrostis epigejos.
Materiał roślinny uzyskano poprzez wysianie ziarniaków trawy pozyskanych
z roślin rosnących na trzech typach podłoży: potencjalnie wolnych od zanieczyszczeń stanowiących kontrolę, zwałowiskach powęglowych oraz zwałowiskach
rud cynku i ołowiu. Hodowlę prowadzono 6 tygodni na podłożu stałym, a następnie
2 tygodnie w uprawie hydroponicznej. W trakcie uprawy hydroponicznej do
pożywki Hoaglanda wprowadzono CdSO4.
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że reakcja wzrostowa roślin
zależała od użytego stężenia kadmu. Kadm w istotny sposób zaburzał działanie
PSII oraz powodował wzmożony stres oksydacyjny. Niezależnie od pochodzenia
ziarniaków, odpowiedź siewek trzcinnika piaskowego na obecność jonów kadmu
w podłożu była podobna, natomiast rośliny wyhodowane z nasion pochodzących
terenów kontrolnych, hałd powęglowych oraz zwałowisk rud cynku i ołowiu
wykazywały różnice w kumulacji tego metalu.

Celuloza bakteryjna modyfikowana tlenkiem grafenu
jako nowoczesny nośnik leków
Tobiasz Gabryś, tgabrys@ath.bielsko.pl, Katedra Inżynierii Materiałów, Wydział Inżynierii
Materiałów Budownictwa i Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Celem pracy było otrzymanie oraz zbadanie właściwości fizykochemicznych
materiału kompozytowego na bazie celulozy bakteryjnej zsyntezowanej in situ
w obecności tlenku grafenu.
Celuloza jest najbardziej rozpowszechnionym polimerem pochodzącym ze źródeł
odnawialnych. Oprócz roślin jest także produkowana przez bakterie tlenowe głównie
z rodzaju Acetobacter. Celuloza bakteryjna zwana także nanocelulozą jest doskonałym
biomateriałem z uwagi na swoją budowę i właściwości. Z kolei tlenek grafenu (GO)
jest bardzo popularnym nanododatkiem o właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych. W niniejszej pracy przedstawiono metodę otrzymywania celulozy bakteryjnej na drodze jej syntezy bezpośrednio w obecności tlenku grafenu przez co
możliwe jest otrzymanie warstwowego kompozytu, a tlenek grafenu jest trwale
związany przez powstałą sieć z nanowłókien celulozowych.
W pracy podjęto badania mające na celu charakterystykę właściwości fizykochemicznych otrzymanego materiału. Przeprowadzono także badania sorpcji
i uwalniania leków przeciwbólowych na przykładzie paracetamolu, analizę mikroskopową w tym z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM).
Badania wykazały stopniowe uwalnianie substancji czynnych a także potwierdzono
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właściwości bakteriobójcze wobec ludzkich patogenów w tym S. aureus i E. coli.
Wyniki przedstawione w pracy wskazują na to iż opracowany materiał na bazie
celulozy bakteryjnej z dodatkiem tlenku grafenu może znaleźć zastosowanie jako
biomedyczny materiał opatrunkowy.

Czarny czosnek – skład chemiczny i właściwości przeciwutleniające
Klaudia Gabryelska, klaudia.gabryelska@upwr.edu.pl, Katedra Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu; Natalia Pachura, natalia.pachura@upwr.edu.pl, Katedra Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Aleksandra Zimmer, aleksandra.zimmer@upwr.edu.pl, Instytut Inżynierii
Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wanda Mączka, wanda.maczka@upwr.edu.pl,
Katedra Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Anna Michalska-Ciechanowska,
anna.michalska@upwr.edu.pl, Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków
Roślinnych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Adam Figiel, adam.figiel@upwr.edu.pl,
Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Katarzyna Wińska,
katarzyna.winska@upwr.edu.pl, Katedra Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Czosnek (Allium sativum L.) już od starożytności był używany jako substancja
terapeutyczna oraz lecznicza. Pierwsze badania nad tą rośliną zostały opublikowane
przez Louisa Pasteur’a, który przypisał jej właściwości: antybakteryjne, przeciwastmatyczne oraz przeciwutleniające. Po latach do wcześniej wymienionych właściwości dodano również działanie: przeciwwirusowe, przeciwzapalne, kardioprotekcyjne
oraz działanie wzmacniające odporność, dzięki wysokiej zawartości organicznych
związków zawierających siarkę.
Niestety ze względu na ostry smak i zapach, surowy czosnek często powoduje
dyskomfort podczas spożycia oraz problemy żołądkowe. Dlatego wydaje się, iż
idealną alternatywą, zyskującą coraz to większą popularność może być wykorzystanie
czarnego czosnku, który cechuje się łagodniejszym smakiem oraz zapachem.
Czarny czosnek pierwotnie wywodził się z Japonii, jednak w ostatnich latach
dzięki unikalnemu profilowi składników odżywczych oraz substancji bioaktywnych
zyskał dużą popularność w Chinach, Korei, USA oraz Europie. Jego produkcja polega na
przetworzeniu świeżego czosnku w odpowiedniej temperaturze (od 60 do 90°C)
oraz wysokiej wilgotności (od 70% do 90%) przez dany okres czasu (od 7 do 60 dni).
Za proces postarzenia odpowiada szereg reakcji chemicznych (m.in. reakcja Maillarda).
Nasze obecne badania koncentrują się wokół otrzymania czarnego czosnku
o najbardziej optymalnych właściwościach chemicznych i biologicznych. W trakcie
prezentacji porównamy zarówno skład chemiczny otrzymanego czosnku i jego
właściwości przeciwutleniające z surowym czosnkiem.

Działanie antyoksydacyjne związków aktywnych zawartych
w ekstrakcie z liści Olea europaea
Paulina Machała, paulina.machala@edu.uni.lodz.pl, Katedra Biochemii Ogólnej, Wydział
Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, Halina Małgorzata Żbikowska,
halina.zbikowska@biol.uni.lodz.pl, Katedra Biochemii Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony
Środowiska, Uniwersytet Łódzki
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Olea europaea jest jednym z najstarszych drzew w regionie Morza Śródziemnego.
Ekstrakt z liści oliwnych (OLE) jest często stosowany jako suplement diety. Korzystne
oddziaływanie oliwki europejskiej związane jest z jej właściwościami przeciwutleniającymi, a mianowicie ze względu na dużą zawartość związków fenolowych wykazuje
zdolność do zmiatania wolnych rodników i reaktywnych form tlenu. Taką aktywność
wykazuje przede wszystkim oleuropeina. Jednak wysoka aktywność przeciwutleniająca ekstraktu związana jest z synergistycznym działaniem flawonoidów, oleuropeozydów i fenoli.
Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UVA światła słonecznego, powoduje
oparzenia słoneczne, ale także uszkodzenia DNA, mutacje genów, stres oksydacyjny
i reakcje zapalne. Czynniki te mają kluczowe znaczenie w fotostarzeniu i powstawaniu raków skóry. Obecnie stosowane filtry przeciwsłoneczne są coraz częściej
wzbogacane w związki roślinne, zawierające liczne substancje bioaktywne, w tym
przeciwutleniacze.
Celem badań była ocena działania ekstraktu z liści oliwki na poziom
reaktywnych form tlenu (metoda spektrofluorymetryczna) i uszkodzeń DNA (test
kometowy) oraz przeżywalność (test CCK8) ludzkich fibroblastów skóry linii Hs68
po naświetleniu promieniowaniem UVA (8 J/cm2).
Wstępne badania wskazują, że ekstrakt istotnie hamuje powstawanie reaktywnych
form tlenu i uszkodzeń DNA w fibroblastach Hs68, wpływając na zwiększoną
przeżywalność komórek Hs68 poddanych działaniu UV (o 30% w stężeniu 25 µg/ml,
w porównaniu do kontroli). Ekstrakty o takich właściwościach mogą znaleźć zastosowanie, jako składniki preparatów przeciwsłonecznych.

Ekotoksykologiczna ocena stopnia toksyczności metali ciężkich
przy pomocy przyżyciowego testu epidermy
Zuzanna Tarnawska, zuzanna_tarnawska@uw.edu.pl, Kolegium MISMaP, http://mismap.uw.edu.pl/
doktoranci/; Małgorzata Wierzbicka, wierzbicka@biol.uw.edu.pl, Pracownia Ekotoksykologii, Wydział
Biologii Uniwersytet Warszawski, www.biol.uw.edu.pl; Ewa Bulska, ebulska@chem.uw.edu.pl, Wydział
Chemii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Uniwersytet Warszawski, https://cnbch.uw.edu.pl/

Wraz z szybkim rozwojem techniki i przemysłu do środowiska dostaje się coraz
więcej zanieczyszczeń. Wśród nich można spotkać związki ołowiu, kadmu, cynku
czy talu, pierwiastków mogących powodować efekty toksyczne. Wybrane do badań
pierwiastki są powszechnie stosowane w przemyśle i mogą być toksyczne zarówno
dla człowieka jak i naszego środowiska.
Celem prezentowanych badań było porównanie stopnia toksyczności wybranych
związków metali poprzez ustalenie ich jednakowej dawki biologicznej – dawki
powodującej 30% inhibicję procesów życiowych komórek.
Badania testowe zostały przeprowadzone na żywych komórkach epidermy łuski
cebuli jadalnej (Allium cepa L.). W tym celu fragmenty epidermy były traktowane
przez 3 h 45 minut roztworami azotanu ołowiu, azotanu cynku, azotanu kadmu oraz
azotanu talu, o różnych stężeniach. Następnie pod mikroskopem obserwowano
liczbę komórek z widocznym ruchem cytoplazmy. Wskaźnik ten ilustruje aktywność
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metaboliczną komórek. Ponadto obserwowano i obliczano stosunek komórek żywych
do komórek martwych (przy użyciu czerwieni obojętnej). Wskaźnik ten ilustruję
stopień uszkodzenia błon biologicznych.
Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że najbardziej toksyczny był
azotan talu (tzn. nawet niewielkie stężenie powodowało 30% inhibicję procesów
życiowych komórek), a natomiast najmniej toksyczny azotan ołowiu.
Biologiczna dawka, powodująca takie właśnie uszkodzenia komórek wynosiła
odpowiednio: 20 mg/dm3 Pb > 5 mg/dm3 Zn = 5 mg/dm3 Cd > 0,5 mg/dm3 Tl.
Jest to kolejność odmienna niż dotychczas uważano, jednak naszym zdaniem,
przeprowadzone badania przyżyciowe, na komórkach epidermy, dostarczają rzetelnych
danych eksperymentalnych.

Fenotypowa charakterystyka endosymbiontów szczodrzeńca
zmiennego Chamaecytisus albus
Karolina Włodarczyk, k.wlodarczyk06@gmail.com, Katedra Genetyki i Mikrobiologii , Instytut
Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
www.umcs.pl; Jerzy Wielbo, jerzywielbo@poczta.umcs.lublin.pl, Katedra Genetyki i Mikrobiologii,
Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej, www.umcs.pl; Monika Marek-Kozaczuk, monika.kozaczuk@poczta.umcs.lublin.pl,
Katedra Genetyki i Mikrobiologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, www.umcs.pl; Sylwia Wdowiak-Wróbel,
s.wdowiak@poczta.umcs.lublin.pl, Katedra Genetyki i Mikrobiologii, Instytut Nauk Biologicznych,
Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, www.umcs.pl; Wojciech
Sokołowski, wojciech.v.sokolowski@gmail.com, Katedra Genetyki i Mikrobiologii, Instytut Nauk
Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, www.umcs.pl

Chamaecytisus albus to gatunek rośliny reprezentujący rodzinę bobowatych.
W Polsce podlega on ścisłej ochronie, a w 2016 r. został wpisany do „Polskiej
Czerwonej Listy Paprotników i Roślin Kwiatowych”, z oznaczeniem CR – gatunek
krytycznie zagrożony. W Polsce naturalnie występuje w okolicach Hrubieszowa
(woj. lubelskie), na terenie objętym programem Natura2000 Zachodniowołyńska
Dolina Bugu. C. albus to przedstawiciel rodziny roślin Fabaceae, który wchodzi
w interakcje symbiotyczną z Gram-ujemnymi bakteriami z rodziny Rhizobiaceae.
Układ symbiotyczny dostarcza roślinie dodatkowe źródło azotu, ponieważ rizobiowe
mikrosymbionty zasiedlające tkanki roślinne redukują N 2 i przekazują go w łatwo
dostępnych formach roślinnemu gospodarzowi. Do chwili obecnej nie ma doniesień
na temat bakterii enofitycznych wyizolowanych z C. albus. Prowadzone badania
miały na celu charakterystykę izolatów z brodawek szczodrzeńca zmiennego pod
kątem występowania cech biochemicznych promujących wzrost i rozwój roślin.
Cel pracy: Fenotypowa charakterystyka endosymbiontów C. albus w celu selekcji
bakterii o najwyższym potencjale do promowania wzrostu roślin szczodrzeńca
zmiennego.
Kolekcję 95 szczepów poddano testom fenotypowym sprawdzającym potencjał
badanych bakterii do: produkcji sideroforów, upłynniania fosforanów, wytwarzania
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enzymów celulolitycznych, produkcji HCN, wytwarzania indolu i syntezy auksyn
(IAA). Spośród przebadanych szczepów produkcję sideroforów zaobserwowano u 61
izolatów, zdolność upłynniania fosforanów – u 25, a 66 szczepów przejawiało zdolność
wytwarzania enzymów celulolitycznych, produkcję cyjanowodoru wykazywały
4 szczepy, a syntezę IAA i indolu zidentyfikowano odpowiednio u 57 i 16 izolatów.

Interdyscyplinarność w filozofii w nauce (filozofii przyrody)
Janusz Mączka, januszm@sdb.krakow.pl, Wydział Filozoficzny Uniwersytet Papieski Jana Pawła
II w Krakowie

Interdyscyplinarność staje modnym obszarem badawczym obecnym w różnych
dziedzinach współczesnej nauki, a tym samym i w filozofii przyrody, która podejmuje wiele tematów uwikłanych w nauce. Już choćby z przyjęcia tej relacji (chyba
wzajemnej) interdyscyplinarność staje się wręcz wymogiem o charakterze metodologicznym. Trzeba jednak przyznać, że ciekawych wyników, jakie zostają osiągnę
w ramach tek ogólnie zakreślonej strategii badawczej, interdyscyplinarność traktowana jest (w filozofii w nauce) dość niefrasobliwie, czy wręcz popełnianych jest
wiele błędów. Jednych z nim jest rozmycie metodologicznej „jednoznaczności” badawczej. Wkrada się swoista dowolność w zestawianiu członów relacji obszarów badawczych (różnych dziedzin nauki) usprawiedliwiając je właśnie interdyscyplinarnością.
Chciałbym zwrócić uwagę na dwie kwestie. Ogólnymi (może uniwersalnych)
zasadami stosowanie interdyscyplinarności oraz zasygnalizować parę typowych
błędów nadużywania interdyscyplinarności. Przestrzenią, w jakiej będę się poruszał
będzie filozofia w nauce (filozofia przyrody).

Metoda 2D DIGE jako narzędzie do analizy porównawczej profili
białkowych nicieni Trichinella spiralis oraz Trichinella britovi
Sylwia Grzelak, sylwia.grzelak@twarda.pan.pl, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego,
Polska Akademia Nauk, www.ipar.pan.pl; Anna Stachyra, astachyra@twarda.pan.pl, Instytut
Parazytologii im. Witolda Stefańskiego, Polska Akademia Nauk, www.ipar.pan.pl; Justyna BieńKalinowska, jkalinowska@twarda.pan.pl, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego,
Polska Akademia Nauk, www.ipar.pan.pl

Trichinella spiralis i T. britovi są otorbiającymi się w mięśniach gatunkami
włośni, inwazyjnymi dla zwierząt, jak również dla człowieka, który zaraża się
spożywając nieodpowiednio przygotowane mięso pochodzące od zarażonych pasożytem zwierząt (np. dzików). Trichinella wywołuje u ludzi chorobę zwaną włośnicą.
Dostępne komercyjne testy diagnostyczne wykazują niską czułość i specyficzność.
Prowadzone badania proteomiczne miały na celu wskazanie białek mogących posłużyć
do opracowania serologicznej diagnostyki różnicowej włośnicy, bądź opracowania
specyficznej szczepionki. W przeprowadzonych badaniach analizowano profil białkowy
antygenów somatycznych larw mięśniowych nicieni T. spiralis i T. britovi
wykorzystując fluorescencyjną elektroforezę różnicową (2D DIGE) połączoną z 2Dimmunoblotingiem. Wybrane spoty białkowe identyfikowano metodą spektrometrii
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mas (LC-MS/MS). Uzyskane wyniki wskazały na podobieństwa, ale również istotne
statystycznie różnice w ekspresji poszczególnych spotów białkowych między
gatunkami. Zidentyfikowano białka wspólne i specyficzne dla każdego gatunku.
Zastosowana metoda 2D DIGE, skutecznie wykorzystywana do poszukiwania
markerów diagnostycznych w różnych stanach chorobowych u ludzi, pozwoliła na
szczegółową analizę porównawczą proteomów nicieni. Uzyskano zbiór białek
o potencjale immunodiagnostycznym, stanowiący podstawę do dalszych badań.

Metody oceny aktywności przeciwutleniającej mleka
Magdalena Stobiecka, magdalena.stobiecka@student.up.edu.pl, Wydział Nauk o Zwierzętach
i Biogospodarki, Instytut Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, www.up.lublin.pl;
Jolanta Król, jolanta.krol@up.lublin.pl, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Instytut
Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, www.up.lublin.p; Joanna Wajs,
joanna.gebala95@gmail.com, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Instytut Oceny
Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, www.up.lublin.pl

Jedynym z nowych trendów, funkcjonujących od niedawna w świadomości
konsumenckiej jest termin „aktywność przeciwutleniająca”. Określa on zdolność do
unieszkodliwiania określonej postaci wolnego rodnika tlenowego przez dany produkt
żywnościowy, niezależnie od aktywności poszczególnych antyoksydantów w nim
obecnych. Istotne źródło antyoksydantów stanowi żywność pochodzenia roślinnego.
Mleko jest również źródłem składników wykazujących właściwości antyoksydacyjne.
Występują one zarówno we frakcji białkowej (β-laktoglobulina), tłuszczowej (witamina
E, A, β-karoten), jak i molekularnej (witamina C, Se). Antyoksydanty żywieniowe
„wymiatają” wolne rodniki poprzez różne mechanizmy, tj. bezpośrednio neutralizują
wolne rodniki, zmniejszają stężenie nadtlenku i naprawiają utlenione membrany, wiążą
żelazo w celu zmniejszenia produkcji reaktywnych form tlenu lub neutralizują
reaktywne formy tlenu poprzez metabolizm krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych
i estrów wolnego cholesterolu. W celu określenia aktywności antyoksydacyjnej
stosowane są różne metody, w tym oparte na mechanizmie SET (FRAP, ABTS, DPPH)
oraz HAT (ORAC, TRAP). Celem pracy było przedstawienie najważniejszych metod
wykorzystywanych do oceny aktywności antyoksydacyjnej mleka i produktów
mlecznych. Najczęściej stosowane są trzy metody, tj. DPPH, ABTS oraz FRAP. Każda
z tych metod cechuje się charakterystycznym mechanizmem działania. Należy jednak
zaznaczyć, iż pomimo istnienia szeregu metod służących do oceny właściwości
antyoksydacyjnych nie ma standaryzacji uzyskiwanych wyników.

Mikrobiologiczna synteza wybranych enzymów
degradujących ścianę komórkową roślin oraz ich zastosowanie
Anna Siara, ania.siara@vp.pl, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Biologii
i Biotechnologii Mikroorganizmów, ul. Konstantynów 1 I, 20-708 Lublin, Polska; Agnieszka
Kuźniar, agawoloszyn@kul.lublin.pl, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra
Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów, ul. Konstantynów 1 I, 20-708 Lublin, Polska; Kinga
Włodarczyk, kingawlodarczyk@kul.lublin.pl, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
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Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów, ul. Konstantynów 1 I, 20-708 Lublin, Polska;
Agnieszka Wolińska, awolin@kul.pl, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra
Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów, ul. Konstantynów 1 I, 20-708 Lublin, Polska

Ściana komórkowa roślin jest zbudowana głównie z cukrów – celulozy, hemicelulozy oraz pektyny. Pełniąc funkcję zabezpieczającą stanowi barierę dla czynników
biotycznych i abiotycznych. Zarówno patogenne jak i nieszkodliwe bakterie oraz
grzyby wytwarzają enzymy rozkładające ścianę komórkową (CWDEs – Cell Wall
Degrading Enzymes), które umożliwiają im przenikanie do tkanki gospodarza. Zdolność
produkcji enzymów cellulolitycznych to jedna z podstawowych cech warunkujących
możliwość kolonizacji rośliny przez mikroorganizmy.
Oceny produkcji enzymów przez mikroorganizmy dokonuje się za pośrednictwem
nowoczesnych metod, wśród których wyróżnia się różnego rodzaju testy paskowe
i płytkowe. Do najpopularniejszych testów paskowych zalicza się biochemiczne
testy API (ang. Analytical Profile Index), dzięki którym z łatwością można określić
zdolność do asymilacji różnych źródeł węgla. Potencjał szczepów zdolnych do
wydzielania enzymów litycznych wykonuje się najczęściej metodami płytkowymi,
sugerując się przy tym strefami hydrolizy na pożywce uzupełnionej o odpowiednie
związki. Hydrolizę substratów polisacharydowych przeprowadza się także w mikrostudzienkach, przy zastosowaniu szerokiej gamy podłoży.
Testy pozwalają na określenie możliwości wytwarzania CWDE. Ich produkcja
jest bardzo pożądana i może być zwiększona na dużą skalę za pomocą zoptymalizowanych strategii fermentacji. W ostatnich dziesięcioleciach aplikacja polisacharydów ścian komórkowych lub ich pochodnych do produkcji biopaliw i chitozanu,
a także konieczność wyeliminowania pozostałości ścian komórkowych z produktów
takich jak żywność, napoje, papier i tekstylia, znacznie zwiększyło wykorzystanie
CWDE w wielu zastosowaniach przemysłowych.
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach
projektu Lider IX – umowa nr Lider/7/0024/L-9/17/NCBR/2018.

Monitoring jakości powietrza w aglomeracji miasta Wrocławia
za pomocą bioindykacji (Sporobolomyces spp.)
Weronika Salwińska, weronika.salwinska@wp.pl, Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe
Mikrobiologów, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, www.uni.wroc.pl;
Klaudyna Spychała, klaudyna.spychala@onet.pl, Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe
Mikrobiologów, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, www.uni.wroc.pl

Analiza rozmieszczenia i dystrybucji grzybów drożdżopodobnych z rodzaju
Sporobolomyces może stanowić sposób monitorowania środowiska. Fakt ten
wykorzystano w projekcie realizowanym przez Międzywydziałowe Studenckie Koło
Naukowe Mikrobiologów Uniwersytetu Wrocławskiego. Przeprowadzono eksperyment,
którego celem było powiązanie występowania drożdżaków z rodzaju Sporobolomyces spp. z poziomem zanieczyszczenia powietrza, a w szczególności dwutlenkiem
siarki we Wrocławiu. Umożliwiło to ocenę stanu czystości powietrza i środowiska
we Wrocławiu. Początkowym etapem badań była ocena stanu powietrza przy użyciu
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specjalistycznych aparatów do pomiaru wybranych składników atmosfery. Wykorzystano w tym celu detektor Dienmern DM 106A do pomiaru cząstek zawieszonych
w powietrzu (ppm) oraz detektor jednogazowy tlenku siarki (SO 2) DRÄGER Pac
6000. Dokonano także izolacji szczepów z rodzaju Sporobolomyces z materiału
liściowego technikami hodowlanymi, testami biochemicznymi FungiFast AFG
(ElitechGroup) oraz metodami mikroskopowymi. Zaobserwowano znikomy poziom
zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki w aglomeracji Wrocławia. Sporobolomyces spp. występował w niskich stężeniach w badanych miejscach, a jego
obecność została też zaobserwowana na terenach zielonych Wrocławia o stosunkowo
dobrej jakości powietrza. Badania mają wstępny charakter i stanowią podstawę do
dalszej pracy badawczej.

Nanocząstki srebra w rolnictwie ‒
przełomowa innowacja czy chwilowa moda?
Aleksandra Naziębło, onazieblo@biol.uw.edu.pl, Zakład Ekotoksykologii, Wydział Biologii,
Uniwersytet Warszawski; Monika Wróbel, ma.wrobel7@student.uw.edu.pl, Zakład Ekotoksykologii,
Wydział
Biologii,
Uniwersytet
Warszawski;
Olga
Bemowska-Kałabun,
o.bemowska@uw.edu.pl, Zakład Ekotoksykologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski;
Małgorzata Wierzbicka, wierzbicka@biol.uw.edu.pl, Zakład Ekotoksykologii, Wydział Biologii,
Uniwersytet Warszawski

W ostatniej dekadzie nanocząstki stały się powszechnie stosowanym składnikiem
preparatów rolniczych, takich jak nawozy czy pestycydy. Dużą popularnością cieszą
się nanocząstki srebra (AgNP), które poza stymulacją wzrostu chronią rośliny przed
patogenami.
Celem badań było przetestowanie skuteczności dolistnego preparatu wapniowego
i ustalenie, w jakim stopniu AgNP zawarte w nawozie przenikają do tkanek roślinnych.
Badania prowadzono na siewkach Cucumis sativus, uprawianych w warunkach
hydroponicznych. Rośliny traktowano dolistnie roztworem nawozu, którego podstawową funkcją jest wspomaganie pobierania jonów Ca2+ oraz ich transportu w organizmie roślinnym. Podczas hodowli prowadzono pomiary wzrostu siewek, a po jej
zakończeniu oznaczono stężenie wapnia w tkankach metodą F-AAS. Poddane opryskom liście obserwowano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM).
Zastosowanie preparatu nie miało wpływu na wzrost i rozwój roślin. Analiza
chemiczna nie wykazała też znaczących różnic w stężeniu wapnia względem
wariantu kontrolnego. Wykorzystanie SEM pozwoliło uwidocznić agregaty AgNP na
powierzchni liści badanych roślin, nanocząstek nie zaobserwowano natomiast
w komórkach epidermy i miękiszu.
Wynik doświadczenia sugeruje, że AgNP zawarte w badanym preparacie nie
przenikają do tkanek roślinnych, co może być główną przyczyną jego nieskuteczności. Być może więc nanocząstki stosowane są w rolnictwie częściej niż wynikałoby
to z ich użyteczności.
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Niskoemisyjna technologia produkcji etanolu.
Odzysk dwutlenku węgla z procesu fermentacji alkoholowej
Justyna Rębas, justynakieller@wp.pl, Centrum Badawczo-Rozwojowe Chemat Sp. z o.o.

Poziom dwutlenku węgla w atmosferze ziemskiej nieustannie wzrasta. Ogromnym
wyzwaniem dla przedsiębiorców jest wdrażanie systemów ograniczających emisję
szkodliwych substancji do atmosfery, które przyczyniają się do destrukcji naszej
planety. Wychwyt dwutlenku węgla jest jedną z najważniejszych technologii w walce ze
zmianami klimatycznymi. Technologie wychwytywania, utylizacji i składowania
dwutlenku węgla odegrają kluczową rolę w przyszłych światowych wysiłkach na rzecz
dekarbonizacji. Oprócz innych technik łagodzenia skutków i dalszych postępów
w innowacjach
w zakresie energii odnawialnej, są one coraz częściej postrzegane jako potężne
i niezbędne narzędzia do redukcji i potencjalnej eliminacji emisji dwutlenku węgla
przedostającego się do atmosfery. Na każdy 1 dm3 alkoholu etylowego powstaje ok.
0,765 kg CO2. Dwutlenek ten może być skompresowany do postaci ciekłej lub stałej
i może być zastosowany w branży spożywczej między innymi do gazowania
napojów. Dla przykładu, ilość CO2 powstającego przy produkcji 1000 l/h alkoholu
etylowego podczas fermentacji alkoholowej to około 760 kg/h.

Ocena podatności osuwiskowej Gdyni z wykorzystaniem modeli
statystycznych opartych na GIS
Anna Małka, amalk@pgi.gov.pl, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut
Badawczy, Oddział Geologii Morza w Gdańsku

Podstawowym celem badań było przygotowanie wiarygodnego modelu podatności
osuwiskowej oraz analiza czynników przyczyniających się do powstawania osuwisk
w dynamicznym środowisku na przykładzie Gdyni. W ramach analizy GIS zastosowano geologiczne, geomorfologiczne, hydrologiczne, hydrogeologiczne i antropogeniczne czynniki predysponujące. Po raz pierwszy w statystycznej ocenie podatności
wykorzystano rodzaj gruntu na różnych głębokościach (1 mi 4 m p.p.m.). Mapy
podatności na osuwiska opracowywano przy użyciu dwóch technik przedstawiania
osuwisk, 13 czynników warunkujących i trzech metod statystycznych: metody
indeksowej, metody wag przesłanek oraz regresji logistycznej. Rozważane czynniki
mają wpływ na powstawanie osuwisk, ale ich role są różne. Wiele z tych biernych
czynników jest ze sobą powiązanych, a niektóre z nich są również powiązane
z czynnikami aktywnymi. Uwzględnienie wielu warstw tematycznych w podejściu
statystycznym pozwala na dobór najbardziej odpowiednich zmiennych geośrodowiskowych. Do najważniejszych czynników warunkujących prawdopodobieństwo
osunięcia się ziemi należą użytkowanie i pokrycie terenu, a także topografia. Mapy
podatności wygenerowane za pomocą modelu indeksowego i wielu powiązanych ze
sobą czynników pasywnych wydają się być zawyżone. Model regresji logistycznej
i tylko niezależne czynniki bierne (spadki, ekspozycje i litologia) są wystarczające
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do sporządzenia wiarygodnej mapy podatności Gdyni. Wykresy krzywych predykcji
pokazują, że mapa podatności utworzona za pomocą regresji logistycznej wykazuje
największą dokładność predykcji. Wyniki podkreślają potrzebę sprawdzenia niezależności w doborze czynników niestabilności oraz wykorzystania niezależnego
podzbioru osuwisk do walidacji.

Określenie skali występowania pierwiastków kancerogennych
w węglach drzewnych stosowanych w urządzeniach grillowych
do termicznej obróbki żywności
Zbigniew Jelonek, zjelonek@us.edu.pl, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk
Przyrodniczych, Instytut Nauk o Ziemi, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec,
https://us.edu.pl/instytut/inoz; Iwona Jelonek, iwona.jelonek@us.edu.pl, Uniwersytet Śląski
w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Nauk o Ziemi, ul. Będzińska 60, 41-200
Sosnowiec, https://us.edu.pl/instytut/inoz

Przebadano trzydzieści jeden asortymentów handlowego węgla drzewnego
pochodzącego z różnych terenów Polski i Niemiec na obecność dwudziestu pierwiastków toksycznych. Pierwiastki mające niekorzystny wpływ na organizmy żywe
określono przy pomocy atomowej spektroskopii absorpcyjnej (AAS). Identyfikacja
poszczególnych pierwiastków została wytypowana w zakresie od potencjalnie
bardzo wysoko szkodliwych As, Cd, Cu, Hg, Pb, poprzez wysoko szkodliwe Zn, Ba,
Cr, Mn, Mo, średnio szkodliwe Co, Ni, Sn, Te do nisko szkodliwych Ag, Bi, Ce, Se,
Sr, Zr dla organizmów żywych i środowiska.
Określono również na podstawie PN-EN oraz dostępnej literatury z zakresu
występowania niebezpiecznych substancji graniczne bezpieczne zawartości poszczególnych pierwiastków w paliwach stałych. Badanie ujawniło, że Cu, Ba, Mn i Sr są
pierwiastkami wykazującymi ilościowo dużą koncentracje w całym przebadanym
materiale oraz ich ilości wielokrotnie przekraczają ustalone wartości graniczne.
Wskazanie występowania potencjalnie szkodliwych pierwiastków (Cu, Ba, Mn
i Sr) w ilościach powyżej oznaczonych wartości granicznych ma duże znaczenie pod
względem bezpiecznej produkcji i użytkowania badanego paliwa. O ile kontakt
użytkownika z węglem drzewnym jest krótkotrwały, to już pracownik smolarni jest
codziennie narażony na wielogodzinne wdychanie pyłu węglowego i kontakt skórny
z tym paliwem podczas swoich obowiązków służbowych (załadunek, przeładunek,
transport).

Owocniki grzybów jadalnych źródłem substancji
wspomagających leczenie depresji
Oliwia Siomak, oliwia.siomak@student.uj.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe Biotechnologii
Roślin i Grzybów Leczniczych, Katedra Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny,
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum; Jan Lazur, jan.lazur@student.uj.edu.pl,
Studenckie Koło Naukowe Biotechnologii Roślin i Grzybów Leczniczych, Katedra Botaniki
Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum;
Bożena Muszyńska, bozena.muszynska@uj.edu.pl, Katedra Botaniki Farmaceutycznej, Wydział
Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, farmacja.cm.uj.edu.pl
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Depresja jest jedną z najgroźniejszych chorób na świecie stanowiącą także
problem społeczny. Trwająca pandemia COVID-19 i związane z nią liczne ograniczenia
nasiliła występowanie tej choroby w społeczeństwie. Z tego powodu poszukuje się
surowców naturalnych, skutecznych i dobrze tolerowanych przez organizm człowieka,
które mogą działać przeciwdepresyjnie. Wykazano, że związki indolowe, które są
prekursorami serotoniny w OUN, takie jak 5-hydroksy-L-tryptofan (5-HTP)
i L-tryptofan oraz cynk są skuteczne w przeciwdziałaniu rozwoju tej choroby.
W licznych eksperymentach naukowych udowodniono, że najlepszym źródłem tych
związków oraz cynku są owocniki grzybów jadalnych. Dieta może mieć bardzo duże
znaczenie w przeciwdziałaniu rozwoju depresji zatem zainteresowanie wokół
wykorzystania owocników grzybów jadalnych jako źródła substancji wspomagających walkę z ta chorobą znacząco wzrosło. Celem pracy jest przedstawienie
wybranych gatunków wykazujących potencjalne znaczenie w profilaktyce tego
schorzenia. Wykazano w badaniach dotyczących wybranych gatunków grzybów, że
nawet poddane termicznej obróbce owocniki Agaricus bisporus, Lentinula edodes.
Cantharellus cibarius, Boletus badius, Lactarius deliciosus, Macrolepiota procera,
Pleurotus spp. czy Suillus bovinus są bogatym źródłem związków indolowych oraz
cynku o działaniu antydepresyjnym. Surowce naturalne mogą mieć znaczenie
w profilaktyce oraz w zapobieganiu depresji, jednakże wiele z tych materiałów
wymaga dalszych badań.

Pobieranie ołowiu przez rośliny uprawne
w obecności aktywatora transportu wapnia
Karolina Bodzon, kk.bodzon@biol.uw.edu.pl, Zakład Ekotoksykologii, Instytut Biologii
Środowiskowej, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, www.uw.edu.pl; Małgorzata
Wierzbicka, wierzbicka@biol.uw.edu.pl, Zakład Ekotoksykologii, Instytut Biologii Środowiskowej, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, www.uw.edu.pl

Metale ciężkie takie jak ołów są pobierane i transportowane przez rośliny
uprawne. Tą drogą toksyczne pierwiastki dostają się do obiegu biologicznego, a w tym
również do naszej diety. Dlatego tak istotne jest poznanie mechanizmu pobierania
ołowiu oraz jego transportu do jadalnych części roślin.
Celem badań było poznanie zależności pomiędzy transportem wapnia podanego
dolistnie, a pobieraniem ołowiu przez korzenie roślin. Sprawdzono hipotezę zakładającą, że wczesne dokarmianie roślin wapniem wpłynie na pobieranie ołowiu.
Przeprowadzono hydroponiczną hodowle roślin pomidora gruntowego
(Lycopersicon lycopersicum L.). Doświadczenie podzielono na 3 główne warianty:
1) podanie aktywatora transportu wapnia na 3 dni przed wystawieniem roślin na
działanie ołowiu; 2) równoczesne dolistne podanie aktywatora transportu wapnia
oraz dokorzeniowo ołowiu; 3) podanie roślinom ołowiu na 3 dni przed aplikacją
aktywatora transportu wapnia. Po zakończeniu hodowli oznaczono stężenie ołowiu
i wapnia w roślinach.
Wyniki pokazały, że spośród 3 głównych wariantów doświadczalnych największe
stężenie ołowiu odnotowano w organach roślin, którym jednocześnie podano akty123
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wator transportu wapnia oraz ołów. Z kolei najniższe stężenia ołowiu zaobserwowano w wariancie, w którym aktywator transportu wapnia podany został 3 dni
po wystawieniu roślin na działanie ołowiu. Stwierdzono, że moment podania
aktywatora transportu wapnia ma znaczący wpływ na pobieranie ołowiu przez
rośliny, co potwierdza postawioną hipotezę.

Spot-test jako metoda wyznaczania parametrów toksykologicznych
dla wybranych NLPZ
Elżbieta Majewska, elamajewska.1999@onet.pl, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony
Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski www.us.edu.pl/wydzial/wnp;
Ariel Marchlewicz, ariel.marchlewicz@us.edu.pl, Zespół Biochemii i Genetyki Mikroorganizmów,
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych,
Uniwersytet Śląski, www.us.edu.pl/wydzial/wnp

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) stanowią istotny typ mikrozanieczyszczeń, a w ich usuwaniu ogromną rolę odgrywa biodegradacja. Poszukiwania
szczepów bakteryjnych zdolnych do metabolizowania trudnodegradowalnych związków,
stanowią przedmiot zainteresowania naukowców. W trakcie tych badań konieczne
jest określenie toksycznego wpływu danego związku na szczep zdolny do jego
rozkładu. Obejmuje to m.in. wyznaczenie takich parametrów jak EC50 czy MTC.
Zespół Biochemii i Genetyki Mikroorganizmów UŚ posiada szczepy, takie jak
Bacillus thuringiensis B1(2015b), Pseudomonas moorei KB4 czy Planococcus sp. S5
zdolne do biodegradacji/biotransformacji m.in. ibuprofenu, naproksenu, paracetamolu
czy diklofenaku. Przedstawione wyniki stanowią część prac nad wpływem immobilizacji na szczepy zdolne do degradacji NLPZ.
Celem badań było wyznaczenie parametru EC50 dla wybranych szczepów
i NLPZ. W tym celu wykorzystano zmodyfikowaną metodę spot-test, umożliwiającą
określenie toksyczności m.in. związków o niskiej rozpuszczalności bądź tworzących
barwne metabolity. Mikroorganizmy zdolne do rozkładu NLPZ, poddano 24-godzinnej
ekspozycji na zmienne stężenia rozkładanych przez nie leków. Następnie rozcieńczono próby w zakresie 100-104 i wykonano posiewy kroplowe. Badania przeprowadzono w co najmniej 4 powtórzeniach. Uzyskane wyniki w postaci CFU/ml
posłużyły do wyznaczenia EC50 badanych leków.
Praca została sfinansowana przez Narodowe Centrum Nauki (Polska) na
podstawie decyzji 2018/29/B/NZ9/00424.

Substancje humusowe – nowe perspektywy. „Jeśli gleba jest skórą
Ziemi to substancje humusowe stanowią jej proteiny”
Aneta Kłeczek, aneta.kleczek@pk.edu.pl, Katedra Technologii Środowiskowych, Wydział
Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Krakowska, www.pk.edu.pl

Postępujący wzrost liczby ludności związany jest ze zwiększonym zapotrzebowaniem na żywność, preparaty kosmetyczne i produkty o specjalistycznych
zastosowaniach przemysłowych. Tymczasem korzystanie z surowców, dotychczas
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stosowanych, ma swoje ograniczenia, zasoby te ulegają zmniejszeniu – dąży się do
ich limitowanej eksploatacji.
Jedną z odpowiedzi na rosnące potrzeby gospodarki stanowią substancje humusowe. Są to naturalnie występujące heterogeniczne związki organiczne. Za wykorzystaniem tych substancji w miejsce tradycyjnie stosowanych środków przemaiają właściwości i powszechność występowania. Substancje te przyczyniają się do
poprawy zdrowia gleby, ograniczenia zużycia wody oraz obniżenia kosztów, zwłaszcza
gdy ekstrahowane są ze źródeł, które w przeciwnym wypadku nie zostałyby
zagospodarowane. Zastosowanie kwasów humusowych umożliwia realizację celów
ochrony środowiska, na przykład poprzez wdrażanie zrównoważonych systemów
rolnych. Z punktu widzenia inżynierii środowiska gospodarka komunalna stanowi
więc cenne i pożądane źródło tych substancji.
Dlatego celem pracy było przeprowadzenie przeglądu artykułów naukowych
z ostatnich lat dotyczących substancji humusowych, pod względem ich możliwego
wykorzystania. Wyodrębniono główne kierunki zastosowań – rolnictwo, przemysł,
w tym kosmetyka i medycyna. Substancje te są na przykład stosowane są jako
sorbenty (także związków organicznych), zamienniki środków syntetycznych
(w procesach wymywania i ługowania) oraz podczas rekultywacji gleb.

Synteza i charakterystyka próbników do detekcji RFTiA
Julia Modrzejewska, julia.modrzejewska@dokt.p.lodz.pl, Instytut Technologii Polimerów
i Barwników, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, www.p.lodz.pl; Radosław Podsiadły,
radoslaw.podsiadly@p.lodz.pl, Instytut Technologii Polimerów i Barwników, Wydział Chemiczny,
Politechnika Łódzka, www.p.lodz.pl

RFTiA uczestniczą w wielu procesach w organizmie. Ich nadmierne wytwarzanie
(określane jako stres oksydacyjny, nitrozacyjny) powoduje uszkodzenie organelli
(zwłaszcza mitochondrium), co może skutkować akumulacją cytotoksycznych
mediatów, degradacją komórek, a w konsekwencji przejawia się różnego rodzaju
stanami chorobowymi m.in. cukrzycą, chorobami układu sercowo-naczyniowego,
chorobami neurodegeneracyjnymi. Stąd istotna jest detekcja RFTiA in vivo przy
pomocy selektywnych próbników. Celem badań jest synteza i charakterystyka
nowych boronowych próbników do detekcji reaktywnych form tlenu i azotu.
Otrzymane i scharakteryzowane w ramach dotychczasowych badań próbniki stanowią
pochodne kumaryny. Struktury uzyskanych związków potwierdzono za pomocą
spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego i spektrometrii mas. Zbadano
właściwości spektroskopowe otrzymanych związków oraz ich temperaturę topnienia.
Dzięki doskonałej stabilności termicznej, braku toksyczności oraz interesującym
właściwościom fotofizycznym kumaryny znalazły szerokie zastosowanie jako sondy
fluorescencyjne. Badane próbniki posiadają ugrupowanie boronowe, które jest
utlenianie przez RFTiA powodując powstanie fluorescencyjnych 7-hydroksykumaryn.
Dzięki temu możliwe jest obrazowanie fluorescencyjne. Detekcja tworzących się
ubocznie specyficznych produktów potwierdza, który z RFTiA utlenił próbnik.
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Tereny po eksploatacji powierzchniowej – stara rana czy nowa rama?
Agnieszka Chećko, agnieszka.checko@us.edu.pl, Instytut Nauk o Ziemi, Wydział Przyrodniczy,
Uniwersytet Śląski

Negatywny wpływ górnictwa na środowisko, ściera się z koniecznością wykorzystywania surowców mineralnych przez wiele sfer gospodarki. Pogodzenie racji
gospodarczych, społecznych i środowiskowych muszą wspierać mechanizmy zrównoważonego rozwoju, a ich uruchomienie wymaga dokładnego zidentyfikowania zagrożeń odgórniczych, właściwego wyszacowania strat środowiskowych, a ostatecznie
ustalenia adekwatnej rekompensaty.
Biorąc pod uwagę skalę przemian krajobrazu, i środowiska przyrodniczego,
spowodowanych działalnością wydobywczą, konieczne stało się odejście od bezkrytycznego przywracania obszarom poeksploatacyjnym pierwotnych funkcji, dziś nie
są one dostateczną a tym bardziej oczekiwaną forma rewitalizacji terenów pogórniczych. Właściwie planowana i prawidłowo prowadzona rewitalizacja może prowadzić
do przekształcania terenów pogórniczych w obiekty niewchodzące w dysonans
z otoczeniem, akceptowanych społecznie, a czasem podnoszących jego atrakcyjność.
Przygotowanie działań naprawczych musi być jednak poprzedzone przeprowadzeniem szczegółowej i wielostronnej waloryzacji w sferze przyrodniczej, kontekstu
urbanistycznego i społecznego, kulturowego i historycznego. Nowe podejście do
przywracania funkcji użytkowych terenom poeksploatacyjnym nie może obejść się
bez obecności, w procesie projektowania, reprezentantów różnych dyscyplin nauki:
geologów, biologów, socjologów środowiskowych, ekonomistów, specjalistów z zakresu
architektury i urbanistyki oraz praktyków, organów administracji i organizacji
pozarządowych. Warunkiem skuteczności rewitalizacji jest nie tylko inter-, ale
również multi- i transdyscyplinarność.

Terpenoidowe frakcje taksonu Ilex w regulacji gospodarki lipidowej
Natalia Pachura, natalia.pachura@upwr.edu.pl, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Norwida 25, 50-375 Wrocław; Antoni Szumny,
antoni.szumny@upwr.edu.pl, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu Norwida 25, 50-375 Wrocław; Robert Kupczyński,
robert.kupczynski@upwr.edu.pl, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu Chełmońskiego ul. Chełmońskiego 38c, 51-630 Wrocław

Ostrokrzew paragwajski Ilex paraguariensis, tzw. yerba mate rosnący w obszarze
Ameryki Południowej jest bardzo popularnym napojem, ze względu na obecność
kofeiny stosowanym jako substytut kawy lub herbaty. Oprócz właściwości pobudzających, ma on w swoim składzie dodatkowo szereg metabolitów wtórnych, które
wykazują pozytywny efekt biologiczny. Za najistotniejsze uważa się aktywności
regulujące poziom lipidów, przeciwcukrzycowe oraz syndrom metaboliczny. Obecnie
na rynku dostępne są suplementy diety oraz żywność funkcjonalna pochodzące ze
sproszkowanej rośliny, ekstraktów lub poszczególnych frakcji z niej pozyskanych.
W Europie uprawia się kilkadziesiąt odmian, gdzie najpowszechniejsze są Ilex
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aquifolium oraz Ilex meserveae odmiany Alaska, Golden van Tol, Blue Angel, Golden
Girl oraz Blue Boy. Ich szczegółowy skład chemiczny jak i aktywności biologiczne
nie zostały dotychczas szczegółowo przebadane. Nieoczekiwanie okazało się, że
frakcje terpenoidowe wyodrębnione z europejskich odmian ostrokrzewu, posiadają
właściwości wpływające na gospodarkę lipidową organizmu. Głównymi składnikami
frakcji terpenoidowej są β-amyryna, α-amyryna, lupeol, (3β)-lup-20(29)-en,3,28diol oraz kwas ursolowy, które charakteryzują się modulującym działaniem na
funkcjonowanie układu immunologicznego, krwionośnego, a także obniżają stężenie
cholesterolu w surowicy krwi.

Wpływ cynku w obecności środka redukującego
na aktywność mikroorganizmów redukujących siarczany
Agnieszka Rożek, a.rozek@uw.edu.pl, Uniwersytet Warszawski

Celem badań było określenie wpływu cynku w obecności reduktora na aktywność
sulfidogennych zespołów mikroorganizmów (MRS). Selekcję mikroorganizmów
przeprowadzono na zmodyfikowanym podłożu Postgate’a C z mleczanem sodu,
jako jedynym źródłem węgla. Do hodowli dodawano ZnCl 2 lub ZnCl2 + Fe(0)
w ilościach odpowiadających końcowemu stężeniu jonów cynku 10-150 mg ml-1.
Wyniki pomiarów gęstości optycznej (OD) roztworów hodowlanych wskazują na
brak wzrostu mikroorganizmów w hodowlach z dodatkiem jonów Zn 2+ w stężeniu
150 mg ml-1. Maksymalny stopień redukcji jonów SO42- (92%) i ChZT (91%)
zanotowano w hodowli z jonami cynku w stężeniu 10 mg ml-1. Zastosowanie
wyższego stężenia jonów cynku w hodowlach skutkowało ograniczeniem wzrostu
MRS oraz stopnia redukcji siarczanów i ChZT. Wyższe wartości OD oraz wzrost
stopnia redukcji SO42- i ChZT odnotowano w wariantach z dodatkiem środka
redukującego w postaci Fe(0), który prawdopodobnie wpłynął na obniżenie
toksyczności oddziaływania cynku na mikroorganizmy. We wszystkich aktywnych
biologicznie hodowlach stwierdzono obniżenie stężenia jonów cynku w roztworze
(max. 100%). Metal mógł zostać usunięty z roztworu w postaci nierozpuszczalnego
siarczku, jednak wyniki analiz XRD osadów pohodowlanych nie potwierdziły
obecności ZnS. Fakt ten może wskazywać na amorficzny charakter tych faz
mineralnych lub na wystąpienie zjawiska biosorpcji komórkowej jonów Zn 2+, co
doprowadziło do spadku ich stężenia w roztworze.

Wpływ warunków syntezy na stabilność i katalityczną aktywność
wybranych nanocząstek metali szlachetnych
Polina Ivanova, pivanova@ch.pw.edu.pl, Katedra Biotechnologii Medycznej, Wydział Chemiczny,
Politechnika Warszawska, www.pw.edu.pl; Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział
Chemii, Uniwersytet Warszawski, www.uw.edu.pl; Centrum zaawansowanych materiałów
i technologii CEZAMAT, www.cezamat.eu; Mariusz Pietrzak, mariusz.pietrzak@pw.edu.pl,
Katedra Biotechnologii Medycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, www.pw.edu.pl;
Centrum zaawansowanych materiałów i technologii CEZAMAT www.cezamat.eu; Sławomir Sęk,
slasek@chem.uw.edu.pl, Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Chemii,
Uniwersytet Warszawski, www.uw.edu.pl; Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu
Warszawskiego, https://cnbch.uw.edu.pl
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Nanocząstki (nanoparticles, NPs) metali szlachetnych mogą naśladować aktywność
katalityczną enzymów i nazywane są wtedy nanozymami. W porównaniu do
naturalnych enzymów, nanozymy wykazują lepszą stabilność w szerokim zakresie
temperatur i pH. Nadto, takie mimetyki enzymów nie wymagają specjalnych
warunków przechowywania. Dzięki wymienionym właściwościom nanozymy mogą
być wykorzystane jako zamienniki naturalnych enzymów w konstrukcji biotestów
i biosensorów. Aktywność katalityczna nanocząstek zależy w dużej mierze od
metalu wchodzącego w skład nanocząstek, ale też od metody ich syntezy, w tym
stężenia i rodzaju wykorzystanych stabilizatorów i reduktorów.
Celem tej pracy było porównanie wpływu stabilizatorów i reduktorów na stabilność i katalityczną aktywność syntetyzowanych NPs (Au, Ru, Os, Pt) oraz wyselekcjonowanie najbardziej aktywnych, a także badanie mechanizmu aktywności
wybranych NPs.
Przy użyciu technik optycznych udowodniono wpływ stabilizatora i reduktora
na katalityczną aktywność typu peroksydazy chrzanowej badanych nanozymów.
Ponadto, stosując metodę spektrofotometryczną określono proces uwalniania jonów
z Ru NPs w różnych warunkach.
Praca wykonana w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Projekt nr POWR.03.02.00-00-I007/16-00 (POWER 2014-2020).

Wpływ zastosowania dodatków REO
na parametry barwne tworzywa ceramicznego
Anna Czarnecka-Skwarek, a.czarnecka6@uw.edu.pl, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski

Prace dotyczące wpływu dodatku wybranego REO na właściwości ceramiki
o składzie porcelany są nieliczne. Celem badań było określenie wpływu dodatków
tlenków ceru, erbu, lantanu i neodymu wprowadzanych w ilości 1, 2 i 5% do
matrycy kaolinowej na parametry barwne tworzyw ceramicznych, które otrzymano
w wyniku wypalania przygotowanych zestawów w zakresie temperatur 12001400°C. Pomiary kolorymetryczne mają istotny wpływ na ocenę otrzymanych
próbek poprzez dostarczenie wzorca liczbowego barwy, pozwalającego na identyfikacje efektywności dodatku tlenków ziem rzadkich jako środków nadających
barwę otrzymanym tworzywom. Identyfikacja parametrów barwnych została wykonana
metodą spektralną przy użyciu spektrofotometru Miniscan XE HunterLab. Otrzymane składowe trójchromatyczne (X, Y, Z) zostały wykorzystane do zobrazowania
położenia próbek tworzyw w przestrzeni barwy CIE Lab. Wynikiem przeprowadzonych badań jest powiązanie zmienności luminacji oraz zakresów barwnych
a i b z rodzajem, ilością zastosowanego dodatku REO oraz temperaturą wypalania.
Przeprowadzone badania pozwoliły na korelacje wielkości różnicy barwy ΔE ze
zmianami strukturalnymi w obrębie wytworzonych tworzyw.
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Wykorzystanie jasmonianów do indukowania „primingu” w roślinach
Agata Rogowska, a.rogowska@biol.uw.edu.pl, Zakład Biochemii Roślin, Instytut Biochemii,
Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski; Anna Szakiel, szakal@biol.uw.edu.pl, Zakład
Biochemii Roślin, Instytut Biochemii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Rośliny, jako organizmy osiadłe, narażone są nie tylko na działanie czynników
biotycznych, do których można zaliczyć atak patogenów, szkodników, czy roślinożerców, lecz także na czynniki abiotyczne, związane głównie z warunkami środowiskowymi. Atak szkodników, infekcja wywołana przez patogeny lub krótkotrwały
stres abiotyczny wywołują u roślin wyjątkowy stan fizjologiczny określany jako
„priming”. Rośliny po osiągnięciu stanu primingu odpowiadają szybciej i efektywniej
na ponowny atak patogenów lub roślinożerców, czy też pogorszenie się warunków
środowiskowych, dzięki aktywacji różnych mechanizmów odpowiedzi obronnych,
które już wcześniej zostały zaindukowane. Zjawisko primingu pozwala więc roślinom
lepiej chronić się przed szerokim spektrum patogenów i szkodników, a także ułatwia
przystosowanie do niekorzystnych warunków środowiska. Do tej pory poznano
wiele czynników oraz naturalnych związków indukujących priming, które mogą być
wykorzystane w celu złagodzenia efektów różnego rodzaju stresu i zwiększenia
plonów, bez negatywnych skutków dla środowiska. Jedną z grup związków indukujących priming są fitohormony, m.in. kwas jasmonowy oraz jego pochodne, określane
mianem jasmonianów. Zastosowanie jasmonianów indukuje reakcje obronne skierowane przeciwko roślinożercom i patogenom oraz zwiększa tolerancję roślin na
wiele rodzajów stresu, m.in. stres wywołany suszą i zasoleniem.

Występowanie trendów clean label oraz zero waste
w strategiach produkcji żywności
Patrycja Skwarek, skn.food.control@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Zarządzania
Jakością i Bezpieczeństwem Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl; Justyna Libera, justyna.libera@up.lublin.pl, Katedra
Technologii Surowców Pochodzenia Zwierzęcego, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl

W ostatnich latach można zaobserwować znaczący wzrost poziomu konsumpcji
wśród społeczności, skutkiem czego jest wzrost ilości odpadów kumulujących się na
naszej planecie. Idea zero waste (tłum. zero odpadów) jest odpowiedzią na szkody
w środowisku spowodowane właśnie takim stylem życia. Głównym jednak obciążeniem dla natury jest przetwórstwo spożywcze, które w największym stopniu produkuje
odpady, gdzie minimalna ich część jest odzyskiwana i ponownie wykorzystywana
przez ich wytwórcę.
Kolejnym powszechnym trendem, który ukazał się na rynku oraz cały czas
rozwija się jest clean label, który skupia się na tym, aby produkty i ich składniki
oznakowane zgodnie z przyjętym podejściem kojarzyły się jako „naturalne” i „zdrowsze”.
Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie konsumentów na wysoką jakość
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produktów spożywczych i przejrzystość w produkcji żywności oraz na odpowiednie
ich oznakowanie.
Celem pracy był przegląd doniesień naukowych opisujących rozwiązania, które
znalazły zastosowanie w przedsiębiorstwach spożywczych, a także wyodrębnienie
z nich tych, które spełniają kryteria dotyczące działań typu zero waste lub clean
label. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, producenci modyfikują
skład swoich produktów poprzez usunięcie dozwolonych substancji dodatkowych
zastępując je innymi składnikami żywności pochodzenia naturalnego, a w efekcie
tego powstają etykiety spełniające wymogi tego trendu.

Zastosowanie dokowania molekularnego
w przewidywaniu specyficzności substratowej lipaz grzybowych
na przykładzie lipazy pochodzącej z Penicillium cyclopium
Oleksandr Ostrovskyy, olek.ostrovski@gmail.com, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej
i Środowiskowej, Instytut Biologii i Biotechnologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej

Dokowanie molekularne jest techniką służącą do badania interakcji związku
niskocząsteczkowego (liganda) z centrum aktywnym białka i przewidywania najkorzystniejszej energetycznie konformacji liganda. Metoda ta umożliwia wstępne
określenie powinowactwa wielu związków do molekuły białka in silico.
Celem niniejszej pracy była ocena możliwości zastosowania dokowania przy
użyciu programu AutoDock Vina do przewidywania specyficzności substratowej
lipaz w zestawieniu z danymi doświadczalnymi pozyskanymi z pracy (Chahinian
i in., 2000) dla lipazy mono- i diacyloglicerolowej (PDB ID: 5CH8) pochodzącej
z nitkowatego grzyba Penicillium cyclopium. W roli substratów lipazy wybrano
szereg estrów: propionian, maślan i laurynian winylu, tributyrinę, tripropioninę,
trikaprylinę oraz 1,2-dikaprylinę. Wyliczone w AutoDock Vina wartości energii
swobodnej wiązania ligand-białko skorelowano z aktywnością specyficzną enzymu.
Określono także interakcje poszczególnych estrów jako substratów lipazy, z resztami
aminokwasowymi wchodzącymi w skład centrum aktywnego ww. enzymu.
Otrzymane wyniki dokowania wykazały, że w większości przypadków niższej
energii wiązania towarzyszy wyższa aktywność lipazy. Zaobserwowano, że spośród
wymienionych związków najlepszymi substratami lipazy są estry winylowe. Analiza
interakcji ligand-białko potwierdziła, że kluczową rolę we wiązaniu i hydrolizie
substratów przez lipazy odgrywa „triada katalityczna” Ser145-Asp199-His259.
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Zastosowanie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego
do wizualizacji teranostycznych nośników czynników terapeutycznych
Natalia Łopuszyńska, natalia.lopuszynska@ifj.edu.pl, Zakład Tomografii MagnetycznoRezonansowej, Oddział Badań Interdyscyplinarnych, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka
Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Zacieranie się granic pomiędzy dziedzinami takimi jak chemia, fizyka, nauka
o materiałach czy biologia zrewolucjonizowało współczesną medycynę dostarczając
nowych narzędzi do badania mechanizmów biologicznych oraz do terapii wielu
chorób. Szczególnie duży postęp obserwuje się w dziedzinie tzw. nanomedycyny.
Interesującym kierunkiem w tym obszarze jest opracowywanie teranostycznych
nanonośników. Mianem teranostyka określa się obiekt łączący działanie terapeutyczne i diagnostyczne. Zastosowanie takich substancji zamiast dwóch osobnych
czynników pozwala na uniknięcie różnic w ich biodystrybucji i specyficzności.
Aby w pełni docenić potencjał teranostyki, poza maksymalizacją efektu terapeutycznego, konieczne jest zastosowanie nieinwazyjnej metody obrazowania. Do
najczęściej używanych metod obrazowania w medycynie zaliczamy: CT, USG, PET,
SPECT oraz obrazowanie magnetyczno-rezonansowe (MRI). W przypadku MRI
największą zaletą jest fakt, że nie wykorzystuje ono promieniowania jonizującego.
Ponadto dostarcza obrazów tomograficznych o bardzo wysokiej rozdzielczej oraz
pozwala na obrazowanie na dowolniej głębokości.
Podczas prezentacji zostanie omówione zastosowanie obrazowania metodą
rezonansu magnetycznego do wizualizacji teranostycznych nośników czynników
terapeutycznych. W szczególności zostaną przedstawione wyniki badań pod kątem
wpływu wywieranego przez te nośniki na obrazy pozyskiwane metodą MRI.

Zrównoważona renowacja zabytków – przypadek pałacu w Rzuchowie
Ewa Mackiewicz, ewa.mackiewicz@us.edu.pl, Wydział Nauk Przyrodniczych, Szkoła Doktorska,
Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski, www.us.edu.pl, Fundacja na Rzecz Ochrony
Dóbr Kultury

Obiekty zabytkowe są ważnym składnikiem dziedzictwa kulturowego, stanowiącego
wyznaczniki tożsamości kulturowej każdego społeczeństwa. Przejawem troski i świadectwem odpowiedzialności jest ochrona i konserwacja zabytków. Sposób postępowania właścicieli z obiektami zabytkowymi (zarzadzanie, ochrona, udostępnianie)
ma swoją specyfikę – winno być prowadzone według reguł konserwatorskich
określonych prawem oraz dobrymi praktykami.
Budynki zabytkowe w wyniku przemian społeczno-gospodarczych utraciły swoje
pierwotne funkcje, a co za tym idzie częstokroć stanowią dobro pozornie zbędne.
Efektywne wykorzystanie zabytków do nowych funkcji pozwala zachować unikatowe
elementy krajobrazu, a także rozwijać potencjał gospodarczy i społeczny otoczenia
zabytku.
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Planując renowację zabytku i jego adaptację o konieczna jest analiza wielopoziomowa, która pozwoli na zrównoważoną rewitalizację obiektu.
Zróżnicowanie typów zabytków, stan ich zachowania, lokalizacja, a także forma
własności znacząco wpływają na sposób postępowania. Celem pracy jest zwrócenie
uwagi na konieczność holistycznego podejścia do renowacji zabytków, które oprócz
wytycznych konserwatorskich uwzględnia także rozwiązania prośrodowiskowe,
wartość użytkową oraz potencjał społeczno-ekonomiczny zabytku.
Przykładem zrównoważonej rewitalizacji zabytku jest przywołana w wystąpieniu,
działalność Fundacji na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury, prowadzącej renowację
pałacu w Rzuchowie z przeznaczeniem na cele kulturalne i naukowe.

Związki polifenolowe oraz aktywność antyoksydacyjna
wybranych gatunków z rodzaju Hypericum
Natalia Dobros, natalia.dobros@wum.edu.pl, Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, www.chemiafizyczna.wum.edu.pl; Katarzyna
Zawada, katarzyna.zawada@wum.edu.pl, Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny,
Warszawski Uniwersytet Medyczny, www.chemiafizyczna.wum.edu.pl; Agnieszka Zielińska,
agnieszka.zielinska@wum.edu.pl, Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny,
Warszawski Uniwersytet Medyczny, www.chemiafizyczna.wum.edu.pl; Katarzyna Paradowska,
katarzyna.paradowska@wum.edu.pl, Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny,
Warszawski Uniwersytet Medyczny, www.chemiafizyczna.wum.edu.pl

Rodzaj Hypericum, należący do rodziny Hypericaceae, liczy około 400 gatunków
roślin. Wśród nich wyróżniamy popularny w Polsce dziurawiec zwyczajny Hypericum
perforatum o potwierdzonych właściwościach leczniczych oraz ozdobne dziurawce
o pokroju krzewiastym: dziurawiec łuskowaty Hypericum prolificum oraz dziurawiec
barwierski Hypericum androsaemum. Celem pracy było oznaczenie i porównanie
zawartości związków polifenolowych oraz aktywności antyoksydacyjnej ziela dziurawca
zwyczajnego, dziurawca łuskowatego i dziurawca barwierskiego. W pracy zastosowano trzyetapową ekstrakcję wspomaganą ultradźwiękami w temperaturze 60°C.
Zakres pracy obejmował określenie całkowitej zawartości polifenoli, w tym zawartości
flawonoidów oraz kwasów fenolowych przy użyciu techniki HPLC. Oznaczono również
aktywność antyoksydacyjną z wykorzystaniem testów FRAP i DPPH. Badane ekstrakty
wykazały właściwości antyoksydacyjne wynikające z zawartości związków polifenolowych: flawonoidów i kwasów fenolowych. Ekstrakty z dziurawca łuskowatego
i barwierskiego charakteryzowały się wyższą zawartością związków biologicznie
czynnych niż ekstrakt z dziurawca zwyczajnego, co może świadczyć o ich potencjalnych właściwościach leczniczych.
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OBSZAR NAUK ROLNICZYCH,
LEŚNYCH I WETERYNARYJNYCH
Alternatywne wykorzystanie amaratantusa
Paulina Wojtko, paula_wojtko@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Rolniczej, Instytut
Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, www.upwr.edu.pl; Aleksandra
Zimmer, aleksandra.zimmer@upwe.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Rolniczej,
Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, www.upwr.edu.pl; Bernard
Knutel, bernard.knutel@upwr.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Rolniczej, Instytut
Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, www.upwr.edu.pl

Prowadząc badania związane z danym surowcem warto jest zastanowić się czy
też surowiec ten można wykorzystać w sposób alternatywny. W odniesieniu do
amarantusa, jego uprawa nie jest jeszcze dostatecznie skomercjalizowana, natomiast
stworzono wiele publikacji naukowych wskazujących, że ziarno amarantusa ze
względu na swój skład odżywczy może być doskonałym komponentem żywności
funkcjonalnej. W tym kontekście, surowiec ten powinien zasługiwać na dużą uwagę
i prowadzenie dalszych badań naukowych.
W szerszym spektrum jednak nie należałoby zgłębiać wykorzystywania amarantusa
tylko w jednym kierunku, a spojrzeć na ten surowiec jak na roślinę mogącą być
wykorzystywaną również w innych gałęziach przemysłu, m.in. w energetyce jako
źródło biomasy.
Dotychczasowa literatura wskazuje, że przeprowadzono już badania nad wykorzystaniem kiszonki z szarłatu w biogazowni rolniczej. Zauważono znaczący wzrost
produkcji biogazu z gnojowicy świńskiej i bydlęcej po zaaplikowaniu do komory
fermentacyjnej kiszonki z amarantusa. W publikacjach zgłębiono także temat
możliwości konwersji termicznej amarantusa i wskazano dalszą drogę rozwoju,
trudności i perspektywy dalszych prac.
Podczas wystąpienia przedstawione zostaną plany zespołu badawczego dotyczące
wykorzystania amarantusa zarówno w kontekście żywności funkcjonalnej, jak
i energetyki.

Analiza szczepów szczepionkowych
w immunopreparatach przeciwko zakaźnemu zapaleniu oskrzeli kur
na podstawie trendów ich stosowania w obrocie
Katarzyna Pasik, katarzyna.pasik@piwet.pulawy.pl, Zakład Farmacji Weterynaryjnej, Państwowy
Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Katarzyna DomańskaBlicharz, kasia.domanska@piwet.pulawy.pl, Zakład Chorób Drobiu, Państwowy Instytut
Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, http://www.piwet.pulawy.pl/;
Katarzyna Szymanek, Zakład Farmacji Weterynaryjnej, Państwowy Instytut Weterynaryjny –
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, katarzyna.szymanek@piwet.pulawy.pl

Polska jest obecnie liderem w produkcji drobiu w Unii Europejskiej. Sukces ten
został osiągnięty m.in. dzięki implementacji skutecznych programów immuno133
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profilaktyki, które gwarantują ochronę przed kliniczną postacią choroby, a w ten
sposób minimalizują straty ekonomiczne. Dynamiczny rozwój branży drobiarskiej
znalazł również odzwierciedlenie w liczbie immunologicznych weterynaryjnych
produktów leczniczych (IWPL) wprowadzanych do obrotu. Prowadzony od wielu lat
elektroniczny rejestr IWPL wskazuje, że najwyższy udział wśród wszystkich
szczepionek dopuszczonych do obrotu w Polsce mają immunopreparaty dla drobiu.
Niemal 40% z nich to przeciwwirusowe szczepionki przeciwko zakaźnemu zapaleniu
oskrzeli kur (IB). Preparaty te zawierają koronawirusa, który w zależności od
budowy białka wypustki S występuje w różnych typach. W Polsce zarejestrowane są
zarówno żywe jak i inaktywowane szczepionki przeciwko IB (27 IWPL – typ Mass, 6
IWPL – typ 793B, po 2 IWPL – dla typu D274 oraz typu QX oraz 1 IWPL – typ Var2).
Przeprowadzona analiza trendów stosowania w/w szczepionek na podstawie danych
z rejestru Kontroli Seryjnej Wstępnej za rok 2020 wskazuje, że najczęściej stosowanymi są preparaty zawierające typ Mass (52%) oraz 793B (42%), zdecydowanie
rzadziej typ QX (mniej niż 5% wszystkich wprowadzonych), natomiast sporadycznie typ Var2 (tylko 0,5%).

Gastropeksja u suk przy zabiegach owariohisterektomii
Magdalena Tarach, tarach.magdalena96@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Rozrodu
Zwierząt UP Lublin; Anna Cebula, annacebula@interia.pl, Studenckie Koło Naukowe Rozrodu
Zwierząt UP Lublin; Roland Kusy, rokusrk@gmail.com, Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt
Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP Lublin

Rozszerzenie i skręt żołądka to sytuacje, które stanowią bezpośrednie zagrożenie
dla życia psów i wiążą się z wysoką śmiertelnością. Aby zapobiec skrętowi żołądka,
wykonuje się gastropeksję. W grupie zwiększonego ryzyka znajdują się psy ras
olbrzymich, dużych i średnich, także u psów o wąskiej i głębokiej klatce piersiowej.
Narażone są zarówno młode psy, które przekręcają się przez plecy podczas zabawy
jak i psy w starszym wieku, co związane jest z zwiotczeniem i wydłużeniem u nich
krezki żołądka. W grupie ryzyka znajdują się także zwierzęta karmione w sposób
nieprawidłowy lub skrajnie wychudzone. Nie wyklucza się występowania predyspozycji genetycznych, a także psychogennych.
W przeprowadzonych badaniach zabiegi owariohisterektomii i gastropeksji
wykonano u 6 suk różnych ras – 1 doga niemieckiego, 2 nowofundlandów, 2 owczarków
niemieckich i 1 beagla. Po rutynowym zabiegu owariohisterektomii przyszyto
okolicę odźwiernikową żołądka do prawej strony jamy brzusznej. Zabiegi gastropeksji zapobiegły skręceniu żołądka u wszystkich 6 suk (100%) w okresie 2 lat od
wykonania zabiegów. Co ciekawe, w 1 przypadku (16,6%) u suki rasy dog niemiecki
doszło do skrętu śledziony o 540 stopni. Z przeprowadzonych przez nas badań,
wynika iż wykonanie gastropeksji przy zabiegach owariohisterektomii zapobiega
skrętowi żołądka, ale nie wyklucza wystąpienia skrętu śledziony. Istotną korzyścią
wykonania gastropeksji przy zabiegu owariohisterektomii jest uniknięcie kolejnego
znieczulenia ogólnego suki.
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Internetowy system informacji o nawozach
Ryszard Winiarski, rwin@iung.pulawy.pl, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy

Wyszukiwarka nawozów i środków wspomagających uprawę roślin umożliwia
odnajdywanie produktów według rodzaju produktu, sposobu stosowania, składnika,
grupy upraw i uprawy. W zakładce informacje dodatkowe wyszukiwarki może pojawiać
się adnotacja o udziale substratów z których został wytworzony produkt oraz komponentów pochodzenia zwierzęcego. W internetowym banku danych oprócz określenia postaci produktu stała lub płynna można znaleźć bliższe informacje odnośnie
formy produktu. Sposób stosowania produktu został podzielony na doglebowy, dolistny bądź doglebowy lub dolistny. W przypadku nawozów nieorganicznych może
pojawiać się informacja dotycząca gęstości oraz rozpuszczalności, środków wapnujących informacja na temat uziarnienia zaś nawozów organiczno-mineralnych
i organicznych informacja związana z zawartością substancji organicznej. Skład
został oznaczony w laboratorium mającym akredytację na wybrane metody analityczne
charakterystyczne dla określonego produktu zaś informacja dotycząca minimalnej
zawartości składnika wynika z Decyzji MRiRW. Spektrum zastosowania produktów
znajdujących się w wyszukiwarce jest szerokie. W bazie danych znajdują się zarówno
produkty uniwersalne, znajdujące wykorzystanie w rolnictwie i ogrodnictwie, jak
i wąskiego przeznaczenia pod wybraną uprawę. W wykazie wyodrębniono nawozy
i środki wspomagające uprawę roślin przeznaczone do stosowania w rolnictwie
ekologicznym.

Jakość mikrobiologiczna białka owadziego
Tomasz Grenda, tomasz.grenda@piwet.pulawy.pl, Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut
Weterynaryjny-PIB, www.piwet.pulawy.pl; Magdalena Goldsztejn, magdalena.kozak@piwet.pulawy.pl,
Zakład
Higieny
Pasz,
Państwowy
Instytut
Weterynaryjny-PIB;
Nina
Kozieł,
nina.koziel@piwet.pulawy.pl, Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny-PIB;
Krzysztof Kwiatek, kwiatekk@piwet.pulawy.pl; Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut
Weterynaryjny-PIB

Celem pracy była ocena zanieczyszczenia mikrobiologicznego pasz doświadczalnych z dodatkiem przetworzonego białka owadziego (IPAP).
Próbki IPAP pozyskiwano z owadów hodowlanych, tj. z mącznika młynarka
(Tenebrio molitor) i muchy czarnej (Hermetia illucens). Badania przeprowadzano
przy zastosowaniu pasz z dodatkiem oraz bez dodatku IPAP (z wykorzystaniem
białka sojowego), w celu porównania i oceny poziomu zanieczyszczenia.
Badania przeprowadzano zgodnie z procedurami opisanymi w Polskich Normach
z obszaru mikrobiologii łańcucha żywnościowego. Dokonano analiz w kierunkach:
wykrywania Salmonella oraz oznaczania: ogólnej liczby drobnoustrojów, liczby
Enterobacteriaceae, liczby Enterococcus oraz liczby pleśni i drożdży.
Uzyskane wyniki wykazały istotny statystycznie wpływ dodatku IPAP na poziom
ogólnej liczby drobnoustrojów (p < 0,001), a także liczby Enterobacteriaceae (p = 0,042).
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Nie odnotowano obecności Salmonella, a także istotnego wpływu dodatku IPAP na
liczbę Enterococcus oraz liczbę drożdży i pleśni.
Bezpieczeństwo stosowania mieszanek paszowych z dodatkiem IPAP determinuje
m.in. jakość mikrobiologiczna. Istotne statystycznie wzrosty poziomów zanieczyszczenia bakteryjnego wymagają przeprowadzenia naukowej analizy ryzyka oraz
wdrożenie odpowiednich elementów kontroli przetwarzania białka owadziego.
Badania sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
ramach projektu: GOSPOSTRATEG 1/385141/16/NCBIR/2018.

Ocena działania toksycznego nanokompozytów zawierających
nanocząstki srebra na krew bydła (Bos taurus)
Miłosz Rutkowski, miloszr131@gmail.com, Koło Naukowe Biotechnologów „Helisa”, Wydział
Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, https://urk.edu.pl/;
Lidia Krzemińska-Fiedorowicz, lidia.krzeminska-fiedorowicz@urk.edu.pl, Katedra Chemii,
Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
https://wtz.urk.edu.pl/Katedra_Chemii.html; Gohar Khachatryan, gohar.khachatryan@urk.edu.pl,
Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, https://wtz.urk.edu.pl/Katedra_Analizy_i_Oceny_Jakosci_
Zywnosci.html; Dominika Kułaj, dominika.kulaj@urk.edu.pl, Katedra Rozrodu, Anatomii
i Genomiki Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie, https://whibz.urk.edu.pl/kraigz.html; Joanna Pokorska, joanna.pokorska@urk.edu.pl,
Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt,
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, https://whibz.urk.edu.pl/kraigz.html;
Marta Kuchta-Gładysz, marta.kuchta-gladysz@urk.edu.pl, Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki
Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
https://whibz.urk.edu.pl/kraigz.html; Anna Grzesiakowska, anna.grzesiakowska@urk.edu.pl,
Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt,
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, https://whibz.urk.edu.pl/kraigz.html

Zastosowanie nanostruktur metali niesie z sobą możliwość negatywnego wpływu
tych związków na funkcjonowanie organizmów żywych. Celem pracy była ocena
działania toksycznego kompozytów zawierających nanocząstki srebra (AgNPs) na
elementy morfotyczne oraz zaburzenia integralności DNA w limfocytach krwi
bydła. Żele z AgNPs zsyntetyzowano w alginianie sodu (1,5%), do którego, po
skleikowaniu, dodano AgNO3, roztwór NaBH4 oraz roztwór ksylozy jako reduktory.
Jako kontrolę pozytywną oznaczono alginian sodu bez AgNPs. Próbki krwi pobrano
od krowy w gospodarstwie hodowlanym. Do próby badawczej krwi dodano roztwory
kompozytów z AgNPs w stężeniu 10 ppm i inkubowano w temp. pokoj. przez 24 h.
Po ekspozycji wykonano rozmazy krwi, które wybarwiono fioletem krystal. i przeprowadzono obserwacje uszkodzeń elementów morfotycznych krwi. W drugim etapie
izolowano limfocyty z krwi obwodowej na Histopaque 1077 i wykonano test
kometowy w warunkach alkalicznych. Analizę fragmentacji DNA wykonano na
podstawie procentowej zawartości DNA w ogonie komety oraz momentu ogonowego.
Zaobserwowano wzrost uszkodzeń DNA w teście kometowym po 24h ekspozycji na
AgNPs w porównaniu do kontroli 24h. W obserwacji mikroskopowej rozmazów krwi
136

XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

stwierdzono minimalne uszkodzenia w strukturze erytrocytów. Stwierdzono, że
AgNPs otrzymane przez zastosowanie NaBH4 wykazują toksyczne działanie na
elementy morfotyczne krwi bydła. Planowane są dalsze analizy wpływu nanostruktur otrzymanych przy użyciu nietoksycznych reduktorów na komórki zwierzęce.

Porównanie właściwości antyoksydacyjnych przecierów
owocowo-warzywnych
Aleksandra Purkiewicz, aleksandra.purkiewicz@uwm.edu.pl, Katedra Towaroznawstwa i Badań
Żywności, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, www.uwm.edu.pl;
Renata Pietrzak-Fiećko, renap@uwm.edu.pl, Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności,
Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, www.uwm.edu.pl

Zdrowotne właściwości owoców i warzyw są warunkowane przede wszystkim
zawartością związków bioaktywnych, takich jak związki polifenolowe, karotenoidy,
betalainy czy witamina C.
Celem pracy było określenie oraz porównanie właściwości antyoksydacyjnych
wybranych przecierów owocowo-warzywnych.
Analizą objęto przeciery owocowo-warzywne następujących marek: Bobovita,
Bobofrut, Gerber, Hortex, Dawtona, Freche Freunde. Produkty zakupiono na rynku
olsztyńskim w jednym z supermarketów. W przecierach owocowo-warzywnych
oznaczono aktywność przeciwutleniającą testem DPPH oraz oznaczono zawartość
związków fenolowych ogółem z wykorzystaniem reakcji barwnej przy użyciu
odczynnika Folina-Ciocalteu.
Aktywność antyoksydacyjna w analizowanych przecierach kształtowała się
w zakresie od 25,13±1,13 do 57,54±2,17 µM TE/100 g. Wykazano różnice statystyczne
pomiędzy badanymi przecierami owocowo-warzywnymi (p < 0,05). Najwyższą
zawartość związków polifenolowych odnotowano w przecierze czerwonym C3
(76,41±4,00 mg/100 g) (p < 0,05), co mogło być uwarunkowane obecnością bogatych
w związki fenolowe jabłek i buraków, a także 9% dodatku wiśni. Najniższa
zawartość związków fenolowych została odnotowana w przecierze P1 (53,18±4,05
mg/100 g) (p < 0,05), na co wpływ może mieć mało zróżnicowany skład przecieru.
Widoczne różnice w aktywności antyoksydacyjnej oraz zawartości związków
polifenolowych w badanych przecierach były zależne od gatunku owoców i warzyw
uzupełniających ich skład.

Porównanie właściwości przeciwbakteryjnych miodu spadziowego
oraz proszku otrzymanego poprzez jego suszenie rozpyłowe
Alicja Napiórkowska, alicja_napiorkowska@sggw.edu.pl, Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego, Instytut Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności,
http://wnoz.sggw.pl/; Elżbieta Hać-Szymańczuk, elzbieta_hac_szymanczuk@sggw.edu.pl,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii
i Mikrobiologii Żywności, http://wnoz.sggw.pl/ Kamil Piwowarek, kamil_piwowarek@sggw.edu.pl,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Nauk o Żywności, Katedra Biotechnologii
i Mikrobiologii Żywności, http://wnoz.sggw.pl/
137

XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

Walory miodu jako środka odżywczego i leczniczego znane są od zarania dziejów.
Uważa się, że najcenniejsze właściwości posiada on w postaci nieprzetworzonej.
W ostatnich latach prowadzi się jednak wiele badań dotyczących suszenia
rozpyłowego miodu. Taka postać miodu zwiększa możliwości jego wykorzystania
w przemyśle spożywczym.
Celem pracy była ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej miodu spadziowego
i proszku otrzymanego w wyniku jego suszenia rozpyłowego w temperaturze 50℃
w stosunku do wybranych drobnoustrojów saprofitycznych i patogennych.
Aktywność przeciwbakteryjną miodu i proszku miodowego w postaci roztworów
określano poprzez wyznaczenie minimalnego stężenia hamującego rozwój drobnoustrojów (MIC; µg/cm3) oraz minimalnego stężenia bakteriobójczego (MBC; µg/cm3).
Wyznaczano również wielkość stref zahamowania wzrostu drobnoustrojów z wykorzystaniem metody studzienkowej (mm).
Stwierdzono iż wszystkie roztwory (miód i proszek) hamowały rozwój drobnoustrojów (MIC) wykorzystanych w doświadczeniu. Wykazano także ich właściwości
bakteriobójcze (MBC). Najbardziej oporne na działanie wszystkich roztworów były
bakterie Bacillus subtilis, natomiast najbardziej wrażliwe – bakterie Brochothrix
thermosphacta.
Uzyskane wyniki wskazują, iż proces suszenia rozpyłowego miodu nie powoduje
utraty jego właściwości przeciwdrobnoustrojowych bowiem aktywność przeciwdrobnoustrojowa proszku była porównywalna z aktywnością miodu.

Struktura i funkcje interakcji mikrobiologicznych
w uprawie bioenergetycznych drzew z rodzaju Paulownia
Małgorzata Woźniak, m.wozniak@iung.pulawy.pl, Zakład Mikrobiologii Rolniczej, Instytut
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy; Anna Gałązka,
agalazka@iung.pulawy.pl, Zakład Mikrobiologii Rolniczej, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Jarosław Grządziel, jgrzadziel@iung.pulawy.pl,
Zakład Mikrobiologii Rolniczej, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy
Instytut Badawczy; Magdalena Frąc, m.frac@ipan.lublin.pl, Instytut Agrofizyki im. Bohdana
Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk,

Paulownia ssp. jest niezwykle szybko rosnącym gatunkiem drzewa liściastego
(rodzina Paulowniaceae), który dostosowuje się do różnych warunków glebowych
i klimatycznych. Roślina ta jest jednym z najbardziej popularnych drzew wykorzystywanych w celach bioenergetycznych. Interakcje mikroorganizmów z roślinami
mogą mieć znaczący wpływ na wzrost i rozwój roślin, poprzez zróżnicowane
oddziaływania od pasożytnictwa do symbiozy mutualistycznej. Głównym celem
przeprowadzonych badań była analiza społeczności bakteryjnych i grzybowych
ryzosfery i endosfery gatunku Paulownia elongata x Paulownia fortunei. Mikrobiom
i mykobiom ryzosfery i endosfery został scharakteryzowany za pomocą sekwencjonowania metagenomowego fragmentu genu 16S rRNA (region V3-V4) i regionu
ITS1 na platformie Illumina MiSeq. Potencjalnie korzystny wpływ na drzewa
z rodzaju Paulownia mogą wykazywać bakterie sklasyfikowane m.in. do rodzaju
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Rhizobium, Streptomyces i Sphingobacterium. Natomiast, analiza mykobiomu korzeni
wykazała dominującą obecność patogenów z rodzaju Phytophthora (37,40%),
Plectosphaerella (32%) i Fusarium (9,46%).
Badania finansowano ze środków projektu NCN-Preludium, nr projektu
2016/23/N/NZ9/02157.

Ultra słaba luminescencja
jako potencjalna metoda oceny jakości owoców jabłek
Piotr Nawara, piotr.nawara@urk.edu.pl, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Ultra słaba luminescencja może być uzupełniającą metodą oceny jakości
produktów spożywczych. Według hipotezy F.A. Popp’a jakość żywności naturalnej
może być związana w dużej mierze z charakterystycznym poziomem emisji
fotonów z naturalnych produktów. W badaniach podjęto próbę wykorzystania
ultrasłabej emisji fotonowej do oceny jakości owoców jabłek bez fizycznej
ingerencji (rozdrobnienia). Sprawdzono poziom emisji fotonów z trzech odmian
owoców jabłek tj. Gala, Lobo, Szampion. Do przeprowadzenia pomiarów użyto
stanowiska w Laboratorium Eksperymentalnych Technik Badawczych Surowców
i Produktów Biologicznych, które znajduje się na Wydziale Inżynierii Produkcji
i Energetyki w Krakowie, posiadającą akredytację nr AB 1698, wyposażonego
w stanowisko, służący do rejestracji pojedynczych fotonów w zakresie 20-500
impulsów/min. Z przeprowadzonego eksperymentu dla wybranych odmian owoców
jabłek przy znanych podstawowych parametrach fizycznych odnotowano zróżnicowanie w poziomie emisyjności fotonów.

Wysokoprzepustowe sekwencjonowanie –
jedna technologia, wiele możliwości
Aleksandra Giza, aleksandra.giza@piwet.pulawy.pl, Zakład Analiz Omicznych, Państwowy
Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach, www.piwet.pulawy.pl; Dariusz Wasyl,
wasyl@piwet.pulawy.pl, Zakład Analiz Omicznych, Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB
w Puławach, www.piwet.pulawy.pl

Wysokoprzepustowe sekwencjonowanie (HTS) jest uniwersalnym narzędziem
umożliwiającym analizy genomów: ludzi, zwierząt, roślin i mikroorganizmów oraz
poznanie składu bioty próbki środowiskowej. Istnieje kilka różnych odmian tej
technologii.
Sekwencjonowanie genomowe (WGS) polega na odczytaniu sekwencji całego
genomu badanego organizmu. Metodę stosuje się głównie w genetyce mikroorganizmów. Jest przydatna w dochodzeniach epidemiologicznych i higienie żywności.
Umożliwia identyfikację bakterii oraz szczegółową analizę ich genomów.
Celowane sekwencjonowanie (TS) polega na wyodrębnieniu z materiału
genetycznego i sekwencjonowaniu regionów genów istotnych dla celów analitycznych. Jedną z odmian techniki jest sekwencjonowanie egzomowe, które dotyczy
regionów kodujących w genomie człowieka. TS jest stosowane np. w diagnostyce
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lub ocenie predyspozycji do rozwoju chorób genetycznie uwarunkowanych lub do
analizy zmienności wirusów.
Metagenomika z kolei umożliwia analizę składu genetycznego organizmów
obecnych w próbce środowiskowej (np. wody, kału, ścieków, żywności). Analiza
mikrobiomu próbki może stanowić czynnik prognostyczny rozwoju niektórych
chorób ludzi i zwierząt.
HTS jest narzędziem uniwersalnym, lecz aby w pełni wykorzystać jego potencjał
i uzyskać satysfakcjonujące rezultaty należy określić cel badań oraz wybrać
odpowiednie podejście.
PIWet-PIB w pełni wykorzystuje potencjał tego uniwersalnego narzędzia w celu
charakterystyki epidemiologicznej patogenów bakteryjnych (Salmonella, Listeria)
i wirusowych (AIV, SARS-CoV-2, ASFV), jak również metataksonomicznych i metagenomicznych badań bioty zwierząt i środowiska.

Występowanie drobnoustrojów z rodzaju Clostridium
w przetworzonym białku owadzim
Tomasz Grenda, tomasz.grenda@piwet.pulawy.pl, Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut
Weterynaryjny-PIB, www.piwet.pulawy.pl; Magdalena Goldsztejn, magdalena.kozak@piwet.pulawy.pl,
Zakład
Higieny
Pasz,
Państwowy
Instytut
Weterynaryjny-PIB;
Nina
Kozieł,
nina.koziel@piwet.pulawy.pl, Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny-PIB;
Krzysztof Kwiatek, kwiatekk@piwet.pulawy.pl, Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut
Weterynaryjny-PIB

Celem pracy była ocena poziomu zanieczyszczenia przez Clostridium spp.
przetworzonego białka owadziego (IPAP). Próbki IPAP pozyskiwano z owadów
hodowlanych, tj. z mącznika młynarka (Tenebrio molitor) i muchy czarnej (Hermetia
illucens). W ramach doświadczenia określono różnice statystyczne pomiędzy
poziomami Clostridium spp. w mieszankach paszowych bez dodatku oraz z dodatkiem
IPAP. Próbki oraz izolaty bakteryjne poddawano analizie przy zastosowaniu metod
hodowlanych, biologii molekularnej, tj. PCR, real-time PCR oraz sekwencjonowania
amplikonów. Metody te umożliwiły charakterystykę 16S rDNA szczepów z rodzaju
Clostridium, a także detekcję genów warunkujących produkcję toksyn botulinowych
(ntnh i bont).
Otrzymane wyniki wskazały na istotny statystycznie wzrost zanieczyszczenia
przez Clostridium spp. mieszanek paszowych z dodatkiem IPAP. W jednej z próbek
stwierdzono występowanie genów ntnh i bont/D, warunkujących produkcję toksyny
botulinowej typu D. Analiza 16S rDNA wykazała obecność szczepów genetycznie
podobnych do gatunku C. botulinum.
Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo mikrobiologiczne IPAP i poszerzanie możliwości
jego wykorzystania w paszach, zasadne wydaje się przeprowadzenie kompleksowej
oceny ryzyka, potencjalnego przeniesienia patogennych Clostridium spp. do
mieszanek paszowych dla zwierząt gospodarskich.
Badania sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
w ramach projektu: GOSPOSTRATEG 1/385141/16/NCBIR/2018.
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Zastosowanie alternatywnego rozwiązania
w walce z kokcydiozą u kurcząt brojlerów
Karolina Fabia, fabia.karolina@ekoplon.pl, Centrum Badawczo-Rozwojowe Ekoplon sp. z o.o.
sp. k., www.ekoplon.pl; Dariusz Wolski, wolski.dariusz@ekoplon.pl, Centrum Badawczo-Rozwojowe
Ekoplon sp. z o.o. sp. k., www.ekoplon.pl; Sylwia Szymańczyk, sylwia.szymanczyk@up.lublin.pl,
Katedra Fizjologii Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, www.up.lublin.pl

Kokcydioza, jedna z najbardziej powszechnych chorób jelit u drobiu wywoływana
przez pierwotniaki Eimeria spp., nieustannie stanowi istotny problem w produkcji
drobiarskiej. Najczęściej stosowaną metodą zabezpieczenia drobiu przed kokcydiozą
jest dodawanie chemioterapeutyków do mieszanek paszowych. Od wielu lat przedmiotem badań jest poszukiwanie alternatywnych środków mających zapobiegać tej
jednostce chorobowej. Duże nadzieje, wiąże się ze stosowaniem ziół oraz ich
ekstraktów, a także pre- i probiotyków. Celem podjętych badań było określenie
efektywności działania preparatu zawierającego mieszankę ziół oraz ich ekstraktów
w połączeniu z probiotykiem w przeciwdziałaniu rozwoju oocyt Eimeria ssp. bez
stosowania klasycznych chemioterapeutyków. Badanie przeprowadzono na 8000
kurcząt rzeźnych linii Ross 308. Ptaki utrzymywano w standardowych warunkach
chowu fermowego do 42. dnia życia. Ocenie podlegały parametry zootechniczne
między innymi: FCR, EWW, wskaźnik śmiertelności kurcząt, a także wskaźniki
zdrowotne: badanie OPG, czy też HTS. Otrzymane wyniki dowiodły, że kurczęta
żywione paszą z dodatkiem ziół cechowały się niższymi wartościami wskaźnika
wykorzystania paszy i mniejszą śmiertelnością, jak również wyższą końcową masą
ciała. Wskazuje to na możliwość efektywnego zastosowania w mieszankach
paszowych ziół i ich ekstraktów w połączeniu z probiotykiem, jako alternatywy dla
kokcydiostatyków bez pogorszenia wyników produkcyjnych kurcząt brojlerów.

Zastosowanie metod miareczkowania Karla Fischera do oceny
zawartości wody w liofilizowanych produktach leczniczych
weterynaryjnych immunologicznych (IWPL)
Ilona Materek, ilona.materek@piwet.pulawy.pl, Zakład Farmacji Weterynaryjnej, Państwowy
Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, www.piwet.pulawy.pl; Ewa Borzym,
eewa.borzym@piwet.pulawy.pl, Zakład Farmacji Weterynaryjnej, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, www.piwet.pulawy.pl

Optymalizacja metody miareczkowania Karla Fischera do oceny zawartości wody
w liofilizowanych immunologicznych weterynaryjnych produktach leczniczych (IWPL)
Metoda liofilizacji jest coraz częściej stosowana w technologii postaci produktów
leczniczych. W szczególności podlegają jej farmaceutyki, które są nietrwałe
w postaci ciekłej (np. zawierające antygeny). Po procesie liofilizacji, w produktach
leczniczych pozostaje pewna ilość wody resztkowej (ok. 0,5-5,0%), którą należy
oznaczać i monitorować w celu zapewnienia kontroli ich jakości. Zawartość wody
szczątkowej jest jednym z krytycznych parametrów oceny stabilności liofilizo141
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wanych immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych (IWPL).
Bezpośrednio wpływa ona nie tylko na wygląd, ale również na moc, skuteczność
oraz okres ich przydatności.
Obecnie, do oznaczenia zawartości wody szczątkowej w farmaceutykach zazwyczaj
stosowane są metody miareczkowe Karla Fischera (kulometryczna oraz wolumetryczna). Są to metody zalecane przez Farmakopeę Europejską. W miareczkowaniu
Karla Fischera zawartość wody szczątkowej w próbce oblicza się na podstawie jodu
zużytego w celu osiągnięcia punktu końcowego miareczkowania.
Celem badań jest optymalizacja metod miareczkowania Karla Fischera do oceny
zawartości wilgotności szczątkowej w liofilizowanych IWPL.

Zastosowanie opatrunku typu hydrokoloidowego
u jeża pigmejskiego – studium przypadku
Anna Wilczyńska, anna.wilczynska@up.lublin.pl, Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób
Zakaźnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, https://www.up.lublin.pl; Michał Wójcik,
emichalwojcik@umlub.pl, Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytet Medyczny
w Lublinie, https://www.umlub.pl; Agata Przekora, agataprzekorakusmierz@umlub.pl, Katedra
i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, https://www.umlub.pl;
Sylwia Sajdak, sylwiasajdak@gmail.com, Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych,
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, https://www.up.lublin.pl; Łukasz Adaszek,
lukasz.adaszek@up.lublin.pl, Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych, Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie, https://www.up.lublin.pl

Leczenie trudno gojących się ran przy użyciu opatrunków hydrokoloidowych
w medycynie ludzkiej jest stosowane z dużym powodzeniem. Wykorzystywane są
one głownie na rany wysiękowe np. odleżyny, oparzenia i rany pooperacyjne.
W medycynie weterynaryjnej tego typu opatrunki również są wykorzystywane
do leczenia podobnego typu ran, aczkolwiek u zwierząt częściej w miejscu uszkodzenia dochodzi do zakażenia, co w znacznym stopniu utrudnia gojenie się ran oraz
zmusza lekarzy weterynarii do ogólnego stosowania antybiotyków. U większości
pacjentów weterynaryjnych rany goją się poprzez ziarninowanie wiele tygodni
pozostawiając bliznę, a właściciele często narzekają na długotrwałą terapię niezbędną
do pełnego powrotu zwierzęcia do zdrowia.
Do Ambulatorium Drobnych Ssaków Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
zgłosili się właściciele z jeżem pigmejskim który 10 dni wcześniej przeszedł zabieg
enukleacji. Z powodu rozdrapania przez zwierzę szwów i braku kontynuacji antybiotykoterapii rana pooperacyjna uległa poważnemu zakażeniu. Stan zwierzęcia był
bardzo zły w związku z czym zdecydowano się na zastosowanie alternatywnej metody
leczenia która polegała na wykonaniu sączka z opatrunku typu hydrokoloidowego
zawierającego gentamycyne. Umożliwiło to osuszenie rany, dłuższe uwalnianie
antybiotyku w miejscu zakażenia oraz rzadsze wymiany sączka niż w przypadku
zastosowania standardowego leczenia.
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Dzięki zastosowanemu leczeniu po 5 dniach, oczodół wypełnił się w 50% zdrową
tkanką oraz ustąpiły objawy zakażenia, co pozwoliło na zszycie rany na głucho. Po
7 dniach doszło do pełnego wygojenia się rany.
Użyty opatrunek powstał przy wsparciu finansowym udzielonym przez Narodowe
Centrum Nauki (NCN) w Polsce w ramach grantu OPUS 16 nr UMO-2018/31/B/
ST8/00945 oraz częściowo w ramach działalności statutowej UM (DS3/2020).

Zastosowanie sekwencjonowania genomowego
w epidemiologii Salmonella enteritidis
Magdalena Zając, magdalena.zajac@piwet.pulawy.pl, Zakład Mikrobiologii, Państwowy
Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, www.piwet.pulawy.pl; Magdalena
Skarżyńska, magdalena.skarzynska@piwet.pulawy.pl, Zakład Mikrobiologii, Państwowy Instytut
Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy; Dariusz Wasyl, wasyl@piwet.pulawy.pl,
Zakład Analiz Omicznych, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Infekcje wywołane przez pałeczki Salmonella stanowią poważny problem epidemiologiczny i ekonomiczny na całym świecie. Salmonella enteritidis jest serowarem
najczęściej wykrywanym w badaniu salmonelloz u ludzi. W 2015 roku odpowiadał
on za ponad 83% wszystkich przypadków zachorowań w Polsce. W październiku
2016 roku EFSA i ECDC opublikowały raport opisujący ognisko epidemiologiczne obejmujące przypadki odnotowane w kilku krajach UE, wywołane przez S. enteritidis,
których źródłem były najprawdopodobniej jaja importowane z Polski. Strona Polska
została poproszona o przeprowadzenie dochodzenia epidemiologicznego w celu
ustalenia źródła zakażonych jaj. Z podejrzanych ferm pobrano próbki, w których
stwierdzono S. enteritidis. Uzyskane izolaty przesłano do PIWet-PIB, gdzie wykonano
sekwencjonowanie genomowe a uzyskane genomy poddano analizie przy użyciu
narzędzi bioinformatycznych.
Przeprowadzona analiza wykazała, iż wszystkie izolaty należały do ST11.
Porównanie do 3 sekwencji genomów referencyjnych uzyskanych z ogniska epidemicznego metodą SNP (polimorfizm pojedynczego nukleotydu) wykazało, że
badane izolaty reprezentowały 3 grupy filogenetyczne, z których 2 wykazały
pokrewieństwo z sekwencjami referencyjnymi. Potwierdzono, że S. enteritidis
wyizolowana z jaj i stad kur niosek odpowiadała za wywołanie salmonellozy wśród
ludzi. Uzyskane wyniki dowiodły, że sekwencjonowanie genomowe oraz analiza
metodą SNP są skutecznymi metodami, które można wykorzystać w dochodzeniach
w ogniskach epidemicznych.

Zastosowanie techniki Rapid Evaporative Ionization Mass
Spectrometry (REIMS) w analizie żywności
Ewelina Patyra, ewelina.patyra@piwet.pulawy.pl, Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut
Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach; Gaud Dervilly-Pinel,
gaud.dervilly@oniris-nantes.fr, LABERCA – Laboratory of Food Contaminants and Residue
Analysis, École Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l'Alimentation Nantes-Atlantique,
Nantes, Francja, Bruno Le Bizec, bruno.lebizec@oniris-nantes.fr, LABERCA – Laboratory of
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Food Contaminants and Residue Analysis, École Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de
l'Alimentation Nantes-Atlantique, Nantes, Francja; Yann Guitton, yann.guitton@onirisnantes.fr, LABERCA - Laboratory of Food Contaminants and Residue Analysis, École Nationale
Vétérinaire, Agroalimentaire et de l'Alimentation Nantes-Atlantique, Nantes, Francja; Krzysztof
Kwiatek, kwiatekk@piwet.pulawy.pl, Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Technika REIMS dotychczas stosowana była głównie w medycynie, gdzie umożliwiała charakterystykę tkanki w czasie rzeczywistym poprzez analizę aerozolu
uwalnianego w trakcie cięcia elektrochirurgicznego. Sprzężenie technologii REIMS
z elektrochirurgią do diagnostyki tkanek jest znane jako inteligentny nóż „iKnife”.
Zasada tej metody polega na jednoczesnym cięciu z użyciem prądu wysokiej
częstotliwości, dzięki czemu uszkodzona tkanka ulega szybkiemu odparowaniu
termicznemu i poddawana jest bezpośredniej analizie na spektrometrze masowym.
Metoda wykorzystywana była m.in. do analizy zmian nowotworowych. Jej zastosowanie pozwalało na rozróżnienie profili lipidomicznych pomiędzy tkankami zdrowymi,
a tkankami ze zmianami nowotworowymi na podstawie widm masowych.
Możliwości analityczne technologii REIMS z sali chirurgicznej naukowcy próbują
przenieść do badań laboratoryjnych jako szybką metodę skriningową do stwierdzania zafałszowań żywności pochodzenia zwierzęcego lub nielegalnego stosowania
leków weterynaryjnych.
REIMS jak wspomniano określa profil lipidowy tkanki poprzez jej elektrokoagulację, a następnie charakterystykę na qTOF-MS. Analiza tkanki trwa kilka
sekund, a otrzymane wyniki są przydatne m.in. do identyfikacji gatunkowej lub
badania zafałszowań żywności. Technika ta została zastosowana również do
analizy tkanek zwierząt rzeźnych w celu wykrycia obecności substancji zakazanych
w chowie zwierząt takich jak raktopamina czy selektywne modulatory receptora
androgenowego.

Zróżnicowanie genetyczne izolatów Diaporthe eres
z wybranych roślin sadowniczych na podstawie kilku loci
Barbara Abramczyk, babramczyk@iung.pulawy.pl, Zakład Mikrobiologii Rolniczej, Instytut
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, www.iung.pl;
Anna Marzec-Grządziel, Zakład Mikrobiologii Rolniczej, Instytut Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, www.iung.pl; Wiesław Oleszek,
Zakład Biochemii i Jakości Plonów, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy
Instytut Badawczy w Puławach, www.iung.pl

Grzyby z rodzaju Diaporthe (anamorfa Phomopsis) występują na całym świecie
zasiedlając wiele gatunków roślin. Udowodniono również ich uzdolnienia patogeniczne w stosunku do roślin sadowniczych. Przez wiele dekad identyfikacja
gatunkowa Diporthe była w dużej mierze odnoszona do rośliny gospodarza, co
w konsekwencji doprowadziło do pewnego zamieszania w nazewnictwie i taksonomii
tych grzybów. Obecnie wiadomo, że rodzaj Diaporthe posiada szeroki zakres roślin
gospodarzy, a także wykazuje znaczną zmienność cech fenotypowych w obrębie
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gatunku. Zatem dane molekularne w połączeniu z morfologią są niezbedne do
poprawnej identyfikacji tych grzybów.
W badaniach własnych przprowadzonych w latach 2010-2012 pozyskano po raz
pierwszy w Polsce izolaty Diaporthe eres z pędów różnych gatunków drzew owocowych. Opisano ich morfologię, wymagania życiowe, a także określono czynniki
ograniczające ich wzrost i rozwój. W obecnych badaniach, które są kontynuacją
wcześniejszych analiz, wykorzystano sekwencje ITS, TEF, TUB i CAL w celu zróżnicowania genetycznego izolatów Diaporthe eres. Ponadto, na podstawie otrzymanych
wyników wytypowano również szczepy do dalszych badań biochemicznych, które
posłużą do określenia profilu metabolicznego badanego gatunku.
Badania są finansowane w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki
Nr 2016/21/N/NZ9/01526 pt. „Charakterystyka metabolitów wydzielanych przez
Phomopsis prunorum, nowego w warunkach Polski patogena roślin sadowniczych
oraz jego identyfikacja molekularna”.

OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH
Aksjologiczne aspekty prawa człowieka do pracy
Mateusz Hypiak, mateusz.hypiak@kul.pl, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, www.kul.pl

Pracownicze prawa człowieka (jak i prawa człowieka jako całość), rozpatrywane
jako kategoria normatywna, stanowią pewien zbiór norm postępowania, które zostały
przyjęte ze względu na istnienie pewnych ogólnych, uniwersalnych i ponadczasowych
wartości. W związku z tym, celem niniejszego wystąpienia było spenetrowanie
aksjologicznych motywów przemawiających za normatywizacją pracowniczych
praw człowieka, w tym najważniejszego spośród tych, czyli prawa do pracy. W toku
wywodu analizie poddano przesłanki o charakterze religijnym (głównie papieskie
nauczanie społeczne, w szczególności poglądy św. Jana Pawła II), jak również
ekonomicznym (szczególnie w zakresie tzw. „towarowej koncepcji pracy”).
Przeprowadzona analiza wykazała, iż w różnych dziedzinach nauk występują różne
spojrzenia na pracę ludzką. Praca w wymiarze etycznym skupia się na człowieku
pracującym, zaś w wymiarze ekonomicznym koncentruje się na aspektach finansowych, pozostawiając pracownika poza zakresem swojego zainteresowania.
Zdaniem Autora nie ma błędu w odmiennych podejściach różnych nauk do pracy.
Zapewnia to bowiem wielokierunkowe podejście do przedmiotowej problematyki,
a to z kolei jest stymulantem życia społeczno-gospodarczego.

Analiza wpływu na środowisko rozwiązania parkingowego pionowego
Adam Gorzkowski, adamgor722@student.polsl.pl, Wydział Organizacji i Zarządzania,
Politechnika Śląska; Agnieszka Michalska, agnimic559@student.polsl.pl, Wydział Organizacji
i Zarządzania, Politechnika Śląska; Alicja Ziółkowska, aliczio530@student.polsl.pl, Wydział
Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska
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Usytuowanie przestrzenne parkingów oraz umiejętne zarządzanie nimi stanowi
jeden z ważnych elementów wpływających na jakość życia mieszkańców dużych
miast. Coraz większe zapotrzebowanie na miejsca parkingowe jest wynikiem wzrostu
liczby samochodów w przestrzeni publicznej, a także nowych obiektów mieszkalnych oraz użytkowych. Jednym z rozwiązań przedstawionego problemu są pionowe
parkingi, które zajmują mniej przestrzeni użytkowej w porównaniu do klasycznych –
wertykalnych parkingów. Wstępnie przeprowadzone badania literaturowe dotyczące
stosowanych rozwiązań parkingowych wykazały, że w europejskiej przestrzeni
miejskiej, parkingi pionowe są rzadko budowane, a ich wpływ na środowisko nie
został dokładnie zbadany. W odpowiedzi na tak postawioną tezę zrealizowany został
projekt badawczy, którego celem była analiza wpływu na środowisko rozwiązania
parkingowego pionowego. W tym celu wykorzystano technikę LCA (ang. life cycle
assessment). Ocena cyklu życia (LCA,) to narzędzie do oceny potencjalnego wpływu
na środowisko w całym cyklu życia produktu, tj. od pozyskania zasobów naturalnych, poprzez etap produkcji i użytkowania, aż po zarządzanie odpadami, w tym
utylizację i recykling.

Analiza zakresu ujawnień dotyczących przychodów i kosztów
z tytułu odsetek w bankach notowanych na GPW
Bożena Bobak, bozena016@interia.eu, Koło Naukowe Rachunkowości, Instytut Zarządzania,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, https://uek.krakow.pl/; Krystian Boczniewicz,
krystian.boczniewicz@gmail.com, Koło Naukowe Rachunkowości, Instytut Zarządzania,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, https://uek.krakow.pl/

Szczególna rola banków w systemie finansowym sprawia, że są one zobowiązane
do nadzwyczajnej transparentności, a oczekiwania odbiorców co do tego rosną
w czasach kryzysu finansowego. W związku z tym pojawia się kwestia porównywalności danych. Sprawozdania finansowe banków sporządzone na podstawie
MSSF/MSR mogą znacznie różnić się między sobą zakresem oraz szczegółowością
ujawnionych informacji. W niniejszej prezentacji została przedstawiona analiza
i porównanie zakresu ujawnień w sprawdzaniach finansowych dwóch banków
notowanych na GPW, skupiając się na pozycji przychodów i kosztów z tytułu odsetek.
Celem prezentacji jest wskazanie i omówienie różnic w ujmowaniu pozycji dotyczących odsetek, jako pozycji, która jest charakterystycznym elementem sprawozdania finansowego banku i nie występuje w tak rozbudowanej postaci w sprawozdaniach finansowych innych jednostek. Aby ten cel osiągnąć, scharakteryzowano sprawozdawczość finansową banków, przedstawiono jej budowę według
przepisów polskich i międzynarodowych, a także przeanalizowano strukturę oraz
wielkości przychodów i kosztów z tytułu odsetek ujawnionych w sprawdzaniach
badanych banków. Porównano również zakres ujawnień obu banków i wskazano
znaczące różnice w sposobie ujawniania informacji o odsetkach, a następnie poddano
ocenie zmienność badanych pozycji w poszczególnych latach. Wykorzystano metodę
studiów literaturowych, analizy treści oraz porównawczą, do której posłużyły
sprawozdania finansowe wybranych banków.
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Aspekty prawno-kryminologiczne przestępstwa handlu ludźmi
Ewelina Dagmara Mogielnicka, haylin1216@gmail.com, absolwent Uniwersytetu w Białymstoku

Handel ludźmi nie bez powodu nazywa się w literaturze mianem współczesnego
niewolnictwa. Tak jak niewolnictwo w starożytności, tak i dziś handel ludźmi
występuje na wszystkich kontynentach. Na przestrzeni lat zmieniło się postrzeganie przez społeczeństwo kwestii zniewalania człowieka i traktowania go jak
przedmiot własności. Niestety wciąż, społeczeństwo musi mierzyć się z ogromnym
zagrożeniem integralności i wolności jednostki ludzkiej – ogromnym międzynarodowym biznesem przejawiającym się w różnych, coraz to bardziej pomysłowych postaciach.
Niniejsze wystąpienie ma na celu przybliżenie zjawiska handlu ludźmi, będącego
poważnym przestępstwem, naruszającym jedno z podstawowych praw człowieka,
czyli prawo do wolności. Postanowiono ten temat przedstawić w ujęciu kryminologicznym, omawiając najważniejsze zagadnienia związane z handlem ludźmi, takie
jak jego definicja, przyczyny, skutki oraz formy, a także przypuszczalna skala tego
zagrożenia, jak również wskazując sposoby jego zwalczania i przeciwdziałania.
Przytoczono także krótkie przykłady, obrazujące jak handel ludźmi wygląda nie
tylko w teorii, ale i w praktyce.

Badanie wpływu izolacji związanej z koronawirusem na jakość życia,
w tym jakość studiowania, studentów Politechniki Śląskiej
Patrycja Kwosek, patriziarucinski@onet.eu, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania,
www.polsl.pl; Sandra Hausmann, sandrahausmann6@gmail.com, Politechnika Śląska, Wydział
Organizacji i Zarządzania, www.polsl.pl; Viktoria Barucha, viktoria.barucha@gmail.com,
Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, www.polsl.pl; Gabriela Moczydłowska,
gabolins97@gmail.com, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania, www.polsl.pl;
Grzegorz Niekrasz, 96grzesiek96@gmail.com, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji
i Zarządzania, www.polsl.pl

Przeprowadzono badania na temat wpływu izolacji związanej z koronawirusem
na jakość życia, w tym jakość studiowania, studentów Politechniki Śląskiej.
Celem zespołu projektowego było zbadanie i przedstawienie wpływu izolacji na
jakość życia na przykładzie studentów Politechniki Śląskiej, w tym jakość studiowania
w trybie zdalnym podczas epidemii COVID-19, a także jakie zmiany nastąpiły
w związku z sytuacją epidemiologiczną. Dzięki badaniom przeprowadzonym za
pomocą ankiety uzyskano wyniki potrzebne do oceny stanu faktycznego. Wykazano, że
izolacja studentów podczas epidemii w mniejszym stopniu wpłynęła na np. warunki
życia, natomiast w większym stopniu na jakość studiowania, relacje społeczne
i dobrostan psychiczny. Analiza wyników ankiety wykazała ponadto, że nauka
zdalna i brak bezpośrednich kontaktów osobistych wymuszone przez konieczność
izolacji w czasie epidemii znacznie wpłynęła na zdrowie i stan psychiczny studentów.
Postawione pytania brzmiały:
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1. Jak izolacja wpłynęła na jakość życia codziennego studentów Politechniki
Śląskiej podczas epidemii koronawirusa?
2. Jak izolacja wpłynęła na jakość studiowania zdalnego podczas epidemii
koronawirusa?
3. Jak zmieniło się studiowanie w czasie panującej epidemii SARS-CoV-2?
Szczegółowe wyniki zostały opisane i zaprezentowane za pomocą wykresów.

Celebrytyzacja polityki na przykładzie strategii medialnej
w polskiej parlamentarnej kampanii wyborczej
Wojciech Jakubowski, wojciech.jakubowski@radiokrakow.pl, Instytut Dziennikarstwa, Uniwersytet
Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Celebrytyzacja polityki to zjawiska stosunkowo nowe w politologii i medioznawstwie, wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie zjawisko to
nabrało na sile w przeciągu ostatnich lat. We współczesnym świecie to właśnie
media kreują rzeczywistość. Są niezbędnym narzędziem dla uprawiających czynną
politykę do komunikacji ze społeczeństwem. To dzięki mediom, tym tradycyjnym –
prasa, radio, telewizja, ale w coraz większym stopniu, – nowym mediom – Internetowi,
portalom społecznościowym, komunikatorom – obywatele (wyborcy) mają możliwość
obserwowania świata polityki w niespotykanych dotąd rozmiarach. Poznają nie
tylko poglądy, sposób wysławiania czy ubioru w „pracy”, ale równie mocno,
wchodzą w prywatne życie polityków. Poznają ich domy (mieszkania) rodzinę,
upodobania daleko sięgające poza świat polityki. Praca analizuje zjawisko
w kontekście wyborów parlamentarnych w Polsce w 2019 r. W celu zbadania zjawiska
celebrytyzacji polityki zostało przeprowadzone badanie ankietowe, i wywiady
a także analiza strategii medialnej Moniki Bętkowskiej, startującej do Sejmu z listy
Prawa i Sprawiedliwości w wyborach w 2019 roku w okręgu nr 13 – Kraków. Celem
badania było znalezienie odpowiedzi na pytanie: czy obecnie mało znani
kandydaci, nie mający dostępu do mediów, w ogóle mają szansę na zaistnienie
w mediach i polityce.

Dodatek stażowy wypłacany za okres choroby a ustalanie podstawy
wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Bogdan Bukowczyk

Celem pracy było przedstawienie rozbieżności przy ustalaniu podstawy wymiaru
dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W obiegu prawnym funkcjonują dwa
odmienne sposoby obliczania podstawy wymiaru popularnej trzynastki.
Pierwszy sposób ustalania podstawy wymiaru trzynastki wynikający z przepisów
ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym związku z § 6 pkt 7 i § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego..., wg którego z podstawy wymiaru
trzynastki należy wyłączyć wszystkie składniki, które podlegają wypłacie w okresie
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niezdolności do pracy. W związku z tym dodatek stażowy wypłacany za czas choroby
podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Drugi sposób ustalania podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego
wynika ze stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.01.2010 r.,
według którego dodatek za wieloletnią pracę przysługujący za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie
powinien być w całości uwzględniony w podstawie wymiaru trzynastki.
Funkcjonowanie dwóch odmiennych sposobów ustalania podstawy dodatkowego
wynagrodzenia rocznego powodowało liczne komplikacje i nieporozumienia w trakcie
kontroli w jednostkach sfery budżetowej.
W związku z nową opinią Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 16.02.2021 r., wg
której dodatek za wieloletnią pracę wypłacony za okres choroby nie powinien być
wliczany do podstawy wymiaru dodatkowego wynagrodzenia rocznego, można
mieć nadzieję, że będzie wreszcie jasność sytuacji i wszyscy będą zgodni, która
wykładnia w zakresie ustalania podstawy wymiaru trzynastki jest prawidłowa.

Działalność Powiatowych Urzędów Pracy w miastach na prawach
powiatu województwa dolnośląskiego – przegląd działań
wspierających przedsiębiorcze kobiety w czasach COVID-19
Agata Buczak, agatabuczak@gmail.com, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra
Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej, www.ue.wroc.pl

Rok 2020 zapisał się w społecznej pamięci jako czas pełen wyzwań: ekonomicznych, gospodarczych, politycznych i społecznych. Wszystko za sprawą panującej
epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, która wymusiła szereg ograniczeń, a w przestrzeni
publicznej najczęściej odmieniano słowo „lockdown”. Wszystkie te zjawiska wywarły
ogromny wpływ na szerokorozumianą i wielowymiarową przedsiębiorczość tak
wyraziście charakteryzującą różne fazy rozwoju gospodarczego.
Celem przygotowanego opracowania było ukazanie działalności powiatowych
urzędów pracy (PUP) w czasie trwającej pandemii COVID-19, ze szczególnym
uwzględnieniem ofert mających wspomóc przedsiębiorczą działalność kobiet.
Eksploracją objęto urzędy w czterech miastach na prawach powiatu województwa
dolnośląskiego: Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu, Wrocławiu. Pod pojęciem
„przedsiębiorcze kobiety” przyjęto kobiety zakładające i już prowadzące działalność
gospodarczą na terenie w/w miast w roku 2020. Przegląd ofert wsparcia PUP oparty
został na analizie: raportów zamieszczonych na stronach internetowych omawianych instytucji otoczenia biznesu, ogólnodostępnych zestawieniach danych GUS.
Podjęto wnioski: w 2020 r. PUP z czterech omawianych miast oferowały
zdywersyfikowane, względem swojej lokalizacji, sposoby wsparcia przedsiębiorców
oraz pomoc wynikającą, m.in. z realizacji programu „Tarcza Antykryzysowa
COVID-19”; nie sformułowały propozycji dedykowanych wyłącznie przedsiębiorczym kobietom – zasada równości szans i niedyskryminacji.
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Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju
kluczem do dobrostanu człowieka XXI wieku
Aneta Rogalska-Marasińska, anetarm@yahoo.com, Zakład Pedagogiki Porównawczej, Katedra
Teorii Wychowania, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki, www.wnow.uni.lodz.pl

Celem wystąpienia jest zaprezentowanie rozważań na temat edukacji na rzecz
zrównoważonego rozwoju (EZR) w relacji do możliwości, jakie przynosi ona
człowiekowi, dążącemu do dobrostanu w wymiarze jednostkowym i społecznym.
Przyjmowanie postawy, dzięki której człowiek doświadcza poczucia spełnienia
i przeżywa humanistyczną satysfakcję i dumę ze swoich osiągnięć i czynów, stanowi
sedno koncepcji ZR. Celem i obszarem zazębiających się wymiarów ZR jest więc
właśnie dobrostan.
Człowiek, który deklaruje sprzeciw wobec wyniszczających środowisko jego
życia praktyk i podejmuje działania na rzecz jego kluczowej zmiany i odnowy, tj.
naprawy tego, co zostało zdegradowane, odbudowy tego, co zrujnowano, odrodzenia
tego, co niemalże unicestwiono, to człowiek o szerokich horyzontach, głębokiej
moralności i wysokim poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, w tym
przyszłe pokolenia.
Kształtowanie takich przyzwoitych jednostek, które jednocześnie stałyby się
„motorem” powszechnej zmiany, jest pilnym wyzwaniem dla EZR.
Można więc sformułować pytanie „Jak koncepcje dobrostanu wpływają na
realizacje EZR?”
W celu uzyskania odpowiedzi oraz poszukując dróg i przesłanek formowania
człowieka odpowiedzialnego i zrównoważonego, ujęcia dobrostanu „nałożono” na
cztery filary ZR: przyrodę, kulturę, społeczeństwo i gospodarkę. Konfrontacja ta
miała na celu stworzenie struktury pojęć, w szczególności dotyczącej kategorii
wartości i postaw, by odnaleźć możliwy klucz kształtowania człowieka XXI w.

Etiologia zjawiska zaginięć osób
Patrycja Mencel, patrycja.mencel@uwr.edu.pl, Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa,
Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski, https://prawo.uni.wroc.pl/

Statystyki policyjne odnotowują rocznie na terenie Polski ok. 18 tysięcy zaginięć.
Bez wątpienia zaginięcia osób to ogromny problem społeczny. Analiza czynników
wpływających na skalę zaginięć pozwala stwierdzić, że są one zazwyczaj powiązane
z wiekiem osób zaginionych. Wśród przyczyn zjawiska wymienia się m. in. ucieczki
z domu, świadome zerwanie kontaktu z otoczeniem, wypadki losowe, różnego
rodzaju choroby, porwania, handel ludźmi, czy zabójstwa. Ustalenie prawdopodobnej
wersji zdarzenia na podstawie zawiadomienia o zaginięciu osoby jest niezwykle
istotnym elementem systemu poszukiwania osób zaginionych. Praktyka działań
Policji wskazuje, że istnieją okoliczności składania zawiadomienia o zaginięciu
osoby, które mogą naprowadzić śledczych na przyjęcie prawdopodobnej hipotezy.
Celem wygłoszenia referatu jest przedstawienie problemu oraz wskazanie przyczyn
wpływających na jego skalę. Podkreślić bowiem należy, że analiza etiologii zjawiska
może mieć ogromne znaczenie w przeciwdziałaniu zaginięciom.
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Filozofia prawa ochrony środowiska – zagadnienia podstawowe
Bartosz Rakoczy, rakoczy_bukowski_kanc@wp.pl, Wydział Prawa Ochrony Środowiska
i Publicznego Prawa Gospodarczego

Zagadnienia styku filozofii z prawem nie są niczym nowym w nauce. Jak pisał
Z. Ziembiński „styk ten przybiera różną postać, biorąc pod uwagę określony dział
filozofii, przy czym prawo styka się z filozofią w największym zakresie na płaszczyźnie aksjologii”. Podejmowane jednak ogólne rozważania w zakresie styku prawa
z filozofią nie są zadowalające, jeżeli chodzi o szczególne gałęzie, działy i dziedziny
prawa. Okazuje się bowiem, że relacje te zachodzą różnie, w zależności od poszczególnych gałęzi, działów i dziedzin prawa.
Prawo ochrony środowiska jest bez wątpienia tą dyscypliną prawniczą,
w ramach której kwestie filozoficzne odgrywają bardzo istotną rolę. Najbliżej prawu
ochrony środowiska do ekofilozofii oraz filozofii przyrody, przy czym wspólnym
przedmiotem badań jest środowisko.
Proponowana praca ma na celu dokonanie ogólnego zarysu problematyki ze
wskazaniem, w jaki sposób filozofia wpływa i kształtuje prawo ochrony środowiska
oraz co prawo ochrony środowiska kształtując normy prawne może wykorzystać
sięgając do filozofii.

Funkcje prasy sandomierskiej na przykładzie „Ucha Igielnego”
i „Sandomierskiej Strefy”
Joanna Mikosz, joanna.mikosz@filologia.uni.lodz.pl, Uniwersytet Łódzki

Celem pracy była prezentacja sandomierskich periodyków: „Sandomierskiej
Strefy” i „Ucha Igielnego” oraz określenie pełnionych przez nie funkcji. Badania
mają charakter pionierski. Nigdy wcześniej tytuły nie były przedmiotem refleksji
naukowej, której wyniki opublikowano w postaci artykułów lub książek. Tekst
składa się z dwóch części. Na początku przybliżono historię czasopism – pierwsze
z wymienionych pism ukazywało się w latach 1996-2001, a drugie w 2003 roku.
Następnie omówiono funkcje pełnione przez „Strefę Sandomierską” i „Ucho
Igielne”. Podstawową metodą zastosowaną podczas opisu i charakterystyki periodyków
jest analiza ich zawartości. Wykorzystano tu: „technikę badawczą służącą obiektywnemu, systematycznemu i ilościowemu opisowi jawnej zawartości komunikatów”.
Wśród metod i technik badawczych, jakimi posiłkowano się podczas pisania
poniższego tekstu, jest też metoda historyczna, której zawdzięczamy przede wszystkim
możliwość porządkowania chronologicznego i tematycznego prasy, osadzenie analizy
jej działalności i określenie statusu w konkretnych okolicznościach historycznych
i towarzyszących im uwarunkowaniach społecznych, politycznych, ustrojowych,
ekonomicznych i kulturalnych.
Kluczowe są tu założenia zaprezentowane przez A. Szynola w artykule pt.
„Funkcje mediów lokalnych w teorii i praktyce”, w którym badacz dokonał opisu
i podziału funkcji prasy lokalnej.
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Zadaniem, jakie postawiła sobie autorka było również wskazanie, że prasa
lokalna ma duży wpływ przede wszystkim na kształtowanie i aktywizację życia
społecznego miast. Ponadto, że zachęca i mobilizuje czytelników do różnych
działań, np. kulturalnych, społecznych, rozbudza zainteresowanie regionem oraz
popularyzuje jego tradycje historyczne.

Funkcjonowanie parkingów w centrum miasta
(polityka parkingowa i rodzaje parkingów)
Daria Tandos, dariatan@gmail.com, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska,
www.polsl.pl; Anna Miklis, anna98miklis@gmail.com, Wydział Organizacji i Zarządzania,
Politechnika Śląska, www.polsl.pl; Justyna Jon, Justynajonaga@gmail.com, Wydział Organizacji
i Zarządzania, Politechnika Śląska, www.polsl.pl

Statystyki GUS podają, że w roku 2019 w Polsce łączna liczba pojazdów samochodowych i motorowerów wyniosła 31 989 313 szt. Według danych centralnej
ewidencji pojazdów (CEPiK) prowadzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji, liczba
pojazdów silnikowych zarejestrowanych w Polsce w 2019 roku wyniosła 23 878,8
tys. sztuk. Wśród nich zarejestrowanych było 18 302,4 tys. aut osobowych. Rosnąca
stale liczba pojazdów na drodze znacząco wpływa na pogorszenie przepustowości
dróg oraz frustrację kierowców związaną z parkowaniem, szczególnie w godzinach
szczytu w centrach dużych miast. Stąd logistyka miejska, w tym polityka parkingowa
kraju jest niezwykle istotna dla znaczącej części obywateli. Niestety, mieszkańcy
mają różne spojrzenie na kwestie parkingów. Większość kierowców oczekuje możliwości pozostawienia samochodu jak najbliżej miejsca docelowego, natomiast część
mieszkańców, szczególnie niezmotoryzowanych, jest przeciwna przekształcaniu
wolnych powierzchni miasta w parkingi. W odpowiedzi na przedstawione zagadnienia przeprowadzono analizę literaturową dotyczącą polityki parkingowej w Polsce
i na świecie, rodzajów parkingów oraz oczekiwań społecznych. Przeprowadzona
analiza stanowiła jeden z etapów projektu pt.: „Analiza wpływu na środowisko
rozwiązania parkingowego pionowego z zastosowaniem oceny cyklu życia na etapie
projektowania” realizowanego na Politechnice Śląskiej.

Innowacje pedagogiczne i projekty „Cyfrowi Tubylcy”
oraz „Cyfrowa Rodzina” jako ilustracje dobrych praktyk w edukacji.
Odsłona jednej szkoły
Magdalena Słowik, magdalena.slowik@uwm.edu.pl, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Dydaktyki i Wczesnej Edukacji

Działania podjęte w trakcie realizacji innowacji i projektów na terenie badanej
placówki miały na celu nie tylko oddziaływanie na kompetencje medialne dzieci
i młodzieży, ale także rozwijanie tychże kompetencji u rodziców i nauczycieli.
W badaniach uwzględniono również cele, tematykę i zakres oddziaływań realizowanych na terenie szkoły innowacji pedagogicznych, takich jak na przykład
„Cyfrowi Tubylcy” czy „Cyfrowa Rodzina”.
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W celu pozyskania danych ukazujących rezultaty oddziaływań innowacji
pedagogicznej i projektów realizowanych w danej placówce, badaniami objęto
uczniów klas I-III oraz oddzielnie uczniów klas IV-VIII, 397 rodziców i 81
nauczycieli szkoły podstawowej w dużym mieście wojewódzkim. Wśród badanych
przeprowadzono wywiady skategoryzowane, dokonano analizy dokumentów oraz
posłużono się obserwacją i anonimowymi ankietami. Badania wśród uczniów
dotyczyły głównie dostępu i sposobu korzystania przez nich z nowych technologii,
świadomości cyberzagrożeń oraz pomocy ze strony rodziców w kompetentnym
korzystaniu z cyfrowych dobrodziejstw. Badania wśród rodziców dotyczyły opinii
rodziców na temat sposobu oraz intensywności korzystania przez dzieci z multimediów, świadomości zagrożeń i zainteresowania ze strony rodziców multimedialnymi narzędziami w edukacji. Poświęcono również uwagę na zdefiniowanie
omawianych pojęć oraz ukazaniu wyniku przeprowadzonych badań.
By osiągnąć zakładane cele – w okresie od marca do grudnia 2020 roku
przeprowadzono także badania jakościowe wśród 36 uczniów oraz przeprowadzono
wywiady z rodzicami tych dzieci oraz ich nauczycielami (łącznie 28 nauczycieli
i specjalistów). Badania przeprowadzono za pomocą platformy MS Office z użyciem
programu MS Teams oraz za pomocą GoogleForms. Badaniami objęci byli
uczniowie szkół podstawowych uczęszczający do klas III-VIII, rodzice uczniów klas
I-VIII oraz nauczyciele. Z uwagi, iż były to badania jakościowe, o wielkości próby
badawczej decydował nie ilościowy wskaźnik, a nasycenie teoretyczne.

Instytucja separacji na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego
z 1983 roku oraz ustawodawstwa polskiego
Roksana Czuba, roksana.czuba@o2.pl, Doktorantka III roku na kierunku Prawa kanonicznego
w Katedrze Historii, Norm Ogólnych, Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, www.kul.pl

Na podstawie kan. 1055 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. małżeństwo jest
przymierzem kobiety i mężczyzny, którzy tworzą ze sobą wspólnotę całego życia
(…). Art. 18 Konstytucji RP stanowi, że jest to związek kobiety i mężczyzny (…)
znajdujący się pod ochroną i opieką państwa. Natomiast rozwód jest prawnym
zakończeniem małżeństwa na drodze sądowej. W prawie kanonicznym jest to
stwierdzenie nieważności małżeństwa. Zatem czy istniej stan pomiędzy małżeństwem a rozwodem? Tak, jest to instytucja separacji.
Głównym celem separacji jest ochrona małżeństwa w sytuacji kryzysowej,
dlatego też należy pozytywnie ocenić daną regulację prawną, która została
wprowadzona stosunkowo niedawno. Separacji nie należy traktować jako etapu
zmierzającego do rozwodu. Żeby jednak instytucja separacji spełniała swoją funkcję
restytucyjną, oboje małżonków musi chcieć wrócić do communio oraz w tym celu
muszą wspólnie podejmować określone działania.
W pracy przedstawiono instytucję separacji zarówno na gruncie prawa
kanonicznego, jak i świeckiego. Dokonano wykładni pojęcia separacji (separatio,
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divortium, semiplanum) jak i analizy samej instytucji separacji, uwzględniono
obydwa porządki prawne.
Autor w pracy posłużył się metodą porównawczą oraz dogmatyczo-prawną. Dla
przykładu posłużono się orzeczeniami sądowymi.

Jak antropologicznie badać technologię?
O potrzebie antropologicznego spojrzenia na technologię
na przykładzie badań nad polską Elektrownią Jądrową Żarnowiec
jako obiektem społeczno-technologicznym
opisanym z perspektywy STS oraz etnografii wielogatunkowe
Marcin Mielewczyk, marcin.mielewczyk@interia.pl, Instytut Etnologii i Antropologii, Wydział
Antropologii i Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
www.amu.edu.pl

Projekt budowy w Polsce elektrowni jądrowej jest projektem w trakcie tworzenia.
Został rozpoczęty przez władze PRL w latach 70. budową Elektrowni Jądrowej
w Żarnowcu. Z powodów politycznych, m.in. wydarzeń roku ‘89 oraz transformacji
ustrojowej, został jednak porzucony, a sama budowa w latach 90. została przerwana.
Do pomysłu budowy wracano później wielokrotnie, jednak jak dotychczas projekt
nie doczekał się kontynuacji.
Realizacja projektu budowy elektrowni jądrowej wymaga bowiem nie tylko
sprzyjających okoliczności politycznych, ale także społecznych. Budowie elektrowni
w Żarnowcu towarzyszyły protesty przeciwników, spowodowane strachem przed
promieniotwórczością, nasilone po katastrofie elektrowni w Czarnobylu.
Powyższe przypadki ujawniają sieć powiązań pomiędzy energetyką a sferą
społeczną oraz przyrodniczą, które należy badać i analizować na równi z aspektami
technologicznymi, choć technologia i jej wpływ na środowisko nie była nigdy
bezpośrednim obiektem zainteresowań antropologii.
W niniejszym wystąpieniu autor przedstawił metody, jakimi można analizować
technologię za pomocą warsztatu badawczego antropologii dzięki wykorzystaniu
nurtu badań STS oraz perspektywy etnografii wielogatunkowej. Niniejsze
wystąpienie jest efektem badań przeprowadzonych w ramach grantu MNiSW
„(Nie)bezpieczeństwo energetyczne. Studium wpływu energetyki jądrowej na
środowisko społeczno-przyrodnicze z perspektywy etnografii wielogatunkowej na
przykładzie polskiej Elektrowni Jądrowej Żarnowiec”.

Jastrzębie-Zdrój – miasto kontrastów
Bartosz Chytryk, bartosz.chytryk@gmail.com, Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski,
https://www.is.uw.edu.pl/pl/

Celem wystąpienia będzie przedstawienie miasta Jastrzębie-Zdrój jako miasta
imigranckiego, ale również emigranckiego. Miasto to kojarzy się głównie z kopalniami,
Jastrzębską Spółką Węglową i tutejszymi klubami sportowymi. W analizie przedstawiony zostanie zarys historyczny miasta. Jeszcze w latach 50. liczba mieszkań154

XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

ców Jastrzębia-Zdroju nie przekraczała trzech tysięcy, by w latach 80. stać się
stutysięcznym gigantem, co miało miejsce za sprawą odkrycia tutaj złóż węgla.
W ten sposób z uzdrowiskowej wsi, powstało wielkie przemysłowe miasto, do
którego zaczęli przybywać ludzie z całej Polski w celu zatrudnienia. W prezentacji
przedstawione zostaną cechy tychże imigracji, ich konsekwencje i wpływ na to, że
dziś miasto stało się emigranckim. Omówione zostaną jego cechy charakterystyczne, takie jak fakt zatrzymania się lokalnego rozwoju, czego wskaźnikami mogą
być: opustoszała galeria handlowa w centrum miasta, brak rynku w centrum,
atrakcji turystycznych, ale też ośrodków akademickich i miejsc pracy innych niż
kopalnia. W ten sposób zobrazowane zostaną również kontrasty w życiu społecznym
miejscowości. Jastrzębie Zdrój jako miasto z największym miesięcznym wynagrodzeniem brutto na osobę w 2018 roku, wydaje się być umierającym miastem, gdzie
młodzi ludzie niechcący zjeżdżać pod ziemię, muszą wyjechać lub dojeżdżać
kilkadziesiąt kilometrów do pracy. Często szukają jej za granicą, w pobliskiej
Ostrawie, nieraz zarabiając pieniądze „na czarno”.

„Klasyczna” muzyka współczesna.
Dzieło otwarte z perspektywy prawa autorskiego
Aleksandra Górska-Jankowska, Aleksandra.gorska@gmail.com, Wydział Prawa i Administracji,
Uniwersytet Gdański

Muzyka „klasyczna” począwszy od pierwszej połowy XX wieku zaczęła
ewoluować w kierunku do tej pory nieznanym, który oddalił ją od kanonów
przyjętych w ubiegłych stuleciach. Klasyczne pojmowanie melodii, tonalności czy
rytmiki – czyli najważniejszych elementów dzieła muzycznego – zaczęło podlegać
dekonstrukcji, a muzyczne formy, które „organizowały” materiał dźwiękowy przestały
kompozytorom wystarczać, zaczęto więc poszukiwać nowych środków ekspresji,
których nie dałoby się ująć w sztywne ramy. Zmiany, jakie się dokonały w tym okresie
okazały się istotne nie tylko dla muzykologów, kompozytorów i wykonawców –
również na gruncie prawa autorskiego wydają się być szalenie ciekawe i nasuwają
wiele pytań: czy w dobie ogromnych zmian w sztuce prawo autorskie realizuje
swoje zadanie, tzn. chroni twórczość i twórców? Czy obecnie obowiązująca definicja
utworu jest wciąż aktualna? Czy prawo autorskie powinno starać się nadążać za
zmianami w postrzeganiu sztuki czy raczej stać na straży pewności prawa?
W swoich rozważaniach poruszę zjawisko tzw. dzieła otwartego, które występuje
w różnych nurtach muzycznych XX i XXI wieku, między innymi w aleatoryzmie
i muzyce stochastycznej.

Kobiety na stanowiskach kierowniczych w Polsce i na świecie
Alina Błaszczyk, alinab5@o2.pl, Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania

W polskim społeczeństwie z roku na rok zwiększa się liczba kobiet, które pracują
zawodowo. Kiedyś był to niewielki procent, a dziś duża część kobiet nie wyobraża
sobie życia bez pracy. Kobiety są ambitne, często sięgają po nową wiedzę, są
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systematyczne i bardzo zorganizowane wykonując kilka czynności na raz. Dlatego
też rośnie liczba kobiet na wysokich stanowiskach zarówno w rządach wielu krajów,
korporacjach, osiągają sukcesy w prowadzeniu różnych biznesów. Zostanie
zaprezentowana sytuacja kobiet na arenie międzynarodowej oraz w Polsce, a także
w jakich sferach zarządzania kobiety wypadają lepiej na tle mężczyzn oraz jak
wygląda kwestia zarobków względem każdej z płci.
W zarządzaniu uwidocznia się tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o pracę kobiet
nie tylko w Polsce. Jednak jeszcze nie można stwierdzić, że szanse kobiet i mężczyzn
są w tej kwestii równe, dodatkowo tempo i zakres tych zmian jest zbyt wolne.
Wszystko zależy od szczebla zarządzania, ponieważ wzrostu można dopatrywać się
na średnim szczeblu oraz wśród przedsiębiorców. Na najwyższych szczeblach
zarządzania obserwuje się minimalny wzrost. Liczba kobiet na stanowiskach zależy
od branży w jakiej one podejmują pracę. W każdym kraju należy zaobserwować, że
im wyższe stanowisko kierownicze, tym mniej kobiet. Analizując kadrę najwyższego szczebla (zarządy i rady nadzorcze) także dostrzec można wzrost udziału
kobiet: z 10 do prawie 17%.
Literatura przedmiotu wyjaśnia, że niski udział kobiet na stanowiskach kierowniczych wyższego i najwyższego szczebla uwarunkowany jest kulturowo i stereotypowo
poprzez pryzmat pełnionych funkcji przez kobiety i mężczyzn w społeczeństwie.

Konsument w gąszczu znaków towarowych –
czyli kilka słów o tym, co i dlaczego kupujemy
Barbara Pietrzyk-Tobiasz, bpietrzyk29@gmail.com, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Znak towarowy to nic innego jak instytucja prawna, ale przede wszystkim jest to
swoiste zjawisko ekonomiczne. Znaki są skutecznym narzędziem, którym posługują
się przedsiębiorcy w ramach wolnej konkurencji w walce o konsumentów. Sedno
znaku towarowego leży w zakodowanej w nim informacji, która w konsekwencji
pozwala konsumentowi na rozróżnienie towaru jednego przedsiębiorcy od towarów
innych przedsiębiorców. Obecnie znaki towarowe towarzyszą nam na każdym kroku,
a nawet określają naszą tożsamość. To, w co się ubieramy, co jemy, w jaki sposób
wyposażone jest nasze mieszkanie – w pewien sposób nas definiuje. Ogromną rolę
w podejmowaniu decyzji o zakupie towaru odgrywa podświadomość. Dzięki postępowi
technologicznemu poszerza się także katalog form przedstawieniowych znaków
towarowych. Pojawiają się znaki, które coraz bardziej odbiegają od dotychczasowych standardów.
W wystąpieniu analizie zostanie poddana relacja między znakiem towarowym
a decyzjami konsumentów o zakupie danego towaru. Przytoczone zostaną najważniejsze przepisy prawne regulujące ten przedmiot prawa własności przemysłowej,
a także konkretne przykłady z praktyki rejestracyjnej. Przedstawione zostaną także
kluczowe nurty marketingowe, które określają jak posługiwać się oznaczeniami
w ramach strategii marketingowej oraz wątpliwości etyczne z nimi związane.
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Mamo, tato, jak dorosnę, zostanę psychopatą! –
Wpływ dzieciństwa na rozwój osobowości psychopatycznej
Adrianna Butkiewicz, adriannabutkiewicz@gmail.com, Koło Naukowe Kryminalistyki, Centrum
Nauk Sądowych, Uniwersytet Warszawski; Paulina Pleśnierowicz, plesnierowicz98@gmail.com,
Koło Naukowe Kryminalistyki, Centrum Nauk Sądowych, Uniwersytet Warszawski

Celem badań było wskazanie korelacji pomiędzy wychowaniem, a rozwojem
osobowości psychopatycznej. Przy pomocy kwestionariusza skierowanego do dwóch
grup – młodzieży oraz rodziców, aby ustalić, czy i jak wychowanie wpływa na
rozwój osobowości psychopatycznej. Badania wykonane w formie ankietowej na
grupie 200 osób w przedziale wiekowym 15 do 50 lat. Ankiety przeprowadzone na
młodzieży mają charakter ankiet osobistych, gdzie ankietowani opowiadają o sobie,
czy sami zauważyli cechy typowe dla osobowości psychopatycznej w swoich
poprzednich zachowaniach i czy utożsamiają się z tym typem osobowości. Ankiety
skierowane do osób starszych, posiadających dzieci, mają na celu ustalenie, czy
jako opiekunowie zauważyli zmiany osobowości i cechy tego zaburzenia osobowości
u swoich najbliższych. Z przedstawionej w prezentacji analizy, poprzez opracowanie
własne, stworzony został profil psychopaty, w którym bardzo duże znaczenie ma
dzieciństwo. Przedstawienie wyników może posłużyć do przyszłych, kolejnych
badań w dziedzinie kryminalistyki, kryminologii lub psychologii.

Marsze równości w Polsce z perspektywy maszynizmu Deleuze’a
i Guattariego – przykład Marszu Równości w Lublinie
Dominik Puchała, d.puchala@student.uw.edu.pl, Koło Badań nad Nowym Autorytaryzmem
UW, Kolegium MISH, Uniwersytet Warszawski, www.mish.uw.edu.pl

Działania na rzecz mniejszości seksualnych w większości krajów tzw. Zachodu
kojarzone są ze sponsorowanymi przez wielkie korporacje paradami czy mainstreamowymi politykami postulującymi wprowadzenie równości małżeńskiej. Początek
historii znanego nam dzisiaj ruchu LGBT+ zarówno w Polsce, jak i świecie związany
jest jednak z operacjami pozostającymi poza ramami prawa oraz wielkiego kapitału.
Nie rozpoczął się bowiem od prorównościowych stowarzyszeń i organizacji wspierających rozszerzenie praw obywatelskich, lecz od ulicznych bójek z policją oraz
zamieszek. Nie rozpoczęli go również lewicowi politycy, pozostający ze swoją narracją
w środku okna Overtona, lecz ci, którzy wówczas uznawani byli za nieakceptowalnych
społecznie ekstremistów. Wpisanie wspomnianych, oddolnych działań mających na
celu osiągnięcie pełnej emancypacji grupy mniejszościowej w orbitę systemu
kapitalistycznego oraz ramy wyznaczone przez państwa oparte na demokracji
liberalnej stanowi proces, który prześledzić można nie tylko globalnie, odnosząc się
do skali makro, ale również na przykładzie pojedynczych ruchów i grup działających
w konkretnych miejscach. Kierując się tym założeniem, w referacie przeanalizowana
została droga marszu równości odbywającego się w Lublinie, która zaprowadziła
oddolną inicjatywę, a posługując się słownikiem Deleuziańskim – zdekodowany
strumień afektu – w stronę skanalizowanej za sprawą rynkowej aksjomatyki oraz
innych form usidlenia działalności „prorównościowej”.
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Matematyczne modelowanie relacji międzyludzkich
Klaudia Szczęśniak, szk1429@gmail.com, Department of Psychology, Warsaw School of Social
Sciences and Humanities, 19/31 Chodakowska St, 03-815, Warsaw, Poland

Człowiek jest osobną jednostką, jak i taką która żyje wśród innych. Współczesna
psychologia zatem bardzo wyraźnie podkreśla znaczenie relacji międzyludzkich.
Nawet najprostsze z nich mogą wpływać na nasze zachowanie w sposób bardzo
nieprzewidywalny. Tym bardziej trudno jest badać złożone relacje międzyludzkie,
takie jak miłość pomiędzy dwojgiem osób. Okazuje się, że dynamikę relacji międzyludzkich można analizować także przy pomocy metod matematycznych. W szczególności, wykorzystując dorobek naukowy teorii układów nieliniowych. W wystąpieniu
w pierwszym kroku omówiony zostanie formalizm układów równań różniczkowych.
Następnie zaprezentowany zostanie model matematyczny bazujący na równaniach
różniczkowych, który opisuje dynamikę uczucia miłości pomiędzy przysłowiowym
Romeem, a Julią. Rozwiązania numeryczne modelu Romeo-Julia ilustrować będą
bardzo bogatą dynamikę ich związku uczuciowego.

Młodzież a sekty i pokrewne grupy subkulturowe.
Osobowościowe i środowiskowe czynniki ryzyka i wsparcia
dla profilaktyki pedagogicznej
Mariusz Gajewski, gajemari@gmail.com, Instytut Pedagogiki i Nauk o Rodzinie, Uniwersytet
Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Sekty stanowią przedmiot zainteresowania dzieci i młodzieży. Z jednej strony
fascynują z drugiej strony budzą lęk. Współcześni badacze tematu, pedagodzy,
psycholodzy i socjolodzy podkreślają fakt, że dzieci i młodzież stanowią szczególny
przedmiot zainteresowania. Powodów tego stanu rzeczy jest wiele. Z pewnością
młodzież nie stanowi jednolitej grupy społecznej. Dzięki odpowiednim zabiegom
psychomanipulacyjnym współczesne sekty umiejętnie zdobywają zaufanie młodych,
co stanowi istotny aspekt udanej rekrutacji. Podatność młodzieży na werbunek jest
zróżnicowana i zależy od licznych czynników psychologicznych i środowiskowych.
Rodzina, grupy rówieśnicze, środowisko szkolne zawierają w sobie obok czynników
ryzyka cały szereg czynników obniżających podatność młodzieży na manipulację
i zwerbowanie. Osobowość stanowi istotną zmienną różnicującą poziom zainteresowania i zakres możliwej uległości młodzieży wobec sekt i innych grup subkulturowych.
Współczesna profilaktyka pedagogiczna winna uwzględniać w sposób szczególny
obok indywidualnej charakterystyki wybranych grup sektowych i subkulturowych
również osobowościowe i środowiskowe korelaty aktywności psychicznej i społecznej
młodzieży.
Podczas wystąpienia przedstawione zostaną najnowsze badania empiryczne
dotyczące społecznej recepcji sekt przez młodzież, jak i podane zostaną wskazania
dla oddziaływań profilaktyki pedagogicznej.
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Model biznesowy CANVAS jako narzędzie zarządzania
Adrian Stańko, astanko@interia.pl, Studenckie Koło Naukowe Organizacji i Zarządzania,
Instytut Zdrowia i Gospodarki, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, www.kpu.krosno.pl

Modele biznesowe jako sposób opisu wartości działalności gospodarczej na
trwałe wpisały się w krajobraz biznesowy. Funkcjonowanie firm w dzisiejszej
rzeczywistości gospodarczej, dla której znamienne są takie zjawiska jak: dynamiczne
uwarunkowania rynkowe, coraz szersze i głębsze procesy integracji i konkurencyjność otoczenia, powodują diametralnie inne spojrzenie na prowadzenie działalności
biznesowej. Kluczowym staje się przyjęcie takiego modelu biznesowego, który
pozwalając na kreację zachowań strategicznych, umożliwi realizację celów i wyników
oraz zapewni budowę długoterminowej wartości dla przedsiębiorstwa.
Celem opracowania jest ukazanie znaczenia wyboru odpowiedniego modelu
biznesowego, który w dzisiejszej rzeczywistości pozwoli efektywnie zarządzać
współczesnym przedsiębiorstwem oraz zbudować przewagę konkurencyjną.
W publikacji zaprezentowano Model Biznesowy Canvas, autorstwa A. Osterwaldera,
który jest narzędziem zarządzania prowadzącym do rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw tak, aby miały one szansę odnosić sukcesy oraz sprostać wymaganiom
w nieustannie zmieniającym się otoczeniu. W dalszej części opracowania
przedstawiono studium przypadku dotyczące zastosowania Modelu Biznesowego
Canvas jako narzędzia zarządzania na przykładzie działalności banku PKO BP S.A.
Opisany przypadek wskazuje, iż koncepcja ta nie tylko pozwala na sprawne
i efektywne zarządzanie organizacją, ale też pozwala na wnikliwą analizę oraz
ocenę zjawisk występujących w działalności gospodarczej.

(Nie)oczekiwane konsekwencje nauczania zdalnego dostrzegane
przez nauczycieli w czasie pandemii COVID-19
Paulina Nowak, p.poweska@student.uw.edu.pl,
Warszawski, https://www.uw.edu.pl/

Wydział

Pedagogiczny,

Uniwersytet

Celem wystąpienia było ukazanie spodziewanych oraz nieoczekiwanych
konsekwencji i nowych zjawisk w środowisku szkolnym, które dostrzegli nauczyciele aktywni zawodowo w czasie pandemii wirusa COVID-19. Dane zebrano
w czasie międzynarodowego badania Teacher Experiences & Practices During
COVID-19 przeprowadzonego w 33 krajach w tym w Polsce. Analiza zebranych
danych jakościowych pozwoliła uzyskać lepszy wgląd w uwarunkowania pracy
nauczycieli w czasie nauczania zdalnego. Wśród spodziewanych konsekwencji
nauczania zdalnego podkreślane były: brak wystarczającego przeszkolenia
i doświadczenia w nauczaniu zdalnym, brak możliwości bezpośredniej współpracy
z uczniami i nauczycielami, który wpływał na wzajemne relacje, zwiększone nakłady
czasu i pracy poświęcane na przygotowywanie lekcji i objaśnianie sposobów
korzystania z aplikacji oraz materiałów online. Pojawiło się także wiele nieoczekiwanych konstruktywnych elektów nauczania zdalnego, jak zacieśnienie współpracy
między nauczycielami i spontaniczne tworzenie grup wsparcia i wymiany materiałów
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oraz doświadczeń, możliwości większego zaangażowania w lekcje wycofanych
uczniów za pomocą narzędzi nauki zdalnej, opracowywanie innowacyjnych rozwiązań
dydaktycznych, które wzbogaciły lekcje, natomiast nagrania i prezentacje przesyłane przez nauczycieli dały uczniom możliwość uczenia się i powtarzania materiału
we własnym tempie.

Ocena znajomości koncepcji Kaizen
wśród kadry kierowniczej w organizacjach
Aleksandra Tomasiewicz, aletom007@utp.edu.pl, Koło Naukowe Odpowiedzialnych Konsumentów, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich w Bydgoszczy, https://wz.utp.edu.pl/; Anna Andrzejewska, annand001@utp.edu.pl,
Koło Naukowe Odpowiedzialnych Konsumentów, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, https://wz.utp.edu.pl/

W dzisiejszych czasach organizacje, które chcą osiągać jak najwyższe standardy
powinny skupiać się na analizie oczekiwań klientów oraz zrozumieniu ich potrzeb.
Aby mieć konkurencyjną pozycję rynkową firmy stosują różnorodne koncepcje.
Jedną z nich jest koncepcja Kaizen, według której systematyczna praca małymi
krokami daje możliwość wprowadzenia istotnych zmian, a to z kolei przekłada się
na podwyższenie jakości oferowanych dóbr i usług, niższe koszty oraz lepszą
terminowość. Celem pracy jest przedstawienie opinii kadry zarządczej na temat
znajomości koncepcji Kaizen. Badanie przeprowadzono na grupie kadry kierowniczej i właścicieli firm różnej wielkości. Do zebrania danych wykorzystano ankietę
internetową z wykorzystaniem instrumentu pomiarowego, jakim jest kwestionariusz. Uczestnicy badania byli pytani między innymi o to, czy znają koncepcję
Kaizen, jak ją rozumieją lub czy stosują ją w swoich organizacjach. Wyniki badania
pokazują, że znajomość koncepcji Kaizen jest niska. Właściciele i kadra kierownicza
powinna kłaść większy nacisk na naukę nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania.

Odpowiedzialność za błąd medyczny w dobie pandemii SARS-CoV-2
Paulina Rotter, paurot5@wp.pl, Uniwersytet Szczeciński

Podstawowym celem pracy jest wykazanie różnic przy odpowiedzialności osoby
wykonującej zawód medyczny oraz placówki opieki zdrowotnej w dobie pandemii
SARS-CoV-2 na podstawie art. 4172 Kodeksu cywilnego. Głównym motywem podjęcia
się tego rodzaju tematyki jest istniejąca w kraju sytuacja związana z pandemią
SARS-CoV-2 oraz nieuregulowana w polskim systemie prawnym kwestia dotycząca
statusu pacjenta w relacji z podmiotem leczniczym. W pracy powołano się na tzw.
klauzulę dobrego Samaratynina.
Przedmiotową problematykę rozpoczęto od scharakteryzowania odpowiedzialności
na gruncie prawa cywilnego i celów jej zróżnicowania przez prawodawcę
w Kodeksie cywilnym. Następnie, po przeanalizowaniu ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. w zestawieniu z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca Prawo przedsiębiorców,
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Kodeksu etyki lekarskiej oraz orzecznictwa w tym zakresie, przedstawiono
odpowiedzialność podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.
Charakteryzując w powyższy sposób odpowiedzialność podmiotów leczniczych,
powołano się na ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta. Posługując się tym źródłem prawa zestawiono ze sobą prawa
pacjenta z obowiązkami podmiotów leczniczych. Na podstawie obu powyższych
aktów normatywnych w zestawieniu z wykorzystanymi w orzecznictwie przepisami
Kodeksu cywilnego wydedukowano istnienie luk konstrukcyjnych w polskim systemie
prawa w zakresie prawa medycznego zarówno po stronie podmiotów medycznych,
jak i po stronie pacjentów.

Parental trolling jako przejaw rażącego naruszenia
dóbr osobistych dziecka
Adriana Denys-Starzec, adriana.denys-starzec@uw.edu.pl, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
UW, kierunek prawo

Rozpowszechnianie wizerunku dziecka w Internecie w XXI wieku jest na
porządku dziennym. Coraz chętniej podobiznę małoletniego publikują jego rodzice
(tzw. zjawisko sharentingu). Z rozpowszechnianiem wizerunku dziecka wiążą się
również pojęcia, takie jak parental trolling, który polega na udostępnianiu przez
rodziców uwłaczających godności i ośmieszających fotografii małoletniego. Praktyka
ta uderza nie tylko w godność dziecka, ale również w jego wizerunek oraz prywatność –
wartości chronione przez konstrukcję dóbr osobistych. Pozbawione efektywnej kontroli
eksploatowanie wizerunku małoletniego przez przedstawicieli ustawowych, niejednokrotnie stanowi zagrożenie dla dobra dziecka. Powstaje wobec tego pytanie, czy
przedstawiciele ustawowi dziecka mają prawo umieszczać zdjęcia ilustrujące wizerunki
osoby małoletniej w Internecie? Jak daleko sięgają granice władzy rodzicielskiej
w kontekście prawa dziecka do wizerunku? Wydaje się, że decydujące znaczenie
powinna mieć faktyczna zgoda dziecka na rozpowszechnianie jego wizerunku, choć
ustawodawca takiego wymogu uzyskania zgody dziecka przed publikacją wizerunku
nie wskazał. W tym zakresie istotną kwestią jest również odpowiedzialność rodziców
za naruszenie dóbr osobistych małoletnich. Publikując zdjęcie, rodzice dzielą się
prywatnością małoletniego, ingerując tym samym w obszar jego autonomii, władztwa
nad własnym wizerunkiem. Dlatego konieczne jest każdorazowe rozważenie, czy
działanie to jest w rzeczywistym interesie dziecka.

Podkultura więzienna – wybrane aspekty
Agnieszka Romanowska, aga.romanowka94@gmail.com, doktorantka w Katedrze Prawa
Karnego i Kryminologii, Uniwersytet w Białymstoku

Izolacja penitencjarna jest to kara będąca odpowiedzią na popełnione przez
danego sprawcę przestępstwo. Fakt uwięzienia człowieka wymusza konieczność
przystosowania się do nowych warunków, współżycia z narzuconą grupą ludzi
wywodzących się z różnych środowisk, posiadających różne charaktery i reakcje.
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Taki stan rzeczy oddziałuje bezpośrednio na życie więzienne. W polskich zakładach
karnych od lat występuje zjawisko podkultury więźniów, która wyznacza rangę
w społeczności więziennej. Niniejsza praca odnosi się do zjawiska nieformalnych
struktur subkultury przestępczej oraz tego, jak zmieniło się ono na przestrzeni
ostatnich lat. W pracy przedstawiono podstawowe pojęcia związane z subkulturą
więzienną oraz scharakteryzowano genezę zjawiska, odwołując się do kilku
koncepcji. Ponadto opisano normy postępowania skazanych deklarujących swój
udział w nieformalnych strukturach podkultury więziennej, a także scharakteryzowano więźniów nieangażujących się w negatywne przejawy podkultury oraz
wzajemne korelacje. Podstawową metodą zastosowaną w pracy była analiza
materiałów źródłowych (desk research).

Prawo konsumenta do obniżenia prowizji bankowej
w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego
Sławomir Korus, slawomir.korus@gmail.com, Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego,
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła
II, www.kul.pl

Zawarcie umowy o kredyt konsumencki zazwyczaj wiąże się z poniesieniem
dodatkowych kosztów takich jak prowizja bankowa za udzielnie kredytu czy opłata
przygotowawcza. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, całkowity jego koszt
powinien ulec proporcjonalnemu obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu,
o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed
tą spłatą. Podstawę prawną powyższego uprawnienia stanowi przepis art. 49 ust. 1
ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Sporna natomiast
pozostaje kwestia czy prawo to obejmuje także koszty jednorazowe. Zdaniem banków
oraz innych podmiotów udzielających kredytów, konsument może ubiegać się
o częściowy zwrot jedynie tych kosztów, które zostały rozłożone w czasie i się z nim
wiążą jak np. odsetki. Wszelkie, pozostałe koszty jak np. prowizje czy opłaty, płatne
są jednorazowo w związku z czym nie podlegają proporcjonalnemu obniżeniu.
Przyjmując jednak wykładnię prokonsumencką należy stanąć na stanowisku, że
uprawnienie konsumenta do obniżenia całkowitego kosztu kredytu w przypadku
jego spłaty w całości przed terminem określonym w umowie obejmuje także
prowizję za udzielenie kredytu. Stanowisko takie zostało przyjęte m.in. w uchwale
Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2019 roku, sygn. akt III CZP 45/19.

Przemoc w bliskich związkach – osobowościowe predyktory
kompetencji społecznych kobiet doświadczających przemocy
domowej od swego partnera
Wioletta Karina Ozga, w.k.ozga@gmail.com, Katedra Psychologii Eksperymentalnej, Wydział
Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II

Miłość niejedno ma imię. Jej toksyczne formy przejawiają się patologiczną potrzebą
kontroli partnera życiowego. Przemoc domowa to rodzaj zachowań związanych
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z płcią, które skutkują cierpieniem fizycznym, seksualnym lub psychicznym kobiet.
W kontekście wchodzenia w rolę ofiary przemocy domowej istotne wydają się być
uwarunkowania osobowościowe i posiadane kompetencje społeczne kobiet. Z tego
też względu głównym celem badań było określenie istotnych osobowościowych
predyktorów kompetencji społecznych ofiar przemocy domowej. Grupę badawczą
stanowiło 30 kobiet doświadczających przemocy domowej od swego partnera. Do
pomiaru zmiennych psychologicznych wykorzystano dwa narzędzia standaryzowane:
Inwentarz Osobowości NEO-FFI oraz Kwestionariusza Kompetencji Społecznych –
KKS. Uzyskane wyniki wskazują, że neurotyczność ekstrawersja i sumienność są
predyktorami różnych wymiarów kompetencji społecznych kobiet doświadczających
przemocy domowej. Osobowościowym predyktorem kompetencji związanych
z ekspozycją społeczną okazała się ekstrawersja i neurotyczność. Im wyższy poziom
ekstrawersji, tym efektywniej funkcjonują w środowisku interpersonalnym ofiary
przemocy. Natomiast wraz ze wzrostem neurotyczności, spada zdolność do
efektywnego funkcjonowania w sytuacji ekspozycji społecznej. Asertywność jest
determinowana przez poziom neurotyczności. Im niższy poziom neurotyczności
przejawiają ofiary, tym większa zdolność do realizowania własnych potrzeb i celów
poprzez asertywną odmowę i wyrażanie wprost swoich potrzeb. Bliskość interpersonalna jest przewidywana przez sumienność. Wraz ze wzrostem tendencji do
sumienności wzrasta zdolność do ujawniania siebie w relacji z drugą osobą. Projektując
oddziaływania terapeutyczne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji społecznych
warto uwzględnić uwarunkowania osobowościowe ofiar przemocy domowej.

Przesłuchanie jako niezbędna czynność procesowo-kryminalistyczna
Daria Kaniewska, da.kaniewska@student.uw.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki,
Centrum Nauk Sądowych, Uniwersytet Warszawski, https://www.uw.edu.pl/

Jednym z elementów wspólnych postępowania karnego kryminalistyki jest składanie zeznań przez świadka oraz podejrzanego. Literatura przedstawia różne taktyki
prowadzenia przesłuchania, które zmieniały się na przestrzeni dziejów. W związku
z rolą jaką przesłuchanie pełni w postępowaniu karnym, warto omówić to zagadnienie. W pracy zostały oprócz definicji przesłuchania, przedstawione także cele
oraz krótka charakterystyka pierwszego etapu postępowania karnego. Następnie
przytoczone zostały metody prowadzenia przesłuchania. Warto pamiętać, że odpowiednio dobrana metoda pomaga w zdobyciu prawdziwych, rzetelnych i wyczerpujących zeznań. Wybór sposobu przesłuchania jest uzależniony od wielu czynników
m.in. chęci współpracy świadka, cech osobności czy powiązań z pokrzywdzonym
czy podejrzanym. Warto więc metodę przesłuchania dobierać indywidualne pod
zaistniały czynnik. W późniejszej części omówione zostały, także taktyki przeprowadzenia przesłuchania świadka, które ułatwiają pozyskanie zeznań. Pracę podsumowuje krótka analiza przesłuchania, i wyjaśnienie dlaczego ten proces jest
kluczowy dla wyjaśnienia dochodzenia tudzież śledztwa.
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Przestępczość przeciwko środowisku. Aktualne obszary zagrożeń
Wiesław Mądrzejowski, wiemod@wp.pl, Zakład Badań nad Przestępczością, Wyższa Szkoła
Policji w Szczytnie

Podstawowe niebezpieczeństwa dla ludzkości w najbliższej przyszłości związane
są ze środowiskiem naturalnym człowieka. Znaczna część z nich jest czynami
zabronionymi przez prawo karne. Występują one bowiem w bardzo zróżnicowanych
postaciach czynów zabronionych także w formie przestępczości zorganizowanej.
Zwalczaniem przestępstw przeciwko środowisku zajmuje się w Polsce cały szereg
instytucji, a główną rolę odgrywają Policja i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
Do Inspekcji Ochrony Środowiska należą przede wszystkim działania o charakterze
kontrolnym ujawniającym naruszenia przepisów chroniących środowisko, a do
policji prowadzenie czynności operacyjno-śledczych w celu zebrania materiał
u dowodowego pozwalającego na pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności
karnej. Dane policyjne wskazują, iż najczęściej ujawnianą formą przestępczości
przeciwko środowisku jest nieodpowiednie postępowanie z odpadami, zanieczyszczanie środowiska oraz powodowanie zniszczeń w świecie roślinnym lub zwierzęcym.
Czynności kontrolne prowadzone przez Inspekcję Ochrony Środowiska ujawniają
przede wszystkim szereg naruszeń przepisów dotyczących zanieczyszczenia środowiska, nieprawidłowego postępowania z odpadami oraz nieprawidłowej eksploatacji
urządzeń zapewniających właściwą ochronę środowiska. Dane te nie obejmują
zagrożeń wynikających z oparcia energetyki o paliwa kopalne.

Przewidywanie subiektywnych stanów świadomości
za pomocą sztucznej inteligencji: doświadczenie upływu czasu
Jakub Juranek, jakub.juranek@sd.psych.pan.pl, Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk,
https://psych.pan.pl/pl/

Doświadczenie czasu jest subiektywnym stanem świadomości, którego uwarunkowania poznane są dotychczas w ograniczonym zakresie. Dokonano analizy
kategorii percepcji czasu i doświadczeń zjawisk temporalnych u człowieka,
uwzględniając ich długość, charakter i mechanizmy przetwarzania. Jako obszar
zainteresowania wyodrębniono kategorię odcinków czasu powyżej kilku sekund do
kilku minut, ze względu na swoistość zaangażowanych w ich postrzeganie mechanizmów (uwaga, pamięć krótkotrwała) oraz potencjał ekologicznej trafności dla
codziennego doświadczenia. Opierając się na współczesnej wiedzy neuropsychofizjologicznej oraz wynikach dotychczasowych badań nad temporalnością opracowano
trójstopniowy program badawczy, mający na celu stworzenie algorytmu przewidującego doświadczenie temporalne w czasie rzeczywistym, umożliwiający przy
tym wyodrębnienie jego najważniejszych predyktorów oraz weryfikację hipotezy
o supramodalności mechanizmów kształtujących doświadczenie czasu, czyli ich
jednakowy charakter niezależnie od rozpatrywanej modalności zmysłowej.
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Rozwój Zrównoważony w Aspekcie Ekonomii Zrównoważonego Rozwoju
Jacek Piotr Kwaśniewski, jacek.piotr.kwasniewski@wp.pl, Wyższa Szkoła Gospodarki
w Bydgoszczy, Studium Doktorskie, Zespół Naukowo-Badawczy „Management Researchers”

Można sobie zadać pytanie: czy rozwijanie ekonomii w kierunku zrównoważonego
rozwoju jest konieczne, czy jej tworzenie z poszanowaniem praw człowieka jest
wykonalne, czy rozwój ekonomiczny może iść w parze z ochroną środowiska? Jeśli
przyjmie się za aksjomat to, że ekonomia zrównoważonego rozwoju jest konieczna,
należałoby znacząco uprościć zasady wykorzystywania środowiska naturalnego,
w taki sposób, by były one zrozumiałe dla każdej instytucji i człowieka.
Naprzeciw temu wychodzi ekonomia socjologiczna, skorelowana z ekonomią
zrównoważonego rozwoju, czyli wiedza społeczna, którą można kształtować przez
praktyczne działalnie w zespołach i edukacja ekologiczna, która stwarza warunki do
wartościowania środowiska, w tym dóbr ekologicznych. Ekonomia zrównoważonego
rozwoju może odegrać bardzo pozytywną rolę dla wielu gospodarek i państw,
a przede wszystkim dla zdrowia i życia człowieka, pod warunkiem, że rozwój ten
będzie kompatybilny z produkcją, usługami, konsumpcją, w otoczeniu, w którym
zaistnieje współczesny człowiek ekonomiczny, człowiek zrównoważony.
Tego rodzaju wnioski i perspektywy rozwoju powinny w przyszłości skupić się
na stworzeniu modelu współczesnego człowieka ekonomicznego, który w tej pracy
został nazwany roboczo człowiekiem zrównoważonym.

Sektor MLM jako dodatkowe źródło dochodów osób niepełnosprawnych
Patrycja Bober, p_bober@onet.pl; Małgorzata Jawin, jawin.malgorzata@gmail.com

Wystąpienie pt. „Sektor MLM jako dodatkowe źródło dochodów osób niepełnosprawnych” opiera się na poruszeniu problematyki ważnego tematu społecznego
jakim jest występowania dyskryminacji osób niepełnosprawnych ze względu na
możliwości wynagradzania pieniężnego za wykonaną pracę wobec otrzymywanych
świadczeń socjalnych. W dzisiejszych czasach spotykamy się z poszerzeniem możliwości rozwoju kariery zawodowej przez osoby z niepełnosprawnościami, jednakże
muszą oni zwracać uwagę na swoje zarobki. Korzystając ze środków socjalnych
niezmiernie ważna jest wysokość wynagrodzenia, jaką otrzymują, by dane świadczenia nie zostały pomniejszone, a w ostateczności całkowicie odebrane. Naszym
zdaniem limit dotyczący możliwości zarobkowych niepełnosprawnych osób wymaga
zmian pozwalających na zwiększenie wpływy na zarobki.
Alternatywą do Otwartego i Chronionego Rynku Pracy jest sektor MLM, czyli
Multi Level Marketing. Pozwala on na samodzielne decydowanie o stopniu swojej
kariery zawodowej i wysokości zarobków. Celem prezentacji będzie przedstawienie
Sektora MLM w odniesieniu do sytuacji materialno-prawnej osób niepełnosprawnych.
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Skala Aktywności Osób Starszych: konstrukcja i walidacja nowego
narzędzia diagnozowania aktywności seniorów
Wojciech Gulin, wojciech.g94@interia.pl, Wydział Psychologii, Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy, www.ukw.edu.pl

Aktywność jest ważnym czynnikiem modelującym przebieg procesu starzenia się.
Mimo rosnącego zainteresowania funkcjonowaniem seniorów brak jest narzędzia
służącego badaniu podejmowanej przez nich aktywności. Celem opracowania jest
więc ukazanie konstrukcji Skali Aktywności Osób Starszych (SAOS) do diagnozowania
poziomu i rodzaju aktywności seniorów oraz przedstawienie jej pomiarowych
właściwości. Walidację skali wykonano na podstawie danych zebranych od 106 osób
w przedziale wiekowym 65-75 lat za pomocą 40-itemowej SAOS. W wyniku
przeprowadzenia analizy mocy dyskryminacyjnych i EFA dokonano redukcji liczby
pozycji skali oraz wyodrębniono cztery czynniki ujmujące aktywność osób starszych
w sferze fizycznej, społecznej, poznawczej i religijnej. CFA potwierdziła wyodrębnioną strukturę. Alfa Cronbacha dla całego narzędzia wynosi .87, natomiast dla
poszczególnych podskal mieści się w przedziale od .80 do .89. Miara charakteryzuje
się zadowalającą trafnością kryterialną oraz dyskryminacyjną. Opracowane zostało
nowe, 23-itemowe narzędzie diagnozowania poziomu i rodzaju aktywności podejmowanej przez osoby starsze o zadowalających właściwościach psychometrycznych
oraz spójnej strukturze czynnikowej.

Stan współczesnych polskich organizacji pozarządowych
Katarzyna Dziewulska-Bandura, katarzyna.dziewulska@kul.pl, Instytut Nauk Socjologicznych,
Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, www.kul.pl

Celem wystąpienia było przybliżenie odbiorcom tematyki organizacji pozarządowych w Polsce. Organizacje pozarządowe są specyficznymi podmiotami samoorganizacji społecznej, które łączą obywateli. Ich działalność opiera się przede
wszystkim na wolontariacie i nieodpłatnej pracy na rzecz innych. Działalność organizacji III sektora w Polsce jest stale obecna. Liczba zarejestrowanych podmiotów
przekroczyła już 140 tys. z których około 70 procent fundacji i stowarzyszeń
rzeczywiście prowadzi działalność. Wystąpienie było próbą zdefiniowania terminu
organizacje pozarządowe oraz pokazania, jaki jest stan liczbowy organizacji sektora
non-profit w Polsce. Zaprezentowano jakie są rodzaje organizacji pozarządowych
oraz modele ich działania. Przedstawiono problemy z którymi podmioty stykają się
one w podczas działalności oraz rozwiązania jakie są stosowane, by te trudności
pokonać. W prezentacji przedstawiono również dane związane z finansami organizacji III sektora. W wystąpieniu uwzględniono zagadnienia związane z wolontariatem
oraz wolontariuszami, którzy działają w sektorze pozarządowym.
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Swobodna zabawa w przedszkolu – wyzwania wyzwolonego dzieciństwa
Katarzyna Kmita-Zaniewska, kmita.zaniewska@ug.edu.pl,
Uniwersytet Gdański, https://ug.edu.pl/przedszkole

Przedszkole

Uniwersyteckie,

Prawo do zabawy jest fundamentem aktywności dziecięcej w środowisku rodzinnym, w grupie rówieśniczej oraz w przedszkolu i szkole. Dorośli zbyt często
przyjmują role arbitrów i animatorów dziecięcej zabawy, odbierając najmłodszym
szansę na rozwój emocjonalny, społeczny i fizyczny, w naturalnych warunkach
socjalizacji. Podczas zabawy, dzieci tworzą własny warsztat – zdobywają kompetencje niezbędne do podejmowania przyszłych ról, radzenia sobie w sytuacjach
konfliktowych i w obliczu występujących problemów, budowania relacji i odkrywania
innowacyjnych rozwiązań.
Organizacja pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu,
uwzględnia w planie dnia i tygodnia, w różnym zakresie – w zależności od placówki –
niekierowaną aktywność dzieci.
W referacie rozpoznano walory swobodnej zabawy w placówce przedszkolnej, na
przykładzie Przedszkola Uniwersyteckiego, funkcjonującego przy Uniwersytecie
Gdańskim oraz dokonując przeglądu dostępnych badań.
Przedstawiono współczesne wyzwania, jakie stawia przed Rodzicami i kadrą
przedszkoli wybór podejścia pedagogicznego nasyconego wolnością, autonomią
i samorządnością dziecka, które najpełniej przejawiają się właśnie podczas
swobodnej zabawy.

Wpływ klina podatkowego na rynek pracy
Karolina Bolesta, kb83808@doktorant.sgh.waw.pl, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
www.sgh.waw.pl

Wynagrodzenie za wykonaną pracę nie jest jednakowo postrzegane przez
pracowników i pracodawców. Dla pierwszych zazwyczaj liczy się kwota netto, dla
drugich całkowity koszt zatrudnienia. Różnicą między dwoma kwotami jest klin
podatkowy. W skład kosztów pracy, oprócz wynagrodzenia, wchodzą również wydatki
ponoszone przez pracodawcę w związku z pozyskaniem, utrzymaniem i doskonaleniem pracownika. Na wysokość klina ma wpływ bardzo wiele czynników, które
w sposób częściowy są zależne od danego przedsiębiorstwa. Celem pracy było
ukazanie, w jakim kierunku ewoluuje klin podatkowy w Polsce. Zostało to przeanalizowane pod kątem istotnych wskaźników rynku pracy. Została również przedstawiona
analiza porównawcza Polski na tle krajów europejskich. Uwzględniono czynniki
gospodarcze, kulturowe i społeczne. Na podstawie kluczowych czynników rozwoju
gospodarczego zostały sformułowane determinanty, które wpływają na różnice
w klinie podatkowym. Na tej podstawie zostały wypracowane rekomendacje,
których wdrożenie może pomóc w podniesieniu konkurencyjności Polski.
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Wpływ pandemii COVID-19 na środowisko pracy
z perspektywy pracownika
Kinga Uliasz, uliaszkinga@gmail.com, Koło Naukowe Organizacji i
Zarządzania, Instytut Zdrowia i Gospodarki, Karpacka Państwowa
https://kpu.krosno.pl; Marlena Łapka, lapkamarlena@onet.pl, Koło
i Zarządzania, Zakład Zarządzania, Instytut Zdrowia i Gospodarki,
Uczelnia w Krośnie, https://kpu.krosno.pl

Zarządzania, Zakład
Uczelnia w Krośnie,
Naukowe Organizacji
Karpacka Państwowa

Celem opracowania było przedstawienie wpływu pandemii COVID-19 na środowisko pracy z punktu widzenia pracownika. W pracy poddano analizie kwestie
związane z pojęciem telepracy oraz zespołem wirtualnym. Przedstawiono również
wyniki badań empirycznych zrealizowanych za pomocą kwestionariusza ankiety.
Badanie zostało przeprowadzone wśród pracowników przedsiębiorstw oraz pracowników sfery budżetowej i dotyczyło m.in.: częstotliwości pracy zdalnej osób zatrudnianych przed wybuchem pandemii koronawirusa, wyniesionych doświadczeń
praktycznych przez pracowników, negatywnych oraz pozytywnych doświadczeń
pracowników, a także działań kryzysowych podjętych przez pracodawcę. Otrzymane
wyniki badań pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących m.in. trudności
i barier w wykonywaniu pracy zdalnej do których zaliczono: brak bezpośredniego
kontaktu z współpracownikami, pracę w weekendy, trudności w skupieniu się ze
względu na obecność innych domowników, niedostateczną komunikacją z kierownictwem i współpracownikami oraz spadek motywacji do działania. Najczęstszymi
barierami z jakimi musieli się zmagać ankietowani był brak odpowiednich
umiejętności korzystania ze środków telekomunikacyjnych, a także łączenie opieki
nad dziećmi, osobą starszą lub niepełnosprawną.

Wpływ Rozporządzenia ECSP na rynek crowdfundingu udziałowego
w Unii Europejskiej
Aleksandra Kopeć, aleksandra.kopec@us.edu.pl, Szkoła Doktorska Uniwersytetu Śląskiego,
https://us.edu.pl/szkola-doktorska/pl/

Zasadniczym celem wystąpienia była odpowiedź na pytanie w jaki sposób
przyjęcie Rozporządzenia ECSP może wpłynąć na rynek crowdfundingu udziałowego w Unii Europejskiej.
Crowdfunding udziałowy to rodzaj finansowania społecznościowego oraz
stosunkowo nowy sposób pozyskiwania kapitału przez spółki handlowe polegający
na alokacji środków przez inwestorów w zamian za jednostki udziałowe w kapitale
zakładowym spółki beneficjenta (akcje lub udziały) za pośrednictwem internetowych
platform umożliwiających kojarzenie dwóch stron transakcji.
Mimo ogromnej popularności tej metody finansowania, działalność platform
crowdfundingowych pozostawała przez długi czas w dużej mierze poza regulacją
prawną, zaś niepewność w tym obszarze była źródłem wielu problemów o charakterze
doktrynalnym i praktycznym. Dnia 5 października 2020 r., po ponad dwóch latach
intensywnej pracy, przyjęto tekst Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
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w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla
przedsięwzięć gospodarczych (Rozporządzenie ECSP), które wprowadza rewolucyjne
zmiany zarówno z punktu widzenia inwestorów, jak i przedsiębiorców.
Wystąpienie koncentrowało się wokół przedstawienia podstawowych założeń
Rozporządzenia ECSP oraz oceny jego potencjalnego wpływu na rozwój crowdfunding
udziałowego w Unii Europejskiej oraz standard ochrony inwestorów.

Wpływ zobowiązań międzynarodowych RP
na kształtowanie się polskiego prawa wodnego
Michał Wołotowski, mi.wolotowski@gmail.com, Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego
i Praw Człowieka UKSW, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, uksw.edu.pl

Problematyka ochrony polskich zasobów wodnych, ich właściwego gospodarowania
oraz korzystania z nich w sposób zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju
stanowi przedmiot kilku obszernych regulacji krajowych. Składają się na nie m.in.
ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska, ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zapotrzebowaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wydane akty wykonawcze
do tych ustaw. Przy tworzeniu powyższych regulacji, ustawodawca musiał uwzględnić
szereg aktów prawa międzynarodowego z zakresu ochrony wód powierzchniowych
i podziemnych, których Polska jest sygnatariuszem. Dotyczy to przede wszystkim
unijnych dyrektyw, takich jak Ramowa Dyrektywa Wodna, których prawidłowa
implementacja jest istotna dla poprawy jakości wód oraz osiągnięcia wysokich
standardów w tej dziedzinie w najbliższych latach.
Celem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie, czy prawodawca krajowy
dokonał prawidłowego wdrożenia do krajowego porządku prawnego aktów międzynarodowych w obszarze prawa wodnego. W referacie wskazano najważniejsze
regulacje międzynarodowe, które Polska zobowiązała się implementować do prawa
krajowego, w ramach członkostwa w organizacjach o charakterze międzynarodowym.
W pracy omówiono obowiązujące na dzień dzisiejszy przepisy prawa krajowego,
oraz wpływ regulacji prawa międzynarodowego na ich treść. Uwzględniono również
najpoważniejsze zastrzeżenia organów organizacji międzyrządowych dotyczących
nieprawidłowego wdrożenia wiążących Polskę aktów międzynarodowych do
polskiego porządku prawnego wraz z postulatami de lege ferenda.

Wybrane aspekty prawne „własności” zwierząt
Maria Januszczyk, maria.januszczyk@wp.pl, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet
Warszawski, https://www.wpia.uw.edu.pl/pl

Ustawodawca, wprowadzając w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie
zwierząt mechanizm dereifikacji jednoznacznie rozstrzygnął, że zwierzęta jako
istoty żywe i zdolne do odczuwania nie są rzeczami, a przepisy dotyczące rzeczy
stosuje się do nich tylko odpowiednio w sprawach nieuregulowanych przez ustawę.
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Zastosowany przez legislatora zabieg wpłynął tym samym na postrzeganie zwierząt
jako przedmiotu stosunków cywilnoprawnych, a szczególnie na pozostające pod
wyraźną ochroną – nie tylko prawa cywilnego – prawo własności. W ujęciu cywilistycznym przedmiotem prawa własności mogą być jedynie rzeczy, a więc stosownie
do art. 45 kodeksu cywilnego tylko przedmioty materialne. W związku z powyższym,
w doktrynie wypracowany został pogląd, zgodnie z którym odpowiednikiem prawa
własności dotyczącego rzeczy jest prawo własności zwierzęcia. Posługując się
wybranymi przykładami regulacji ustawy o ochronie zwierząt autorka zobrazowała
wybrane aspekty prawne występujące w odniesieniu do „własności” zwierząt, które
w znacznym stopniu modyfikują zakres uprawnień właścicielskich. Należy
jednocześnie wskazać, że własność zwierząt jest zagadnieniem niezwykle szerokim,
dlatego też wystąpienie nie wyczerpuje w pełni tematu i ogranicza się jedynie do
wskazania najważniejszych zdaniem autorki wniosków.

Wybrane przykłady terapii prowadzonych w zakładach karnych
Aleksandra Polak-Kruszyk, apolak93@gmail.com, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii,
Uniwersytet Wrocławski

Działalność terapeutyczna na terenie jednostek penitencjarnych podyktowana
jest faktem, iż do zakładów karnych trafia duża liczba skazanych z zaburzeniami na
tle psychicznym, co może utrudniać funkcjonowanie w warunkach izolacji penitencjarnej, a także późniejszą readaptację do społeczeństwa po wykonaniu kary.
Problemy psychiczne osób odbywających karę pozbawienia mogą być różne
i obejmują m.in. uzależnienia od substancji psychoaktywnych, dysfunkcje na tle
zdrowia psychicznego, zaburzenia preferencji seksualnych, niepełnosprawności,
a nawet skutki związane z długotrwałym stresem więziennym. Biorąc pod uwagę
wskazane kategorie osób ustawodawca na gruncie art. 81 kkw utworzył terapeutyczny system wykonywania kary pozbawienia wolności, a pośród sposobów
oddziaływania na skazanych wymienił środki terapeutyczne.
W niniejszym wystąpieniu analizie poddane zostaną zatem wybrane przykłady
terapii prowadzonych na terenach zakładów karnych w ramach takiego systemu
wykonywania kary, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwych trudności terapeutycznych, a także przyczyn tego zjawiska. Należy pamiętać, iż celem każdej
terapii, bez względu na metodę jej prowadzenia, jest wzbudzenie w skazanym nadziei
na lepsze życie, a także wskazanie alternatywnych sposobów widzenia świata, bowiem
tylko w takim wypadku możliwe jest zrealizowanie podstawowego celu wykonywania kary pozbawienia wolności jakim jest kształtowanie w skazanym społecznie
pożądanych postaw i przeciwdziałanie powrotności do przestępstwa.
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Wychowanie i edukacja szkolna młodzieży
wobec zjawiska sekt i zjawisk pokrewnych
Mariusz Gajewski, gajemari@gmail.com, Instytut Pedagogiki i Nauk o Rodzinie, Uniwersytet
Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Szkoła stanowi istotne środowisko wychowawcze i edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
W wielu szkołach od lat prowadzi się liczne programy profilaktyczne w zakresie
przeciwdziałania sektom i innym kontrowersyjnym krupom psychomanipulacyjnym.
Wraz z szybko zmieniającym się społeczeństwem zmieniają się sekty, ich sposób
funkcjonowania, metody werbunkowe, mechanizmy podtrzymywania dyscypliny
wewnątrz grupowej, itp. W związku z tą sytuacją istnieje pilna potrzeba dostosowywania edukacji młodzieży w zakresie przeciwdziałania aktywności sekt.
Okres szkoły jest czasem wchodzenia w odpowiedzialne życie, kształtowania
własnej tożsamości przez młodzież, gruntowania wartości, światopoglądu, itp. Szkolne
wychowanie połączone z edukacją stanowią z pewnością istotną podstawę dla kształtowania ogólnych osobowościowych i społecznych kompetencji dzieci i młodzieży.
Wraz ze specjalistycznymi programami profilaktycznymi w zakresie przeciwdziałania
sektom mogą okazać się istotnym wsparciem dla dzieci i młodzieży w sytuacji
ekspozycji na działanie sekty lub innej grupy psychomanipulacyjnej.
Podczas wystąpienia przedstawione zostaną autorskie badania dotyczące
recepcji zjawiska sekt przez młodzież ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu
szkoły, jej wychowawczego i edukacyjnego charakteru w kontekście działania
współczesnych grup sektowych.

Wysokość stypendium doktoranckiego
a prokonstytucyjna wykładnia przepisów
Sławomir Korus, slawomirkorus@gmail.com, Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego,
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła
II, www.kul.pl

Wraz z wejściem w życie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, pojawiły się problemy z interpretacją przepisów na
kanwie których przyznawane jest stypendium doktoranckie. W niektórych orzeczeniach sądów administracyjnych uwidocznił się pogląd, zgodnie z którym, ustawodawca
chciał utrzymać wysokość minimalnego stypendium doktoranckiego dla uczestników
studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 na
dotychczasowym poziomie tj. 1470,00 zł miesięcznie. Dokonana w przedmiotowych
orzeczeniach wykładnia przepisów pozostaje jednak w sprzeczności z nakazem
interpretowania ich w zgodzie z Konstytucją RP. Skutkiem powyższego jest nierówne
traktowanie uczestników studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem 2019/2020
w zakresie zasad obliczania przysługującego im stypendium doktoranckiego, w porównaniu z doktorantami, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020,
czego nie da się pogodzić z poczuciem sprawiedliwości społecznej, czy konstytucyjną
zasadą równości wobec prawa.
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Zapobieganie przestępczości gospodarczej – ujęcie interdyscyplinarne
Michał Dziedzic, mdziedzic81@op.pl, Katedra Pedagogiki, Instytut Nauk Socjologicznych
i Pedagogiki, Wydział Socjologii i Pedagogiki SGGW

Prezentowane zagadnienie dotyczyło ukazania roli podejścia interdyscyplinarnego w aspekcie opisu, etiologii oraz zapobiegania przestępczości gospodarczej.
Przestępczość gospodarcza jest fenomenem występującym na styku wielu obszarów
społecznych (m.in. biznes, konsument, administracja państwowa). Jest ona udziałem
zarówno kadry kierowniczej przedsiębiorstw, pracowników i urzędników, ale także
przyjmuje postać nieuczciwej konkurencji. Istota zachowań składających się na
przestępczość gospodarczą oraz samego zjawiska nie pozwala na jednowymiarowe
analizowanie tego fenomenu. Dlatego ze względu na sprawcę i sposób jego działania,
obszar jego działania, przedmiot i skutki zamachu analiza przestępczości gospodarczej wymaga wiedzy z wielu dyscyplin naukowych. Interdyscyplinarne podejście
do ww. zagadnienia, obejmujące analizę tego zjawiska od strony m.in. prawnej,
socjologicznej, ekonomicznej, nauk o zarządzaniu i organizacji, historycznej,
statystycznej, kryminalistycznej pozwala na sformułowanie rzeczywistych przyczyn
występowania tego zjawiska, sposobów działania sprawcy, a w końcu na stworzenie
skutecznej polityki i narzędzi zapobiegania temu zjawisku.

Zarządzanie festiwalem filmowym,
na przykładzie krakowskiego festiwalu Etiuda&Anima
Szymon Madeja, Szymek.madeja@gmail.com, Wydział Psychologii, SWPS Uniwersytet
Humanistycznospołeczny, www.swps.pl

Obserwując zmieniający się świat, zauważyć można niezwykle żywe przekształcenia, jakie dokonywane są w praktyce i teorii dotyczącej zarządzania: jednym
z istotnych punktów współczesnej nauki o zarządzaniu jest człowiek i wartości,
które występują przy budowaniu organizacji.
Celem autora wystąpienia jest przybliżenie słuchaczom teorii z zakresu zarządzania
specyficznym typem organizacji, jakimi są organizacje tworzące wydarzenia kulturalne:
w niniejszej prezentacji prelegent skupi się na organizacjach kreujących festiwale
filmowe. Pewna wyjątkowość tych organizacji polega na tym, że prace nad wydarzeniem (festiwalem filmowym) prowadzone są przez cały rok, jednak owoc tej
pracy jest widoczny jedynie przez pewien ściśle określony czas. Istnieją również
wątpliwości, czy organizacje takie powinniśmy nazywać stricte komercyjnymi.
Kolejnym punktem wystąpienia jest zderzenie teorii z empirycznym doświadczeniem,
jakie autor prezentacji zyskał w trakcie przeprowadzania studium przypadku,
badając krakowski festiwal filmowy „Etiuda&Anima”. W odniesieniu do tych
badań, prelegent przedstawi potencjalną, dalszą perspektywę badawczą
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Zarządzanie projektami transportowymi kolejowymi
dotyczącymi suprastruktury, z wykorzystaniem elementów
zwinnych metodyk zarządzania projektami
Natalia Łasińska, natalia.lasinska@tabor.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu, www.tabor.com.pl

Szybkie tempo zmian zachodzących we współczesnym świecie i dynamiczny rozwój
gospodarczy wymuszają na przedsiębiorstwach wdrażanie rozwiązań zwiększających
efektywność ich działalności. Coraz częściej przedsiębiorstwa realizują projekty
o wysokim poziomie innowacyjności, stanowiącym o ich przewadze konkurencyjnej.
Realizowanie projektów, zwłaszcza innowacyjnych, z wykorzystaniem metodyk zarządzania projektami zwiększa ich efektywność i warunkuje powodzenie projektu.
W obliczu dynamicznych zmian technologicznych, tradycyjne metodyki zarządzania
projektami w niektórych obszarach cyklu życia projektu stają się niewystarczające.
Na podstawie przeglądu literatury naukowej, a także analizy zrealizowanych
w Łukasiewicz – Instytucie Pojazdów Szynowych „TABOR” projektów dotyczących
taboru kolejowego oraz badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw realizujących projekty taborowe zaproponowano nowatorskie, jak na polską
branżę taborową, rozwiązanie realizacji projektów z wykorzystaniem metodyki
hybrydowej. Wykorzystanie metodyki hybrydowej, podobnie, jak tradycyjnej czy
zwinnej, wymaga dostosowania jej do specyfiki projektu, przedsiębiorstwa oraz
branży. Metodyka ta łączy elementy metodyk tradycyjnych i zwinnych, dotychczas
uznawanych za przeciwstawne. Wprowadzenie metodyki hybrydowej stopniowo
niweluje występujące między metodykami antynomie i zapewnia efekt synergii.
Metodyki hybrydowe można z powodzeniem stosować także podczas realizacji
projektów w innych branżach.

Zasady przetwarzania danych osobowych przez banki
w świetle tajemnicy bankowej
Paweł Rakowski, pawelrakowski5@wp.pl, Uniwersytet w Białymstoku

Dane osobowe to wszelkie informację, które pozwalają na zidentyfikowanie osoby
fizycznej. Możliwa jest identyfikacja bezpośrednia i pośrednia osoby fizycznej
poprzez takie identyfikatory jak: imię i nazwisko, dane o lokalizacji, identyfikator
internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną
tożsamość osoby fizycznej. Nie ulega wątpliwości, że ochrona danych osobowych
jest realizacją konstytucyjnego prawa do prywatności, a także prawa do ochrony
danych osobowych. W związku z tym prawo do prywatności i prawo do ochrony
danych osobowych należy uznać za jedno z dóbr osobowych, które podlega
szczególnej ochronie i warunkom przetwarzania.
W swojej pracy pragnę przeanalizować funkcjonujące zasady przetwarzania
danych osobowych przez banki, w tym zasady tajemnicy bankowej uregulowanej
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w art. 104 ust. 1 Prawa Bankowego. Niniejsza praca wskazuje, że tajemnica bankowa
obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie
negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy. W doktrynie i judykaturze
dominuje pogląd, że tajemnica bankowa została wyrażona przez maksymalizację
zakresu informacji stanowiących tajemnicę bankowa. Warto również wspomnieć,
że tajemnica bankowa nie ma charakteru nieograniczonego. Ponadto tajemnicę
bankową i ochronę danych osobowych należy uznać za instytucjonalne gwarancje
prawa do prywatności. Podsumowując w swojej pracy chciałbym przeanalizować,
w jaki sposób dane osobowe klientów są chronione i czy należy dokonać nowelizacji
przepisów prawa w tej materii.

OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH
Aktywność przeciwutleniająca betacyjanin
z owoców szpinaku malabarskiego w testach in vitro
Katarzyna Sutor, katarzyna.sutor@doktorant.pk.edu.pl, Katedra Technologii Chemicznej
i Analityki Środowiskowej (C-1), Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika
Krakowska, ul. Warszawska 24, Kraków 31-155; Michał Antonik, Katedra Technologii
Chemicznej i Analityki Środowiskowej (C-1), Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej,
Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Kraków 31-155; Sławomir Wybraniec, Katedra
Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej (C-1), Wydział Inżynierii i Technologii
Chemicznej, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Kraków 31-155; Agnieszka
Kumorkiewicz-Jamro, Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej (C-1),
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24,
Kraków 31-155; Tomasz Świergosz, Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej
(C-1), Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24,
Kraków 31-155; Ewa Dziedzic, Katedra Sadownictwa i Pszczelarstwa, Wydział Biotechnologii
i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy, al. 29-Listopada 54, Kraków 31-425

Rosnące w ostatnich latach zainteresowanie barwnikami naturalnymi wynika
z ich możliwego wielodziedzinowego wykorzystania, nie tylko w przemyśle spożywczym i kosmetycznym, ale również w medycynie lub farmacji. Ekstraktom z owoców
szpinaku malabarskiego (Basella alba var. rubra) bogatym w naturalne barwniki
z grupy betacyjanin przypisuje się wiele korzystnych właściwości, do których
można zaliczyć działanie przeciwutleniające, przeciwcukrzycowe, przeciwzapalne
lub hepatoprotekcyjne.
Celem przeprowadzonych badań było określenie i porównanie działania przeciwutleniającego betacyjanin z owoców szpinaku malabarskiego w testach in vitro
takich jak test ABTS+•, ORAC i FRAP, w odniesieniu do Troloxu (pochodnej
witaminy E). Spektrofotometrycznym i fluorymetrycznym badaniom, przeprowadzonym na czytniku mikropłytek, poddano gomfreninę, jej mono i bi-dekarboksylowane pochodne, a także roztwory o różnej czystości, stanowiące mieszaninę
wspomnianych związków.
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Uzyskane wyniki obrazują różnice we właściwościach przeciwutleniających
poszczególnych barwników wynikające z ich budowy chemicznej. W metodzie
ABTS+• zaobserwowano m.in. znaczny wzrost zdolności antyoksydacyjnej
2,17-bidekarboksy-gomfreniny w odniesieniu do gomfreniny.
Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr UMO2017/27/B/NZ9/02831 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Analiza numeryczna wpływu stosowania środków ochrony osobistej
na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń emitowanych przez ludzi
Stanisław Kocik, stankoc670@student.polsl.pl, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Technik
Odpylania, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, www.polsl.pl; Piotr
Eliasz, pioteli459@student.polsl.pl, Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska
i Energetyki, Politechnika Śląska, www.polsl.pl; Maciej Bara, macibar533@student.polsl.pl,
Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska,
www.polsl.pl; Anna Bulińska, anna.bulinska@polsl.pl, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji
i Techniki Odpylania, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetykii, Politechnika Śląska, www.polsl.pl

W opracowaniu przestawiono wyniki analizy numerycznej skuteczności stosowania
środków ochrony osobistej różnej konstrukcji na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń emitowanych podczas oddychania przez ludzi. Podczas prac wykonano dwie
geometrie 3D przedstawiające głowę i górną część torsu człowieka. W obu geometriach wygenerowano modele przyłbic i maseczek zasłaniających usta i nos. Pierwsza
z geometrii była modelem uproszczonym, użytym do określenia optymalnych parametrów siatki obliczeniowej. Druga geometria przedstawiała znacznie bardziej
szczegółowy model ludzkiej głowy i torsu i została użyta do przeprowadzenia
właściwych analiz rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń przy użyciu środków
ochronnych. W modelu CFD rozwiązywane były równania bilansu energii, masy,
pędu i turbulencji umożliwiające uwzględnienie transportu gazów, a także zastosowanie modelu DPM którego celem było zamodelowanie rzeczywistego rozchodzenia
się drobin wody wydychanej przez człowieka, dzięki którym wirusy wraz z bakteriami mogą się rozprzestrzeniać drogą kropelkową. W obliczeniach założono 6-cio
sekundowy cykl oddechowy składający się z wdechu, wydechu i przerwy. Celem
pracy była próba odpowiedzenia na pytanie, które z metod ochrony osobistej są
skuteczne, i jak wygląda mechanizm rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń emitowanych przez człowieka. Wyniki przedstawiono w postaci map stężeń CO 2 i analizy
zasięgu cząsteczek.

Analiza właściwości żywic polimerowych
wykorzystywanych w wytwarzaniu przyrostowym
w kontekście budowy komory środowiskowej
Marek Kalemba, mkalemba@agh.edu.pl, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra
Robotyki i Mechatroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
https://www.agh.edu.pl/; Marcin Kula, makula@agh.edu.pl, Wydział Inżynierii Mechanicznej
i Robotyki, Katedra Robotyki i Mechatroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie, https://www.agh.edu.pl/; Andrzej Młyniec, mlyniec@agh.edu.pl, Wydział
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Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Robotyki i Mechatroniki, Akademia GórniczoHutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, https://www.agh.edu.pl/

Praca przedstawia wyniki badań i porównanie własności mechanicznych czterech
wybranych żywic światłoczułych używanych w procesie addytywnej produkcji opartej
na fotopolimeryzacji. Do testów użyto próbek wykonanych w oparciu o normę ISO
527, wprowadzając dodatkową zmienną w postaci stopnia wypełnienia przekroju
poprzecznego próbki. Dokonano obserwacji wpływu parametrów technologicznych
druku metodą stereolitografii na odpowiedź mechaniczną materiału stosując
dywersyfikację orientacji przestrzennej warstw druku w rozciąganych próbkach.
Wyznaczono podstawowe parametry wytrzymałościowe w postaci modułu Young’a,
moduły sieczne (tzw. secant modulus) oraz przeanalizowano spadki napreżeń przy
relaksacji. Poprzez wariację prędkości odkształcenia oraz testy dynamiczne
wyznaczono lepkosprężyste właściwości materiałów. Przeprowadzono testy
w temperaturze 23°C oraz 60°C. Charakterystyka niektórych żywic nie pozwoliła na
testy relaksacji w wyższej temperaturze. Użycie ekstensometru miało niewielki
wpływ na próbki z pełnym wypełnieniem, ale całkowicie niszczyło próbki z mniejszym
wypełnieniem szczególnie te wykonane z żywicy biodegradowalnej. Z tego względu
wyniki trzeba traktować jako poglądowe i powtórzyć testy przy wizyjnym pomiarze
odkształceń. Wnioski z przyjętej metodologii i obserwacji aparatury badawczej
będą służyły rozwijaniu komory środowiskowej i zawartej w niej elementów.

Arytmetyki uogólnione jako możliwy sposób
na wyjaśnienie nierówności Bella
Michał Piłat, michal.pilat@pg.edu.pl, Instytut Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki
technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska, www.pg.edu.pl

Nierówność Bella i nierówności pochodne, takie jak nierówność CH, CHSH
i Macdonalda to jedne z najważniejszych wyników mechaniki kwantowej. Jednakże
łamanie ich, które zachodzi w rzeczywistym świecie, jest niezgodne z obecnie
obowiązującym rozumieniem mechaniki kwantowej. Tworzono wiele teorii opisujących
tę rozbieżność jak na przykład teorie zmiennych ukrytych czy superdeterminizm.
Rozumowania przeprowadzane podczas wyprowadzania tychże nierówności posiadają
ciche założenia, które nie są zazwyczaj brane pod uwagę. Jednym z takich założeń
jest fakt, że w świecie kwantowym istnieje taka sama arytmetyka (wykonywanie
działań) co w świecie makroskopowym. Wiadomo jednak, że nie zawsze występuje
to założenie (na przykład dodawanie prędkości relatywistycznych nie jest zwykłym
arytmetycznym dodawaniem). Korzystając z arytmetyk uogólnionych można skonstruować model spinu dla dowolnych cząstek oraz model arytmetyki go opisującej,
w których nierówności typu Bella są spełnione, a bezpośrednie tłumaczenie
wyników na język standardowej arytmetyki powoduje łamanie tychże nierówności.
W tych arytmetykach ważnym parametrem jest liczba spinowa danych cząstek.
Można też pokazać, że wraz ze wzrostem liczby spinowej do nieskończoności,
arytmetyka mikroświata dąży do arytmetyki makroskopowej, zachodzi wiec zasada
korespondencji.
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Badania osmologiczne – psy w służbie kryminalistyki
Weronika Detka, w.detka@student.uw.edu.pl, Koło Naukowe Kryminalistyki, Centrum
Nauk Sądowych, Uniwersytet Warszawski http://cns.uw.edu.pl; Agata Jankowska,
am.jankowska2@student.uw.edu.pl, Koło Naukowe Kryminalistyki, Centrum Nauk Sądowych,
Uniwersytet Warszawski http://cns.uw.edu.pl

Osmologia jest najmłodszą dziedziną kryminalistyki zajmującą się identyfikacją
osób na podstawie śladów zapachowych. Holendrzy, Rosjanie, Węgrzy i Niemcy byli
pierwszymi, którzy skorzystali z aparatu węchowego psów, już na przełomie XIX
i XX wieku. W Polsce osmologia rozwinęła się dynamicznie w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Jej niepowtarzalność udowadnia się pośrednio twierdzeniem,
że na zapach mają wpływ geny odpowiedzialne za system immunologiczny człowieka.
Szanse więc na powtórzenie się zapachu człowieka o porównywalnej częstotliwości
porównuje się do powtarzalności profilu DNA. Badania osmologiczne muszą być
przeprowadzane w pomieszczeniach spełniających odpowiednie warunki takie jak
wysokość pomieszczenia, jego wilgotność czy określone oświetlenie. Badania identyfikacyjne prowadzi się przy użyciu co najmniej dwóch psów. Psów w osmologii używa
się również do tropienia drogi przejścia człowieka. Owczarek niemiecki posiada
około 200 milionów komórek węchowych, dla porównania człowiek takich komórek
posiada tylko około 5 milionów. Nic więc dziwnego, że do badań osmologicznych
wykorzystuje się zwierzęta. Ponadto ślad zapachowy człowieka jest bardzo trwały.
Może przetrwać wybuch, ogień, napromieniowanie rzędu 40,7 kGy na godzinę czy
spryskanie 10-procentowym roztworem podchlorynu sodowego, i w tak skrajnych
warunkach pies jest w stanie zweryfikować zapach na poziomie 70-80%.

Badania wstępne korelacji pomiędzy typowymi parametrami
polskich węgli brunatnych, a zawartą w nich rtęcią
Adrianna Bigaj, adwojcik@agh.edu.pl, Katedra Technologii Paliw, Wydział Energetyki i Paliw,
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, www.weip.agh.edu.pl; Krzysztof Kogut,
kogut@agh.edu.pl, Katedra Technologii Paliw, Wydział Energetyki i Paliw, Akademia GórniczoHutnicza w Krakowie, www.weip.agh.edu.pl; Piotr Burmistrz; burmistr@agh.edu.pl, Katedra
Technologii Paliw, Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
www.weip.agh.edu.pl

Rtęć jest pierwiastkiem toksycznym naturalnie występującym w przyrodzie.
Spalanie węgli jest drugim co do wielkości źródłem antropogenicznej emisji tego
pierwiastka do atmosfery.
Celem pracy była próba znalezienia ewentualnych korelacji pomiędzy rutynowymi
parametrami charakteryzującymi polskie węgle brunatne a zawartością w nich
rtęci. Parametrami węgli, które brano pod uwagę były wyniki analizy elementarnej
i technicznej.
Analizę techniczną i elementarną 11 badanych próbek węgla brunatnego wykonano
zgodnie z normami PN ISO, natomiast zawartość rtęci całkowitej wyznaczano metodą
spektrometrii absorpcji atomowej korzystając z analizatora DMA-80, Milstone.
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Otrzymane wyniki pozwoliły stwierdzić, że zawartość rtęci istotnie statystycznie
koreluje w pewnych przedziałach z wartością opałową. W próbkach o dużej
zawartości popiołu stwierdzono istotną dodatnią korelację z zawartością rtęci.
W badanych próbkach nie stwierdzono współzależności pomiędzy zawartością
siarki i zawartością rtęci. Uzyskane wyniki pozwoliły na stwierdzenie, że znaczna
część rtęci związana jest z substancją mineralną, natomiast nie wykazały wbrew
oczekiwaniom dużego powinowactwa względem siarki.
Uzyskane wyniki mają charakter wstępny i będą kontynuowane w celu poznania
wpływu składu chemicznego spalanego węgla brunatnego na zachowanie się rtęci
w aspekcie ograniczenia jej emisji do atmosfery.

Badanie kinetyki reakcji uczulania
materiałów wybuchowych emulsyjnych
Krystyna Suda, krystyna.suda97@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Chemików przy
Politechnice Śląskiej, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, www.polsl.pl; Patrycja Kowalik,
patrkow960@student.polsl.pl, Studenckie Koło Naukowe Chemików przy Politechnice
Śląskiej, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, www.polsl.pl; Bartłomiej Kramarczyk,
b.kramarczyk@nitroerg.pl, Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny,
Politechnika Śląska, www.polsl.pl

Celem pracy było zbadanie kinetyki reakcji uczulania matrycy materiałów wybuchowych emulsyjnych (MWE) oraz rozpoznanie parametrów pracy MWE otrzymanych poprzez uczulanie matrycy różnymi ilościami uczulacza.
Badanie kinetyki uczulania matrycy MWE przeprowadzono poprzez pomiar zmian
gęstości matrycy w czasie, z zależności od ilości dodanego uczulacza metodą wagową,
a zdolność MWE do wykonania pracy mechanicznej badano metodą wahadła balistycznego w odniesieniu do próbki wzorcowego materiału wybuchowego (heksogen).
Zbadanie zmian gęstości wynikających z różnej ilości uczulacza oraz zależną od
niej względną siłę wybuchu, poszerza zakres możliwości stosowania MWE, a ulepszanie
tych materiałów i poprawa parametrów technicznych dzięki ustabilizowaniu przyczyniają się do zmniejszenia użytkowania tradycyjnych kruszących materiałów
wybuchowych, które są mniej ekologiczne.
Uzyskane wyniki wskazują wpływ gęstości na siłę wybuchu MWE oraz na istnienie
optymalnej ilości uczulacza, który w odpowiednim czasie pozwala na otrzymanie
najlepszej pod względem technicznym gęstości (dającej łatwość inicjacji i dużą siłę
wybuchu).

Badanie krystalizacji filtrów przeciwsłonecznych
w kosmetykach do makijażu
Olga Góral, olga.goral.dokt@pw.edu.pl, Wydział Chemiczny PW; Aneta Łękawska-Wąs,
a.lekawska-was@nuco.pl, NUCO E. i G. Kosyl Sp. Jawna; Anna Krztoń-Maziopa,
anka@ch.pw.edu.pl, Wydział Chemiczny PW

Rosnąca popularność kosmetyków hybrydowych (wielofunkcyjnych) jest motorem
rozwoju również produktów do makijażu, które oprócz funkcji dekoracyjnej będą
chroniły przed szkodliwym promieniowaniem UV. Na rynku dostępnych jest wiele
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rodzajów i form kosmetyków o takich właściwościach. Są to między innymi kremy,
mleczka, balsamy, olejki, etc., których zadaniem jest ochrona skóry przed niekorzystnym wpływem promieniowania UV. Wyzwaniem w branży jest opracowanie/
dostosowanie receptur kosmetyków kolorowych (fluidy, cienie, pomadki, bronzery,
etc.) w taki sposób, aby możliwe było wprowadzenie do ich składu filtrów chemicznych lub/i fizycznych w stężeniu zapewniającym odpowiedni poziom ochrony, tzw.
SPF (sun protection factor), bez wpływu na pozostałe właściwości kosmetyku i jego
długoczasową stabilność. W dobie rosnącego zapotrzebowania rynkowego na
kosmetyki hybrydowe poszukuje rozwiązania problemu dotyczącego opracowania
efektywnych układów filtrów/stabilizatorów UV dla produkowanych mas kosmetycznych. Kosmetyki kolorowe stanowią układy wielokomponentowe co powoduje,
że podczas opracowywania formuły kosmetyku z dodatkiem filtrów przeciwsłonecznych pojawiają się trudności związane z doborem odpowiednich filtrów
(zestawów filtr-booster) i rozpuszczalników, wynikające między innymi z ich różnej
kompatybilności z pozostałymi składnikami formulacji. Równie istotnym zagadnieniem jest dobranie nie tylko rodzaju filtrów, ale też ilości jakich trzeba użyć, aby
uzyskać odpowiedni poziom ochrony. Filtry są substancjami obciążającymi formulację,
powodują m.in. zwiększenie lepkości układu, przez co kosmetyk może dawać
wrażenie ciężkiego w odczuciu. Dodatkowo, częstym problemem jest krystalizacja
filtrów UV i destabilizacja formulacji, czy odbarwienie masy kosmetycznej występujące po pewnym czasie od konfekcjonowania.
Identyfikacja czynników wpływających na niekontrolowaną krystalizację chemicznych filtrów/stabilizatorów UV jest więc konieczna w celu uniknięcia
wdrożenia produktu mogącego w przyszłości wykazywać cechy destabilizacji.

Centrum doskonałości Ensemble3 – zaawansowane materiały
i technologia wzrostu kryształów dla fotoniki
Katarzyna Sadecka, katarzyna.sadecka@lukasiewicz.imif.gov.pl, Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, https://imif.lukasiewicz.gov.pl/;
Dorota A. Pawlak, dorota.anna.pawlak@ensemble3.eu, ENSEMBLE3 sp. z o.o. Wólczyńska
133, 01-919 Warszawa, http://ensemble3.eu/

Centrum doskonałości Ensemble3 „Centre of Excellence for Nanophotonics,
Advanced Materials and Novel Crystal Growth-based Technologies” powstało
dzięki otrzymaniu grantu w konkursie Teaming for Excellence programu Horyzont
2020. Program ma na celu utworzenie nowych (lub modernizację istniejących)
centrów doskonałości poprzez partnerstwo krajowych jednostek badawczych
z partnerami zagranicznymi.
Międzynarodowe konsorcjum tworzą: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut
Mikroelektroniki i Fotoniki, Uniwersytet Warszawski, Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju oraz Sapienza Università di Roma (Włochy), Karlsruher Institut für
Technologie (Niemcy), nanoGUNE Cooperative Research Center (Hiszpania).
Centrum doskonałości mieści się w Warszawie gdzie prowadzone są badania
oparte na pracach prof. Czochralskiego, wykorzystujące technologię wzrostu
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kryształów. Badania związane są z opracowaniem nowych technologii i materiałów
dla nanoplazmoniki, metamateriałów oraz nanofotoniki i zastosowanie ich w np.
w medycynie tj. do wczesnej diagnostyki raka wykorzystującego aktywne mikrorezonatory nanoplazmoniczne jako czujniki egzosomów ze zdrowych i niezdrowych
komórek; w fotowoltaice – ogniwa słoneczne o zwiększonej wydajności oparte na
zwiększonej plazmonicznie konwersji; w fotoelektrochemii – jako materiały dwufazowe lub wielofazowe z łączem szerokopasmowym absorpcyjne oraz wysoce wydajne
i stabilne elektrody do wytwarzania wodoru, w telekomunikacji jako nowatorskie
wydajne wzmacniacze optyczne.

Charakterystyka strukturalna i morfologiczna nanoferrytów
opłaszczonych chitosanem i heksyloaminą
Marta Orzechowska, m. orzechowska@uwb.edu.pl, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet w Białymstoku, www.uwb.edu.pl; Katarzyna Rećko, k.recko@uwb.edu.pl,
Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku, www.uwb.edu.pl; Dmytro Soloviov,
DSolovjov@nf.jinr.ru, Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych, www.flnph.jinr.ru

Ze względu na obiecujące zastosowania biomedyczne, nanocząstki oparte na
czystym lub domieszkowanym magnetycie przyciągają coraz większą uwagę
naukowców. Domieszkowanie takich układów galem silnie modyfikuje morfologię
i superparamagnetyzm nanomateriałów. Nanocząstki magnetyczne są wykorzystywane w hipertermii cieczy magnetycznej, która stanowi dobrze ugruntowaną
alternatywną metodę terapii onkologicznej. Prezentowane wyniki dotyczą nanocząstek ferrytowych syntezowanych metodą Massarta. Właściwości ferrytów galowych
uległy modyfikacji pod wpływem zmiany składu i funkcjonalizacji powierzchni.
Jako surfaktanty zostały użyte chitosan oraz heksyloamina. Zdolność do kumulowania ciepła przez badane nanoukłady ma ogromne znaczenie ze względu na
przewidywane zastosowanie w hipertermii cieczy magnetycznej. Wszystkie układy
zostały rozpoznane pod względem jednorodności i morfologii w oparciu o wyniki
dyfrakcji rentgenowskiej, małokątowego rozpraszania neutronów oraz transmisyjnej
mikroskopii elektronowej. Nanocząsteczki charakteryzują się wąskimi rozkładami
rozmiarów i w przypadku większości badanych materiałów sferycznie-symetrycznym kształtem. Ponadto widoczna jest nieznaczna tendencja do tworzenia klastrów
i bezkształtnych aglomeratów. W układach opłaszczonych chitosanem wraz
z rosnącą zawartością domieszki galu parametr sieci maleje.

Cienkie warstwy tlenków metali przejściowych otrzymywanych
metodą ALD z potencjałem do wspomagania leczenia osteoporozy
Aleksandra Seweryn, aseweryn@ifpan.edu.pl, Zespół technologii nanostruktur tlenkowych,
Oddział Fizyki i Technologii Nanostruktur Półprzewodników Szerokoprzerwowych, Instytut Fizyki
PAN; Agnieszka Śmieszek, agnieszka.smieszek@upwr.edu.pl, Katedra Biologii Eksperymentalnej, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
Krystyna Lawniczak-Jablonska, jablo@ifpan.edu.pl, Zespół spektroskopii rentgenowskiej
i mikroanalizy Środowiskowe Laboratorium Badań Rentgenowskich I Elektronomikroskopowych,
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Instytut Fizyki PAN; Krzysztof Marycz, krzysztof.marycz@upwr.edu.pl, Katedra Biologii
Eksperymentalnej, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;
Marek Godlewski, godlew@ifpan.edu.pl, Zespół technologii nanostruktur tlenkowych, Oddział
Fizyki i Technologii Nanostruktur Półprzewodników Szerokoprzerwowych, Instytut Fizyki PAN

Obecne badania wskazują na potencjalne zastosowanie materiałów tlenkowych
(ditlenek tytanu – TiO2, ditlenek cyrkonu – ZrO2, ditlenek hafnu – HfO2) wytwarzanych w technologii osadzania cienkich warstw atomowych (ALD) jako metody
funkcjonalizacji powierzchni biomateriałów w szczególności implantów kostnych
przeznaczonych dla pacjentów z osteoporozą.
Technologia ALD polega na osadzaniu cienkich powłok metodą warstwa po
warstwie w skali atomowej. Metodologia podawania reagentów, jak również model
wzrostu ALD zapewniają powtarzalność procesów, jednorodny rozkład grubości
warstwy i wysoką jakość otrzymywanych materiałów. Ponadto, ALD umożliwia osadzanie cienkich warstw na skomplikowanych przestrzennie podłożach, a wysokiej
jakości powłoki można uzyskać już w temperaturach poniżej 100°C. Obie te cechy
mają istotne znaczenie dla funkcjonalizacji przestrzennych biomateriałów
dokostnych wykonanych z termicznie wrażliwych substratów.
Cytokompatybilność powłok tlenkowych ALD była badana z wykorzystaniem
modelu mysich komórek prekursorowych, z których różnicują się komórki kościotwórcze (linia MC3T3), jaki i kościogubne (linia 4B12) kluczowe w procesie
osteogenezy. Dodatkowo w przypadku powłoki HfO2 przeprowadzono testy z wykorzystaniem makrofagów (RAW 264.7) do oceny potencjału immunomodulującego.
Badania pokazały, że TiO2, ZrO2 i HfO2 w postaci powłok otrzymanych
w technologii ALD mają potencjał pre-osteogenny i przeciwzapalny (HfO2).
Badania finansowane ze środków: Narodowego Centrum Nauki (NCN),
Harmonia 9, Grant Nr. UMO 2017/26/M/NZ5/01184
Podziękowania dla: B. Witkowski, M. Ozga, R. Pietruszka, P. Kuzmiuk,
K. Marcinkowska, M. Sikora, M. Alicka, A. Fal, K. Kornicka-Garbowska

Dokładne prawa wielkich liczb i ich zastosowania
Paweł Kurasiński, pawelkurasinski1@gmail.com, Katedra Matematyki Stosowanej, Instytut
Matematyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

W prezentacji będą rozważane dokładne prawa wielkich liczb, czyli zbieżność
prawie pewną do pewnej niezerowej i skończonej stałej, ważonych sum niezależnych zmiennych losowych o nieskończonej wartości oczekiwanej. Twierdzenia
tego rodzaju są znane jako dokładne prawa wielkich liczb. W pierwszej części
referatu zostaną pokazane dokładne prawa wielkich liczb dla ilorazów zmiennych
losowych o tym samym rozkładzie ze zbieżnością prawie pewną. szczególności
jedno z otrzymanych twierdzeń jest uogólnieniem wyniku Adlera z 2015 roku.
W dalszej części zostanie przedstawione dokładne prawo wielkich dla niezależnych
zmiennych losowych o różnych rozkładach.
Zostanie pokazana stosowalność dpwl dla różnych rozkładów do badania zbieżności
sum ważonych ilorazów statystyk porządkowych. W szczególności zaprezentowane
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będą uogólnione wyniki Adlera z 2015 roku oraz pokazane będzie uproszczone
rozważania Mao i współautorów z 2016 roku. Zostanie przedstawiony również
wynik dotyczący maksimów ilorazów sąsiednich statystyk porządkowych, który jest
uzupełnieniem twierdzenia Adlera z 2017 roku.

Historia badań organicznych ogniw słonecznych:
przełom po 50 latach i perspektywy na przyszłość
Krzysztof Matuszek, 225395@edu.p.lodz.pl, Studenckie Koło Naukowe „NANO”, Wydział
Chemiczny, Politechnika Łódzka, www.p.lodz.pl

Za datę wynalezienia organicznego ogniwa fotowoltaicznego przyjmuje się zwykle
rok 1958, gdy Kearns i Calvin opracowali fotokomórki oparte na ftalocyjaninie
magnezu, dokładnie 4 lata po wprowadzeniu na rynek przez Bell Telephone
Laboratories pierwszych ogniw krzemowych, cechujących się wydajnością na
poziomie 6%. Ogniwom organicznym osiągnięcie podobnych parametrów zajęło
ponad 40 lat. Początkowe sukcesy ze związkami małocząsteczkowymi w latach 50.
i 60. zostały przyćmione przez odkrycie ogniwa z heterozłączem przez Tanga
w 1986, a także wprowadzeniem związków wielkocząsteczkowych – polimerów – do
badań w połowie lat 70. Prawdziwym punktem zwrotnym w badaniach okazało się
wprowadzenie w 1991 przez zespół prof. Hiramoto tzw. heterozłącza objętościowego, w którym materiał elektronodonorowy i elektronoakceptorowy nanoszone są
z jednego roztworu, jako pojedyncza warstwa aktywna. Odkrycie łatwo rozpuszczalnych pochodnych fullerenów przez prof. Hummelena w 1995 roku potwierdziło
skuteczność heterozłącza objętościowego donor polimerowy:akceptor fullerenowy.
Fullereny stwarzały jednak liczne problemy z trwałością uzyskanych ogniw. Po
okresie stagnacji w latach dwutysięcznych, w roku 2010 osiągnięto tytułowy
przełom: wprowadzono ITIC, pierwszy akceptor niefullerenowy, który pozwolił
osiągnąć wydajność powyżej 10%. Odtąd trwa okres szczególnego zainteresowania
akceptorami niefullerenowymi, które według stanu na koniec 2020 roku pozwalają
uzyskiwać wydajności ponad 18%.

Immobilizowane kompleksy rutenu
jako heterogeniczne katalizatory racemizacji
Monika Heba, monika.heba@polsl.pl, Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, www.polsl.pl; Dominika Stradomska,
dominika.stradomska@polsl.pl, Katedra Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego,
Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, www.polsl.pl; Nikodem Kuźnik, nikodem.kuznik@polsl.pl,
Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii, Wydział Chemiczny, Politechnika
Śląska, www.polsl.pl

Synteza związków optycznie czystych jest bardzo istotnym zagadnieniem dla
przemysłu farmaceutycznego, chemicznego czy agrochemicznego. Pomimo iż
istnieją metody otrzymywania czystych enancjomerycznie związków, to nadal dąży
się, do poprawy efektywności tych procesów. Jedną z tych metod jest dynamiczny
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rozdział kinetyczny. Jest to proces opierający się na współpracy katalizatora
metalicznego z enzymem mający na celu uzyskanie produktu o wysokim nadmiarze
enancjomerycznym i z dobrą wydajnością W roli katalizatora metalicznego świetnie
sprawdzają się kompleksy rutenu. Posiadają one właściwości pozwalające na
przeprowadzenie racemizacji alkoholi drugorzędowych. Jednak jako katalizatory
homogeniczne nadają się tylko do jednorazowego użycia. Niewiele jest doniesień
na temat immobilizacji kompleksów rutenowych mogących znaleźć zastosowanie
w dynamicznym rozdziale kinetycznym. Odpowiadając na to wyzwanie podjęto się
immobilizacji wybranych kompleksów rutenu na dwóch nośnikach krzemionkowych:
SBA- 15 i MCF. Zbadano również właściwości katalityczne w reakcji racemizacji
modelowego alkoholu: 1-S-fenyloetanolu zaimmobilizowanych kompleksów rutenu.
Praca została sfinansowana ze środków NCN nr UMO-2016/23/B/ST8/00627
w ramach projektu badawczego nr 2016/23/B/ST8/00627.

Innowacyjny System Monitoringu Obiektów Technicznych
Maciej Grunt, Electronic Power and Market, sp. z o.o.

Urządzenia i systemy technicznego zabezpieczenia mienia obiektów stanowią
dzisiaj dynamicznie rozwijający się dział techniki, którego zastosowanie obejmuje
wciąż rozszerzające się obszary życia społecznego.
Wraz z poprawą warunków życia i zamożności społeczeństwa obserwuje się
wzrost zagrożenia mienia i obiektów zarówno własności prywatnej, jak i firm.
Dynamiczny rozwój i dostępność nowych technologii implikują również zasadnicze
zmiany w kierunkach rozwoju systemów ochrony technicznej obiektów infrastruktury technicznej. W pracy omówiono trendy oraz jeden z innowacyjnych
systemów. Rozwój i dostępność technologii przemysłu 4.0 znajduje także swoje
odzwierciedlenie w nowych funkcjonalnościach systemów ochrony technicznej
obiektów infrastruktury technicznej. Do takich trendów możemy zaliczyć:
 pełną, lokalną integrację sprzętową;
 skalowalność i elastyczność rozwiązań;
 wykorzystanie geolokalizacji;
 poświadczenia tożsamości za pomocą urządzeń mobilnych, strony trzeciej
i biometrii;
 wykorzystanie integracji podsystemów do hybrydowej korelacji i koincydencji
zdarzeń;
 wykorzystanie Internetu rzeczy i modułów klasy Low Energy Bluetooth na
potrzeby pogłębionej analizy danych i predictive maintenance.

Inżynieria materiałowa jako narzędzie do otrzymywania
struktur hybrydowych dla ochrony środowiska
Kinga Michalec, kmichalec@agh.edu.pl, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki; Anna Kusior, akusior@agh.edu.pl, Akademia
Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki;
Marta Radecka, radecka@agh.edu.pl, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
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Jednym z głównych problemów krajów na całym świecie jest oczyszczanie zasobów
wodnych z zawartych w nich toksycznych związków. Wśród wielu dostępnych technik
remediacji, coraz większego znaczenia nabiera fotokataliza heterogeniczna, która
umożliwia rozkład zanieczyszczeń organicznych na substancje proste (H 2O, CO2)
pod wpływem światła słonecznego. Głównymi ograniczeniami dostępnych fotokatalizatorów są: zdolność do absorpcji światła widzialnego, stabilność oraz niska
pojemność adsorpcyjna. Celem niniejszej pracy było otrzymanie nanostruktur hybrydowych typu „hollow spheres” na bazie SnO2/SnS2 oraz zbadanie wpływu parametrów syntezy na ich właściwości strukturalne, optyczne, adsorpcyjne i fotokatalityczne. Uzyskane struktury zbadano przy pomocy skaningowej mikroskopii elektronowej, dyfraktometrii rentgenowskiej, spektroskopii UV-ViS, dynamicznego i elektroforetycznego rozpraszania światła, kinetyk adsorpcji i fotorozkładu organicznych
barwników kationowych i anionowych. Wyniki przeprowadzonych badań pokazały,
że szerokopasmowy SnO2 stanowi element stabilizujący wąskopasmowy SnS2, co
umożliwi wielokrotne stosowanie struktur hybrydowych w procesach fotokatalizy.
Ilość zastosowanego prekursora SnS2 wpływa na strukturę wytworzonego interfejsu.
Heterostruktury SnO2/SnS2 charakteryzują się większą zdolnością adsorpcyjną względem barwników kationowych, natomiast większą aktywnością fotokatalityczną
względem anionowych, co ma wpływ na ich potencjalne zastosowania.

Kwantowa enigma rozwiązana
Jerzy Ciosek, jciosek1@poczta.onet.pl

Zagadnienia kwantowego podejścia i wyjaśniania praw natury nurtują naukowców
od ponad stu lat. Ostatni okres badań przyczynił się do osiągnięć określanych drugą
rewolucją kwantową, jednak zrozumienie zjawisk kwantowych dalekie jest od
sformułowania jednolitej teorii. Tymczasem właśnie mija dwunasta rocznica od
sformułowania przez autora ogólnej zasady funkcjonowania praw Natury. Przy
pomocy oddziaływania fal elektromagnetycznych możliwe jest zrozumienie wszystkich
oddziaływań obejmujących od zakresu skali kosmicznych odległości do zakresu
reakcji wewnątrz jąder atomowych. Przez te dwanaście lat autor ugruntował swoje
przekonania, że złożoność obserwowanych zjawisk jest mniej chaotyczna niż to
przedstawia wielu badaczy, a wyjaśnienie kwantowych zagadnień jest możliwe
w logiczny i kompletny sposób niezbędny dla sformułowania ogólnej teorii. Do tego
niezbędne jest zweryfikowanie fundamentów fizyki związanych z masą i ładunkiem
cząstek, grawitacją oraz niektórymi stałymi fizycznymi. Do wyjaśnienia większości
zagadnień wystarcza analiza zagadnień z zakresu skali nanometrów i związanych
z falowymi efektami w obrębie nanostruktur. Poprzez skalowanie rozszerzamy
zakres analizy na duże wymiary.
Celem prezentacji jest przystępne wyjaśnianie praw Natury, które można
objaśnić na bazie elektromagnetyzmu. Ideą autora jest takie wyjaśnianie zjawisk,
by piękno harmonii występujące we wszechświecie było zrozumiałe i powszechne.
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Kwantowo-chemiczna charakterystyka efektu podstawnikowego
w nitrowych pochodnych wybranych układów cyklicznych
Anna Jezuita, a.jezuita@ujd.edu.pl, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Czestochowie

Zbadano efekt podstawnikowy w szeregu meta (1,3) i para (1,4) X-podstawionych pochodnych nitrowych wybranych układów cyklicznych: benzenu (BEN),
cykloheksa-1,3-dienu (CHD) i para-bicyklo[2,2,2]oktan (BCO), z uwzględnieniem
podstawników o różnym charakterze elektronowym (X = NMe 2, NH2, OH, OMe,
CH3, H, F, Cl, CF3, CN, CHO, COMe, CONH2, COOH, NO2, NO).
Wpływ podstawnika scharakteryzowano w oparciu o modele chemii kwantowej:
cSAR (ładunek aktywnego regionu podstawnika), SESE (energia stabilizacji efektu
podstawnikowego) oraz tradycyjne stałe podstawnikowe Hammetta (σ). Delokalizację π-elektronową układu transmitującego (benzen, fragment butadienowy
cykloheksa-1,3-dienu) opisano za pomocą indeksu aromatyczności HOMA. Zmiany
w strukturze sigma i pi-elektronowej grupy NO2 i pierścienia scharakteryzowano za
pomocą parametrów pEDA i sEDA (otrzymanych przez zsumowanie obsadzeń
orbitali sigma i pi).
Zastosowanie modelowania chemii kwantowej pozwoliło na porównanie efektów
podstawnikowych obserwowanych w układach o różnych mechanizmach oddziaływań. Zaobserwowano, że siła wpływu podstawnika zmniejsza się w sekwencji:
olefinowy CHD, aromatyczny BEN i alifatyczny BCO. Uzyskane wyniki dokumentują
odmienny charakter i silniejsze oddziaływania wewnątrzcząsteczkowe pomiędzy
grupą NO2 i X w układach pi-elektronowych – BEN i CHD (współistnienie rezonansu
i efektu indukcyjnego) niż w BCO (tylko efekt indukcyjny). Dodatkowo wykazano,
że różnica w wartościach SESE dla serii układu aromatycznego (BEN) i alifatycznego
(BCO), ΔSESE, może być doskonałą miarą efektu rezonansowego podstawnika X.
Ponadto, dla wszystkich analizowanych układów zbadano wpływ środowiska
(woda jako rozpuszczalnik, symulacje metodą PCM) na siłę działania podstawnika.
Należy zaznaczyć, że uzyskane dane oszacowane za pomocą modeli SESE i cSAR
wykazują dobrą zgodność z powszechnie stosowanymi empirycznymi stałymi
podstawnikowymi σ. Zaletą stosowania przedstawionych deskryptorów jest to, że
można je wykorzystać dla każdego rodzaju układu.
Podziękowania: T.M.K. i H.S. dziękują Narodowemu Centrum Nauki za
finansowe wsparcie badań, grant nr. UMO-2013/11/B/ST4/00531; Wrocławskie
Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (http://wcss.pl; grant No. 311).

Nanoszczotka z poliindolu jako nowoczesna platforma
od unieruchamiania różnych typów nanocząstek i elektrokatalizy
Marianna Gniadek, mgniadek@chem.uw.edu.pl, Pracowania Teorii i Zastosowań Elektrod,
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, www.chem.uw.edu.pl; Magdalena Warczak,
mwarczak@ichf.edu.pl, Zakład Procesów Elektrodowych, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej
Akademii Nauk, www.ichf.edu.pl; Magdalena Osial, mosial@chem.uw.edu.pl, Laboratorium
Dydaktyki Chemii, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, www.chem.uw.edu.pl
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Intensywnie postępująca miniaturyzacja w zakresie konstrukcji sensorów, ogniw
paliwowych, superkondensatorów i diod wymusza opracowywanie nowatorskich
rozwiązań pozwalających na osadzanie różnego typu nanocząstek na przewodzących
podłożach. Często takie rozwiązania są wykorzystywane również w konstrukcji
katalizatorów kontaktowych, gdzie niezwykle istotne jest wytworzenie materiału
hybrydowego złożonego z polimeru przewodzącego o bardzo rozwiniętej powierzchni
wzbogaconego w nanocząstki, które będą nadawały mu nowe lub wzmacniały
posiadane przez niego właściwości.
W ten nurt badań doskonale wpisuje się opracowana przez nas procedura otrzymywania nanoszczotek polimerowych z poliindolu (PIN) z zastosowaniem w membranach, a następnie modyfikacja ich różnego rodzaju nanocząstkami. Zaproponowana
procedura pozwoliła na optymalizację warunków osadzania PIN umożliwiając
kontrolę porowatości polimeru, a także wytworzenie materiału hybrydowego PIN
z nanocząstkami metali umożliwiając tym samym jego zastosowanie m.in.
w elektrokatalizie. Opracowanie materiały były charakteryzowane pod względem
swoich właściwości fizyko-chemicznych przy pomocy skaningowej mikroskopii elektronowej wraz z analizą składu EDS, spektroskopii Ramana i technik elektrochemicznych.

Nie tylko diagnostyka medyczna, czyli multi-dyscyplinarne
wykorzystanie obrazowania magnetyczno-rezonansowego
Władysław P. Węglarz, wladyslaw.weglarz@ifj.edu.pl, Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej
Akademii Nauk, https://www.ifj.edu.pl/

Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe (MRI, „rezonans”) pozwoliło w ostatnich
dekadach uzyskać spektakularne sukcesy w diagnostyce chorób, znajdując zastosowanie praktycznie w każdej dziedzinie opieki medycznej. Jednocześnie, jako
technika badawcza jest wykorzystywane w znacznie szerszym zakresie, zarówno
w badanich klinicznych oraz przedklinicznych z udziałem wolontariuszy lub modeli
zwierzęcych chorób, jak również do badań materiałowych w wielu dziedzinach
nauki. W Zakładzie Tomografii Magnetyczno-Rezonansowej Instytutu Fizyki Jądrowej
PAN, w ostatnim dziesięcioleciu przeprowadzono szereg badań z wykorzystaniem
tej techniki badawczej, w oparciu o skaner MRI pracujący w polu 9,4 T.
Zrealizowano badania wykorzystujące obrazowanie anatomiczne i funkcjonalne jak
również spektroskopię zlokalizowaną, określając między innymi parametry dyfuzji,
perfuzji, czy określając poziom metabolitów poszczególnych organach małych
zwierząt doświadczalnych w warunkach in vivo, w modelach chorób neurologicznych i sercowo-naczyniowych a także w modelach zaburzeń odżywiania. Ponadto,
w ramach badań materiałowych przeprowadzono ocenę własności szeregu innowacyjnych środków kontrastowych i teranostycznych, przygotowanych do potencjalnego
wykorzystania w przedklinicznym i klinicznym obrazowaniu MR, zbadano własności
matryc polimerowych wykorzystywanych jako środki dostarczania leków, oraz
własności porowatych skał ropo- i gazonośnych.
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O matematycznym obrazie świata zawartym w dialogu „Timajos”
w kontekście współczesnych metod analizy matematycznej
Jan Mateusz Szyller, szyllerjan@gmail.com, Wydział Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski,
www.uni.wroc.pl; Agnieszka Matylda Schlichtinger, a.m.schlichtinger@gmail.com, Wydział
Fizyki i Astronomii, Uniwersytet Wrocławski, www.uni.wroc.pl

W dialogu „Timajos” zawarty został matematyczny opis duszy świata opierający
się na pojęciach takich jak średnia harmoniczna i arytmetyczna. Dla pierwszych
potęg liczby 2 przedstawione zostało w jaki sposób stwórca wypełniał luki
w powstającym bycie tworząc strukturę ciągłą. Zastosowany mechanizm okazuje
się przejawiać pewną stałą tendencję matematyczną, która zachodzi nie tylko dla
pierwszych potęg liczby 2, ale również dla wszystkich kolejnych potęg wszystkich
liczb naturalnych. Zależność, o której mowa, pozostaje ponadto tematem rozważań
teoretyków muzyki. Stosując aparat analizy matematycznej możliwe jest zbadanie
tej zależności dla liczb rzeczywistych, przy odpowiednich założeniach. Wystąpienie
skoncentrowane jest na przedstawieniu matematycznych zależności wspomnianych
w dialogu oraz rozszerzeniu ich nie tylko na wszystkie liczby naturalne, ale również
rzeczywiste. Przedstawione wnioski łączą się bezpośrednio z zamiarem autora
dialogu do stworzenia bytu pozbawionego luk – ciągłego. Wspomniana jest także
rola omawianej matematycznej zależności w teorii muzyki.

Obliczenia pasmowe właściwości strukturalnych i elektronowych
a-TiO2 zdefektowanego i domieszkowanego jonami Zr oraz Ni
Olesandr Korolevych, oleksandr.korolevych@ajd.czest.pl, Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza
w Częstochowie, Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Czestochowa, https://www.ujd.edu.pl/;
M. Makowska-Janusik, m.makowska@ajd.czest.pl, Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych
i Technicznych, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie,
Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Czestochowa, https://www.ujd.edu.pl/

Dwutlenek tytanu (TiO2) jest powszechnie stosowany jako element anody
w budowie ogniw fotowoltaicznych. Występuje naturalnie w trzech odmianach
polimorficznych: rutyl, anataz oraz brukit. TiO2 o strukturze anatazu (a-TiO2)
cechuje się lepszym transportem nośników ładunku w porównaniu do rutylu, ale
jest mniej stabilny i osiągając rozmiary nanometrowe przekształca się w rutyl. Jego
przerwa energetyczna wynosząca 3,2 eV umożliwia absorbowanie promieniowania
UV. Zwiększenie wydajności ogniw DSSC na bazie TiO 2 wymaga zwiększenia stabilności nanostruktur półprzewodnikowych oraz zmniejszenia przerwy energetycznej
tak, aby materiał absorbował również światło widzialne.
Prezentowana praca dotyczy obliczeń kwantowo-chemicznych prowadzonych
metodą DFT/PBE właściwości strukturalnych i elektronowych stechiometrycznego
a-TiO2 oraz zdefektowanego i domieszkowanego jonami Zr oraz Ni. Symulacje
komputerowe prowadzono wykorzystując program VASP. Wykazano, że zbieżność
wyników obliczeniowych z danymi eksperymentalnymi jest możliwa jedynie
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w przypadku zastosowania poprawek Hubbarda dla elektronów powłok d. Określono
stabilność modelowanych struktur z obecnością wakansów tlenowych i tytanowych
oraz zbadano prawdopodobieństwo tworzenia domieszkowanego a-TiO2 jonami Zr
i Ni jako zamienników Ti oraz w pozycjach międzywęzłowych. Stwierdzano, że jony
Zr stabilizują strukturę a-TiO2. Wyjaśniono również wpływ wakansów i domieszek
na właściwości elektronowe a-TiO2 poprzez zamianę przerwy energetycznej.

Obrotowy efekt magnetokaloryczny
w dwuwymiarowym magnetyku molekularnym
Dominik Czernia, dominik.czernia@ifj.edu.pl, Zakład Magnetyzmu Molekularnego, Instytut
Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, www.ifj.edu.pl/oddzialy/no3/nz37/;
Robert Pełka, robert.pelka@ifj.edu.pl, Zakład Magnetyzmu Molekularnego, Instytut Fizyki
Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, www.ifj.edu.pl/oddzialy/no3/nz37/

Szacuje się, że 10% światowej energii elektrycznej przeznacza się obecnie na
chłodzenie, które jest od dekad realizowane poprzez konwencjonalne chłodziarki
sprężarkowe. Obiecującą alternatywą jest wykorzystanie lodówek magnetycznych,
których zasada działania bazuje na efekcie magnetokalorycznym, czyli zmianie
temperatury materiału pod wpływem pola magnetycznego. Może to nie tylko
zwiększyć skuteczność chłodzenia, ale również zminimalizować emisję gazów
cieplarnianych. Aktualnie efekt magnetokaloryczny coraz intensywniej bada się
w magnetykach molekularnych, czyli związkach magnetycznych zbudowanych
z materii organicznej i nieorganicznej.
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań efektu magnetokalorycznego
w monokryształach magnetyku molekularnego CuII[WV(CN)8]3-. Strukturę tego
związku tworzą ułożone równolegle względem siebie dwuwarstwowe płaszczyzny.
Ze względu na dużą anizotropię układu, zmierzone wielkości efektu magnetokalorycznego w dwóch prostopadłych kierunkach krystalograficznych znaczącą się
od siebie różnią. Pozwoliło to na zbadanie rotacyjnego efektu magnetokalorycznego, gdzie zmiana temperatury realizowana jest za pomocą obrotu próbki w polu
magnetycznym.
Wyniki eksperymentalne zostały poparte analizą teoretyczną za pomocą modelu
pola molekularnego XY oraz tzw. wariacyjnej metody klastrów w przybliżeniu par.
Przeprowadzona analiza przewidziała m.in. pojawienie się odwrotnego efektu
magnetokalorycznego, który istotnie zwiększa skuteczność chłodzenia.

Obserwacja nowego polimeru pochodnej aminowej β-cyklodekstryny
pod kątem utworzonych sfer
Kinga Kozieł, kingakoziel123@gmail.com, Instytut Chemii, Wydział Nauk Ścisłych,
Przyrodniczych i Technicznych, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza
w Częstochowie, https://www.ujd.edu.pl/; Tomasz Girek, t.girek@ajd.czest.pl, Instytut Chemii,
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie, https://www.ujd.edu.pl/; Wojciech Ciesielski, wc@ajd.czest.pl,
Instytut Chemii, Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Uniwersytet
Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, https://www.ujd.edu.pl/
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Badania środowiskowe wyznaczają nowe kierunki modyfikacji systemów
dostarczania. Przejście z metod tradycyjnych na nowe, może całkowicie zmienić
biodostępność, bezpieczeństwo i skuteczność terapii.
Utworzono rozpuszczalne w wodzie polimery na bazie β-cyklodekstryny w reakcji
pomiędzy amino pochodną β-cyklodekstryny i dibezwodnikiem piromelitowym
w bezwodnym roztworze DMF z użyciem NaH. Polimer ten, dzięki grupom aminowym
zyskał dobrą rozpuszczalność w roztworach wodnych, a zawartość znacznej ilości
grup hydroksylowych pozwala na tworzenie hydrożeli z wieloma znanymi polikationami (np. chitozanem) i polianionami (np. pektyną). Zdolność tą wykorzystano
do utworzenia sfer o średnicach wielkości makro oraz nano. Sfery tworzono łącząc
polimer w roztworze wodnym z chitozanem rozpuszczonym w rozcieńczonym kwasie
octowym o stężeniu 1,75%, co gwarantuje przedłużone uwalnianie substancji zamkniętej w sferach i tym samym biodegradowalność sfer w odpowiednich warunkach.
W celu potwierdzenia utworzenia polimeru oraz sfer, wykonano analizę
powierzchni próbek Skaningowym Mikroskopem Elektronowym (SEM). Dowiedziono, że wykorzystana powyżej reakcja łączenia polimeru z chitozanem, pozwala
na utworzenie sfer, a zmiana stężeń substratów umożliwia zmianę ich trwałości
i wielkości. Uzyskane wyniki wskazują na duży potencjał aplikacyjny aminopochodnych polimerów cyklodekstrynowych w przemyśle medycznym i farmaceutycznym, a także kosmetycznym, jako środki o przedłużonym uwalnianiu.

Od naśladowania gracza w grze komputerowej do rozpoznawania
znaków języka migowego – interdyscyplinarne badania
nad szeregami czasowymi wielu zmiennych
Tomasz Machalewski, tomasz.machalewski@uni.opole.pl, Instytut Informatyki, Wydział
Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Opolski, http://informatyka.wmfi.uni.opole.pl/

W pracy omówiono badania wykonane w ramach projektu nr POIR.01.02.00-000108/16 realizowane wspólnie z Baad Games Studio. Celem prowadzonych badań
było opracowanie metodologii konstrukcji algorytmów sztucznej inteligencji imitujących styl gry rzeczywistych graczy. Zagadnienie to zostało sformułowane jako
problem optymalizacji dyskretno-ciągłej w przestrzeni adaptacyjnych drzew
behawioralnych, przy funkcji kryterialnej oceniającej podobieństwo między rozgrywką
wzorcową rzeczywistego gracza, a ocenianym drzewem behawioralnym.
Zaproponowano autorską metodę oceny podobieństwa szeregów czasowych
wielu zmiennych, która polega na znajdowaniu najdłuższych trendów w macierzy
samopodobieństwa. Przeprowadzone eksperymenty numeryczne wykazały perspektywiczność zastosowania w grach komputerowych – opracowana funkcja miała
pożądaną charakterystykę rozróżniania rozgrywek. Zaproponowana funkcja została
również zastosowana interdyscyplinarnie do problemu rozpoznawania znaków
języka migowego. Funkcja w tym zastosowaniu osiągnęła jakość klasyfikacji zbliżoną
do najlepszych metod znanych z literatury naukowej.
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Pochodne fenotiazyny o budowie D/A-π-D-π-A i potencjalnym
zastosowaniu w ogniwach słonecznych uczulanych barwnikami –
synteza oraz właściwości termiczne i optoelektroniczne
Sylwia Zimosz, sylwiazimosz94@gmail.com, Instytut Chemii, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych,
Uniwersytet Śląski, us.edu.pl; Aneta Słodek, aneta.slodek@us.edu.pl, Instytut Chemii, Wydział
Nauk Ścisłych i Technicznych, Uniwersytet Śląski, us.edu.pl; Ewa Schab-Balcerzak,
ewa.schab-balcerzak@us.edu.pl, Instytut Chemii, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych,
Uniwersytet Śląski, us.edu.pl; Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, cmpwpan.edu.pl

Jednym z globalnych wyzwań jest poszukiwanie coraz to efektywniejszych rozwiązań
w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. W badaniach naukowych szczególnie
ważne miejsce zajmuje konwersja energii słonecznej w elektryczną. Wśród urządzeń
znajdujących zastosowanie w tym obszarze można wymienić ogniwa słoneczne
uczulane barwnikiem (ang. dye-sensitized solar cell, DSSC). Zaprojektowano i na
drodze wieloetapowej syntezy otrzymano dwie nowe pochodne fenotiazyny o potencjalnym zastosowaniu aplikacyjnym w tychże ogniwach. Donorowy pierścień fenotiazynylowy połączono za pomocą mostka acetylenowego w pozycji C7 z podstawnikiem 3,5-bis(trifluorometyl)fenylowym (2a) pełniącym rolę akceptora oraz
p-metoksyfenylowym (2b) pełniącym rolę donora elektronów. W pozycję C3
pierścienia wprowadzono natomiast kotwiczącą grupę kwasu cyjanooctowego
o charakterze akceptorowym. Struktury otrzymanych związków potwierdzono za
pomocą spektroskopii protonowej oraz węglowej NMR. Zbadano właściwości
termiczne, elektrochemiczne i fotofizyczne pochodnych. Oba związki wykazały
zadowalającą stabilność termiczną oraz dwa maksima absorpcji w zakresie 250-550
nm, z czego szerokie pasmo absorpcji zlokalizowane w zakresie 370-560 nm
odpowiadało wewnątrzcząsteczkowemu przeniesieniu ładunku (ICT). Urządzenia
DSSC z zastosowaniem związków 2a oraz 2b wykazały wydajność konwersji energii
(PCE) na poziomie odpowiednio 6,11% i 5,03%, co czyni je obiecującymi
materiałami dla zastosowań organicznej optoelektroniki.

Porównanie zdolności elucyjnej wybranych eluentów
w oczyszczaniu betacyjanin na złożu jonowymiennym
Katarzyna Sutor, katarzyna.sutor@doktorant.pk.edu.pl, Katedra Technologii Chemicznej
i Analityki Środowiskowej (C-1), Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika
Krakowska, ul. Warszawska 24, Kraków 31-155; Michał Antonik, Katedra Technologii
Chemicznej i Analityki Środowiskowej (C-1), Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej,
Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Kraków 31-155; Sławomir Wybraniec, Katedra
Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej (C-1), Wydział Inżynierii i Technologii
Chemicznej, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, Kraków 31-155; Agnieszka
Kumorkiewicz-Jamro, Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej (C-1),
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24,
Kraków 31-155; Tomasz Świergosz, Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej
(C-1), Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24,
Kraków 31-155; Ewa Dziedzic, Katedra Sadownictwa i Pszczelarstwa, Wydział Biotechnologii
i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy, al. 29-Listopada 54, Kraków 31-425
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Betacyjaniny – czerwono-fioletowe betalainy stanowią grupę naturalnych barwników zawierających w swojej strukturze azot. Ze względu na cenne właściwości
prozdrowotne, głównie przeciwutleniające, skupiają niemalejące zainteresowanie
naukowców. Chemiczna synteza tych związków jest trudna, dlatego ich głównym
źródłem pozostają surowce naturalne. Istnieje potrzeba podejmowania dalszych
badań nad betacyjaninami, szczególnie w wyizolowanej, oczyszczonej postaci. Jak
dotąd większość badań przedstawionych w literaturze odnosi się do ekstraktów.
Celem przeprowadzonych badań było porównanie zdolności elucyjnej wybranych
eluentów we wstępnym etapie oczyszczania betacyjanin na złożu jonowymiennym.
Betacyjaniny adsorbowano na kationicie, następnie przemywano 0,1 M HCl oraz 5%
HCOOH i poddawano elucji. Eksperymenty powtórzono dla eluentów takich jak:
50% aceton; 1% kwas cytrynowy; 1% cytrynian sodu; 100 mM bufor cytrynianowy
o pH 3; 100 mM octan amonu. Profil związków w eluatach kontrolowano techniką
LC-MS.
Uzyskane wyniki pozwoliły na wstępne określenie możliwości zastosowania
badanych eluentów w procesie oczyszczania betacyjanin. Wybór eluentu spełniającego swoje zadanie zależy od konieczności uzyskiwania odpowiedniej wydajności
barwników, zużycia eluentu, a także późniejszego odseparowania niepożądanych
składników z wyeluowanych frakcji.
Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr UMO2017/27/B/NZ9/02831 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Prekurory materiałów wybuchowych – Jak dobrze są regulowane?
Magdalena Katarzyna Fabin, magdfab819@student.polsl.pl, Studenckie Koło Naukowe
Chemików, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

Prekursory materiałów wybuchowych to substancje chemiczne, które są produktami lub składnikami powszechnie stosowanych produktów a ich zastosowanie
często nie odnosi się do produkcji materiałów wybuchowych.
Zdarza się jednak, że są one stosowane do nielegalnej produkcji materiałów
wybuchowych domowymi sposobami. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. nie powinno być dopuszczalne nabywanie, wprowadzanie, posiadanie ani stosowanie przez przeciętnych
użytkowników niektórych prekursorów materiałów wybuchowych w stężeniach
przekraczających wyznaczone wartości graniczne bez pozwolenia.
Przedmiotem niniejszej pracy było rozpoznanie czy rozporządzenie wyeliminowało problem dostępności prekursorów poprzez próbę wykorzystania ogólnodostępnych substancji do otrzymania wybranych klasycznych materiałów wybuchowych i ich analogów. Jednocześnie, badano też wpływ zanieczyszczeń obecnych
w tych substancjach na przebieg procesu syntezy tych materiałów wybuchowych.
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Synteza i właściwości wysokoenergetycznych związków koordynacyjnych
Katarzyna Barbara Ptaszyńska, katapta194@polsl.pl, Studenckie Koło Naukowe Chemików,
Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska; Tomasz Jarosz, tomasz.jarosz@polsl.pl, Katedra
Fizykochemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska

Koordynacyjne materiały wysokoenergetyczne to związki zbudowane z atomu
centralnego, ligandów, a także anionów reszt kwasowych. Zamiana jednego z tych
elementów budulcowych umożliwia otrzymanie związków o różnych właściwościach fizykochemicznych i energetycznych. Celem pracy była synteza wysokoenergetycznych związków koordynacyjnych metali przejściowych z bogatymi w azot
ligandami organicznymi i rozpoznanie ich właściwości. Związki te charakteryzują
się parametrami energetycznymi zbliżonymi do parametrów azydku ołowiu. Do ich
zalet, jednakże, należą dobra stabilność termiczna i chemiczna, a także niska
wrażliwość na bodźce proste. Jednocześnie wykazują one podatność na inicjację
promieniowaniem laserowym. Synteza wysokoenergetycznych kompleksów jest
bezpieczna, prosta i tania, a także można ją prowadzić w środowisku wodnym, co
jest istotne z punktu widzenia tzw. „zielonej chemii”. Ich głównymi produktami
rozkładu są nietoksyczny azot, dwutlenek węgla i tlenki metali powszechnie
występujących w środowisku, np. Fe2O3, ZnO. W związku z tym można uznać je za
materiały przyjazne dla środowiska. Potencjalnie mogą one zastąpić inicjujące
materiały wysokoenergetyczne, będące związkami ołowiu, w spłonkach i zapalnikach.

Właściwości stabilizacyjno-flokulacyjne układów koloidalnych
i metody ich pomiaru
Ewelina Godek, ewelina.godek@poczta.umcs.lublin.pl, Katedra Radiochemii i Chemii Środowiskowej, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, https://www.umcs.pl/pl/wydzial-chemii-umcs-w-lublinie,42.htm; Elżbieta Grządka,
egrzadka@poczta.umcs.lublin.pl, Katedra Radiochemii i Chemii Środowiskowej, Instytut Nauk
Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, https://www.umcs.pl/pl/
wydzial-chemii-umcs-w-lublinie,42.htm

Celem pracy było omówienie zagadnienia związanego z właściwościami stabilizacyjno-flokulacyjnymi układów koloidalnych oraz metodami wykorzystywanymi
do ich badania. Zagadnienie przedstawiono pod kątem teoretycznym. Układy
koloidalne, to układy, w których jedna faza jest rozproszona w drugiej. Posiadają
one wiele ciekawych właściwości i znajdują liczne zastosowania w przemyśle.
Niestety ich wadą jest to, że zwykle nie są długotrwale stabilne. Stabilność układów
koloidalnych uwarunkowana jest wieloma czynnikami: budową i właściwościami
elementów wchodzących w skład układu koloidalnego, obecnością i rodzajem
elektrolitu, a także dodatkiem substancji takich jak na przykład polimery. Problem
braku stabilności układów koloidalnych można rozwiązać poprzez dodatek do
układu związku wielkocząsteczkowego. W prezentacji omówiono rodzaje stabilizacji
i flokulacji układów zdyspergowanych pod kątem dodatku polimeru, czyli stabilizację steryczną, zubożeniową i elektrosteryczną oraz flokulację mostkową i zubo192
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żeniową. W prezentacji przedstawiono także najważniejsze i najczęściej wykorzystywane metody badania stabilności układów koloidalnych, do których należą
spektrofotometria UV-VIS oraz turbidymetria.

Wpływ dużych odkształceń plastycznych generowanych
metodą wysokociśnieniowej przeróbki plastycznej na zimno
na mikrostrukturę oraz właściwości mechaniczne poliamidu 6
Monika Skorupska, monikaw@unipress.waw.pl, Laboratorium Plastyczności Pod Wysokim
Ciśnieniem, Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk (Unipress), www.hydroextrusion.pl,
Mariusz Kulczyk, mariusz@unipress.waw.pl, Laboratorium Plastyczności Pod Wysokim
Ciśnieniem, Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk (Unipress), www.hydroextrusion.pl,
Joanna Ryszkowska, ryszkowska.joanna@o2.pl, Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych,
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, www.wim.pw.edu.pl

W niniejszej pracy wykorzystano niekonwencjonalną technologię dużych
odkształceń plastycznych, proces wyciskania hydrostatycznego HE (ang. Hydrostatic Extrusion) w celu podwyższenia właściwości mechanicznych poliamidu 6
(PA6). Skuteczność tej metody, związana ze wzrostem wytrzymałości materiałów
była do tej pory przedstawiana w wielu publikacjach, głównie dla metali i stopów
metali. Zastosowanie procesu HE do przeróbki plastycznej poliamidu 6, zakresie
odkształceń rzeczywistych ε 0,4 do 1,07 spowodowało znaczny wzrost wytrzymałości, mierzonej w statycznej próbie rozciągania. W porównaniu z materiałem
wyjściowym zaobserwowano drastyczny wzrost granicy plastyczności o prawie
350% oraz wytrzymałości na zerwanie o prawie 255%. Obserwacje mikrostruktury PA6
metodą skaningowej mikroskopii elektronowej SEM przed i po procesie HE ujawniły
istotne zmiany w strukturze polimeru. Po procesie HE w poliamidzie 6 obserwowano charakterystyczną włóknistą strukturę, co powiązano z efektami silnego
umocnienia polimeru. W dalszym etapie badań, w celu dokładniejszej analizy
zmian strukturalnych planuje się poszerzenie zakresu badań mechanicznych oraz
zastosowanie technik DSC oraz WAXS pozwalających na określenie zmian
w budowie krystalicznej polimeru.

Wpływ plastyfikacja na właściwości kwasu (poli-mlekowego)
Karolina Gzyra-Jagieła, k.jagiela@ibwch.lodz.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut
Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, www.ibwch.lodz.pl; Politechnika Łódzka, Instytut
Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Kompozytów Polimerowych, www.style.p.lodz.pl; Konrad
Sulak, k.sulak@ibwch.lodz.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien
Chemicznych w Łodzi, www.ibwch.lodz.pl; Zbigniew Draczyński, zbigniew.draczynski@p.lodz.pl,
Politechnika Łódzka, Instytut Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Kompozytów
Polimerowych, www.style.p.lodz.pl; Dominik Borkowski, d.borkowski@ibwch.lodz.pl, Sieć
Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi, www.ibwch.lodz.pl;
Politechnika Łódzka, Instytut Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Kompozytów Polimerowych, www.style.p.lodz.pl; Longina Madej-Kiełbik, longina.madej-kielbik@ibwch.lukasiewicz.gov.pl,
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi,
www.ibwch.lodz.pl
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Tworzywa stały się głównym towarem we współczesnym świecie na niespotykaną dotąd skalę globalną szczególnie w przemyśle opakowaniowym. Niestety ich
powszechna obecność nie jest obojętna dla środowiska naturalnego. Globalnym
problemem są zanieczyszczenia w formie mikrodrobin z tworzyw sztucznych, które
nie ulegają pełnemu rozkładowi w środowisku. Dlatego też, ważnym tematem są
zielone technologie, które wpisują się w schemat gospodarki cyrkularnej. W ramach
prowadzonych prac badawczych została przeprowadzona modyfikacja „podwójnie
zielnego polimeru” – poli (kwasu mlekowego) w procesie plastyfikacji do zastosowania w przemyśle opakowaniowym. Ze względu na sztywność zastosowanego
biopolimeru zostały wprowadzone substancje plastyfikujące w celu poprawy
zdolności do plastycznej deformacji. Proces plastyfikacji został przeprowadzony
w wyniku mechanicznego mieszania w stanie plastycznym w wytłaczarce dwuślimakowej. Zostały zastosowane związki wielkocząsteczkowe: etoksylowany alkohol
laurylowy, kopolimer blokowy tlenku etylenu i tlenku propylenu, etoksylowany
kwas stearynowy oraz związki małocząsteczkowe: adypinian di-2-etyloheksylu,
sebacynian-di-2-etylheksylu i cytrynian trietylowy. Uzyskane regranulaty zostały
poddane charakterystyce termicznej za pomocą Skaningowej Kalorymetrii Różnicowej
(DSC). Wyznaczony został współczynnik płynięcia stopu (MFR) oraz rozkład mas
molowych za pomocą techniki GPC/SEC z detekcją MALS.

Wpływ zmiany rozpuszczalnika organicznego
na zjawisko luminescencji kropek kwantowych
Anna Kiczor, anna.kiczor@poczta.umcs.lublin.pl, Wydział Chemii, Pracownia Technologii Światłowodów, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Paweł Mergo, pawel.mergo@poczta.umcs.lublin.pl,
Wydział Chemii, Pracownia Technologii Światłowodów, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
http://opticalfibers.umcs.pl/start/

Główną barierą szerokiego stosowania światłowodów polimerowych są ich
bardzo duże w porównaniu do światłowodów szklanych straty optyczne. Rozwiązaniem tego problemu mogą być polimerowe światłowody aktywne, które podobnie
jak dobrze znane aktywne światłowody szklane służą do wzmacniania osłabionego
sygnału optycznego. Dla wydajnej ich pracy konieczne jest odizolowanie jonu
lantanowca od sieci polimerowej poprzez obudowanie go specjalnym nanokryształem lub wykorzystanie kropek kwantowych, czyli nieorganicznych związków
nanokrystalicznych wykonanych z materiałów półprzewodnikowych o wielkościach
rzędu 2-10 nm. Celami pracy były optymalizacja procesu syntezy kropek kwantowych
w ciężkich rozpuszczalnikach organicznych oraz domieszkowanie nimi światłowodów polimerowych. Kropki kwantowe syntezowano przy wykorzystaniu metody
koloidalnej, a następnie wprowadzano do ciekłej mieszaniny polimeryzacyjnej
z której po przeprowadzeniu polimeryzacji otrzymywano lite kształtki polimerowe.
W pracy przedstawiono widma absorpcyjno-emisyjne wytworzonych kropek kwantowych dla różnych rozpuszczalników oraz charakterystyki optyczne wytworzonych
polimerów.
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Zastosowanie adaptacyjnych drzew behawioralnych do konstrukcji
sztucznej inteligencji w grach strategicznych czasu rzeczywistego
Mariusz Marek, mmarek@uni.opole.pl, Instytut Informatyki, Wydział Matematyki, Fizyki
i Informatyki, Uniwersytet Opolski, informatyka.wmfi.uni.opole.pl

Sztuczna inteligencjach (AI) jest jednym z najważniejszych elementów gier
komputerowych, pozytywnie wpływającym na odbiór gry, dając graczowi wrażenie
gry z innym graczem. W przypadku gier na początkowym etapie cyklu życia,
w których rozgrywka toczy się pomiędzy wieloma graczami, często występuje
problem braku graczy. W tym kontekście, celem niniejszej pracy było opracowanie
metodologii konstrukcji algorytmów sztucznej inteligencji imitujących styl gry
rzeczywistych graczy, wykonanych w ramach projektu nr POIR.01.02.00-000108/16 realizowanego wspólnie z Baad Games Studio. W pracy zaproponowano
adaptacyjne drzewa behawioralne, w których logika działania poszczególnych
węzłów (sterowania przepływem, decyzji oraz akcji w świecie gry) została sparametryzowana, umożliwiając uzyskanie oczekiwanej strategii przeciwnika sterowanego
takim drzewem w procesie optymalizacji. Unikalną cechą zaproponowanego rozwiązania jest możliwość reprezentowania zmian topologii drzewa jako dyskretną
dziedzinę wartości. W pracy zaproponowano technikę konstrukcji adaptacyjnych
drzew behawioralnych dla strategicznych gier czasu rzeczywistego (RTS), potrafiących
rozegrać kompletną rozgrywkę i spełniających swój cel – naśladowanie człowieka.
Zostały zaprezentowane przykłady i efekty działania takich drzew. Opracowane
rozwiązania mogą być zastosowane również w automatyce i robotyce jako nowa
metoda uczenia naśladowczego.

OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH
31% zysku z inwestycji w skoncentrowaną fotowoltaikę
Antoni Stasch, rektor@eafgbr.de, European Business Club Association e.V., Castle Oedheim,
D_74229 Oedheim RFN, SES Stiftung der deutschen Wirtschaft für internationale
Zusammenarbeit gGmbH, Bonn

W pracy przedstawiono wyniki 17 projektów European Business Club e.V oraz
SES Stiftung der deutschen Wirtschaft für internationale, wirtschaftliche Zusammenarbeit gGmbH.
Prezentowane rezultaty dowodzą, iż prosta koncentracja energii słonecznej na
panelach fotowoltaicznychi/lub kolektorach termosolarnych zapewnia bez żadnej
dotacji:
1. ponad 31% rocznego zysku z produkcji czystej energii elektrycznej,
2. 51% zysku przy dofinansowaniu inwestycji z Programów UE, Norwegii lub
Szwajcarii.
Przyczyny tak znacznej opłacalności to:
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1. Obniżenie, przez 3,5 krotną koncentrację promieniowania słonecznego na
panelach fotowoltaicznych do 0,07 zł (0,016 €), czyli ponad 3 krotnie ceny
produkcji 1 kWh energii elektrycznej,
2. zmniejszenie do 0,09 zł (0,019 €) ceny produkcji 1 kWh energii cieplnej przez
koncentrację promieniowania słonecznego nakolektorach termosolarnych.
Przedstawiona technologia prostej koncentracji promieniowania na panelach
fotowoltaicznych jest kolejnym etapem ponad 120 lat rozwoju fotowoltaiki, w której,
nawet bez koncentracji promieniowania, inwestycje obecnie zwracają się po 9 latach.

Analiza inżynierska systemu lokomocji ptaka
z perspektywy hipotezy ewolucyjnej
Mirosław Rucki, m.rucki@uthrad.pl, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet TechnologicznoHumanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Referat przedstawia zastosowanie podejścia systemowego do analizy układów
lokomocja ptaków i gadów, z uwzględnieniem problemów inżynierskich, materiałowych, genetycznych i biologicznych z perspektywy założeń procesów ewolucyjnych.
W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że ptaki wyewoluowały z dwunożnych
dinozaurów na drodze stopniowych niesterowanych zmian. Przyjmując, że pióro
ptaka wyewoluowało z łusek, wymagane jest zaangażowanie całego szeregu systemów
i podsystemów przetwarzających łuskę o konkretnej morfologii i funkcjach w pióro
o zupełnie innej morfologii i całkowicie odmiennych funkcjach. W to wchodzi m.in.
zagadnienie materiałowe związane z przekształceniem keratyny, z jakiej zbudowane są
łuski gadów, w keratynę innego rodzaju, zapewniającą odpowiednie właściwości piór
ptaków. Odrębny problem stanowi kwestia przerobienia płuc z układu nieprzelotowego u gadów w układ przelotowy, niefunkcjonalny dla gadów, ale konieczny dla
poprawnego funkcjonowania ptaka podczas lotu. Podobnie ewolucyjne przekształcenie gadzich kości wypełnionych szpikiem w ptasie kości pneumatyczne wymaga
znaczących zmian systemowych, które muszą zachodzić w taki sposób, by osobniki
w kolejnych pokoleniach nie tylko pozostawały przy życiu, ale były zdolne do
przetrwania i przekazania potomstwu korzystnych zmian w materiale genetycznym.
Przeprowadzona analiza wykazuje, że powstanie ptaka z gada nie może być wyjaśnione za pomocą domniemanych stopniowych zmian zachodzących na przestrzeni
milionów lat.

Analiza możliwości wprowadzenia kół szprychowych
do konstrukcji studenckiej lokomotywy PUTrain 2021
Marcin Słowiński, marcin.slowinski@student.put.poznan.pl, Koło Naukowe Inżynierów
Transportu Publicznego, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska,
https://www.put.poznan.pl/; Daniel Kołodziejek, daniel.kolodziejek@student.put.poznan.pl,
Koło Naukowe Inżynierów Transportu Publicznego, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu,
Politechnika Poznańska, https://www.put.poznan.pl/
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Celem pracy było przedstawienie koncepcji nowoczesnych kół szprychowych
oraz możliwości wprowadzenia tego rodzaju kół do projektu studenckiej lokomotywy
PUTrain 2021. W pierwszej części przedstawiono charakterystykę kół kolejowych –
ich budowę, funkcje, rodzaje, a także procesy technologiczne. W dalszej części
pracy zaprezentowano koncepcje kół szprychowych w budowie pojazdów szynowych,
zarówno tych występujących w konstrukcji parowozów, jak i tych nowoczesnych,
których głównym celem jest redukcja masy nieusprężynowanej, którą tworzy zestaw
kołowy. W rezultacie osiągane jest ograniczenie zużywania się kół i szyn, a także
zmniejszenie poziomu emitowania drgań i hałasu. Ostatnią częścią wystąpienia jest
studium przypadku opisujące możliwość wprowadzenia kół szprychowych do
konstrukcji studenckiej lokomotywy PUTrain 2021. Dokonano analizy takiego
rozwiązania pod względem konstrukcyjnym, a zaproponowane koncepcje poddano
analizie wytrzymałościowej według normy EN 13979 za pomocą Metody Elementów
Skończonych. Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz innych zgromadzonych
informacji sporządzono wnioski dotyczące zalet oraz wad kół szprychowych
i monoblokowych w kontekście zastosowania w lokomotywie PUTrain 2021.

Analiza możliwości zastosowania wybranych technologii cięcia
laserowego folii polipropylenowych stosowanych na etykiety IML
Łukasz Bohdal, lukasz.bohdal@tu.koszalin.pl, Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny;
Leon Kukiełka, leon.kukielka@tu.koszalin.pl, Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny;
Radosław Patyk, radoslaw.patyk@tu.koszalin.pl, Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny;
Wojciech Napadłek; wnapadlek@wat.edu.pl, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział
Inżynierii Mechanicznej; Rafał Gryglicki, rafal.gryglicki@matsim.pl, MATSIM Sp. z o.o.,
Zwycięstwa 28/3, 75-037 Koszalin, Piotr Kasprzak, piotr.kasprzak@twohorses.pl, MATSIM Sp.
z o.o., Zwycięstwa 28/3, 75-037 Koszalin

Współcześnie prawo wymaga, aby każdy produkt był precyzyjnie oznaczony. Do
każdego produktu dołącza się etykietę bezpośrednio na nim lub na jego opakowaniu.
Najbardziej trwałe etykiety są to tzw. etykiety IML czyli wykonywane w technologii
IML, która polega na łączeniu etykiety z opakowaniem bezpośrednio w trakcie
procesu produkcyjnego opakowania i łączy się z nim jeszcze w jego fazie płynnej.
Dotychczas etykiety z folii polipropylenowej były wycinane z arkusza lub beli za
pomocą cięcia plastycznego co wymagało wykonania matrycy i stempla oraz ich regeneracji po określonej liczbie cykli pracy. W produkcji masowej takie podejście
umożliwia minimalizację kosztów produkcji, jednakże jest nieefektywne ekonomicznie
dla przypadku produkcji jednostkowej lub małoseryjnej. Istnieje zapotrzebowanie
rynkowe na etykiety IML, które będą produkowane w małej liczbie. Istotną innowację,
którą wprowadzono w produkcji etykiet IML jest przeprowadzenie wycinania za
pomocą lasera. Na rynku dostępne są różne urządzenia laserowe np. lasery CO 2,
lasery włóknowe, lasery UV, które różnią się nie tylko rodzajem źródła, lecz także
parametrami technologicznymi. Celem pracy jest analiza możliwości zastosowania
wybranych technologii cięcia laserowego folii polipropylenowych stosowanych na
etykiety IML w produkcji jednostkowej. W pracy przedstawiono wyniki badań
wpływu rodzaju lasera na jakość ciętej krawędzi folii polipropylenowej. Wykorzystano laser włóknowy, włóknowy diodowy, lampowy oraz CO2.
197

XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

Analiza parametrów charakteryzujących
strukturę geometryczną powierzchni tkanin
Gabriela Kosiuk, gabriela.kosiuk@dokt.p.lodz.pl, Politechnika Łódzka, Wydział Technologii
Materiałowych i Wzornictwa tekstyliów, Instytut Architektury Tekstyliów, www.p.lodz.pl;
Małgorzata Matusiak, malgorzata.matusiak@p.lodz.pl, Politechnika Łódzka, Wydział Technologii
Materiałowych i Wzornictwa tekstyliów, Instytut Architektury Tekstyliów, www.p.lodz.pl

Struktura geometryczna powierzchni materiałów włókienniczych ma istotne
znaczenie funkcjonalne, eksploatacyjne oraz estetyczne. Chropowatość należy do
cech jakości powierzchni najczęściej ocenianych poprzez wskaźniki ilościowe zwane
parametrami chropowatości powierzchni. Celem prezentowanych badań była analiza
parametrów charakteryzujących topografię powierzchni tkanin bawełnianych
o splocie płóciennym zróżnicowanym pod względem liczności wątku. Pomiary
topografii powierzchni wykonano za pomocą profilometru MicroSpy® Profile firmy
FRT the art of metrology™. Za pomocą oprogramowania Mark III współpracującego
z profilometrem wyznaczono szereg wskaźników charakteryzujących strukturę
geometryczną powierzchni tkanin oraz histogramy ilustrujące częstotliwość
występowania punktów o określonej wysokości na badanej powierzchni. Badania
potwierdziły, że na podstawie wyników uzyskanych za pomocą profilometru można
kompleksowo przeanalizować topografię powierzchni tkanin. Uzyskane wyniki
wykazały, że liczność wątku w tkaninach o splocie płóciennym ma istotny wpływ na
strukturę geometryczną powierzchni tkanin.
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu
badawczego pt.: „Geometryczna, mechaniczna i biofizyczna parametryzacja
trójwymiarowych struktur tkanych”; nr projektu: 2016/23/B/ST8/02041

Analiza wpływu inteligentnych systemów transportowych
na funkcjonowanie aglomeracji miejskiej
Maciej Andrzejewski, maciej.andrzejewski@tabor.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”; Mateusz Nowak, mateusz.s.nowak@put.poznan.pl,
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu; Natalia Stefańska,
natalia.stefanska@tabor.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów
Szynowych „TABOR”; Aleksandra Woch, aleksandra.woch@tabor.lukasiewicz.gov.pl, Sieć
Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”

Transport odgrywa znaczącą rolę w gospodarce oraz w społeczeństwie. Liczba
posiadanych samochodów na jednego użytkowania nieustannie wzrasta. Świadczy
to o rozwoju aglomeracji miejskich, ale również niesie za sobą wiele negatywnych
zjawisk, takich jak: zmniejszenie przepustowości dróg, wzrost liczby wypadków
drogowych i emisji substancji szkodliwych. Zanieczyszczenie powietrza stanowi
jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia ludzkiego. W Polsce normy
w zakresie jakości powietrza w aglomeracjach miejskich są często przekroczone.
Skuteczne rozwinięcie transportu z jednoczesnym minimalizowaniem wcześniej
wspomnianych negatywnych skutków umożliwia stosowanie Inteligentnych Systemów
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Transportowych. Jest to połączenie technologii informacyjnych i komunikacyjnych
z infrastrukturą transportową. Przedstawione rozwiązania dotyczą w szczególności
następujących obszarów: redukcja emisji, poprawa bezpieczeństwa i komfortu
podróżowania, oszczędności w czasie podróży. Tworzenie Inteligentnych Systemów
Transportowych, łączących rozproszone środki komunikacji, oraz korzystanie
z systemów zarządzania pozwala na zbieranie i przetwarzanie danych, które są
niezbędne w procesie realizowania koncepcji Smart City.

Anizotropia właściwości strukturalnych i mechanicznych materiałów
po procesie wyciskania hydrostatycznego
Sylwia Przybysz, sylwia@unipress.waw.pl, Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk,
www.unipress.waw.pl; Mariusz Kulczyk, mariusz@unipress.waw.pl, Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk, www.unipress.waw.pl; Jacek Skiba, skiba@unipress.waw.pl, Instytut
Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, www.unipress.waw.pl

Metody dużych odkształceń plastycznych (ang. Sever Plastic Deformation – SPD)
pozwalają rozdrabniać ziarna w metalach i ich stopach do rozmiarów nanometrycznych, co umożliwia uzyskać m.in. bardzo wysokie właściwości mechaniczne.
Zbadano wpływ dużych odkształceń plastycznych uzyskanych metodą wyciskania
hydrostatycznego (HE) na anizotropię właściwości mechanicznych tytanu grade 2,
stopu miedzi CuCrZr oraz stopu aluminium 6060. Metoda HE prowadzi do
powstania charakterystycznej mikrostruktury oraz silnej anizotropii.
Anizotropia badanych materiałów była określana przez badania mechaniczne,
badania udarności oraz obserwacje mikrostrukturalne. Zastosowano trzy stopnie
odkształcenia umożliwiające rozdrobnienie wielkości ziarna (ɛ = 1,23, ɛ = 1,57,
ɛ = 2,28). Materiały przed procesem HE były poddane obróbce cieplnej w celu
wyeliminowania wpływu przeszłości technologicznej. Badania wytrzymałości na
rozciąganie były wykonywane na mini próbkach. Pomiary udarności w kierunku
równoległym do osi wyciskanego produktu prowadzono w klasycznej próbie udarności.
Udarność w kierunku prostopadłym do osi wyciskania była badana metodą zrywania
udarowego. Do badań anizotropii mikrostruktury wykorzystano mikroskopię
świetlną i transmisyjną mikroskopię elektronową. Uzyskane wyniki potwierdziły
występowanie anizotropii właściwości strukturalnych i mechanicznych po procesie
hydroekstruzji mierzonej wzdłuż i w poprzek osi wyciskania badanych materiałów.
Najwyższą anizotropię uzyskano w stopie miedzi CuCrZr.

Badania fizykochemiczne kompostowalnych agrowłóknin
wytworzonych z polilaktydu
Patrycja Miros-Kudra, p.miros-kudra@ibwch.lodz.pl, Zespół Celulozownictwa, Sieć Badawcza
Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, http://www.ibwch.lodz.pl; Michał
Kudra, metrologia@ibwch.lodz.pl, Laboratorium Jakości Papieru i Badań Włókienniczych, Sieć
Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, http://www.ibwch.lodz.pl;
Karolina Gzyra-Jagieła, kjagiela@ibwch.lodz.pl, Zespół polimerów i Włókien Syntetycznych,
Laboratorium Analityki Chemicznej, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów
i Włókien Chemicznych, http://www.ibwch.lodz.pl, Politechnika Łódzka, Wydział Technologii
Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
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Kompostowalne tworzywa biodegradowalne są ekologiczną alternatywą dla
tradycyjnych produktów opartych na pochodnych ropy naftowej zalegających
i zanieczyszczających środowisko naturalne w formie odpadów poużytkowych. Nowoczesne materiały polimerowe wykazują właściwości użytkowe tworzyw sztucznych
otrzymywanych metodami konwencjonalnymi, a ponadto ulegają utylizacji na
drodze przemian biochemicznych w wyniku kompostowania. Pozwala to na wpisanie
się takich materiałów w schemat obecnie pożądanej gospodarki cyrkularnej, która
nie generuje odpadów poużytkowych.
W niniejszej pracy przedstawiono metody badań biorozkładu wybranych agrowłóknin wytworzonych z komercyjnego polilaktydu PLA 6252D firmy Nature
Works® LLC, USA. Badane agrowłókniny otrzymane techniką spun-bonded charakteryzowały się różnymi stopniami krystaliczności.
Badania biodegradacyjnie prowadzono w procesie symulowanego kompostowania
aerobowego z zachowaniem stałych warunków środowiskowych z wykorzystaniem
metody wyznaczania ubytku masy. Do oceny stopnia biodegradacji zastosowano
również technikę chromatografii żelowej (GPC/SEC) oraz spektrofotometrię FTIR.
Celem niniejszej pracy była ocena podatności włóknin na rozkład biologiczny
w środowisku kompostowym oraz wpływu ich krystaliczności na proces ich degradacji.
Prace badawcze polegały na ocenie fizykochemicznej na poszczególnych etapach
procesu kompostowania. Dostarczone wyniki badań pozwoliły na dokładna analizę
i zbadanie kinetyki degradacji agrowłóknin PLA.

Badania możliwości ługowanie kobaltu z polimetalicznych
granulatów stopu Cu-Fe-Pb-Co
Joanna Malarz, joanna.malarz@imn.gliwice.pl, Zakład Hydrometalurgii, Sieć Badawcza Łukasiewicz
– Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Grzegorz Benke, grzegorzb@imn.gliwice.pl,
Zakład Hydrometalurgii, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych,
www.imn.gliwice.pl; Katarzyna Leszczyńska-Sejda, katarzyna.leszczynska-sejda@imn.gliwice.pl,
Zakład Hydrometalurgii, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych,
www.imn.gliwice.pl; Karolina Bugla, karolina.bugla@imn.gliwice.pl, Zakład Hydrometalurgii,
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Karolina Goc,
karolina.goc@imn.gliwice.pl, Zakład Hydrometalurgii, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut
Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl

W niniejszej prezentacji omówiono wyniki badań dotyczące przetwarzania
granulatów stopu Cu-Fe-Pb-Co. Granulaty ww. stopu uzyskano w procesie
świeżenia stopu Cu-Fe-Pb-Co otrzymanego z żużla konwertorowego. Materiałem
wyjściowym do badań hydrometalurgicznych były uśrednione próbki granulatów
stopu Cu-Fe-Pb-Co o składzie chemicznym (%): Co – 7,29, Fe – 41,8, Pb – 4,64, Cu
– 39,4, As – 0,66, Si – 0,49 oraz Ni – 1,88. Wstępnie przeprowadzono próby ługowania
granulatów stopu Cu-Fe-Pb-Co, przy użyciu 10-30% roztworu kwasu siarkowego(VI) z dodatkiem lub bez utleniaczy. Jako utleniacze stosowano gazowy tlen
lub 30% wodny roztwór nadtlenku roztworu. Zastosowane warunki nie pozwoliły
jednak na pełne roztworzenie ww. granulatów, a co za tym idzie całkowite
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wyługowanie kobaltu z materiału. Dalsze próby wykazały, że najkorzystniejszym
sposobem ługowania jest wykorzystanie jako czynnika ługującego 20% roztworu
kwasu siarkowego(VI) z dodatkiem silnego utleniacza, którego rolę pełnił 65%
roztwór kwasu azotowego(V). Eksperymenty wykazały, że ługowanie należy
prowadzić w temperaturze 95°C, przez 8 godzin. Stosunek fazy stałej do ciekłej
powinien wynosić 1:10 i należy stosować 65% roztwór kwasu azotowego(V) w ilości
~6% objętości roztworu kwasu siarkowego(VI). Ww. warunki pozwalają na uzyskanie
ponad 96% wydajności ługowania kobaltu.

Badania procesu odsiarczania pół-suchego
w aspekcie wprowadzania dyrektywy MCP
Rafał Rajczyk, rafal.rajczyk@pcz.pl, Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury
i Środowiska, Katedra Zaawansowanych Technologii Energetycznych; Yurii Dorosh, student
Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej; Dominik Starczyk, student
Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dn. 25 listopada
2015 r. (MCP) wprowadza konieczność ograniczenia emisji substancji zanieczyszczających dla kotłów o mocy cieplnej 1-50 MW. Pomimo dążenia do Zielonego Ładu
i dekarbonizacji, nie jest możliwe obecnie zastąpienie wszystkich źródeł opalanych
węglem na źródła oparte o OZE, w szczególności dotyczy to kotłów przemysłowych
i ciepłowniczych. Prowadzono badania procesu odsiarczania pół-suchego, w aspekcie
ograniczenia emisji SO2 w sektorze przemysłowym i ciepłowniczym. Badania
prowadzono na stanowisku laboratoryjnym w skali pilotowej (wys. reaktora 5,7 m).
Wykorzystano spaliny syntetyczne, symulujące spalanie paliw o zawartości siarki
elementarnej do 1% mas. oraz sorbent modyfikowany na bazie wodorotlenku
wapnia – Sorbacal H90. Badania prowadzono podając sorbent bezpośrednio do kanału
spalin, jak również przy wykorzystaniu reaktora fluidalnego. Oba sposoby umożliwiły uzyskanie zawartości SO2 w gazach spalinowych poniżej 400 mg/Nm3. Zastosowanie reaktora fluidalnego umożliwiło uzyskanie znacznie lepszej skuteczności
wykorzystania sorbentu. Odsiarczanie pół-suche może być stosowane w średnich
kotłach energetycznego spalania, w celu wypełnienia założeń Dyrektywy MCP.

Badania symulacyjne wyrzutni bsp z elektrycznym napędem liniowym
Mariusz Janczewski, mariusz.janczewski@wat.edu.pl, Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia
i Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, www.wml.wat.edu.pl;
Krzysztof Falkowski, krzysztof.falkowski@wat.edu.pl, Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia
i Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, www.wml.wat.edu.pl

Bezzałogowe statki powietrzne o konstrukcji samolotu wyposażone w podwozie
kołowe wymagają utwardzonego pasa do startu i lądowania. Alternatywnym rozwiązaniem jest wykorzystanie wyrzutni bsp. Klasyczne rozwiązania mechanizmów
rozpędzających bezzałogowce, takie jak wyrzutnie o napędzie pneumatycznym czy
mechanicznym nie mają możliwości regulacji prędkości. Projektowana wyrzutnia,
wyposażona w elektryczny napęd liniowy, daje możliwość płynnej regulacji
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prędkości. W pracy przeanalizowano wyniki badań numerycznych elektrycznego
napędu liniowego oraz całej wyrzutni. Wyrzutnia posiada zmienny kąt pochylenia
lądowiska, który adaptuje się do zmiennych warunków zewnętrznych, na przykład
kąta natarcia skrzydeł bsp lub prędkości. Przeprowadzona analiza pozwoliła na
optymalizację wyboru elementów konstrukcyjnych oraz napędu dla układu.
Wykorzystanie wyrzutni wyposażonych w elektryczne napędy liniowe umożliwi
szybkie i powtarzalne rozpędzanie bezzałogowych statków powietrznych do zadanej
prędkości startu. Ponadto takie wyrzutnie mają możliwość synchronizacji prędkości
z lecącym bezzałogowcem, w etapie lądowania samolotu na platformie wyrzutni.

Badanie liniowości współczynnika skurczu elementów wytwarzanych
przyrostowo po rekrystalizacji polilaktydu w osnowie solnej
Damian Dzienniak, ddamian@agh.edu.pl, Katedra Systemów Wytwarzania, Wydział Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
http://www.ksw.agh.edu.pl/; Jan Pawlik, jan.pawlik@agh.edu.pl, Katedra Systemów Wytwarzania, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie, http://www.ksw.agh.edu.pl/

Wytwarzanie przyrostowe staje się coraz popularniejsze i bardziej dostępne, co
daje nowe możliwości i otwiera nowe obszary badań. Wydruki 3D można próbować
na różne sposoby ulepszać lub zmieniać ich właściwości. Elementy wytworzone
przy użyciu druku 3D metodą FDM można na przykład uszczelnić i wygładzić
poprzez wyżarzanie w osnowie z kryształków halitu. Do celów opisanych tu badań
wydrukowano dyski z poliaktydu (PLA) o jednakowej wysokości i średnicach
z zakresu ⌀12-80 mm. Wytworzone próbki są początkowo mierzone za pomocą
współrzędnościowej maszyny pomiarowej, a następnie poddane obróbce termicznej
w osnowie solnej. Otrzymane w ten sposób zmodyfikowane próbki są ponownie
mierzone na współrzędnościowej maszynie pomiarowej, aby sprawdzić, czy wymiary
w znaczący sposób odbiegają od tych oryginalnych, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na średnicę. W rezultacie pozwala to na opisanie zależności pomiędzy średnicą
dysków a zmianą zachodzącą w wymiarach względem oryginału oraz stwierdzenie,
czy ewentualne zmiany znacząco wpływają na dokładność wymiarowo-kształtową
poszczególnych części.

Badanie walcowania na zimno taśm o zmiennym przekroju
Tomasz Gądek, gadek@inop.poznan.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej,
Zakład Tłoczenia, https://inop.poznan.pl/; Marcin Majewski, marcin.majewski@inop.poznan.pl,
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej, Zakład Tłoczenia, https://inop.poznan.pl/;
Bartosz Sułek, bartosz.sulek@inop.poznan.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki
Plastycznej, Zakład Tłoczenia, https://inop.poznan.pl/

Głównym celem pracy pt.: „Badanie walcowania na zimno taśm o zmiennym
przekroju” było przeprowadzenie prób walcowania na zimno stalowych taśm
w sposób umożliwiający im nadanie zmiennego przekroju przy jednym przepuście
walcowniczym. W pracy przedstawiono metodę doboru kształtu przekroju taśmy
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o zmiennej grubości w taki sposób, aby uzyskana walcowana taśma charakteryzowała
się zbliżoną sztywnością, lecz mniejszą masą w stosunku do profilu wzorcowego.
W tym celu posłużono się badaniami numerycznymi w programie SolidWorks
Simulation. Następnie na podstawie otrzymanego kształtu taśmy stworzono model
symulacyjny procesu walcowania w programie Simufact Forming. Wyniki badań
były podstawą do zaprojektowania narzędzi użytych podczas prób laboratoryjnych.
Prace badawcze przeprowadzono dla trzech różnych gatunków stali (DC04, S235JR2
oraz DX51) oraz trzech różnych prędkości obrotowych walców. Próby walcowania
prowadzono również przy zastosowaniu zmiennej prędkości walców, tzn. walec
górny obracał się z prędkością +50%, a walec dolny z prędkością -50% względem
prędkości nominalnej, wynoszącej 50 mm/s. Wyniki tych badań udowodniły, że
istnieje możliwość wykonania taśm o zmiennym przekroju metodą walcowania dla
trzech badanych gatunków stali. Jednakże uzyskane wyniki skorygowały założenia
związane z szerokością materiału wyjściowego i jednoznacznie określiły jego
wymiary w zależności od gatunku walcowanej blachy.

Chelatowanie jonów mikroelementowych
przez związki aminopolikarboksylowe
Ewelina Klem-Marciniak, ewelina.klem@pwr.edu.pl, Katedra Inżynierii i Technologii
Chemicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, https://wch.pwr.edu.pl/; Marta
Huculak-Mączka, marta.huculak@pwr.edu.pl, Katedra Inżynierii i Technologii Chemicznej,
Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, https://wch.pwr.edu.pl/; Marcin Biegun,
marcin.biegun@pwr.edu.pl, Katedra Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny,
Politechnika Wrocławska, https://wch.pwr.edu.pl/

Chelaty są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu. Znalazły również
zastosowanie w przemyśle nawozowym. Ich kleszczowa struktura cechuje się duża
trwałością chemiczna i termiczną. W efektywny sposób uzupełniają niedobory
mikroelementowe u roślin. W Rozporządzeniu (WE) nr 2019/1009 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie nawozów zamieszczone 11
syntetycznych chelatorów należących do grupy związków aminopolikarboksylowych,
które mogą być wykorzystywane do produkcji nawozów mikroelementowych. Chelaty
te cechują się dobrą rozpuszczalnością w wodzie oraz stabilizują jony mikroelementów w szerokim zakresie pH.
W pracy została przedstawiona ocena właściwości kompleksotwórczych substancji
należących do grupy związków aminopolikarboksylowych z wykorzystaniem woltamperometrii pulsowej różnicowej. Nawozy mikroelementowe powinny zawierać
minimum 80% całkowitej, rozpuszczalnej w wodzie ilości jonów metalu w formie
schelatowanej przez określony w Rozporządzeniu UE czynnik chelatujący. Stopień
skompleksowania jonów mikroelementowych wyznaczono w środowisku wodnym.
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Czy splot ma znaczenie?
Analiza transportu wilgoci w tkaninach bawełnianych
Dominika Kamińska, dominikaminska92@gmail.com, Politechnika Łódzka, Wydział Technologii
Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Instytut Architektury Tekstyliów, www.p.lodz.pl;
Małgorzata Matusiak, malgorzata.matusiak@p.lodz.pl, Politechnika Łódzka, Wydział Technologii
Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Instytut Architektury Tekstyliów, www.p.lodz.pl

Zarządzanie wilgocią przez materiały włókiennicze ma istotne znaczenie z punktu
widzenia komfortu fizjologicznego użytkownika. W produkcji odzieży najczęściej
wykorzystuje się tkaniny z włókien bawełnianych. Bawełna ze względu na swoje
bardzo dobre właściwości higroskopijne jest stosowana również w produkcji
bandaży, bielizny, pościeli, itd.
Celem pracy było przetestowanie 6 tkanin bawełnianych zróżnicowanych pod
względem splotu (płócienny, skośny 3/1 S, skośny 2/2 S, ryps podłużny 2/2, ryps
poprzeczny 1/1, panama 2/2) w zakresie ich zdolności do transportu wilgoci
w postaci płynnej. Wszystkie warianty tkanin zostały wyprodukowane na bazie tej
samej przędzy: osnowy – 50 tex i wątku – 100 tex z przędzy bawełnianej.
Tkaniny poddane zostały badaniom w zakresie transportu wilgoci za pomocą
przyrządu Moisture Management Tester M 290 firmy ADL ATLAS. Przyrząd ten
służy do oceny materiałów włókienniczych w zakresie transportu wilgoci w postaci
płynu przez te materiały.
Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że splot ma istotny wpływ na
transport wilgoci w postaci płynnej.
Spośród wszystkich badanych tkanin, tkanina o splocie płóciennym osiągnęła
najsłabszy wynik, zaś tkanina o splocie panama 2/2 najlepszy w porównaniu
z pozostałymi wariantami splotów.
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu
badawczego pt.: „Geometryczna, mechaniczna i biofizyczna parametryzacja
trójwymiarowych struktur tkanych”; nr projektu: 2016/23/B/ST8/02041.

Dobór rozwiązań narzędziowych w architekturze IT na przykładzie
doboru bazy danych w systemie KRONIK@
Jacek Suty, jacek.suty@gmail.com, Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki,
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

W prezentacji przedstawiony został projekt Kronik@ tj. Krajowego Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury w zakresie: a) przyczyny biznesowej dla której
projekt został podjęty do realizacji, b) rozwiązania informatycznego które realizuje
założenia biznesowe dla projektu, c) opracowania i zastosowania nowego standardu metadanych. Zasadniczym celem projektu jest stworzenie w ramach istniejącej
infrastruktury państwa miejsca do długotrwałego i bezpiecznego przechowywania
zasobów kultury i nauki w postaci repozytorium cyfrowych zasobów, a także
budowę platformy integrującej wszystkie dotychczasowe portale w tym obszarze,
wraz z wyszukiwarką umożliwiającą przeszukiwanie metadanych zintegrowanych
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zbiorów. Oczekiwane rezultaty to: korzyści finansowe i organizacyjne związane
z przechowywaniem najistotniejszych i najcenniejszych dóbr publicznych. Dla
Obywateli – rozwój społeczeństwa, łatwy dostęp do cyfrowych zasobów kultury
i nauki poprzez jeden centralny punkt w postaci nowoczesnego portalu. Natomiast
dla instytucji posiadających cyfrowe zasoby kultury i nauki lub planujących
digitalizację zasobów – optymalizacja kosztów związanych z budową i utrzymaniem własnych repozytoriów jak również zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
IT przechowywanych zasobów.

Elektrolityczne otrzymywanie stopów renu
Dorota Kopyto, dorota.kopyto@imn.gliwice.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali
Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Katarzyna Leszczyńska-Sejda, kasial@imn.gliwice.pl, Sieć
Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Grzegorz Benke,
grzegorzb@imn.gliwice.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych,
www.imn.gliwice.pl; Tadeusz Grabowski, t.grabowski@innovator.com.pl, Zakład Działalności
Innowacyjnej „INNOVATOR” Sp. z o.o., www.innovator.com.pl; Andrzej Domagała,
a.domagala@innovator.com.pl, Zakład Działalności Innowacyjnej „INNOVATOR” Sp. z o.o.,
www.innovator.com.pl; Józef Śmieszek, j.smieszek@innovator.com.pl, Zakład Działalności
Innowacyjnej „INNOVATOR” Sp. z o.o., www.innovator.com.pl

W pracy przedstawiono wyniki badań elektrowydzielania stopów renu dwuskładnikowych z niklem lub kobaltem i trójskładnikowych zawierających dodatkowo
molibden. Do otrzymywania tych stopów wykorzystywano elektrolit wodny siarczanowy, zmodyfikowany dodatkiem jonów ReO4-, dostarczonych w postaci renianu(VII)
amonu i/lub renianów(VII) niklu czy kobaltu(II) zarówno w postaci handlowych
odczynników, jak i tych pochodzących z recyklingu złomów superstopów. Sprawdzono wpływ podstawowych parametrów prowadzenia procesu na postać i jakość
otrzymywanych stopów, a także określono podstawowe wskaźniki technologiczne,
tj. wydajność prądową i jednostkowe zużycie energii elektrycznej.
Efektem tych badań było opracowanie technologii otrzymywanie stopów renu:
Re-Ni, Re-Co, Re-Ni-Mo, Re-Co-Mo. Stopy te mogą być wykorzystywane jako
komponenty do wytwarzania stopów specjalnych, trudnotopliwych i superstopów.
Korzyści wynikające z możliwości takiego otrzymywania stopów renu, to zmniejszenie
kosztów produkcji związane z przebiegiem procesu w niskich temperaturach,
z użyciem nietoksycznych roztworów wodnych, przy niskim zużyciu energii i brakiem
odpadów i ścieków. Otrzymywanie z dużą wydajnością prądową jednorodnych stopów
renu o stabilnym składzie i w dogodnej postaci (zwartych osadów lub proszku) pozwoli
na ich masową produkcję, co czyni tę metodę konkurencyjną w stosunku do dotychczas stosowanych technologii wytwarzania superstopów metodami proszkowymi.
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Ewolucja strukturalna stopów HEA na przykładzie dwufazowego,
wieloskładnikowego spieku TiCoCrFeMn
Dominika Górniewicz, dominika.gorniewicz@wat.edu.pl, Instytut Inżynierii Materiałowej,
Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl;
Stanisław Jóźwiak; stanislaw.jozwiak@wat.edu.pl, Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział
Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl; Hubert
Przygucki; hubert.przygucki@genicore.pl, GeniCore Sp. z o.o., www.genicore.pl

Według klasycznej definicji stopy o wysokiej entropii to wieloskładnikowe
materiały o budowie jednofazowych roztworów stałych o sieci RSC lub RPC, które
poprzez sterowanie składem chemicznym pozwalają na uzyskiwanie ściśle określonych, oczekiwanych właściwości. Jednakże oczekiwania stawiane nowoczesnym
materiałom inżynierskim wymuszają modyfikacje istniejących pojęć i definicji, co
spowodowało także powiększenie stosunkowo nowej grupy materiałowej jaką są
stopy HEA o wieloskładnikowe tworzywa wielofazowe. Powyższe założenie stało się
podstawą prac nad otrzymaniem wysokowytrzymałego wysokoentropowego materiału
zbudowanego z roztworu stałego RPC oraz fazy Lavesa C14, co według założeń
pozwoli na stworzenie materiału o właściwościach pozwalających na zastosowania
w obszarach energetyki jądrowej, nadprzewodnictwa oraz właściwości paramagnetycznych. Stabilność strukturalną projektowanego tworzywa metalicznego,
analizowaną technikami XRD, SEM-EDS-EDAX, potwierdziły długotrwałe testy
wygrzewania prowadzone w temperaturze 1000°C w czasie do 1000 h. Stwierdzono
synergię oddziaływania ultradrobnoziarnistej, na poziomie 500 nm, struktury
dwufazowej osnowy z umacniającym efektem wydzieleń tlenkowych, głównie TiO 2,
co doprowadziło do uzyskania materiału charakteryzującego się wysoką twardością
na poziomie około 1000 HV, przy jednoczesnej odporności na kruche pękanie
porównywalnej z ceramiką inżynierską oraz szkłami metalicznymi z zachowaniem
właściwości typowych dla tworzyw metalicznych.

Ferroelektryczne kompozyty ceramika-polimer do zastosowań
elektronicznych: projektowanie, otrzymywanie i właściwości
Weronika Bulejak, weronika.bulejak.dokt@pw.edu.pl, Katedra Technologii Chemicznej,
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, www.ktch.ch.pw.edu.pl; Emilia Pawlikowska,
emilia.pawlikowska@unipress.waw.pl, Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk,
www.unipress.waw.pl; Aleksandra Świderska, aswiderska@ch.pw.edu.pl, Katedra Chemii
i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, www.kchitp.ch.pw.edu.pl;
Mikołaj Szafran, szafran@ch.pw.edu.pl, Katedra Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny,
Politechnika Warszawska, www.ktch.ch.pw.edu.pl

Kompozyty ceramika-polimer, w których fazę rozproszoną stanowi proszek
ceramiczny – tytanian barowo-strontowy (Ba1-xSrxTiO3, BST), a osnowę polimer,
mogą charakteryzować się wieloma pożądanymi właściwościami, takimi jak np.
wysoka elastyczność czy przestrajalność, dzięki czemu mają szeroki potencjał aplikacyjny. Jednak, aby materiał kompozytowy posiadał pożądane właściwości, konieczny
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jest dobór odpowiedniej metody formowania, właściwa homogenizacja zawiesiny
ceramicznej oraz optymalizacja jej składu.
Celem przedstawionych badań było przygotowanie elastycznych, ferroelektrycznych kompozytów ceramiczno-polimerowych na bazie tytanianu barowo-strontowego
oraz wodorozcieńczalnych dyspersji polimerowych, otrzymanych metodą tape
casting. Tytanian barowo-strontowy o stechiometrii Ba0,65Sr0,35TiO3 zsyntetyzowano klasyczną metodą wysokotemperaturowej reakcji w fazie stałej. Metodą
polimeryzacji emulsyjnej zsyntetyzowano wodorozcieńczalne dyspersje polimerowe
o różnym stosunku poszczególnych monomerów: kwasu akrylowego, styrenu i akrylanów o różnej długości łańcucha. Następnie zbadano wpływ budowy chemicznej
spoiwa polimerowego na właściwości kompozytów ceramiczno-polimerowych.
Niniejsza praca powstała w wyniku realizacji projektu (nr 2018/30/Q/ST8/00205)
uzyskanego w ramach programu SHENG 1, sfinansowanego przez Narodowe
Centrum Nauki.

Hybrydowe układy napędowe wykorzystywane
w bezzałogowych statkach powietrznych
Przemysław Wojciechowski, przemyslaw.wojciechowski@wat.edu.pl, Instytut Techniki Lotniczej,
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl

Wraz z postępem technologicznym możemy zauważyć wzrost zainteresowania
odnawialnymi źródłami energii jak również możliwościami ich wykorzystania
w codziennym życiu człowieka. Niedawne osiągnięcia w obszarze technologii ogniw
paliwowych pozwoliły realnie spojrzeć na ich ogromy potencjał w zastosowaniach
w lotnictwie, a zwłaszcza w bezzałogowych statkach powietrznych.
Ze względu na znaczne ograniczenia dotyczące układów napędowych zbudowanych
tylko w oparciu o ogniwa paliwowe zalecane jest stosowanie rozwiązań hybrydowych –
to znaczy połączenia ogniw paliwowych razem z akumulatorami, superkondensoratami czy z ogniwami słonecznymi. Praca przedstawia kompleksowy przegląd
wiedzy dotyczącej hybrydowych układów napędowych z ogniwami paliwowymi
aktualnie stosowanymi w bezzałogowych statkach powietrznych. Przeprowadzono
szczegółową analizę podstawowych ogniw paliwowych (ze zwróceniem uwagi
głównie na wodorowe ogniwa paliwowe), zasad ich działania oraz problemów jakie
należy wziąć pod uwagę podczas projektowania układów hybrydowych z poszczególnymi ogniwami paliwowymi. Starano się zwrócić również uwagę na wpływ
środowiska zewnętrznego na pracę ogniw paliwowych. Na sam koniec autor starał
się określić przyszłe trendy i wyzwania związane z napędem hybrydowym, które
mogą okazać się kamieniami milowymi w rozwoju bezzałogowych statków
powietrznych nowej generacji.
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Iluminowanie obiektów z elewacjami o odbiciu lambertowskim
Michał Frańczak, franczak3@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Elektroenergetyk, Wydział
Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Rzeszowska, weii.prz.edu.pl; Krzysztof Baran,
kbaran@prz.edu.pl, Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki, Wydział Elektrotechniki
i Informatyki, Politechnika Rzeszowska, weii.prz.edu.pl

We współczesnym społeczeństwie iluminacja pełni znaczącą rolę. Oświetlenie
zewnętrzne wpływa na aktywność ludzką w nocy, umożliwiając dostrzeżenie istotnych
szczegółów oraz wyróżnienie cech obiektów o znaczeniu architektonicznym, historycznym lub komercyjnym. Ważnym trendem w branży iluminacji fasad są
rozwiązania oświetleniowe umożliwiające elastyczne, indywidualne dopasowanie
się obiektu do klimatu panującego w mieście.
W pracy zostały przedstawione koncepcje oświetlenia miejskiego ratusza
zlokalizowanego przy głównej ulicy Avenida dos Aliados w Porto. Jest to jeden
z głównych obiektów turystycznych miasta. Obiekt obecnie oświetlony jest zalewowo
z dalekiej odległości co powoduję znaczne uogólnienie iluminacji budynku.
W celu przedstawienia koncepcji na oświetlenie budynku oraz podkreślenia jego
walorów architektonicznych na tle miasta, stworzono model komputerowy, przedstawiający rzeczywisty obiekt zachowując oryginalny wzór fasady i proporcje obiektu.
W pracy przedstawiono etapy projektowania obiektu obejmujące opis budowy
modelu, dobór odpowiednich tekstur, modelowanie szczegółów obiektu, dobór opraw
oświetleniowych oraz wykonanie finalnych wizualizacji wariantów oświetlenia ratusza.
Szczególną uwagę zwrócono na elewację obiektu charakteryzującą się odbiciem
lambertowskim.
Zrealizowane i przedstawione w pracy koncepcje oświetlenia spełniają podstawowe
zasady iluminowania obiektów podkreślając najmniejsze detale architektoniczne.

Incydenty teleinformatyczne w polskiej cyberprzestrzeni
Katarzyna Kosakowska, katarzyna.p.kosakowska@gmail.com, Wojskowa Akademia Techniczna;
Patrycja Guzanek, patrycja.guzanek@student.wat.edu.pl, Wojskowa Akademia Techniczna

Wraz z rozwojem technologicznym diametralnie zmienił się sposób rozpowszechniania informacji. Możliwości, jakie płyną z korzystania z Internetu, przeciętnemu użytkownikowi pozwalają na dostęp do wiedzy, która dotychczas znajdowała
się poza jego zasięgiem. W cyberprzestrzeni istnieje jednak nadal grupa zasobów,
wymagających szczególnej ochrony. By ją zagwarantować, stosuje się specjalistyczne programy i techniki, określane mianem cyberbezpieczeństwa. Zdarzenie,
które może przynieść niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo nosi miano
incydentu. W Polsce podmiotami odpowiedzialnymi za koordynację procesu
reagowania na incydenty komputerowe są Zespoły Reagowania na Incydenty
Bezpieczeństwa Komputerowego.
Praca prezentuje ocenę poziomu bezpieczeństwa polskiej cyberprzestrzeni
opracowaną na podstawie danych dotyczących incydentów udostępnionych przez
zespół CSIRT GOV. Informacje dotyczą zdarzeń, które miały miejsce w latach 2010208
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2019. Zostały one sklasyfikowane do odpowiednich kategorii. Następnie zbadano
trend w liczbie incydentów występujących w polskiej cyberprzestrzeni, a także
opisano, jak zmieniała się liczba incydentów w poszczególnych kategoriach.
W pracy wyjaśniono także pojęcie cyberbezpieczeństwa oraz opisano jego genezę.
Przedstawiono trendy zachodzące w dostępie do Internetu w Polsce i w Europie.
Praca zawiera także informacje dotyczące krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,
powołanego do życia na mocy ustawy z dnia 15 lipca 2018 r.

Interdyscyplinarne podejście do budowy nowatorskiego systemu
monitorującego pracę przenośnika taśmowego
Damian Bzinkowski, damianbzinkowski@gmail.com, doktorant UTH Radom, Wydział Mechaniczny,
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,
http://www.mechaniczny.uniwersytetradom.pl; Tomasz Ryba, ryba2104@op.pl, doktorant UTH
Radom; Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza
Pułaskiego w Radomiu, http://www.mechaniczny.uniwersytetradom.pl; Mirosław Rucki,
m.rucki@uthrad.pl, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im.
Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, http://www.mechaniczny.uniwersytetradom.pl

W referacie omówiono możliwość zastosowania nowatorskiego rozwiązania
systemu monitorującego pracę przenośnika taśmowego w czasie rzeczywistym.
Z uwagi na charakter układu badawczego podstawowym zagadnieniem był wybór
właściwych czujników tensometrycznych dostarczających danych umożliwiających
interpretację w kontekście stanu taśmy zarówno w warunkach statycznych, jak
i dynamicznych. Zachowanie powyższych warunków brzegowych umożliwia sprostanie
wymaganiom koncepcji Industry 4.0, w związku z czym konieczne było wykorzystanie metodologii z kilku dyscyplin naukowych, m.in. inżynierii mechanicznej,
automatyki, elektroniki i elektrotechniki. Układ prototypowy oparty jest na czujnikach
tensometrycznych umieszczonych na powierzchni wałka biernego w trzech punkach,
podłączonych do modułu odbierającego sygnał i wysyłającego jednocześnie dane za
pomocą bezprzewodowej komunikacji Bluetooth do komputera w celu zebrania
danych i wyświetlenia ich w postaci graficznej lub liczbowej w pliku excel.
Odpowiednia interpretacja i analiza otrzymanych danych umożliwia identyfikację
stanu taśmy na bieżąco w czasie pracy przenośnika. Wykazano możliwość zwielokrotnienia rozwiązania przy zastosowaniu wielu przenośników, umożliwiając
zwiększanie niezawodności układu. Wybrano uniwersalne komponenty do wykonania
prototypu, wskazujące na możliwość zastosowania metody w wielu dziedzinach
przemysłu. Analiza metrologiczna potwierdziła poprawność przyjętych założeń
i rozwiązań konstrukcyjnych.

Interdyscyplinarność kluczem do sukcesu w projektowaniu
wysokiej klasy obiektywów fotograficznych i filmowych
Piotr Madura, Centrum badawczo-rozwojowe Irix w Polsce, Q Media Renata Adamczyk, Kraków;
Krzysztof Holak, Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
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Projektowanie obiektywów fotograficznych i filmowych jest procesem złożonym
i interdyscyplinarnym, wymagającym sprawnego połączenia inżynierii optycznej,
mechanicznej i wzornictwa przemysłowego ze sztuką kreowania obrazu. Praca
zawiera wprowadzenie i opis najważniejszych etapów tworzenia wysokiej klasy
innowacyjnych obiektywów fotograficznych i filmowych Irix 150 mm f/2.8 Makro
1:1 i Irix Cine 15 mm T2.6, wraz z osiągniętymi rezultatami prowadzonych prac
badawczo-rozwojowych. Przedstawia szeroki zakres wytycznych otwierających
proces projektowania układów optycznych oraz kryteria oceny uzyskanych parametrów
wydajnościowych w kontekście ich wpływu na jakość i plastykę uzyskiwanego
obrazu. Poruszono kwestię wpływu rozwiązań mechanicznych i funkcjonalnych na
precyzję pozycjonowania soczewek, wytrzymałość konstrukcji oraz walory użytkowe
projektowanych obiektywów. Praca zawiera także analizę możliwych kierunków
rozwoju optyki w odniesieniu do zachodzących zmian na rynku fotograficznym
i filmowym oraz udoskonalania sensorów obrazu. W pracy podjęto także temat
poszukiwania okazji do wprowadzania ulepszeń w konstrukcji obiektywów
z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów i technologii w dziedzinie inżynierii
materiałowej i inżynierii powierzchni.

KAIZEN jako narzędzie doskonalenia organizacji
Hubert Laskowicz, hubert8_99@o2.pl, Koło Naukowe Inżynierii Produkcji, Wydział Mechaniczny,
Politechnika Krakowska; Sabina Motyka, sabina.motyka@pk.edu.pl, Katedra Inżynierii
i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska

Celem prezentacji jest przedstawienie istoty, ogólnej charakterystyki oraz
korzyści zastosowania metody Kaizen we współczesnych przedsiębiorstwach na tle
innych popularnych metod doskonalenia. Do głównych zadań filozofii Kaizen należy
wdrażanie udoskonaleń oraz standaryzacja i utrzymanie aktualnych standardów, to
narzędzie aktywizujące obok kadry zarządzającej również szeregowych pracowników.
Bazując na ogólnodostępnej wiedzy na temat współczesnych narzędzi doskonalenia
organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem Lean Management, jak i danych
pozyskanych z konkretnego przedsiębiorstwa produkującego opakowania, przeanalizowano i przedstawiono przykłady praktycznych rozwiązań wynikających z wdrożenia
systemu Kaizen w tej organizacji. Opracowane wyniki wskazują na stopniowy
wpływ pracowników różnych działów organizacji na doskonalenie i rozwój przedsiębiorstwa w wielu zaprezentowanych obszarach takich jak: jakość, bezpieczeństwo
i higiena pracy, ciągłość produkcji, administracja, redukcja kosztów i inne.

Kompozyt cementowo-szklany modyfikowany
metalowymi materiałami odpadowymi
Waldemar Łasica, waldemar.lasica@wat.edu.pl, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława
Dąbrowskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Instytut Inżynierii Lądowej,
Zakład Budownictwa Ogólnego, www.wig.wat.edu.pl; Marcin Małek, marcin.malek@wat.edu.pl,
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii
Lądowej i Geodezji, Instytut Inżynierii Lądowej, Zakład Budownictwa Ogólnego, www.wig.wat.edu.pl;
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Tematem publikacji jest kompozyt cementowo-szklany modyfikowany materiałami odpadowymi pochodzącymi z procesów obróbki metali oraz włóknami
stalowymi w postaci trzech typów kordu o zmiennych długościach uzyskanego
z procesu recyklingu zużytych opon pojazdów mechanicznych. Kompozyt został
wykonany z granulatu w postaci kruszonej mechanicznie kolorowej stłuczki szklanej
sodowej – szkło postkonsumpcyjne, tj. odzyskane szkło po opakowaniach żywności,
lekarstw oraz kosmetyków. Jako spoiwo zastosowano cement biały niskoalkalicznych CEM I 52,5 R NA, wypełniaczem struktury kompozytu była mączka szklana.
Przeprowadzono podstawowe badania laboratoryjne wytrzymałości mechanicznej
w zakresie statycznym, tj. ściskanie i rozciąganie próbek sześciennych, zginanie
trzy- i czteropunktowe próbek belkowych, badania z zakresu fizyki cieplnej materiału
oraz badania SEM mikrostruktury materiału i poszczególnych dodatków odpadowych modyfikujących próbkę referencyjną kompozytu. Przedstawiono również
wpływ zmiany rodzaju wypełniacza w postaci mączki szklanej oraz metakaolinitu
na właściwości świeżego i stwardniałego materiału kompozytowego.

Kryteria doboru i warunki zastosowania węgla aktywnego
do usuwania pestycydów i ich metabolitów w procesie
uzdatniania wody na przykładzie ujęcia wody o przepływie 7-14 l/s
Bartosz Zieliński, zielinskib@grand-activated.pl, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny

Niedobór zasobów wodnych w Polsce jest problemem potęgowanym przez
chemiczne zanieczyszczenie wód. Jednym ze źródeł zanieczyszczeń jest rolnictwo,
intensywnie użytkujące wiele środków biobójczych. Dokonano przeglądu rodzajów
zanieczyszczeń środkami biobójczymi w Europie. Pestycydy przenikają do wody
nawet w niskich stężeniach stanowiąc zagrożenie dla ludzi. Usuwanie pestycydów
w procesie uzdatniania wody jest możliwe m.in. dzięki zastosowaniu adsorpcji na
węglu aktywnym. Przykładowe zastosowanie węgla aktywnego w adsorpcji metabolitów pestycydów w jednym z wodociągów zostało przedstawione w niniejszym
referacie. Analizie zostały poddane kryteria doboru odpowiedniego rodzaju węgla
aktywnego i warunki pracy filtra. Analizie poddany został problem współwystępowania różnych zanieczyszczeń i bioregeneracja filtrów przez mikroorganizmy.
Zależność między podstawowymi parametrami węgla aktywnego – uziarnieniem,
rozwinięciem struktury porów, obecnością grup tlenowych poddana została analizie.

Krzemoorganiczne pochodne jako modyfikatory właściwości
tworzyw termoplastycznych dla przyrostowej techniki FDM
Bogna Sztorch, bogna.sztorch@amu.edu.pl, Centrum Zaawansowanych Technologii, Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Daria Pakuła, darpak@amu.edu.pl, Wydział Chemii,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Robert Przekop, r.przekop@amu.edu.pl,
Centrum Zaawansowanych Technologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Intensywny rozwój technologii wytwarzania i prototypowania w oparciu o techniki
addytywne takie jak metoda FDM (Fused Deposition Modeling) stwarza istotną lukę
w obszarze materiałów, które muszą sprostać wymaganiom i ograniczeniom tych
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metod. W ramach przeprowadzonych badań po raz pierwszy zastosowano funkcjonalizwane dodatki krzemoorganiczne, takie jak silseskwioksany, polisiloksany
i silatrany, jako modyfikatory polimerów popularnie stosowanych w druku 3D.
W literaturze istnieje szereg doniesień na temat pozytywnego wpływu krzemoorganicznych pochodnych zawierających w swojej strukturze wiązania Si-O-Si na
właściwości termiczne i reologiczne, a także na poprawę właściwości mechanicznych czy powierzchniowych w kierunku zwiększenia stopnia hydrofobowości
otrzymywanych kompozytów. Modyfikatory krzemoorganiczne, takie jak: monofunkcyjne (zawierające jeden typ grupy funkcyjnej) i mieszane (dwu- i trójfunkcyjne)
sferokrzemiany, jak i polisiloksany otrzymano na drodze reakcji hydrosililowania
odpowiednich olefin w obecności katalizatora Karstedta.

Laserowo generowane ultradźwięki jako narzędzie
do bezkontaktowych badań nieniszczących
Patrycja Pyzik, pyzikp@agh.edu.pl, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, www.imir.agh.edu.pl; Łukasz
Ambroziński, ambrozin@agh.edu.pl, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, www.imir.agh.edu.pl

Bezpieczna eksploatacja statków powietrznych wymaga zapewnienia wysokiej
jakości materiałów i połączeń elementów konstrukcyjnych. Problem ten jest
niezwykle ważny ze względu na konieczność ograniczenia masy wymuszającą
zmniejszanie przekrojów oraz stosowanie nowych niejednorodnych materiałów.
Jednym z podstawowych ograniczeń badań nieniszczących techniką ultradźwiękową
jest konieczność stosowania płynu sprzęgającego w postaci wody lub żelu.
Rozwiązaniem tego problemu może być wykorzystanie technik laserowych do
wzbudzania i odbioru ultradźwięków. Podczas wymuszenia laserem, fale sprężyste
powstają na skutek naprężeń wywołanych przez rozszerzalność cieplną powierzchni
absorbującej impuls. W niniejszej pracy przedstawiono system do badań nieniszczących, składający się z impulsowego lasera światłowodowego do wzbudzania fal
ultradźwiękowych, układu optycznego kształtującego wiązkę nadawczą oraz interferometru optycznego do pomiaru drgań. Poprzez zestawienie ze sobą elementów
z różnych obszarów nauki (mechanika, akustyka, optyka) stworzono szybkie
i bezkontaktowe stanowisko do detekcji uszkodzeń w strukturach metalowych. Jako
przykład zastosowania prezentowanej metody przedstawiono obrazowanie połączeń
klejonych blach aluminiowych wykorzystywanych w lotnictwie.

Metoda 5W2H jako narzędzie identyfikacji
problemów jakościowych w produkcji kolejowej
Konrad Piętka, kpietka96@gmail.com, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, www.wgig.agh.edu.pl

Celem wystąpienia była analiza i identyfikacja sposobu zastosowania metody
5W2H w procesie produkcyjnym taboru kolejowego. Analiza 5W2H jest narzędziem,
które służy do sporządzenia szczegółowego opisu powstających w trakcie procesu
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produkcyjnego problemów i błędów jakościowych. W wystąpieniu przedstawiono
zastosowanie tej metodyki do opisu problemu niewłaściwych wymiarów poręczy
przy wejściu do kabiny w produkowanej lokomotywie. Powstały problem został
przeanalizowany za pomocą charakterystycznych dla metodologii 5W2H pytań:
„co?”, „kto?”, „gdzie?”, „kiedy?”, „dlaczego?” oraz „jak?” i „jak dużo?”. Odpowiedzi na
te pytania umożliwiły precyzyjne zdefiniowanie i opracowanie szczegółowego
opisu problemu. Zastosowanie metody 5W2H w procesie produkcyjnym pozwoliło
na pozyskanie informacji dotyczących m.in. skali problemu, jego zakresu oddziaływania, a także osób odpowiedzialnych za dany stan rzeczy. Te dane stanowiły
podstawę do dalszych analiz jakościowych, które to z kolei umożliwiły określenie
przyczyn źródłowych powstających błędów, a także pozwoliły na sformułowanie
i wdrożenie określonych działań korekcyjnych i naprawczych.

Metodyka badań wpływu uwarunkowań technologicznych
na jakość harmonogramu produkcji
Piotr Ciepliński, piotr.cieplinski@polsl.pl, Katedra Informatyki Przemysłowej, Wydział Inżynierii
Materiałowej, Politechnika Śląska, www.polsl.pl; Sławomir Golak, slawomir.golak@polsl.pl,
Katedra Informatyki Przemysłowej, Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Śląska,
www.polsl.pl

Praca dotyczy badań w zakresie metodyki harmonogramowania produkcji jako
podstawy działania obecnie dynamicznie rozwijających się systemów APS (ang.
Advanced Planning and Scheduling). Systemy te stanowią uzupełnienie systemów
ERP w kierunku optymalizacji procesów produkcyjnych na poziomie realizacji
poszczególnych operacji technologicznych, w tym w ramach koncepcji Industry 4.0.
Celem pracy było zaproponowanie nowej metodyki badań wpływu uwarunkowań
technologicznych na jakość harmonogramu produkcji. Dokonano opracowania
modelu symulacyjnego w postaci wirtualnego przedsiębiorstwa, który umożliwia
ocenę efektywności dowolnej metodyki harmonogramowania produkcji. Przedstawiony
model wirtualnego przedsiębiorstwa został zaimplementowany na podstawie danych
literaturowych oraz wiedzy eksperckiej w wybranych firmach produkcyjnych m.in.
z branży budowy maszyn czy elektrycznej. Wyżej wymieniona koncepcja wirtualnego
przedsiębiorstwa, z uwagi na swoją uniwersalność, może być wykorzystywana nie
tylko w celach prowadzenia badań problematyki harmonogramowania produkcji,
lecz również w innych dziedzinach szeroko pojętej inżynierii produkcji.

Metodyka projektowania drukowanych części maszyn
Ireneusz Musiałek, imusialek@ujk.edu.pl, Samodzielny Zakład Mechatroniki, Filia w Sandomierzu;
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, www.ujk.pl; Jarosław Kotliński,
jaroslaw.kotlinski@uthrad.pl, Wydział Mechaniczny, Katedra Komputerowego Projektowania
Maszyn, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, www.uniwersytetradom.pl

Drukowanie metodą FDM nabiera istotnego znaczenia dla nowoczesnych
technik wytwarzania, ze względu na dostępność urządzeń, materiałów, niski koszt
eksploatacji oraz uniwersalność.
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W technologii drukowania 3D urządzeniem wykonawczym jest drukarka 3D,
która nie wymaga licznego oprzyrządowania, narzędzi lub urządzeń wspomagających
jak to jest w tradycyjnych technologiach odlewania, obróbki plastycznej, czy spawania.
Ponadto korzystając z możliwość dzielenia wielkogabarytowych wydruków na
mniejsze części składowe można jedną niskobudżetową drukarką FDM zastąpić
wielkopowierzchniowy warsztat.
W procesie drukowania tą metodą obecnie problemem jest czas wykonania
wydruku spełniającego określone wymagania użytkowe, a konkretnie czas trwania
etapu przygotowania wydruku konieczny do przeprowadzania prób technologicznych
w celu doboru odpowiednich parametrów pracy drukarki dla danego materiału. Aby
ten czas skrócić konieczne jest tworzenie zbiorów zasad i zaleceń dla konstruktorów zajmujących się projektowaniem drukowanych części oraz dla technologów
zajmujących się doborem parametrów procesu drukowania.
W pracy przedstawiono zalecenia dla konstruktorów i technologów uwzględniające
specyfikę technologii drukowania 3D. Podano także przykłady procedury projektowania wybranych, drukowanych części maszyn.

Nowoczesne rozwiązania i trendy w sprzedaży detalicznej
Mateusz Brejnak, mateuszbrejnak96@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości
„EVENTUS”, Instytut Przyrodniczo-Techniczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.
Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, www.pwsz.com.pl, www.facebook.com/sknpeventus

Sformułowano tezę dotyczącą zjawiska digitalizacji i znaczących zmian dotyczących
sprzedaży detalicznej. Zauważono występowanie nowoczesnych rozwiązań i trendów
w branży handlowej, oraz jej rozwojowi w przeciągu kilkunastu ostatnich lat,
a jednocześnie wystawienie na próbę i również nieprzewidziane wcześniej potrzeby
i przeszkody wynikłe podczas pandemii COVID-19. Przyspieszono wiele zmian,
często w kierunku, w jakim zmierzano od pewnego czasu, ale nie obyło się bez
problemów oraz ograniczeń z nich wywodzących się. Dokonano bardzo wielu
obserwacji oraz dokonano licznych wniosków dotyczących gotowości oraz trafności
decyzji w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 (stan do końca lutego 2021 r.).
Zebrano wspomniane trendy włącznie z digitalizacją sprzedaży, nie tylko na odległość,
ale także nowoczesne rozwiązania zdatne do zastosowania w sklepach stacjonarnych,
a także możliwość otwarcia nowych formatów lub znacznie zwiększenie udziału
niektórych z już istniejących. Zauważono sieci odpowiadające za wykreowanie
rozwoju w poszczególnych latach. Jednakże zaobserwowano także zjawisko niedostosowania się podczas transformacji, wykonywania jej z dużym opóźnieniem lub
nader szybko, a także w sposób nieprzemyślany, często z poważnymi konsekwencjami.
Zauważono występowanie i charakterystyki wielu zmiennych mających wpływ na
kształt rynku (włącznie z zachowaniem, zamożnością oraz preferencjami klientów),
a w konsekwencji złożoność tytułowych zagadnień, istotnie poddanych zmianom.
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Nowoczesne systemy naważania grawimetrycznego
o wysokiej dokładności dawkowania stosowane w przemyśle
Marcin Lijewski, marcin.lijewski@inop.poznan.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki
Plastycznej, ul. Jana Pawła II 14 61-139 Poznań, www.inop.poznan.pl; Tomasz Gądek,
gadek@inop.poznan.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej, ul. Jana
Pawła II 14 61-139 Poznań, www.inop.poznan.pl; Marcin Kempka, m.kempka@inzynieria.pro,
iPRO Sp. z o.o. ul. Poznańska 72, 62-200 Gniezno, www. inzynieria.pro

Ostatnie lata obrazują ciągły rozwój przemysłu, a co za tym idzie modernizację
stosowanych technologii lub zastępowanie ich nowymi. W zakładach instalowane
są nowoczesne linie technologiczne, automatyzowane są też poszczególne operacje
jednostkowe, w tym m.in. procesy dozowania czy naważania określonych składników.
Należy pamiętać, że jednym z warunków prawidłowego przebiegu dowolnego
procesu technologicznego w przemyśle jest konieczność doprowadzenia założonej
i wymaganej w danej linii produkcji ilości różnych surowców i dodatków.
Zbadane i opracowane rozwiązanie to dozownik grawimetryczny służący do dozowania materiałów sypkich o dużej precyzji (dokładności do 0,001 g) i wydajności.
Jest to dozowanie w oparciu o zasadę traconej masy ze sprzężeniem zwrotnym
korygującym prędkość dozowania w zależności od ilości podawanego produktu
głównego.
Istotnymi elementami prac badawczych było określenie optymalnej geometrii
systemu dozowania, która uwzględnia płynność przemieszczenia się produktu
dozowanego i ogranicza wzrost temperatury wywołany działaniem ultradźwięków,
poprawiających transport materiału. Praca obejmowała badania wpływu kąta
ustawienia leja spustowego oraz wielkość oczek i naciągu siatki zamontowanej na
końcu leja, na dokładność i czas naważania.
Ważnym etapem prac była także analiza parametrów generowania ultradźwięków – amplitudy i częstotliwości.
Zakładany zakres prac został osiągnięty, a rozwiązanie zostało opatentowane.

O dychotomii myślenia w geonaukach
Kazimierz Bęcek, kazimierz.becek@pwr.edu.pl, Katedra Geodezji i Geoinformatyki, Wydział
Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Politechnika Wrocławska, https://wggg.pwr.edu.pl/

Komputerowe przetwarzanie danych pomiarowych i zobrazowań musi odbywać
się na skończonych zbiorach liczb. Ten imperatyw technologiczny wywołuje
głębokie zmiany w postrzeganiu, badaniach i ocenie naszej rzeczywistości. Celem
wystąpienia jest zwrócenie uwagi na problem dychotomii myślenia, wywołany przez
dyskretyzację i kwantyzację, które są determinantami numerycznego przetwarzania
danych. Analiza zjawiska dychotomii została zilustrowana przykładem zaczerpniętym
z jednej z dyscyplin geonauk – geomatyki, a w szczególności modelowania topografii
terenu. Analizę przeprowadzono, korzystając z elementarnych narzędzi statystyki
matematycznej i rachunku całkowego. Refleksja nad publikacjami dotyczącymi
oceny dokładności modeli powierzchni topograficznych prowadzi do wniosku, że
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dychotomia myślenia ogarneła przynajmniej ten obszar geonauk. Pomimo starań
autora polegających na publikowaniu prac w różnych czasopismach już od przynajmniej dwunastu lat, brak jest oznak wychodzenia z tej pułapki, co jest charakterystyczne właśnie dla dychotomii myślenia. Zilustrowany dyskretyzacją i kwantyzacją
danych w modelowaniu powierzchni topograficznych problem dychotomii myślenia,
zdaniem autora, jest rozpowszechniony w wielu innych gałęziach nauki. Oczekuje
się, że przedstawiony przykład będzie stymulował słuchaczy do unikania wskazanego problemu w pracy naukowej.

Ocena wpływu struktury wewnętrznej materiałów kompozytowych
na ich odporność na pękanie
Izabela Korzec, i.korzec@pollub.pl, Katedra Mechaniki Stosowanej, Wydział Mechaniczny,
Politechnika Lubelska

W pracy przedstawiono możliwości zastosowania wybranych standardowych
procedur ASTM/ISO do wyznaczania odporności na delaminację laminatów FRP
(Fibre Reinforced Polymer), z uwzględnieniem sprzężeń mechanicznych. Analizowane
są mechanizmy inicjacji i propagacji rozwarstwienia w laminatach kompozytowych.
Badaniom zostały poddane próbki kompozytowe typu FRP, wykonane metodą prepregową oraz laminowania ręcznego, z wykorzystaniem nowoczesnych preimpregnatów jednokierunkowych oraz tkanin węglowych przeznaczonych do budowy
statków powietrznych. W celu określenia wytrzymałości kompozytu i odporności na
pękanie badanych kompozytów, wykonano badania stanowiskowe na rozciąganie
zgodnie z normą ASTM D3039. Następnie w celu wyznaczenia odporności na
pękanie, przeprowadzono testy doświadczalne DCB (double cantilever beam) zgodnie
z normą ASTM D 5528. Na tej podstawie obliczono krytyczny współczynnik odporności na pękanie stosując trzy różne metody obliczeń. Z kolei testy poprzecznego
ścinania ENF (end notched flexure) odnoszą się do trójpunktowego zginania, w tym
przypadku materiał badany jest ścinany wzdłużnie zgodnie ze schematem II oraz
normą ASTM D 7905.

Opracowanie modelu numerycznego ogniwa fotowoltaicznego
Zbigniew Buliński, zbigniew.bulinski@polsl.pl, Katedra Techniki Cieplnej, Wydział
Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, www.polsl.pl; Piotr Eliasz,
pioteli459@student.polsl.pl; Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska
i Energetyki, Politechnika Śląska, www.polsl.pl

Zakres tematyczny pracy obejmuje tematy takie jak promieniowanie, optyka
oraz rozbudowany temat szeroko pojętej fotowoltaiki. Celem pracy było stworzenie
symulacji oddziaływania promieniowania wewnątrz ogniwa fotowoltaicznego przy
pomocy oprogramowania CFD. W ramach pracy, w oprogramowaniu ANSYS
opracowano trójwymiarowy model optyczny wycinka ogniwa fotowoltaicznego
wykonanego z monokryształu krzemu, w którym szystkie warstwy modułu były
symulowane z ich rzeczywistymi właściwościami optycznymi. W celu zwiększenia
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dokładności modelu i aby uchwycić rzeczywistą absorpcję promieniowania w krzemie,
symulowane promieniowanie docierające do ogniwa zostało sklasyfikowane pod
kątem długości fali oraz ilości energii docierającej do ogniwa w danym zakresie.
W ramach pracy została zweryfikowana dokładność modelu Discrete Ordinate (DO)
oraz Monte Carlo w oprogramowaniu ANSYS Fluent pod kątem rzeczywistego
przedstawiania prawa Snella. Wyniki pokazują w sposób rzeczywisty zachowanie
się promieniowania wewnątrz ogniwa, a także stwarzają możliwość dalszej rozbudowy
modelu w celu zwiększenia dokładności odwzorowywania natury. Z pracy wynika,
że wykonanie takiej symulacji przy pomocy oprogramowania CFD jest możliwe, do
dalszych prac zakładać można używanie wyłącznie modelu Monte Carlo. Zastosowanie
praktyczne tego rodzaju symulacji może przekładać się w przyszłości do przyspieszenia procesu projektowania ogniw oraz eliminację błędów konstrukcyjnych.

Opracowanie modelu numerycznego wnikania jonów chlorkowych
do wnętrza betonu
Maciej Bara, macibar533@student.polsl.pl, Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska
i Energetyki, Politechnika Śląska, www.polsl.pl; Piotr Eliasz, pioteli459@student.polsl.pl, Katedra
Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, www.polsl.pl;
Zbigniew Buliński, zbigniew.bulinski@polsl.pl, Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii
Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, www.polsl.pl; Zofia Szweda, zofia.szweda@polsl.pl,
Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, www.polsl.pl

Celem projektu było modelowanie dyfuzji i migracji chlorków oraz postępu
procesów korozyjnych we fragmentach płyt strunobetonowych i żelbetowych
umieszczonych w środowisku agresywnym obciążonych w sposób długotrwały wraz
z połączeniem numerycznego prognozowania szybkości wnikania jonów chlorkowych
do betonu. Na podstawie publikacji opisujących badania korozji prętów zbrojeniowych rozpatrzono jak duży wpływ na szybkość penetracji chlorków mają różne
aspekty, takie jak np. czas, temperatura czy wilgotność. Podczas projektu wnikliwie
przeanalizowano jeden z głównych parametrów do oceny szybkości wnikania
chlorków, jakim jest współczynnik dyfuzji. W celu odwzorowania rzeczywistej struktury
wnętrza betonu użyto metody tomografii komputerowej próbki – którą następnie
przy pomocy narzędzi obliczeniowych oprogramowania ANSYS przekształcono na
geometrię, z której kolejno utworzono siatkę numeryczną, którą wykorzystano do
symulacji metodą CFD. Do utworzonego modelu w pakiecie ANSYS Fluent został
zaimplementowany model pomocniczy poprzez UDF. Za pomocą użytych narzędzi
możliwe jest zamodelowanie rzeczywistego transportu jonów chlorkowych do wnętrza
materiału porowatego – w tym przypadku betonu. Przy założeniu właściwości
fizycznych materiałów biorących udział w doświadczeniu wyniki pokrywają się
z założeniami oraz badaniami doświadczalnymi. Zaprezentowane rozwiązanie oraz
model mogą w przyszłości z powodzeniem służyć do modelowania dyfuzji jonów
w materiałach porowatych.

217

XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

Opracowanie technologii wytwarzania belki konstrukcji nośnej
dla pojazdów ciężarowych i transportu kolejowego
Tomasz Gądek, gadek@inop.poznan.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej,
www.inop.poznan.pl; Henryk Jurczak, h.jurczak@albatros-aluminium.com, Albatros Aluminium
Sp. z o.o., www.albatros-aluminium.com; Łukasz Nowacki, nowacki@inop.poznan.pl, Sieć Badawcza
Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej, www.inop.poznan.pl

W pracy przedstawiono wyniki badań gięcia wyciskanych profili aluminiowych
poprzedzone badaniami przy użyciu metod numerycznych. Celem badań było
uzyskanie symetrycznego wygięcia profili aluminiowych z gatunku 5xxx oraz 6xxx
o długości 7,8 m; 8,5 m oraz 13 m na wysokość odpowiednio 40, 60 i 100 mm±10 mm.
Wspierając się badaniami numerycznymi opracowano proces gięcia wyciskanych
wyrobów w postaci profili aluminiowych. Na podstawie otrzymanych wyników
symulacji MES wybrano najbardziej korzystną z analizowanych różnych wariantów
metodę gięcia. W celu weryfikacji wyników badań numerycznych w ŁukasiewiczInstytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu w warunkach laboratoryjnych przeprowadzono badania gięcia trójrolkowego. Do badań zaprojektowano rolki, których
kształt określono na podstawie analiz numerycznych. W celu określenia wpływu
procesu gięcia na zmiany właściwości mechanicznych profili, przeprowadzono próby
rozciągania próbek aluminiowych przed i po procesie gięcia. Przeprowadzenie
analizy kształtu przekroju poprzecznego giętych profili, za pomocą skanera optycznego firmy GOM ATOS COMPACT 5M, pozwoliło na określenie wpływu procesu
gięcia na zmiany geometryczne profilu. Otrzymane wyniki badań umożliwiły wykonanie w późniejszym etapie serii próbnych gięcia profili w warunkach przemysłowych. Uzyskane wyniki pozwolił na opracowanie technologii trójrolkowego gięcia
trzech rodzajów profili aluminiowych ze stopu serii 5xxx i 6xxx.

Porównanie korelacji obliczania współczynnika wnikania masy
tlenków azotu w aborpcji alkalicznej
Daniel Szopa, d.szopa96@gmail.com, Katedra Inżynierii i Technologii Chemicznej,
Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, https://wch.pwr.edu.pl/; Aleksandra Tyc,
aleksandra.tyc@pwr.edu.pl, Katedra Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny,
Politechnika Wrocławska, https://wch.pwr.edu.pl/; Maciej Kaniewski, maciej.kaniewski@pwr.edu.pl,
Katedra Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska,
https://wch.pwr.edu.pl/

Z powodu wzrastających restrykcji emisyjnych dotyczących ograniczenia emisji
tlenków azotu NOx, przemysł chemiczny oraz energetyczny jest zobowiązany
wprowadzania kolejnych środków ograniczania emisji. Absorpcja alkaliczna jest
jedną z głównych metod oczyszczania gazów odlotowych z tlenków azotu NOx.
Absorpcja z reakcją chemiczną pozwala na otrzymanie produktu najczęściej obojętnego
środowisku, w wyniku reakcji składnika fazy gazowej z substancją zawartą w fazie
ciekłej. W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej procesu absorpcji
alkalicznej tlenków azotu, które zostały następnie porównane pod względem
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zastosowania korelacji wyznaczania współczynnika wnikania masy. Opisano wykorzystane parametry prowadzenia procesu oraz założenia przyjęte do stworzenia
danego algorytmu obliczeniowego. Określono wady oraz zalety zastosowania
poszczególnych korelacji oraz przyjętych założeń służących do prowadzenia
symulacji komputerowej. Symulacja została przeprowadzona dla różnych składów
fazy gazowej oraz parametrów prowadzenia procesu.

Proces weryfikacji stanu technicznego i przebiegu samochodu używanego
Arkadiusz Gita, arkadiusz.gita@pollub.edu.pl, Katedra Pojazdów Samochodowych, Wydział
Mechaniczny, Politechnika Lubelska

Zakupu samochodu osobowego nigdy nie był łatwym procesem. Przeciętnemu
człowiekowi, nie posiadającemu specjalistycznej wiedzy oraz narzędzi, niezwykle
trudno jest oszacować stan techniczny pojazdu. Szczególne pod tym względem są
ostatnie lata. Osoby zawodowo zajmujące się sprzedażą używanych samochodów
do perfekcji osiągnęły sposoby maskowania wad oraz zatajania istotnych informacji
odnośnie stanu technicznego czy też cofania liczników przebiegu.
Niniejsze opracowanie stanowi przykład sposobu weryfikacji stanu technicznego,
historii, przebiegu oraz przeszłości kolizyjnej samochodu na podstawie wiedzy oraz
przeprowadzonych badań naukowych.
Obiektem badań był samochód osobowy Fiat Bravo II. Przeprowadzono dokładne
oględziny pojazdu. Wykorzystano szeroki zakres metod od badań organoleptycznych,
poprzez diagnostykę pokładową, na badaniu na profesjonalnej ścieżce diagnostycznej
kończąc. Sprawdzono również grubość powłoki lakierniczej. Przeprowadzone analizy
pozwoliły określić przeszłość kolizyjną pojazdu, jego stan techniczny oraz zweryfikować prawdziwość wskazania licznika przebiegu.

Projekt koncepcyjny systemu nawigacji wewnątrz budynku
dla platformy bezzałogowej
Adam Marut, adam.marut@wat.edu.pl, Instytut Techniki Lotniczej, Wydział Mechatroniki,
Uzbrojenia i Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl; Krzysztof Falkowski,
krzysztof.falkowski@wat.edu.pl Instytut Techniki Lotniczej, Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia
i Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl

Obecnie głównym kierunkiem rozwoju technologii są systemy autonomiczne
wykonujące określone zadanie bez uczestnictwa człowieka. Istotnym problemem
w czasie projektowania platformy bezzałogowej jest opracowanie dokładnego
i niezawodnego systemu nawigacji. Obiekty poruszające się na otwartej przestrzeni
najczęściej wykorzystują systemy nawigacji satelitarnej. Platformy operujące
w budynkach nie mając tej możliwości muszą opierać algorytm nawigacyjny na
innych metodach. Jedną z takich metod jest SLAM (ang. simultaneous localization
and mapping – jednoczesne lokalizowanie i mapowanie). Algorytmy te mogą być
realizowane w oparciu o różne źródła danych, takie jak LIDAR czy kamera. Dużym
problemem podczas mapowania przestrzeni jest określenie czy obecne otoczenie
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platformy jest nowym miejscem czy już zostało zmapowane – zamknięcie pętli.
Aby rozwiązać ten problem opracowano koncepcję wykorzystania znaczników
graficznych ArUco umieszczonych na kostkach sześciennych jako obiekty
referencyjne. Obiekty te będą pozostawiane przez platformę mobilną w czasie
ruchu. Pozycja znaczników zostaje zapisana i system po powrocie w to miejsce jest
w stanie określić dokładnie swoją pozycję na opracowanej mapie. Mapowanie
wykonywane jest na podstawie pomiarów z czujnika LIDAR oraz na podstawie
obrazu z kamery. W pracy przedstawiono koncepcję systemu nawigacyjnego oraz
działanie poszczególnych części składowych systemu.

Projekt układu wizualizacji dla symulatora lotu
samolotu patrolowego OSA
Maciej Kowalski, maciej.kowalski02@student.wat.edu.pl, Koło Naukowe Studentów Lotnictwa
i Kosmonautyki, Zakład Awioniki, Instytut Techniki Lotniczej, Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia
i Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, www.wat.edu.pl;
Krzysztof Kaźmierczak, krzysztof.kazmierczak@wat.edu.pl, Zakład Awioniki, Instytut Techniki
Lotniczej, Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego, www.wat.edu.pl

Na potrzeby zastosowań dydaktycznych i badawczych w Zakładzie Awioniki
opracowuje się symulator lotu samolotu patrolowego OSA. Jednym z zadań było
wyposażenie stanowiska w pełni funkcjonalny układ wizualizacji otoczenia wokół
statku powietrznego. Postanowiono zmodyfikować oraz skonfigurować istniejące
rozwiązanie, tak aby uzyskać poprawę parametrów i jakości generowanego obrazu
otoczenia, co było głównym przedmiotem prezentowanej pracy.
W opracowaniu przybliżono zagadnienie układu wizualizacji oraz charakterystykę
rozwiązań stosowanych do projekcji obrazu w symulatorach lotu. Opisano dotychczasowe stanowisko symulatora i wskazano elementy wymagające modyfikacji.
Następnie przedstawiono projekt nowego układu zawieszenia zestawu projektorów
oraz proces jego realizacji przy wykorzystaniu narzędzi, takich jak kalkulator odległości projekcyjnej, obliczenia i testy wytrzymałościowe, oprogramowanie typu CAD
oraz technologia wytwarzania w postaci druku 3D. Kolejno opisano proces konfiguracji układu wizualizacji symulatora za pomocą dedykowanego oprogramowania.
Podsumowując, dzięki przeprowadzonym pracom powstał układ wizualizacji
zapewniający odpowiednie wrażenia wzrokowe, stwarzające odczucie wykonywania
rzeczywistego lotu w symulatorze. Zrealizowane modyfikacje układu wizualizacji
pozwalają na wykorzystanie symulatora lotu samolotu patrolowego OSA w toku
nauczania studentów w ramach przedmiotów akademickich prowadzonych w Zakładzie
Awioniki Wojskowej Akademii Technicznej.
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Projektowanie generatywne i optymalizacja topologiczna
w procesie projektowo-konstrukcyjnym
Aleksandra Mikulikova, aleksandra.mikulikova@polsl.pl, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn,
Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska, www.polsl.pl; Marek Wyleżoł,
marek.wylezol@polsl.pl, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Mechaniczny
Technologiczny, Politechnika Śląska, www.polsl.pl

W pracy przedstawione zostały dynamicznie rozwijające się metody wspomagające proces projektowania: projektowanie generatywne (ang. Generative Design)
oraz optymalizacja topologiczna (ang. Topology Optimization, Shape Optimization).
W referacie zaprezentowano krótką charakterystykę obu wspomnianych metod
oraz różnice i podobieństwa ich zastosowania na podstawie wybranych przykładów.
Wraz z zastosowaniem wymienionych metod, w procesie projektowania inżynierskiego zwrócono uwagę również na aspekty dizajnu (aspekty stylistyczne i estetyczne).
Procedury procesu optymalizacji w obu metodach były podobne, ale ich główną
różnicą był wynik przeprowadzonych operacji. W wyniku przeprowadzonej analizy
wywnioskowano, że projektowanie generatywne prowadzi do uzyskania kilku
wariantów nowej postaci geometrycznej wraz z jej dostosowaniem do danej technologii wytwarzania, natomiast optymalizacja topologiczna umożliwia modyfikację
istniejącej postaci geometrycznej ze szczególnym uwzględnieniem zadanych
parametrów (np. minimalizacja masy, maksymalizacja sztywności). Postacie
geometryczne, które były wynikiem procesu optymalizacji wymagają weryfikacji
w warunkach rzeczywistych.

Regulacje prawne oraz badania emisyjności dotyczące pojazdów
do zastosowań pozadrogowych
Paweł Daszkiewicz, pawel.daszkiewicz@tabor.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”, www.tabor.lukasiewicz.gov.pl; Łukasz Rymaniak,
lukasz.rymaniak@put.poznan.pl, Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii
Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska, www.put.poznan.pl; Aleksandra Woch,
aleksandra.woch@tabor.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Pojazdów
Szynowych „TABOR”, www.tabor.lukasiewicz.gov.pl

Transport zaliczany jest do jednego z najszybciej rozwijających się sektorów
gospodarki. To sprawia, że zapotrzebowanie na energię sukcesywnie wzrasta.
Z uwagi na fakt, iż większość pojazdów wyposażona jest w silniki spalinowe, które
podczas pracy emitują do atmosfery substancje szkodliwe, transport charakteryzuje
się znaczną uciążliwością środowiskową. W wyniku procesów spalania w jednostce
napędowej powstaje, między innymi, dwutlenek węgla odpowiedzialny w dużej
mierze za zjawisko zwane globalnym ociepleniem. Ponadto wytwarzane są także związki
szkodliwe takie jak: tlenek węgla, węglowodory, tlenki azotu oraz cząstki stałe.
Wysoka dostępność, powszechność stosowania oraz ciągły rozwój pojazdów
z silnikami spalinowymi wymusiły konieczność wprowadzania i egzekwowania
regulacji prawnych. W większości państw na świecie wymagane jest spełnienie
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norm emisji spalin w celu umożliwienia eksploatacji pojazdu. Dokumenty normatywne stają się stopniowo coraz bardziej restrykcyjne. Mają one zastosowanie
w różnych typach pojazdów, w tym w pojazdach do zastosowań pozadrogowych
określanych jako NRMM (Non-Road Mobile Machinery).

Rozkład termiczny mieszanin azotanu amonu z wybranymi solami
mikroelementowymi w atmosferze wzbogaconej w amoniak
Marcin Biegun, marcin.biegun@pwr.edu.pl, Katedra Inżynierii i Technologii Chemicznej,
Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, https://wch.pwr.edu.pl/; Daniel Szopa,
d.szopa96@gmail.com, Katedra Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny,
Politechnika Wrocławska, https://wch.pwr.edu.pl/; Józef Hoffmann, jozef.hoffmann@pwr.edu.pl,
Katedra Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska,
https://wch.pwr.edu.pl/

Nawozy saletrzane, zawierające azotan amonu są najefektywniejszymi stałymi
nawozami azotowymi w strefie klimatu umiarkowanego. W porównaniu do nawozów
mocznikowych, nawozy na bazie azotanu amonu charakteryzują się mniejszymi
stratami azotu. Nawozy saletrzane działają dłużej oraz efektywniej. Zaletą stosowania azotanu amonu w kompozycjach nawozowych jest także zawartość dwóch
form azotu – azotanowej oraz amonowej. Pomimo licznych korzyści wynikających
z jego stosowania, azotan amonu posiada szereg wad, z których najpoważniejszą
stanowi zdolność do wybuchowego rozkładu. W pracy przedstawiono wpływ
dodatków mikroelementowych na przebieg rozkładu azotanu amonu. Jako źródło
mikroelementów zastosowano hydraty azotanów cynku oraz miedzi(II). Wzbogacenie atmosfery w gazowy amoniak podczas prowadzonych badań pozwoliło
zasymulować warunki panujące podczas procesu wytwarzania saletry amonowej.
Do oceny wpływu poszczególnych dodatków na rozkład termiczny azotanu amonu
wykorzystano różnicową analizę termiczną (DTA) sprzężoną z termograwimetrią
(TG). Analizy DTA-TG umożliwiły wykazanie zachodzenia rozkładu badanych
mieszanin w wyższych temperaturach niż rozkład czystego azotanu amonu.

Rozwiązania systemów ogrzewana, wentylacji i klimatyzacji
w projektowanym budynku Studenckiego Centrum Kreatywności
Politechniki Śląskiej
Stanisław Kocik, stankoc670@student.polsl.pl, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki
Odpylania, Wydział Inżynierii Środowiska, www.polsl.pl; Wiktoria Pohl, wiktpoh207@student.polsl.pl,
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania, Wydział Inżynierii Środowiska,
www.polsl.pl; Klaudia Simon, kl.siimon@gmail.com, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji
i Techniki Odpylania, Wydział Inżynierii Środowiska, www.polsl.pl; Aleksandra Goszyk,
aleksandra.goszyk@onet.pl, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania, Wydział
Inżynierii Środowiska, www.polsl.pl; Joanna Ferdyn-Grygierek, joanna.ferdyn-grygierek@polsl.pl,
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania, Wydział Inżynierii Środowiska,
www.polsl.pl; Piotr Koper, piotr.koper@polsl.pl, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki
Odpylania, Wydział Inżynierii Środowiska, www.polsl.pl
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Przy projektowaniu systemów technicznego wyposażenia budynku należy stosować
rozwiązania zapewniające jak najwyższy komfort użytkownikom w okresie całego
roku i cechujące się wysoką efektywnością energetyczną. Celem pracy było przestawienie problemów procesu projektowania instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) i na przykładzie budynku Studenckiego Centrum Kreatywności
Politechniki Śląskiej, który jest budynkiem adaptowanym do nowej funkcji użyteczności publicznej. Praca zawiera przegląd nowoczesnych rozwiązań systemów HVAC
dostępnych na rynku. Określono wady i zalety poszczególnych rozwiązań. Został
opracowany kompletny projekt budowlany i wykonawczy zawierający część opisową
i graficzną. Obliczenia wykonano przy użyciu dostępnych na rynku branżowych
programów komputerowych. W konkluzjach opisano ograniczenia i problemy, jakie
pojawiły się w całym procesie projektowym, również ze względu na ograniczenia
związane z architekturą i konstrukcją budynku zastanego. Wnioski zawarte w opracowaniu wynikają z próby odpowiedzi na pytania dotyczące największych wyzwań
w pracy projektanta i korzyści jakie daje poprawnie wykonany projekt branżowy.

Rozwój technologii renowych w Polsce w XXI w.
Katarzyna Leszczyńska-Sejda, kasial@imn.gliwice.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut
Metali Nieżelaznych, http://www.imn.gliwice.pl; Dorota Kopyto, dorotak@imn.gliwice.pl, Sieć
Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, http://www.imn.gliwice.pl; Grzegorz
Benke, grzegorzb@imn.gliwice.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych,
http://www.imn.gliwice.pl; Tadeusz Grabowski, t.grabowski@innovator.com.pl, Zakład
Działalności Innowacyjnej „INNOVATOR” Sp. z o.o., http://www.innovator.com.pl; Andrzej
Domagała, a.domagala@innovator.com.pl, Zakład Działalności Innowacyjnej „INNOVATOR”
Sp. z o.o., http://www.innovator.com.pl; Józef Śmieszek, j.smieszek@innovator.com.pl, Zakład
Działalności Innowacyjnej „INNOVATOR” Sp. z o.o., http://www.innovator.com.pl

W pracy przedstawiono rozwój światowy technologii renowych, ze szczególnym
uwzględnieniem rozwoju tych technologii w Polsce w XXI w. Od blisko dwudziestu
lat w Polsce trwa intensywny rozwój technologii dotyczących odzysku renu, zarówno
z odpadów pochodzących z rodzimego przemysłu miedziowego, jak i z recyklingu.
Obecnie w Polsce wytwarza się na skalę przemysłową lub półtechniczną wiele
związków renu, w tym ren metaliczny w postaci peletek i renian(VII) amonu.
Technologie te zostały opracowane przez Instytut Metali Nieżelaznych obecnie
należący do Sieci Badawczej Łukasiewicz (Łukasiewicz – IMN). Dzięki tym
technologiom Polska stała się trzecim, a KGHM drugim producentem renu
w świecie. Należy pokreślić, że nieliczne kraje takie jak Polska odzyskują ren
zarówno z zasobów własnych, jak i z recyklingu. W Polsce ren z recyklingu odzyskiwany
jest w postaci renianu(VII) amonu z odpadów i złomów superstopów z zastosowaniem kilku wariantów metod hydrometalurgicznych. Obecnie w Polsce istnieje 5
instalacji do produkcji związków renu, 4 z nich umiejscowione są w KGHM Polska
Miedź S.A., a jedna w firmie Innovator Sp z o.o. Dodatkowo w Polsce produkuje się
na rożną skalę ~30 komponentów renu. Obecnie powstają instalacje przemysłowe
do wytwarzania kwasu renowego(VII) i renianu(VII) srebra, wg technologii
opracowanej przez firmę Innovator wraz z Łukasiewicz – IMN.
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SMODO – czwarty wymiar animacji lalkowej
Maciej Karaszewski, mcjkaraszewski@gmail.com, Pelikan Capture Sp. z o.o, https://smodo.co;
Robert Sitnik, robert.sitnik@pw.edu.pl, Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki,
Zakład Technik Rzeczywistości Wirtualnej

System SMODO pozwala na pracę w klasycznej technice animacji poklatkowej,
a jednocześnie na czerpanie korzyści z możliwości, jakie daje technologia 3D.
Używając SMODO animator, zamiast z lalką, pracuje z samym szkieletem,
wyposażonym w kolorowe znaczniki. W ramach projektu został opracowany system
śledzący znaczniki umieszczone na szkielecie reprezentującym animowaną postać.
Pozwala on na przenoszenie pozy szkieletu do programu do edycji 3D, w którym na
szkielet nakładany jest cyfrowy model lalki. W efekcie, na ekranie komputera
animator obserwuje całą lalkę, tak jak w klasycznej animacji. Dzięki temu czyszczenie klatek z analogowych rigów lub błędów w oświetleniu już nie jest konieczne.
Praca ze SMODO składa się z kilku etapów. Pierwszy to konstrukcja szkieletu dla
animowanego bohatera. Wszystkie anatomiczne stawy są oznaczane specjalnymi
plastikowymi markerami w różnych kolorach. Kiedy analogowa konstrukcja i rigi są
już gotowe, rozpoczyna się praca nad stworzeniem konstrukcji w wirtualnym
środowisku 3DMax lub Blender. Kiedy oba szkielety zostaną połączone, możliwe
jest nałożenie na nie modelu 3D lalki. Jedną z licznych korzyści SMODO jest ponadto
możliwość dowolnej zmiany pozycji kamery obserwującej scenę, jak i dowolnej
modyfikacji oświetlenia – nawet dla już zrealizowanego ujęcia!

Spektrum zastosowań języka Python
w problematyce cyfrowego przetwarzania sygnałów akustycznych
Kamila Kaźmierowska, kazmierowskakamila@gmail.com, Katedra Akustyki, Multimediów
i Przetwarzania Sygnałów, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska, https://pwr.edu.pl/;
Maciej Walczyński, maciej.walczynski@pwr.edu.pl, Katedra Akustyki, Multimediów i Przetwarzania Sygnałów, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska, https://pwr.edu.pl/; Karolina
Pondel, k.m.pondel@gmail.com, Katedra Akustyki, Multimediów i Przetwarzania Sygnałów,
Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska, https://pwr.edu.pl/

W referacie opisano zastosowanie języka Python do rozpoznawania mowy, głosu
oraz emocji. Przykładem użycia tego języka do rozpoznawania mowy przytoczono
autorską metodę, opracowaną dla wypowiedzi w języku polskim, służącą do detekcji
samogłoski y o nienormatywnej wartości iloczasu. Automatyczne rozpoznawanie
głosu ma szereg zastosowań w kryminalistyce: identyfikacja i weryfikacja podejrzanych. Podobne zastosowanie ma automatyczne rozpoznawanie emocji na podstawie
niskich częstotliwości modulacyjnych sygnału mowy, które może być używane
w wykrywaczu kłamstw. Omówiono także projekt urządzenia cyfrowego wspomagającego codzienne funkcjonowanie osoby z dysleksją oraz projekt aplikacji kalkulatora
izolacyjności akustycznej dopasowanego do wymagań użytkownika. Python, ze
względu na prostą i klarowną składnię, a także na mnogość zewnętrznych, wysokiej
jakości specjalistycznych modułów używany jest do klasyfikacji zdarzeń akustycznych,
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takich jak choćby grzmoty. Bazując na akustycznym odcisku palca programy napisane
w Pythonie pozwalają na wyszukanie w bazie informacji o nazwie piosenki i artyście ją
wykonującym. Użycie bibliotek takich jak scikit-learn, czy tensorflow pozwala na
wykorzystanie metod uczenia głębokiego do problemów klasyfikacji i grupowania
utworów muzyki klasycznej do odpowiedniej epoki i stylu. W tym celu materiał
dźwiękowy poddawany jest parametryzacji, wyznaczane są parametry ekstensywne.
Kroki te również wykonywane są przez algorytmy zaimplementowane w Pythonie.

Sposoby zagospodarowania popiołu z termicznego przekształcania
komunalnych osadów ściekowych
Łukasz Szarek, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechnika Warszawska, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa, lukasz.szarek@pw.edu.pl

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) polega m.in. na wielokrotnym wykorzystaniu istniejących materiałów i produktów, tak aby końcowa ilość odpadów była
minimalna. Przejście z linearnego systemu gospodarczego na cyrkularny będzie
wymagało zmiany w procesach przemysłowych w celu zastępowania materiałów
naturalnych materiałami antropogenicznymi lub odpadami.
Odpady, w wyniku procesów wytwórczych, często uzyskują właściwości niepożądane z punktu widzenia środowiska, jak również możliwości ich ekonomicznego
zagospodarowania. Taki odpad stanowi np. popiół lotny z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych (TPKOŚ).
Popiół z TPKOŚ charakteryzuje się wysoką wodożądnością oraz stosunkowo
niską zawartością związków pożądanych z punktu widzenia wiązania spoiwa, co
wpływa na jego niską aktywność hydrauliczną i pucolanową. Ponadto stosunkowo
wysoka zawartość fosforu i niektórych metali ciężkich powodują dodatkowe
trudności w wykorzystaniu popiołu w technologii betonu. W myśl GOZ konieczne
staje się znalezienie sposobu zagospodarowania popiołu z TPKOŚ, tak aby przestał
być traktowany jako odpad. W pracy przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem popiołu z TPKOŚ w zawiesinach twardniejących.
Na podstawie badań stwierdzono, że możliwe jest wykonanie zawiesiny twardniejącej na bazie popiołu z TPKOŚ o przydatnych właściwościach technologicznych
i użytkowych przy wysokim poziomie immobilizacji w zawiśnie metali ciężkich,
pochodzących z popiołu.

Synteza dźwięku na podstawie cyfrowego obrazu partytury
Jakub Fąk, jakub.jan.dominik@gmail.com, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
Politechnika Warszawska, www.elka.pw.edu.pl

Celem pracy było opracowanie systemu, który na podstawie cyfrowego obrazu
partytury (skanu bądź dokumentu w formacie .pdf) utworu przeznaczonego dla
chóru uzyska melodie odpowiadające każdemu głosowi (tj. melodie sopranu, altu,
tenoru i basu). Format zapisu przetwarzanych utworów został ograniczony do
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formatu, w którym każdemu głosowi przypisana jest oddzielna pięciolinia oraz nie
ma dodatkowych podziałów melodii w poszczególnych głosach.
Proces uzyskiwania ścieżek dźwiękowych został podzielony na cztery główne
etapy: detekcja i usunięcie pięciolinii, wyodrębnienie elementów obrazu, klasyfikacja
tych elementów oraz uzyskanie ścieżek dźwiękowych. Metody, które zostały wykorzystane w poszczególnych etapach to: binaryzacja, dylacja, erozja, wykrywanie
krawędzi, konwolucyjna sieć neuronowa oraz programowalny syntezator.
Z przeprowadzonych testów wynika, że dużą rolę w opracowanym procesie
odgrywa jakość przetwarzanego obrazu – jeśli jest ona niewystarczająca, pojawia się
dużo błędów. Dodatkowym czynnikiem problematycznym są obecne w partyturze
słowa utworu oraz oznaczenia tempa czy dynamiki. Sama klasyfikacja symboli
muzycznych również wydaje się być zagadnieniem niełatwym ze względu na
różnorodność symboli muzycznych oraz ich różną częstotliwość występowania
w partyturach.
Przedstawiony system może zostać wykorzystany np. w chórach przy pracy nad
nowym utworem w celu zapoznania się z melodią danego głosu poza próbami
i przyśpieszenia prac nad repertuarem. Szczególnie dotyczy to zespołów amatorskich, których członkowie nie zawsze mają wykształcenie muzyczne. To
zastosowanie można rozszerzyć na ludzi ogólnie zajmujących się muzyką, którzy
potrzebują posłuchać melodii zapisanej na pięciolinii.

System zdalnego sterowania dla pojazdu typu quad
Norbert Panas, norbert.panas@pollub.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe Samochodziarzy, Wydział
Mechaniczny, Politechnika Lubelska, www.pollub.pl; Zbigniew Kiernicki, z.kiernicki@pollub.pl,
Katedra Pojazdów Samochodowych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska, www.pollub.pl

Niektóre prace wykonywane w trudnym terenie lub na rozległych obszarach są
uciążliwe dla wykonującego je człowieka. W celu ograniczenia takich utrudnień
przeprowadzono przebudowę pojazdu quad polegającą na wykonaniu systemu
zdalnego sterowania. System sterowania w początkowej fazie projektu uzależniony
jest od operatora z możliwością rozwoju do systemu półautonomicznego. Opracowany
system zdalnego sterowania quada zawiera bezprzewodową łączność radiową,
system wizyjny do korekcji położenia pojazdu i system sterowania urządzeń wykonawczych. System łączności radiowej zawiera nadajnik AT9S i odbiornik R9DS, zaś
sterowany jest komputerem Raspberry PI z modułem LoRa HAT. System wizyjny
zawiera dwie kamery i zestaw czujników akustycznych. System sterowania urządzeniami wykonawczymi realizuje podstawowe funkcje jezdne pojazdu oraz obsługę
manipulatora roboczego poprzez moduł Arduino Uno. Prędkością jazdy steruje
jeden siłownik liniowy, zmianą kierunku jazdy – drugi siłownik liniowy, hamowaniem trzeci siłownik liniowy, zaś włączaniem biegu czwarty siłownik liniowy. Sterowanie siłownikami odbywa się sekwencyjnie, według cyklu jezdnego. Działanie
manipulatora realizują dwa siłowniki liniowe i jeden obrotowy. Operator steruje
nimi zdalnie po zatrzymaniu pojazdu. Dalszy etap prac obejmować będzie doskonalenie programu sterującego systemami i tworzenie kolejnych modułów programu
sterującego pojazdem.
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Sztywne pianki poliuretanowe modyfikowane poliolami
z oleju rzepakowego
Patrycja Trestka, trestka@agh.edu.pl, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska,
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im.
Stanisława Staszica w Krakowie, http://www.ztcios.agh.edu.pl/index.php/pl/; Beata ZygmuntKowalska, zygmunt@agh.edu.pl, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska, Wydział
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica w Krakowie, http://www.ztcios.agh.edu.pl/index.php/pl/; Monika Kuźnia,
kuznia@agh.edu.pl, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Metali
i Informatyki Przemysłowej, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie, http://www.ztcios.agh.edu.pl/index.php/pl/

Jednym z podstawowych substratów do produkcji sztywnych pianek poliuretanowych (SPPUR) są poliole. Obecnie, w przemyśle zajmującym się produkcją
SPPUR, bardzo istotne są działania proekologiczne zmierzające do zastąpienia
produktów pochodzących z ropy naftowej surowcami ze źródeł odnawialnych. Oleje
roślinne ze względu na swoją budowę i skład są jednymi z najbardziej odpowiednich
surowców do syntezy polioli.
Celem pracy było porównanie układu SPPUR modyfikowanego różną zawartością bio-polioli z oleju rzepakowego oraz sztywnych pianek poliuretanych wyprodukowanych z użyciem poliolu pochodzenia petrochemicznego. W ramach porównania
dwóch omawianych układów opisano analizę procesu spieniania oraz struktury
komórkowej SPPUR. Porównano również stabilność termiczną oraz gęstość pozorną,
a także z uwagi na fakt stosowania sztywnych pianek poliuretanowych jako materiałów
izolacyjnych, dokonano analizy własności termicznych. Na podstawie przytoczonych
rezultatów badań stwierdzono, że modifikacja układów SPPUR bio-poliolami z oleju
rzepakowego w ilości do 30% wag. powoduje nieznaczne pogorszenie własności
termoizolacyjnych pianek poliuretanowych, ze względu na występowanie w ich
strukturze większej ilości komórek otwartych.
Praca finansowana w ramach działalności statutowej Wydziału Inżynierii Metali
i Informatyki Przemysłowej AGH nr 16.16.110.663

Twardość powłoki DLC/MoS2 na stali austenitycznej
w zależności od głębokości penetracji
Piotr Osada, osada@agh.edu.pl, Katedra Projektowania i Eksploatacji Maszyn, Wydział
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie, www.agh.edu.pl; Cezary Drenda, drenda@agh.edu.pl, Katedra Projektowania
i Eksploatacji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie, www.agh.edu.pl

Powłoki DLC+MoS2 (węgiel diamentopodobny (diamond like carbon) i dwusiarczek
molibdenu) są wykorzystywane m.in. jako powierzchnie elementów współpracujących w ruchu względnym (łożyska ślizgowe), które mogą pełnić swoją funkcję
w temperaturach do około 300°C. Materiał DLC charakteryzuje się wysoką twardością
i dużą odpornością na zużycie cierne. Natomiast MoS 2 niskim współczynnikiem
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tarcia. Połączenie tych materiałów pozwala uzyskać małe zużycie cierne (objętościowy wskaźnik zużycia WV [mm^3/N•m]) i niski współczynnik tarcia (CoF [-]).
Założeniem pracy jest przedstawienie parametrów twardości układu (powłoka)(podłoże austenityczne) w zależności od głębokości penetracji w trakcie testu dla
powłoki z czystego MoS2 i mieszaniny DLC+MoS2.
Do wyznaczenia twardości wykorzystano nanotwardościomierz w oparciu o analizę
metodą Oliviera-Pharra.
W pracy stwierdzono, że twardość układu (MoS 2 lub DLC+MoS2)-(austenit) jest
największa w warstwie wierzchniej i zmniejsza się nieliniowo aż do zagłębienia
w materiał podłoża.

Warstwy falowodowe o wysokim współczynniku załamania
wytwarzane metodą zol-żel i techniką dip-coating
Magdalena Zięba, magdalena.zieba@polsl.pl, Politechnika Śląska, Katedra Optoelektroniki,
ul. B. Krzywoustego 2; Katarzyna Wojtasik, katarzyna.wojtasik@polsl.pl, Politechnika Śląska,
Katedra Optoelektroniki, ul. B. Krzywoustego 2; Cuma Tyszkiewicz, cuma.tyszkiewicz@polsl.pl,
Politechnika Śląska, Katedra Optoelektroniki, ul. B. Krzywoustego 2; Paweł Karasiński,
pawel.karasinski@polsl.pl, Politechnika Śląska Katedra Optoelektroniki, ul. B. Krzywoustego 2

Chociaż optyka zintegrowana (OZ) rozwijana jest od początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, to jednak nadal przeszkodą w jej rozwoju jest brak dobrych
materiałów na warstwy falowodowe. OZ do zastosowań telekomunikacyjnych
rozwijana jest na zakres spektralny NIR z wykorzystaniem krzemu i fosforku indu,
jako platform materiałowych. Natomiast na zakres spektralny Vis-NIR nadal poszukiwane są odpowiednie platformy materiałowe, zwłaszcza do zastosowań sensorowych. Materiały na warstwy falowodowe oprócz dobrych właściwości transmisyjnych powinny cechować się wysokim współczynnikiem załamania i wysoką
odpornością chemiczną.
W prezentacji przedstawione zostaną opracowane w naszej grupie badawczej
dwuskładnikowe warstwy falowodowe SiOx:TiOy o wysokim współczynniku
załamania (n około 1,94), które wytwarzane są metodą zol-żel i techniką dip
coating. Omówiona zostanie metoda wytwarzania warstw falowodowych SiOx:TiOy,
metody i wyniki ich charakteryzacji oraz potencjalne zastosowania. Badania spektrofotometryczne pozwoliły określić krawędź absorpcji i jednorodność warstw. Elipsometrycznie wyznaczano grubości i współczynniki załamania a metodą smugową
badano straty optyczne.
Wyników badań wskazują na przydatność opracowanej platformy materiałowej
do zastosowań w technologii planarnych światłowodowych czujników biochemicznych.
Praca finansowana z projektu TEAM – NET pt. „Hybrydowe platformy
czujnikowe zintegrowanych układów fotonicznych na bazie materiałów
ceramicznych i polimerowych (HYPHa)” z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
Nr projektu: POIR.04.04.00-00-14D6/18.
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Wpływ domieszek na własności elektryczne i mechaniczne
filamentu na bazie PLA
Agnieszka Dzindziora, dzindziora@agh.edu.pl, Katedra Systemów Wytwarzania, Wydział Inzynierii
Mechanicznej i Robotyki Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Jan
Pawlik, jan.pawlik@agh.edu.pl, Katedra Systemów Wytwarzania, Wydział Inzynierii Mechanicznej i Robotyki Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Jacek
Cieślik, cieslik@agh.edu.pl, Katedra Systemów Wytwarzania, Wydział Inzynierii Mechanicznej
i Robotyki Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Celem badań eksperymentalnych było wytworzenie filamentu na bazie tworzywa
sztucznego PLA z domieszkami różnych stężeń grafitu lub miedzi oraz określenie
jego własności mechanicznych, elektrycznych i termicznych. Do wytworzenia
filamentu z domieszkami grafitu i miedzi zastosowano specjalistyczny precyzyjny
ekstruder, który umożliwia przygotowanie kompozytowego przewodu (filamentu)
na bazie tworzyw sztucznych. Składnikiem bazowym był termoplast PLA, polimer
należący do grupy poliestrów alifatycznych. Wytworzona struktura kompozytowa
przeznaczona była do druku 3D metodą FDM (Fused Deposition Modeling), jedną
z metod szybkiego prototypowania.
Rodzaj granulatu użyty do wytworzenia filamentu ma istotny wpływ na jakość
wyrobu. Dodatki różnych substancji wprowadzane do filamentu determinują jego
własności. Wiele z parametrów wpływających na proces wytwarzania filamentu,
takich jak temperatura procesu, spadek temperatury otoczenia przy chłodzeniu
i stabilizacji nici filamentu, wilgotność materiału i wilgotność powietrza, nie zostały
wystarczająco przebadane. Kompozyty stworzone na bazie PLA i grafitu lub miedzi
posiadają odmienne właściwości od czystego PLA, bez domieszek. W celu zwiększenia przewodności elektrycznej i cieplnej podejmowane są prace nad wytwarzaniem filamentu domieszkowanego sproszkowanym grafitem lub miedzią. Proces
opracowania nowego rodzaju filamentu obejmował proces projektowania oraz
eksperymenty technologiczne polegające na badaniu jego własności.

Wpływ modyfikatorów krzmeoorganicznych na własności
dyspersyjne bieli tytanowej oraz właściwości kompozytów PLA
z jej udziałem stosowanych w przyrostowej technice FDM
Dariusz Brząkalski, dariusz.brzakalski@amu.edu.pl, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu; Miłosz Frydrych, frydrych@amu.edu.pl, Wydział Chemii, Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Bogna Sztorch, bogna.sztorch@amu.edu.pl, Centrum
Zaawansowanych Technologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rozwój dziedzin, takich jak elektronika, przemysł samochodowy czy druk 3D
wymusza zastosowanie nowych rozwiązań spełniających wymagania dotyczące parametrów materiałów: rozciągliwość, odporność na ścieranie, reologia przetwórcza,
stabilność termiczna i wiele innych. Związki krzemoorganiczne o różnej strukturze
są szeroko opisywane w literaturze jako skuteczne dodatki do przygotowania lub
procesowania polimerów i kompozytów. W przeprowadzonych badaniach krzemo229
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organiczne pochodne tj. poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany i sferokrzemiany zsyntetyzowane w reakcji kondensacji hydrolitycznej i hydrosililowania
zostały zastosowane jako kompatybilizatory dla pigmentu, TiO 2 (biel tytanowa)
w polimerach stosowanych popularnie w druku 3D. Badano wpływ modyfikacji na
właściwości mechaniczne, reologiczne i termiczne otrzymanych kompozytów oraz
dyspersję pigmentu w matrycy polimerowej. Badania skaningowej mikroskopii
elektronowej (SEM) dowodzą poprawy dyspersji TiO2 w osnowie, co pozytywnie
wpływa na jednorodność barwy oraz redukcję ilości barwnika stosowanego w polimerze
do uzyskania pożądanego poziomu pigmentacji.

Wpływ przyspieszonego starzenia na właściwości kompozytów
polimocznikowych modyfikowanych napełniaczami nieorganicznymi
Joanna Aniśko, joanna.anisko@put.poznan.pl, Instytut Technologii Materiałów, Wydział
Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Polimery chemoutwardzalne, takiej jak polimocznik często są wykorzystywane
jako materiały powłokowe. Materiały te narażone są na działanie promieniowania
UV. W celu zminimalizowania oddziaływania promieni słonecznych na polimocznik,
został on poddany modyfikacji napełniaczami: pyłem bazalatowym (BP), nanoglinką haloizytową (HNC) oraz mikrowłóknami bazaltowymi (BMF). Napełniacze
wprowadzono do kompozytu w ilości 5, 10 i 20% wag. względem poliaminy. Badane
materiały zostały poddane ekspozycji na promieniowanie UV przez 10, 20, 30, 40,
60 i 100 godzin. W celu określenia wpływu przyspieszonego starzenia na strukturę
chemiczną kompozytów przeprowadzone zostało badanie spektroskopowe w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR). Długotrwała ekspozycja UV ma również
wpływ na kolor kompozytów. Aby określić zmiany tego koloru wykorzystany został
model CIElab, który został stworzony przez Międzynarodową Komisję ds. Oświetlenia.
Ostatnim przeprowadzonym badaniem w celu określenia właściwości mechanicznych kompozytów była próba statycznego rozciągania.

Wpływ stopnia wulkanizacji uszczelnień wykonanych
z elastomeru EPDM na adhezję lakierów –
opracowanie modelu optymalnych parametrów procesu wtrysku
Piotr Głąb, piotr.glab@hutchinson.com, Hutchinson ul. Kurczaki 130, 93-331 Łódź, Polska,
www.hutchinson.com;
Maciej
Banaszkiewicz,
maciej.banaszkiewicz@hutchinson.com,
Hutchinson ul. Kurczaki 130, 93-331 Łódź, Polska, www.hutchinson.com; Tomasz Piechota,
tomasz.piechota@hutchinson.com, Hutchinson ul. Kurczaki 130, 93-331 Łódź, Polska,
www.hutchinson.com

Stopień wulkanizacji wyrobów wykonanych z elastomerów, jest powszechnie
uważany za istotny parametr umożliwiający uzyskanie dobrej adhezji lakierów do
wyrobów gumowych. Celem prezentowanej części badań była weryfikacja hipotezy
że stopień wulkanizacji wpływa na adhezję lakierów i opracowanie modelu
zależności stopnia wulkanizacji od parametrów procesu wtrysku. W badaniach
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wykorzystano pomiary energii powierzchniowej, badanie adhezji wg wymagań
klienta (DBL 5578) oraz badanie stopnia wulkanizacji za pomocą pęcznienia równowagowego w ksylenie. Za pomocą metody planowania eksperymentu DOE opracowano
model zależności stopnia wulkanizacji od parametrów procesu. Stopień wulkanizacji
jest silnie zależny od temperatury formy, czasu wtrysku i temperatury wtryskiwanej
mieszanki, natomiast czas wulkanizacji ma wpływ jednak nie tak silny jak
oczekiwano. Wyniki badań obaliły powszechne przekonanie że adhezja lakierów
maleje ze wzrostem stopnia usieciowania elastomeru EPDM. Nie stwierdzono wpływu
parametrów procesu wtrysku na adhezję lakierów co potwierdza że modyfikacje
procesu wtrysku mogą być prowadzone w szerokim zakresie bez ryzyka pogorszenia
jakości lakieru.
Badania wykonane zostały w ramach projektu POIR.01.02.00-00-0256/16-00,
pod tytułem „Opracowanie oraz przygotowanie do wdrożenia we własnej działalności spółki w oparciu o budowę oraz walidację prototypu innowacyjnej na skalę
kraju lakierni do malowania uszczelek samochodowych”.

Wpływ urządzeń elektrycznych na poziom zaburzeń
elektromagnetycznych w paśmie 2-150 kHz
Marek Wąsowski, marek.wasoski@pwr.edu.pl, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny,
Katedra Energoelektryki, https://ke.pwr.edu.pl/

Rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych (ang. Smart Grids) sprawił
m.in. że tradycyjna sieć elektroenergetyczna zaczęła dodatkowo spełniać funkcję
kanału telekomunikacyjnego. Kanał ten umożliwia transmisję danych w postaci
sygnałów wysokiej częstotliwości (od kilku kHz do kilkudziesięciu MHz), transmitowanych równolegle z napięciem zasilającym o częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz.
Usługi transmisji danych elektroenergetyczną siecią rozdzielczą (ang. PLC – Power
Line Communication) realizują obecnie dwukierunkową łączność pomiędzy
elementami systemów zdalnego odczytu liczników (ang. Smart Metering) w Polsce
(ok. 1,5 mln. liczników) oraz na Świecie.
Możliwość ta nabiera szczególnego znaczenia wobec planu instalacji do końca
2028 roku liczników ze zdalnym odczytem zużycia energii elektrycznej u minimum
80% odbiorców końcowych w Polsce. Oznacza to konieczność wymiany przez
operatorów systemów dystrybucyjnych ponad 12 milionów liczników energii
elektrycznej na liczniki z modułami komunikacyjnymi oraz włączenie ich do
informatycznych platform AMI (ang. Advanced Measurement Infrastructure).
W pracy przedstawiono analizę najczęstszej występujących źródeł zaburzeń
przewodzonych, istotnie zakłócających transmisję PLC w sieci niskiego napięcia.
Zaprezentowane zostały również propozycje działań zmierzających do zmniejszenia, a w szczególnych przypadkach wyeliminowania negatywnego oddziaływania
odbiorników energii elektrycznej na skuteczną komunikację PLC.
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Wpływ zmodyfikowanych metod ekstrakcyjnych na wydajność
otrzymywania substancji humusowych z surowców węglowych
Kinga Marecka, 234168@student.pwr.edu.pl, Katedra Inżynierii i Technologii Chemicznej,
Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, https://wch.pwr.edu.pl/; Dominik Nieweś,
dominik.niewes@pwr.edu.pl, Katedra Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny,
Politechnika
Wrocławska,
https://wch.pwr.edu.pl/;
Magdalena
Braun-Giwerska,
magdalena.braun-giwerska@pwr.edu.pl, Katedra Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydział
Chemiczny, Politechnika Wrocławska, https://wch.pwr.edu.pl/

Substancje humusowe są makromolekularnymi związkami, których struktura
nie jest jednoznacznie zdefiniowana. Substancje humusowe najczęściej dzieli się ze
względu na rozpuszczalność poszczególnych frakcji przy różnych wartościach pH.
Biorąc pod uwagę
to kryterium można wyróżnić huminy, nierozpuszczalne w całym zakresie pH,
kwasy huminowe, które są nierozpuszczalne w kwasowym pH, a także kwasy
fulwowe, rozpuszczalne w całym zakresie pH. Substancje humusowe, stanowią ważny
komponent gleby, zwiększając jej pojemność sorpcyjną. Nowe metody wspomagania
procesu otrzymywania substancji humusowych pozwalają zwiększać wydajność
otrzymywanych produktów, modyfikując sam proces w niewielkim stopniu. Jedną
z rekomendowanych metod wspomagania procesów w zielonej chemii jest zastosowanie ultradźwięków, które pozwalają zintensyfikować proces i stosować mniejsze
ilości rozpuszczalników. W pracy opisano wpływ zastosowania różnych metod
ekstrakcyjnych, a także istotnych parametrów procesowych, na wydajność uzyskiwania kwasów humusowych z torfu. Wykorzystanie surowców węglowych, takich
jak torf czy węgiel brunatny, do wytwarzania substancji humusowych stanowi
ciekawą alternatywę względem energetycznego zastosowania surowców tego typu.

Wykorzystanie algorytmów uczenia się
ze wzmocnieniem do przetwarzania obrazów
Dawid Kalandyk, dawid.kalandyk@gmail.com, Szkoła Doktorska
Technicznych na Politechnice Rzeszowskiej, www.w.prz.edu.pl

Nauk

Inżynieryjno-

W pracy przedstawiono wybrane aplikacje algorytmów uczenia się ze wzmocnieniem (RL – ang. Reinforcement Learning) do szeroko pojętego przetwarzania
obrazów. Omówiono między innymi stosowane powszechnie algorytmy PixelRL,
oraz RL-Restore potrafiące naprawiać obrazy, które uległy deformacji na skutek
działania kilku współistniejących zakłóceń (np. zakłócenie sól i pieprz połączone
z efektem rozmycia), a także szereg algorytmów wykorzystujących sieci neuronowe
typu GAN – Generative Adversarial Network, DA – Denoising Auto-encoder, CNN –
Convolutional Neural Network czy LSTM – Long Short-Term Memory. Rozważano
również implementacje algorytmów uczenia się ze wzmocnieniem: służące
poprawie jakości wizualnej obrazu poprzez redukcję szumów, korekcję kolorów,
odzyskiwanie fragmentów obrazu, wyostrzanie oraz scalanie obrazów; oraz te,
których głównym celem była analiza treści: detekcja obiektów oraz ich śledzenie.
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Ponadto, wyróżniono algorytmy rozpoznawania twarzy oraz gestów; sterowania
przesłoną aparatu w urządzeniu mobilnym; rekonstrukcji sceny 3D, czy też wyznaczania strategii optymalnej w grach platformy ATARI.

Wykorzystanie oprogramowania komputerowego
w projektowaniu instalacji chemicznych
Jakub Zieliński, jakub.zielinski@pwr.edu.pl, Katedra Inżynierii i Technologii Chemicznej,
Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, https://wch.pwr.edu.pl/; Renata Kędzior,
renata.kedzior@pwr.edu.pl, Katedra Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydział
Chemiczny, Politechnika Wrocławska, https://wch.pwr.edu.pl/; Krystyna Hoffmann,
krystyna.hoffmann@pwr.edu.pl, Katedra Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny,
Politechnika Wrocławska, https://wch.pwr.edu.pl/

Praca przedstawia wybrane zagadnienia projektu technologicznego na przykładzie
instalacji alkilacji benzenu propylenem będącego pierwszym etapem zintegrowanej
produkcji fenolu i acetonu metodą kumenową. Celem pracy jest opracowanie
symulacji procesu i wskazanie korzyści z wykorzystania oprogramowania komputerowego przy pracy projektanta.
W części obliczeniowej pracy przy wykorzystaniu oprogramowania Aspen Plus®
opracowano symulację działania węzła alkilacji benzenu propylenem. Wyznaczono
parametry pracy instalacji oraz dokonano ich wstępnej optymalizacji pod kątem jak
najlepszego wykorzystania aparatury.
Opracowana symulacja daje stabilne wyniki porównywalne z obecnymi w literaturze. Poprzez wprowadzenie dodatkowego strumienia produktu pobranego z trzeciej
kolumny rektyfikacyjnej i specyfikacji projektowej, możliwe jest znaczące ograniczenie wymaganych rozmiarów aparatury, a tym samym obniżenie początkowych
kosztów kapitałowych, jak również rocznych kosztów eksploatacyjnych instalacji.
Zaproponowano nowe parametry procesowe.

Wykorzystanie repliki zintegrowanego modułu awionicznego
Garmin GTN 650 w strukturze systemu zobrazowania informacji
symulatora lotu samolotu OSA
Klaudia Kurpiewska, klaudia.kurpiewska@student.wat.edu.pl, Koło Naukowe Studentów
Lotnictwa i Kosmonautyki, Zakład Awioniki, Instytut Techniki Lotniczej, Wydział Mechatroniki,
Uzbrojenia i Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego,
www.wat.edu.pl; Krzysztof Kaźmierczak, krzysztof.kazmierczak@wat.edu.pl, Zakład Awioniki,
Instytut Techniki Lotniczej, Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, Wojskowa Akademia
Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, www.wat.edu.pl

W związku z prowadzonymi w Zakładzie Awioniki na Wojskowej Akademii
Technicznej pracami nad budową symulatora lotu samolotu OSA powstała potrzeba
opracowania systemu zobrazowania informacji w kokpicie wspomnianego
symulatora. Dlatego też głównym celem prowadzonych prac było wykonanie repliki
zintegrowanego modułu awionicznego Garmin GTN 650, której zadaniem miałoby
być odwzorowanie funkcjonalności rzeczywistego modułu.
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W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę wyposażenia awionicznego
stosowanego na pokładach samolotów kategorii lekkiej i ultralekkiej, a także
scharakteryzowano zintegrowany moduł awioniczny Garmin GTN 650. Przedstawiono projekt repliki wraz z opisem procesu realizacji w postaci wykorzystania
dedykowanego oprogramowania. Dodatkowo na potrzeby symulacji pełniejszej
informacji w kokpicie symulatora lotu zdecydowano się opracować zestaw
imitatorów przyrządów pilotażowo-nawigacyjnych poprzez ingerencję w strukturę
oprogramowania symulującego lot. Ostatecznie opisano przeprowadzone badanie
weryfikacyjne, które potwierdziło poprawność wyboru rozwiązań zastosowanych
w trakcie wykonywania prac.
Podsumowując, efekty wykonanych prac pozwalają stwierdzić, że z sukcesem
dokonano implementacji opracowanej repliki modułu awionicznego w kabinie
symulatora lotu. System zobrazowania informacji w postaci realistycznej tablicy
przyrządów pozwala na symulację działania urządzeń powszechnie stosowanych na
pokładach samolotów ultralekkich, których przykładem jest samolot OSA.

Wykorzystanie techniki POD do modelowania turbin wiatrowych
Zbigniew Buliński, zbigniew.bulinski@polsl.pl, Katedra Techniki Cieplnej, Wydział
Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, www.polsl.pl; Maciej Bara,
macibar533@student.polsl.pl, Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska
i Energetyki, Politechnika Śląska, www.polsl.pl

Praca podejmowała zagadnienie związane z wykorzystaniem właściwej dekompozycji ortogonalnej w modelowaniu turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu.
Wzrost zapotrzebowania na moc oraz potrzeba wykorzystywania mniej szkodliwych
dla środowiska źródeł energii spowodowały płynny rozwój energetyki wiatrowej.
Zamodelowany oraz poddany analizie numerycznej został dwuwymiarowy model
turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu na podstawie stworzonego modelu
matematycznego uwzględniający zachowanie turbiny w zadanych warunkach
przepływu i z uwzględnieniem zjawiska turbulencji. Kolejno na podstawie uzyskanych
wyników stworzony został model zredukowany, do którego stworzenia wykorzystano radialne funkcje bazowe. Taki model pozwolił na skrócenie czasu i kosztów
obliczeniowych – obliczenie parametrów pracy turbiny bez konieczności przeprowadzania analizy numerycznej. Dla stworzonego modelu wykonana została
optymalizacja: znaleziono optymalny kształt łopatki turbiny, dla którego współczynnik mocy jest najwyższy, sprawdzono wpływ parametru kształtu na jakość
interpolacji oraz porównano wartość momentu obrotowego w czasie trwania
jednego obrotu turbiny, obliczanego przy wykorzystaniu właściwej dekompozycji
ortogonalnej i CFD (Computational Fluid Dynamics). Wykorzystanie techniki POD
pozwoliło na wiarygodną analizę parametrów pracy turbiny oraz skrócenie czasu
obliczeń numerycznych.
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Wykorzystanie zjawiska odwrotnej magnetostrykcji
do transformacji energii
Rafał Mech, rafal.mech@pwr.edu.pl, Katedra Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej,
Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska

W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania zjawiska odwrotnej magnetostrykcji (efektu Villariego), do transformacji energii mechanicznej na użyteczną
energię elektryczną (ang. Energy Harvesting – EH). EH to zestaw metod umożliwiających pozyskanie energii elektrycznej z otaczających źródeł (np. energia
mechaniczna, cieplna, słoneczna, itd.). EH stwarza nowe możliwości w zakresie
tzw. samo zasilających się mikrosystemów (ang. self-powered microsystems). W pracy
rozważono przypadek harvestera energii wykorzystującego udar mechaniczny do
transformacji na użyteczną energię elektryczną. Rdzeń harvestera wykonano
z materiału składającego się międzymetalicznego stopu pierwiastków ziem
rzadkich (terbu, dysprozu oraz żelaza), reprezentującego grupę materiałów o tzw.
gigantycznej magnetostrykcji (ang. Giant Magnetostrictive Materials). Ponadto
w pracy zaprezentowano sposoby modyfikacji parametrów koniecznej stymulacji
magnetycznej i mechanicznej, dzięki czemu możliwe było uzyskanie parametrów
pozwalających na zasilenie niewielkich odbiorników prądu. Uzyskane wyniki potwierdzają zasadność prowadzenia dalszych prac nad rozwojem podjętej tematyki.
Praca powstała w ramach projektu: „Kompozytowe materiały magnetostrykcyjno-nanokrystaliczne do zastosowania w obszarze odzyskiwania i transformacji
energii” (LIDER/21/0082/L-9/17/NCBR/2018).

Wytwarzanie przewodzących mikrościeżek
Yaroslav Harkavyi, yaroslav.harkavyi@amu.edu.pl, Adam Mickiewicz University in Poznań,
Faculty of Physics, Acoustics Department; Zbigniew Rozynek, zbigniew.rozynek@gmail.com,
Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences, Harvard University,
Cambridge, MA 02138, USA

Wytwarzanie jednowymiarowych mikrostruktur o grubości pojedynczych cząstek na
podłożach jest pożądany do wykonywania w różnych podstawowych badaniach
i może mieć wiele praktycznych zastosowań. Istnieje wiele metod do wytwarzania
takich konstrukcji, ale są one drogie, czasochłonne lub nieefektywne i wymagają
dostępu do zaawansowanych narzędzi i laboratoriów. Ponadto nie nadają się do
wytwarzania mikrostruktur o programowalnych kształtach, dowolnych długości
i pozycjonowań. W tej pracę przedstawiamy metodę, która pokonuję te ograniczenia
i ułatwia ciągłe wytwarzanie ścieżek z cząstek poza płynem, na podłożach z różnych
materiałów i morfologiach, przy użyciu różnych materiałów ziarnistych w szerokim
zakresie rozmiarów. Metoda jest prosta oraz łatwa do wdrożenia, obejmująca
synergiczne działanie pola elektrycznego, oddziaływań kapilarnych i elektrostatycznych. Szczegółowe badania różnych aspektów naszej metody, w tym rolę
wielkości cząstek i potrzebnych napięć, są szczegółowo zbadane.
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Wyżejwymienioną metodą można wytwarzać tylko ścieżki dielektryczne. Jednak
nasze eksperymenty wykazały, że drukowane mikrostruktury wykonane z cząstek
ołowiu stają się elektrycznie przewodzące przez jednoczesne ściskanie i podgrzewanie. To sprawia to, że są one potencjalnie przydatne do produkcji prostych
obwodów elektronicznych.

Wytwarzanie wymienników ciepła metodą przyrostową
Mateusz Musiałek, mmusialek@tu.kielce.pl, Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki
i Budowy Maszyn, Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii

Wraz z rozwojem przemysłu coraz powszechniejsze stało się stosowanie technologii
addytywnych, które pozwalają na zautomatyzowanie procesu wytwarzania elementów
z jednego rodzaju materiału. Technologia wykonania wzbudników indukcyjnych do
nagrzewnic indukcyjnych nie zmieniła się od lat. Tradycyjne wytwarzanie
wzbudników indukcyjnych odbywa się przez lutowanie twarde miedzianych
elementów składowych, w tym różnego rodzaju rur o różnych kształtach przekroju.
Na przestrzeni lat powstało wiele różnych konstrukcji wzbudników indukcyjnych,
lecz technologia ich wykonywania nie zmieniła się. W pracy zebrano materiał
dotyczący metod drukowania 3D, budowy nagrzewnic indukcyjnych, a także budowy,
zastosowania i eksploatacji wzbudników oraz zraszaczy będących podstawowymi
elementami roboczymi nagrzewnic indukcyjnych. Dokonano analizy zebranego
materiału i wyciągnięto wniosek, że przedłużenie okresu eksploatacji wzbudników
i zraszaczy jest możliwe przez zastosowanie technologii ich wytwarzania, zapewniającej jednolitą strukturę materiału w obrębie całej części. Na podstawie analizy
stosowanych obecnie do wytwarzania wzbudników i zraszaczy tradycyjnych technologii oraz najnowszych technologii wybrano do wytwarzania tych części technologię
druku 3D. Technologia ta wymaga zastosowania procesu konstrukcyjnego różniącego się od tradycyjnego. Zatem dokonano syntezy nowych konstrukcji wzbudnika
i zraszacza spełniających wymogi technologii druku 3D. Za pomocą drukarki 3D
wydrukowano modele prototypów tych części z tworzywa sztucznego, które mogą
być użyte w dalszych badaniach.

Zagrożenia w procesie VSM wykorzystywanego
w koncepcji Lean Production
Małgorzata Kaczmarek, mgk.kaczmarek@gmail.com,
Politechnika Poznańska, www.put.poznan.pl

Wydział

Inżynierii

Zarządzania,

Koncepcja Lean Production, zapoczątkowana przez Toyotę staje się coraz to
powszechniejszym trendem, a kolejne przedsiębiorstwa dążą do doskonalenia
procesów i redukcji występujących w nich marnotrawstw. Metoda VSM jest jedną
z metod niewymagających technologicznie zaawansowanego sprzętu, pozwalająca
na rzetelne zobrazowanie stanu obecnego badanego procesu. Pozwala także
w usystematyzowany sposób zaproponowanie zmian, tak, by badany proces stał się
bardziej wydajny. Zastosowanie metody VSM może być jednym z kluczowych
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kroków w drodze do optymalizacji procesów, jednak pojawiają się zagrożenia, które
mogą wpłynąć na efekt końcowy poprawy wydajności według koncepcji Lean
Production. Dlatego niezbędne jest przeanalizowanie i wskazanie odpowiednich
tez, podczas mapowania procesów w danym przedsiębiorstwie.
Zespół badawczy wykonał badania w przedsiębiorstwie produkcyjnym, wykorzystując koncepcję Lean Production, a co ważniejsze, kluczowym elementem
identyfikacji marnotrawstw była metoda Value Stream Mapping. Na podstawie
przeprowadzonych analiz zostały wyciągnięte wnioski a także wskazane zagrożenia
związane z prawidłowym mapowaniem procesu.

Zalety i ograniczenia naturalnego chłodzenia domów jednorodzinnych
Izabela Sarna, izabela.sarna@polsl.pl, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania,
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, https://www.researchgate.net/
profile/Izabela-Sarna; https://www.polsl.pl/; Joanna Ferdyn-Grygierek, joanna.ferdyngrygierek@polsl.pl, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania, Wydział Inżynierii
Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, https://www.researchgate.net/profile/Joanna-FerdynGrygierek; Krzysztof Grygierek, krzysztof.grygierek@polsl.pl, Katedra Mechaniki i Mostów,
Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska https://www.researchgate.net/ profile/Krzysztof-Grygierek

Systemy grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku odpowiadają za
znaczną część całkowitego zużycia energii. W dobie ocieplającego się klimatu
zmniejsza się udział ogrzewania a rośnie znaczenie chłodzenia i efektywnych
rozwiązań w tym zakresie. Alternatywnym rozwiązaniem do klasycznej mechanicznej
klimatyzacji jest stosowanie chłodzenia pasywnego, z wykorzystaniem dodatkowego nawiewu nieuzdatnionego powietrza zewnętrznego. Celem pracy była analiza
efektywności pasywnego wentylacyjnego chłodzenia domów jednorodzinnych pod
kątem możliwości zapewnienia warunków komfortu cieplnego mieszkańców. Przedstawiono najczęściej stosowane metody naturalnego chłodzenia wraz omówieniem ich
możliwości i ograniczeń. Jako obiekt badań wybrano dom jednorodzinny z naturalną
wentylacją. Analizy wykonano w oparciu o wyniki symulacji cieplnych budynku
z wykorzystaniem programu EnergyPlus. Obliczenia przeprowadzono w warunkach
dynamicznych dla typowych oraz prognozowanych przyszłych danych klimatycznych dla Katowic. Symulacje obejmowały dwa sposoby pasywnego chłodzenia
budynku 1) powietrzem zewnętrznym dostarczanym przez wentylatory oraz
2) powietrzem zewnętrznym napływającym do pomieszczeń przez okna, które
otwierane były automatyczne lub ręcznie przez mieszkańców. Wyniki badań pokazały,
że w obecnym polskim klimacie można stosować chłodzenie pasywne; zapewnia
ono warunki komfortu cieplnego przez niemal cały rok. Najbardziej efektywnym
rozwiązaniem było chłodzenie realizowane przy użyciu wentylatorów sterowanych
automatycznie. W klimacie prognozowanym na 2050 r. zaobserwowano znacząco
większą liczbę godzin dyskomfortu.
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Zastosowanie metody zol-żel do wytwarzania struktur fotonicznych
Paweł Karasiński, pawel.karasinski@polsl.pl, Katedra Optoelektroniki, Politechnika Śląska,
ul. B. Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice

Metoda zol-żel jest chemicznym sposobem otrzymywania materiałów z fazy
ciekłej i jest stosowana do wytwarzania, proszków, warstw lub materiałów w postaci
objętościowej Zaletą metody zol-żel jest możliwość kontroli struktury materiału
w szerokim zakresie a jej wdrożenie nie wymaga złożonych instalacji technologicznych. Poprzez kontrolę struktury materiału można kontrolować inne właściwości
warstw.
W Politechnice Śląskiej opracowano technologie wytwarzania dwuskładnikowych
warstw falowodowych SiOx:TiOy, warstw krzemionkowych i warstw ditlenku tytanu.
Opracowane warstwy pokrywają zakres współczynników załamania od 1.2 do 2.3.
Warstwy falowodowe są platformą materiałową dla planarnych czujników światłowodowych do zastosowań biomedycznych. Do tych zastosowań opracowane zostały
już sprzęgacze siatkowe, światłowody paskowe i sprzęgacze kierunkowe a bardziej
złożone układy są aktualnie przedmiotem badań. Porowate warstwy krzemionkowe
wykorzystano w technologii warstw sensorowych. Warstwy krzemionkowe o niskim
współczynniku załamania i warstwy ditlenku tytanu o wysokim współczynniku
załamania zastosowane zostały do wytwarzania zwierciadeł dielektrycznych
i struktur antyrefleksyjnych do fotowoltaiki. W prezentacji przedstawione zostaną
nasze dotychczasowe osiągnięcia w zakresie zastosowania metody zol-żel i techniki
dip-coating do wytwarzania struktur fotonicznych.
Praca finansowana z projektu TEAM-NET (HYPHa) POIR.04.04.00-00-14D6/18.

Znaczenie adaptabilności w kształtowaniu przestrzeni zamieszkania
Marek Wysocki, marek.wysocki@pg.edu.pl, Centrum Projektowania Uniwersalnego, Wydział
Architektury Politechniki Gdańskiej, www.pg.edu.pl

Idee projektowania uniwersalnego nabierają szczególnego znaczenia w podnoszeniu jakości życia mieszkańców. Funkcjonowanie w danej przestrzeni zależne jest
od naszych możliwości w zakresie funkcjonalności ruchowej, sensorycznej,
a czasem mentalnej. Projektowanie uniwersalne kieruje projektantów w stronę
rozpoznania aktualnych potrzeb użytkowników i na ich podstawie wypracowania
takiej koncepcji, która spełni potrzeby jak największej liczby ludzi. Jednak jeśli
chodzi o przestrzeń zamieszkania, to dostosowanie odnosi się do indywidualnych
wymagań użytkowników. Poszukiwaniem rozwiązań dla zmieniających się potrzeb
użytkowników jest realizacja indywidualnych rozwiązań przestrzennych i technicznych
w oparciu o procesy adaptabilności, czyli podatności zadanej przestrzeni na zmieniające się w czasie potrzeby użytkowników, zachowując komfort zamieszkania.
Planowanie adaptabilności powinno być rozpoczęte w momencie projektowania
konstrukcji obiektu i wyboru rozwiązań instalacji technicznych.
Na Politechnice Gdańskiej realizowane są badania nad wypracowaniem współczynnika adaptabilności przestrzeni zamieszkania. Celem badań jest powiązanie
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współczynnika adaptabilności z realizowanym programem rządowym poprawy
dostępności w Polsce oraz i powiązanie z nim realizację założeń poprawy jakości
życia osób z niepełnosprawnościami i osób starszych. Adaptabilność i jego współczynnik wskazuje na możliwości przekształcenia przestrzeni zamieszkania i ułatwia
realizację prawa do niezależności życia przez osoby starsze. Prawo do starzenia się
w miejscu wymieniono w Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 46/91, wskazując,
że „Osoby starsze powinny mieć prawo do mieszkania w środowisku dostosowanym
do ich osobistych preferencji i zmieniających się możliwości”. W ramach badań
opracowywana jest metodologia określania współczynnika adaptabilności, aby był
wyznacznikiem kosztochłonności zmian potrzebnych do zaspokojenia szczególnych
potrzeb mieszkańców.
W ramach badań ocenie poddawane są zarówno nowo budowane mieszkania, jak
i istniejące mieszkania w starej zabudowie. Współczynnik adaptabilności zdaniem
badaczy znajdzie zastosowanie do oceny efektywności budynków mieszkalnych
i certyfikacji dostępności środowiska zbudowanego.

Zwięzłe reprezentacje sygnałów oraz uczenie słowników
redundantnych w zastosowaniu do wykrywania anomalii w zapisach
elektrokardiograficznych
Tomasz Kierul, SoftBlue S.A. Bydgoszcz; Michał Kierul SoftBlue S.A. Bydgoszcz; Tomasz
Andrysiak; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

W pracy przedstawiamy zastosowanie metody zwięzłej reprezentacji sygnałów
oraz uczenia słowników redundantnych do badania przypadku wykrycia anomalii
w zapisie elektrokardiograficznym. Analizowany sygnał został wprowadzony
w postaci prawidłowych elektrokardiograficznych struktur morfologicznych oraz
wartości odstających, które opisują różne rodzaje zaburzeń. W trakcie nauki
korzystano z dwóch rodzajów słowników. Pierwszy reprezentował atomy utworzone za
pomocą różnie sparametryzowanych analitycznych funkcji Gabora. Drugi rodzaj
słowników wykorzystywał zmodyfikowaną Metodę Optymalnych Kierunków w celu
znalezienia słownika odzwierciedlającego właściwe struktury sygnału elektrokardiograficznego. Dodatkowo w tym podejściu wprowadzono warunek dekorelacji
atomów w celu uzyskania dokładniejszej i optymalniejszej reprezentacji sygnału.
Słowniki pozyskane tymi dwoma sposobami stały się podstawą do realizacji
rzadkiej reprezentacji zapisu elektrokardiograficznego. Podczas procesu detekcji
anomalii, który polegał na dekompozycji analizowanego sygnału na wartości
prawidłowe oraz wartości odstające, zastosowano zmodyfikowany algorytm
naprzemiennej minimalizacji. Do zbadania skuteczności prezentowanej metody
wykorzystano powszechnie dostępną bazę danych elektrokardiogramów, jaką jest
MIT-BIH Arrhythmia Database. Otrzymane wyniki eksperymentów potwierdziły
efektywność proponowanego rozwiązania oraz skuteczność metody detekcji
anomalii w analizowanym zapisie elektrokardiograficznym.
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OBSZAR SZTUKI
Chopin i jego muzyka jako inspiracja dla twórców plakatu artystycznego
Zbigniew Latała, zbigniew.latala@pk.edu.pl, Laboratorium Inżynierii Wzornictwa Przemysłowego,
Politechnika Krakowska

Polski plakat muzyczny pośród plakatów o tematyce kulturalnej zajmuje miejsce
szczególne. Pierwsze projekty pojawiły się ponad 100 lat temu, a ich twórcami byli
głównie artyści malarze. Ważnym nurtem, który rozpoczął się jeszcze przed
II wojną światową były plakaty związane z naszym genialnym kompozytorem
Fryderykiem Chopinem. Dotyczyło to zarówno samego kompozytora, jak i jego
muzyki. Organizowane co pięć lat konkursy jego imieniem były również wyzwaniem
dla projektantów graficznych, którzy zainspirowani muzyką Chopina stworzyli
wiele wspaniałych plakatów artystycznych. Ta piękna tradycja zapoczątkowana
między innymi przez artystów z kręgu Polskiej Szkoły Plakatu jest kontynuowana
do dzisiaj i niejako kanonem dla każdego artysty stało się zaprojektowanie plakatu
chopinowskiego. Ważnym momentem była hucznie obchodzona w 2010 roku
dwusetna rocznica urodzin kompozytora. Powstało wtedy mnóstwo oryginalnych
i zróżnicowanych pod względem formy plakatów, które były eksponowane w wielu
miejscach na Świecie, przyczyniając się do jeszcze większej popularyzacji muzyki
Fryderyka Chopina.
Dominujące obecnie w projektowaniu media elektroniczne stworzyły zupełnie
nowy język komunikacji wizualnej, przyczyniając się do znacznego wzbogacenia już
istniejących środków wyrazu. Trend ten jest również widoczny w plakatach
poświęconych Chopinowi i jego muzyce.

Interdyscyplinarne badania konserwatorskie, archeologiczne
i architektoniczne gotyckiego, XIV-wiecznego kościoła
pw. św. Barbary w Lalkowach
Piotr Owczarek, piotr.owczarek@cybis.asp.waw.pl, Katedra Konserwacji i Restauracji Rzeźby
i Elementów Architektury, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akadenia Sztuk
Pięknych w Warszawie

W latach 2019-2020 wykonano prace konserwatorskie przy elewacji prezbiterium XIV-wiecznego, gotyckiego kościoła pw. św. Barbary w Lalkowach. Zabytek
ten jest przykładem ceglanej architektury sakralnej na terytorium dawnego
państwa zakonu krzyżackiego na Pomorzu Gdańskim. Prace poprzedzono interdyscyplinarnymi badaniami konserwatorskimi, laboratoryjnymi, archeologicznymi
i architektonicznymi, w ramach których przebadano m.in. skład zapraw, wykonano
analizy petrograficzne ceramicznych detali oraz ich datowanie metodą termoluminescencyjną. Badania archeologiczne przyczyniły się do lepszego rozpoznania
średniowiecznego, ceramicznego detalu elewacji. W trakcie badań konserwatorskich zidentyfikowano w blendach szczytu prezbiterium nieznane dotychczas,
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malowane dekoracje maswerkowe będące kolorystycznym uzupełnieniem
średniowiecznej artykulacji elewacji. Wyniki opisywanych badań pogłębiły wiedzę
z zakresu historii i techniki gotyckiej architektury sakralnej na prowincji w tej części
Pomorza. Wnioski z przeprowadzonych badań były ponadto podstawą właściwie
skonstruowanego programu prac konserwatorskich – praktycznej części rozprawy
doktorskiej autora badań realizowanej na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł
Sztuki ASP w Warszawie, która porusza m.in. problematykę ceramicznych detali
architektonicznych w kształtowaniu gotyckich elewacji kościołów z terenu
Pomorza Gdańskiego.

Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju artystycznego, naukowego
i dydaktycznego – w teorii i w praktyce na przykładzie pracowników
Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie i studentów
Pracowni Komunikacji Intermedialnej – część I
Krzysztof Olszewski, krzysiekolszewski@tlen.pl, Pracownia Komunikacji Intermedialnej,
Wydział Sztuki Mediów, sztuka.mediow@asp.waw.pl, www.asp.waw.pl; Monika Murawska,
monika.murawska@asp.waw.pl, Wydział Sztuki Mediów, sztuka.mediow@asp.waw.pl,
www.asp.waw.pl; Anita Kwiatkowska, anita.kwiatkowska@asp.waw.pl, ,Pracownia Komunikacji
Intermedialnej Wydział Sztuki Mediów, sztuka.mediow@asp.waw.pl, www.asp.waw.pl

Celem pracy jest pokazanie, że niezbędna jest dzisiaj dekonstrukcja klasycznych
podziałów w teorii i praktyce artystycznej, na rzecz interdyscyplinarnej synergii
i koherencji ww. To, co kiedyś zostało zdefiniowane i granicznie określone, ulega
rozproszeniu i redefiniowaniu.
Całość wystąpienia składa się z dwóch części: rozważań w ujęciu teoretyczki
Moniki Murawskiej oraz z perspektywy artystycznych dokonań pracowników Pracowni
Komunikacji Intermedialnej, na przykładzie wybranych prac własnych i studenckich.
Część pierwsza: Wystawianie Teorii na przykładzie prac artystycznych powstałych
na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie (MM) Interdyscyplinarność jest
jednym z głównych przesłanek do tego, by uprawiać fenomenologię, ale także
ważnym elementem dydaktycznej i artystycznej działalności na Wydziale Sztuki
Mediów ASP w Warszawie. Przewodnikiem w rozumieniu interdyscyplinarności
stanie się dla mnie koncepcja Mieke Bal, która pozwala łączyć teorię z praktyką.
Analiza wybranych zjawisk artystycznych pozwoli mi na ujęcie ich nie tylko jako
ilustracji czy też jako wcielenie filozoficznych idei, ale także jako ich materializację
i, by odwołać się do tytułu serii wydawniczej Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako „wystawianie teorii”. Można uznać, że to właśnie za pomocą konkretnych
przykładów ujawnia się przekazywana treść, tak jak Mieke Baal prezentuje ją dziś
za pomocą filmów i fotografii, chociażby w projekcie Reasonable Doubt.
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Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju artystycznego, naukowego
i dydaktycznego – w teorii i w praktyce na przykładzie pracowników
Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie i studentów
Pracowni Komunikacji Intermedialnej – część II
Krzysztof Olszewski, krzysiekolszewski@tlen.pl, Pracownia Komunikacji Intermedialnej,
Wydział Sztuki Mediów, sztuka.mediow@asp.waw.pl, www.asp.waw.pl; Monika Murawska,
monika.murawska@asp.waw.pl, Wydział Sztuki Mediów, sztuka.mediow@asp.waw.pl,
www.asp.waw.pl; Anita Kwiatkowska, anita.kwiatkowska@asp.waw.pl, Pracownia Komunikacji
Intermedialnej Wydział Sztuki Mediów, sztuka.mediow@asp.waw.pl, www.asp.waw.pl

Celem pracy jest pokazanie, że niezbędna jest dzisiaj dekonstrukcja klasycznych
podziałów w teorii i praktyce artystycznej, na rzecz interdyscyplinarnej synergii
i koherencji ww. to, co kiedyś zostało zdefiniowane i granicznie określone, ulega
rozproszeniu i redefiniowaniu.
Całość wystąpienia składa się z dwóch części: rozważań w ujęciu teoretyczki
Moniki Murawskiej, oraz z perspektywy artystycznych dokonań pracowników
Pracowni Komunikacji Intermedialnej, na przykładzie wybranych prac własnych
i studenckich.
Wystawianie Praktyki na przykładzie prac artystycznych powstałych na
Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie (KO, AK, MM) Interdyscyplinarność jest
niewątpliwie kluczem do rozwoju. Jednak warunkiem niezbędnym jest otwarty
umysł, doskonały, ciągle aktualizowany warsztat w wybranej dyscyplinie jako punkt
wyjścia wszelakich artystycznych odniesień oraz autentyczna potrzeba przekraczania granic i łamania stereotypów. Jednocześnie z zachowaniem humanistycznych wartości i naturalną gotowością do krytycznego myślenia. Podstawową
metodą, stosowaną w naszych artystycznych poszukiwaniach, jest metoda pragmatyczna, która w konsekwencji swoich bardzo różnorodnych działań praktycznych
i teoretycznych, łączy je w jeden obszar. Od zróżnicowania do intermedialnego
obiektywizmu. Jeżeli kreatywność, będąca ogólnodostępnym dobrem, jest dzisiaj
szczególnie potrzebna dla uczciwego postrzegania i interpretowania świata, to
interdyscyplinarność jest kluczem do sukcesu i wektorem naszej wyobraźni

Metody i zastosowania widzialności w obrazach technicznych.
Jak aktualne strategie i narzędzia multimedialne mogą odpowiadać
na wyzwanie artystyczne tworzenia obrazów dla czystej widzialności
Michał Mazur, michalm@pjwstk.edu.pl, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Gdy w badaniach artystycznych uczynimy fenomen obrazu, aktu obrazowego
dodatkową stroną, (dowodem rzeczowym) w rozważaniach nad tym jak widzimy
świat, jak świat nam się jawi (obraz występuje wtedy w roli swego rodzaju
estetycznego naddatku), zyskujemy narzędzia, pomysł na praktykę twórczą oraz
pomocną perspektywę do rozpoznania szczególnego charakteru obrazów technicznych,
obrazów optycznych, cyfrowych wizualizacji.
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Nie rozstrzygając ich (obrazów technicznych) stosunku do rzeczywistości, realizmu,
reprezentacji, czy ich ontologicznej natury, a traktując je jako potencjalny obszar
do ujawnienia czystej widzialności, odkrywamy, że perswazyjna moc opisywanych
obrazów nie jest związana z efektem tromp d’oeil ale bardziej z czymś w rodzaju
„tromp de l’esprit” i nie odbywa się na poziomie maksymalizowania tego co
techniczne, co usprawniałoby odbiór tego co widać ale odbywa się na poziomie
umysłu, pamięci. Nie zrozumiemy tego bez powrotu do podstawowych praktyk
około obrazowych, które przypomną nam rodowód obrazu.

Obraz w środowisku naturalnym i medialnym,
w kontekście doświadczenia krajobrazu.
Prezentacja wybranych prac artystycznych autora
Zuzanna Sadowa, zuzanna.sadowa@asp.waw.pl, Wydział Architektury Wnętrz, Akademia
Sztuk Pięknych w Warszawie, www.asp.waw.pl

W wystąpieniu podjęto zagadnienie obrazu i przestrzeni, w kontekście zjawiska
krajobrazu. Zarówno krajobraz w doświadczeniu naturalnym, w bezpośrednim
doznaniu i oglądzie, jak i krajobraz medialny, jako treść doświadczenia sztuki,
wskazują obszar interesujących mediacji między odmiennymi wymiarami bytu (np.
konkret topograficznej przestrzeni i jej postrzeganie obrazowe; materia i jej
mentalny refleks; rytm zmysłowego doznania i kształt wizualny; a też relatywizm
czasoprzestrzenny w wideo). Samo zjawisko krajobrazowania lokując się na styku,
w splocie antagonizujących się porządków, figuracji i mediów, odsyła do tego, co
pomiędzy, co w moim przekonaniu, wskazuje na jego intermedialny charakter.
W sztuce poszukiwano kształtu krajobrazu, inicjując napięcie między gestem
mimetycznym, a transgresją.
Przeprowadzone autorskie badania i realizacje artystyczne, w szczególności
prace realizowane w formule łączonej – wideo art i instalacji przestrzennej –
wspierały moją wypowiedz, składając się na pełne wystąpienie.

Problematyka rekonstrukcji malowideł sztalugowych na przykładzie
obrazów z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie
Mateusz Jasiński, mateusz.jasinski@cybis.asp.waw.pl, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Katedra Technik i Technologii Malarstwa
Sztalugowego

Praca omawia zagadnienie rekonstrukcji dzieł sztuki na przykładzie prac
przeprowadzonych w kościele Wszystkich Świętych. Świątynia ta w momencie jej
powstania była prawdopodobnie największą budowlą sakralną w Warszawie.
W trakcie drugiej wojny światowej zniszczeniu uległa znaczna część kościoła
i niemal wszystkie zabytki ruchome. Kościół odbudowano w latach 1947-1984, jednak
dopiero ostatnia konserwacja przeprowadzona w latach 2017-2020 przywróciła
wyjątkową wartość projektu Henryka Marconiego, architekta kościoła.
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W ramach prowadzonych prac wykonano rekonstrukcje trzech obrazów ołtarzowych: dwóch autorstwa Józefa Buchbindera („Komunia św. Stanisława Kostki”,
„Komunia Apostołów”) i Francesco Trevisianiego („Zbawiciel na Krzyżu”). Każdy
z obrazów ze względu na zachowany materiał źródłowy przedstawiał inne
wyzwanie i problematykę na polu rekonstrukcji dzieł sztuki. Celem prowadzonych
prac było stworzenie jednolitego założenia estetycznego mającego poparcie
w przeprowadzonych badaniach i teoriach konserwatorskich.
Zmieniające się tendencje w traktowaniu zabytku sprawiają, że z czasem pewne
działania i decyzje konserwatorskie mogą być traktowane jako kontrowersyjne,
jednak szeroko pojęta rekonstrukcja powinna być zawsze rozpatrywana indywidualnie dla każdego obiektu. W tego typu pracach najważniejsze powinno być
poszanowanie zabytku, nawet jeśli już on fizycznie nie istnieje.

Przeniesienie malowideł ściennych
jako szansa dogłębnego poznania dzieła
Karol Lis, liskarol12@gmail.com, Pracownia Przenoszenia Malowideł Ściennych, Wydział
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,
www.wk.asp.krakow.pl

Zdjęcie malowideł z pierwotnej lokalizacji, jest uważane zabieg drastyczny dla
substancji zabytkowej. Kiedy jednak musi do niego dojść, staje się idealną okazją
dogłębnego poznania obiektu, poprzez zastosowanie nowoczesnej aparatury
badawczej. Na przykładzie prac przy przeniesionych malowidłach ściennych wykonanych na tynku z przedstawieniem Pokłonu Trzech Króli pochodzących z refektarza
klasztoru w Hebdowie, można było przekonać się, że możliwe jest dokładne określenie
techniki przeniesienia malowidła jaki i technologii oryginalnego dzieła. W zakres
badań wchodziły: analiza przekrojów poprzecznych w mikroskopie elektronowym
SEM-EDS, badanie przenośnym skanerem fluorescencji rentgenowskiej, skany pod
aparaturą fluorescencji rentgenowskiej makro XRF, badanie spoiwa aparaturą FT-IR
oraz chemiczną reakcją ninhidryny. Wyniki pozwoliły m.in. stworzyć mapy obszarów
występowania danych pigmentów z dokładnym określeniem ich składu pierwiastkowego, co umożliwiło odczytanie ikonografii sceny i wykonanie wiernej rekonstrukcji
zniszczonych fragmentów. Ponadto, mogła powstać stratygrafia malowidła.
Przeprowadzone badania stanowiły klucz do rzetelnej konserwacji omawianego
dzieła oraz otworzyły drzwi do nowych możliwości analizy fizko-chemicznej transferów malowideł ściennych. Umożliwiły także weryfikację myśli jaka przyświecała
konserwatorom dzieł sztuki w połowie XX w. Po blisko 70 latach malowidła mogą
wrócić w swoją pierwotną lokalizację oraz zostać dogłębnie przebadane.
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Wzajemny wpływ sztuki i technologii
Justyna Minkiewicz, justynaminkiewicz@gmail.com, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Polska
Akademia Nauk

Tematem wystąpienia jest wzajemne oddziaływanie sztuki i technologii. Od
wieków technologia towarzyszy człowiekowi w jego twórczości artystycznej. Artyści
natomiast są twórcami nowych trendów społecznych. Poprzez swoją działalność
wpływają również na rozwój nowych technologii. Ich twórczość jest często manifestacją możliwości różnych rozwiązań technologicznych. Współcześnie metody
tworzenia dzieł sztuki uległy olbrzymim przemianom ze względu na bardzo szybki
rozwój nowych technologii. Podczas wystąpienia zostanie przedstawione, jak
w przeciągu ostatnich dekad wybrani artyści wykorzystywali technologię w swojej
twórczości, a następnie jak technologia wykorzystana w sztuce zainspirowała inne
strefy ludzkiej działalności.
Podczas prelekcji zostaną przedstawione kluczowe etapy w rozwoju technologii,
które miały wpływ również na rozwój sztuki (fotografia, film, wideo, rejestracje
cyfrowe, Internet, blockchain, wirtualna rzeczywistość, sztuczna inteligencja).
Słuchacze zostaną zapoznani z twórczością artysty Nam June Paik jako przykładem
wizji artystycznej i twórczości, która wpłynęła na rozwój technologii rozwiniętej na
przestrzeni ostatnich dekad. Zaprezentowane zostanie również wykorzystanie
w sztuce najważniejszych technologii: sztuczna inteligencja, blockchain, wirtualna
rzeczywistość, które mają wpływ na rozwój wielu innych obszarów działalności
człowieka. Jako podsumowanie zostaną przedstawione również przykłady
wykorzystania tych technologii w innych dziedzinach życia prezentując sztukę jako
narzędzie do rozpowszechniania wiedzy na temat najnowszych technologii i inspirowania biznesu do ich rozwoju.
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OBSZAR NAUK MEDYCZNYCH I NAUK O ZDROWIU
Analiza stabilności 0,4% roztworów kwasu hialuronowego
oraz jego interakcji z salicylanem choliny w kroplach do oczu
Katarzyna B. Wróblewska, kzajac@ump.edu.pl, Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku,
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, www.ump.edu.pl; Bartłomiej
Milanowski, bmilan@ump.edu.pl, Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku, Uniwersytet
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, www.ump.edu.pl; Laboratorium
farmaceutyczne GENERICA R&D Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Na Kępie 3, 64-360
Zbąszyń www.genericalab.pl; Izabela Muszalska-Kolos, imuszalsk@ump.edu.pl, Katedra
i Zakład Chemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
www. ump.edu.pl

Kwas hialuronowy (HA) jest naturalnym składnikiem ludzkiego oka i charakteryzuje się wysoką aktywnością osmotyczną oraz posiada wyjątkowe właściwości
lepkosprężyste. Duża lepkość, elastyczność i sprężystość roztworów sprawiają, że
HA doskonale nadaje się do zastosowania w postaci sztucznych łez (0,1-0,4% HA
o masie 0,8-1,4 MDa). Podjęto zatem badania nad opracowaniem receptury kropli
do oczu z HA i działającym przeciwzapalnie salicylanem choliny (CS). jako postaci
o przedłużonym kontakcie z rogówką oka. W trakcie badania stabilności kropli
zaobserwowano zmianę ich zabarwienia (brunatnienie).
Celem pracy było wyjaśnienie przyczyny obserwowanych zmian zabarwienia,
ocena wpływu parametrów wyjaławiania nasyconą parą pod ciśnieniem na stabilność
(lepkość) roztworów 0,4% HA.
Zastosowano chromatografię wykluczania z kolumną YarraTM SEC-4000 (detektor
UV 230 nm, detektor refraktometryczny RI) oraz spektroskopię IR (FTIR). Badania
zmiany lepkości wykonano za pomocą reometru rotacyjnego HAAKE RheoStress1.
Wnioski:
1. Analiza porównawcza widm IR mieszaniny fizycznej CS i HA, CS oraz pozostałości po odparowaniu zabarwionych kropli ocznych oraz chromatogramów nie
dała jednoznacznej odpowiedzi co do charakteru zaobserwowanej interakcji CS
i HA, ale wykluczyła obecność produktów fotodegradacji CS w przechowywanych
kroplach.
2. Sterylizacja roztworu HA w temp. 121°C (przez 20 min) powoduje spadek jego
lepkości o 26,5%, przy czym wartość rzędu 11,6 mPa·s zapewnia sporządzenie
kropli do oczu o pożądanej zwiększonej lepkości.

Artemisia dracunculus L. (Bylica estragon) jako ważna roślina
lecznicza i kosmetyczna, nie tylko źródło znanej przyprawy – przegląd
najnowszych badań dotyczących chemizmu i aktywności biologicznej
Halina Ekiert, halina.ekiert@uj.edu.pl, Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Wydział
Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum; Joanna Świątkowska,
asiek.pajor@student.uj.edu.pl, Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Wydział
Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum; Ewa Knut, Katedra i Zakład
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Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński, Collegium
Medicum; Paweł Klin, pawel.klin@wp.pl, Family Medicine Clinic, Medizinisches Versorgungszentrum
(MVZ) Burgbernheim GmbH; Agnieszka Rzepiela, agnieszka.rzepiela@uj.edu.pl, Muzeum
Farmacji, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum; Agnieszka Szopa,
a.szopa@uj.edu.pl, Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny,
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

Nagroda Nobla z zakresu medycyny z 2015 r. przyznana za odkrycie artemizyny
w Artemisia annua i udowodnienie jej skuteczności w leczeniu malarii, przyczyniły
się do rozwoju badań nad innymi gatunkami z rodzaju Artemisia, w tym nad
A. dracunculus.
Celem pracy jest prezentacja najnowszych badań dotyczących chemizmu tego
znanego, przyprawowego gatunku i aktywności biologicznej jego składników
(analiza 84 publikacji).
Badania fitochemiczne potwierdziły w zielu tej rośliny obok olejku eterycznego
obecność flawonoidów, kumaryn, kwasów fenolowych i alkamidów.
Z kolei profesjonalne badania farmakologiczne ekstraktów z ziela i/lub olejku
eterycznego udokumentowały ich działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze,
przeciwpierwotniakowe, antyoksydacyjne, immunomodulujące, przeciwnowotworowe,
hepatoprotekcyjne, hipoglikemizujące oraz przeciwdepresyjne. Badania te potwierdziły
także znane z tradycyjnych zastosowań działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe.
Zaskakująca jest rosnąca popularność A. dracunculus, jako rośliny kosmetycznej.
Surowcami kosmetycznymi są: olejek eteryczny z ziela, ekstrakty z kwiatów, liści,
łodyg i nasion, jak i z całego ziela oraz z korzeni. Kosmetyki na bazie gatunku
oferują liczne firmy europejskie, azerbejdżańskie i południowokoreańskie.
Niezmiennie ziele gatunku wykorzystywane jest w celach przyprawowych.
Gatunek znany dotychczas jako roślina przyprawowa w świetle najnowszych
badań jawi się jako niezwykle cenna roślina lecznicza i kosmetyczna.

Badania nad zjawiskiem plastyczności oddechowej
Beata Sokołowska, beta.sokolowska@imdik.pan.pl, Pracownia Bioinformatyki, Instytut
Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk im. M. Mossakowskiego
w Warszawie, www.imdik.pan.pl

Oddychanie jest autonomiczną czynnością organizmu, niezależną od stanu świadomości i woli. Interesujące rezultaty badań eksperymentalnych na zwierzętach
i obserwacje kliniczne wskazują na istnienie w układzie oddechowym różnych
sygnałów i śladów pamięciowych w zdrowiu i procesach chorobowych. Układ oddechowy jest pod kontrolą układu nerwowego, generującego rytmiczną aktywność
oddechową i utrzymującego jej regularny poziom, zapewniający prawidłową
wymianę gazową między organizmem a otoczeniem. Zaobserwowano, iż stymulacja
oddychania przez różne bodźce oddechowe (np. przez ekspozycję na przerywaną
hipoksję/hiperkapnię) wywołuje reakcję trwającą dłużej niż sam bodziec, charakteryzującą się (szybkim) wzrostem/spadkiem aktywności oddechowej lub wentylacji,
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utrzymywaniem się jej, i następnie (wolno) zanikającą. Czasowy przebieg tego
powrotu po bodźcu odzwierciedla działanie przynajmniej dwóch podstawowych
mechanizmów plastyczności oddechowej: (a) krótkotrwałego wzmocnienia/
osłabienia (od sekund do minut), oraz (b) długotrwałego torowania (facylitacji),
długotrwałego wzmocnienia/osłabienia (przez godziny lub dni). Na przykład badano
i opisano zjawisko plastyczność mięśni oddechowych i aktywności unerwiających
ich motoneuronów, a w warunkach ich dysfunkcji/porażenia również występującą
(jedno i/lub obustronną) kompensacyjną/adaptacyjną plastyczność oddechową.
Wyniki te są podstawą do tworzenia różnych modeli oddechowych i strategii
terapeutycznych, które przedstawiono w pracy.

Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobrov i Cephalaria uralensis (Murray)
Roem. & Schult. jako potencjalne środki przeciwtrądzikowe
Małgorzata Chrząszcz, malgorzata.chrzaszcz329@gmail.com, Katedra i Zakład Botaniki
Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny z oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet
Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Katarzyna Szewczyk, katarzynaszewczyk@umlub.pl,
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki
Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; Małgorzata Miazga-Karska,
malgorzatamiazgakarska@umlub.pl, Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział
Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl

Celem doświadczenia było poznanie składu chemicznego oraz właściwości
antyoksydacyjnych i przeciwdrobnoustrojowych różnych ekstraktów z części
nadziemnych Cephalaria gigantea i Cephalaria uralensis. Badane gatunki nie były
dotąd dokładnie analizowane, nieznane było również ich działanie, zwłaszcza
w kontekście potencjalnych właściwości przeciwtrądzikowych. Analizę fitochemiczną
otrzymanych wyciągów wykonano przy użyciu wysokosprawnej chromatografii
cieczowej sprzężonej z tandemowym spektrometrem mas (LC-MS/MS), zaś do oceny
aktywności przeciwbakteryjnej użyto zmodyfikowanej metody dyfuzji na krążkach
agarowych. Właściwości antyoksydacyjne zbadano za pomocą testów z rodnikiem
DPPH•, kationorodnikiem ABTS•+ oraz oceniono zdolność chelatowania metali.
Przeprowadzone analizy wykazały w badanych gatunkach obecność wielu związków
polifenolowych, w tym kwasu chlorogenowego, swertiajaponiny i izoorientyny.
Spośród badanych ekstraktów najlepszą aktywność antyoksydacyjną wykazywał
ekstrakt etanolowy z części nadziemnych C. uralensis. Wyciąg ten odznaczał się
również najsilniejszym działaniem przeciwbakteryjnym wobec szczepów S. aureus,
S. epidermidis i P. acnes. Badania nad tym gatunkiem są kontynuowane, ze względu
na bardzo korzystny profil działania biologicznego, co może skutkować wykorzystaniem go jako potencjalnego środka przeciwtrądzikowego.
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Efektywność realizacji zadań i treningów poznawczo-motorycznych
w środowisku wirtualnej rzeczywistości
Ewa Sokołowska, ewasokolowska@kul.pl, Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski
im. Jana Pawła II w Lublinie, www.kul.pl; Beata Sokołowska, beta.sokolowska@imdik.pan.pl,
Pracownia Bioinformatyki, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii
Nauk im. M. Mossakowskiego w Warszawie, www.imdik.pan.pl; Teresa Sadura-Sieklucka,
teresa.sadura-sieklucka@spartanska.pl, Klinika i Poliklinika Geriatrii, Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, www.spartanska.pl

W pracy przedstawiono ocenę efektywności wirtualnych zadań/testów, sesji/
programów treningowych realizowanych zarówno: (a) w warunkach zdrowia, np.
w nauczaniu i kształceniu na różnych poziomach edukacji (poprzez gry, zabawę
i symulacje), w badaniach z obszaru neuronauk, czy rozwijającej się senioralnej
profilaktyce prozdrowotnej, oraz (b) w warunkach choroby, np. w praktyce klinicznej
dotyczącej (neuro)psychologii, (neuro)psychiatrii, neurologii (np. w chorobie
Alzheimera, Parkinsona, stwardnieniu rozsianym, urazach mózgu i/lub rdzenia
kręgowego), reumatologii i ortopedii, czy też w geriatrii (np. w celu zmniejszenia
częstości upadków pacjentów). Wyniki dotychczasowych badań naukowych i klinicznych wskazują na ogromny potencjał i możliwości wykorzystania nowych innowacyjnych technik i technologii informatycznych w życiu codziennym jak i w obszarze
neuronauk, we współczesnej opiece zdrowotnej, (bio)medycynie, zarówno w diagnostyce jak i terapii oraz rehabilitacji; dokumentując ich czułość, specyficzność oraz
istotność kliniczną w wielu chorobach (np. o podłożu neurologicznym, nerwowomięśniowym, czy też psychicznym). Pomimo ograniczeń takich jak obserwowane
„cyber zaburzenia”, wykazano iż efekty lecznicze są porównywalne z efektami
stosowanych tradycyjnych terapii. Mogą też być znacząco uwspółcześnione i interesujące dla uczestników i/lub pacjentów poprzez zastosowanie metod wirtualnej
rzeczywistości.

Ekspozycja na drgania miejscowe a występowanie objawów
postaci naczyniowo-nerwowej zespołu wibracyjnego –
wyniki badań kwestionariuszowych
Elżbieta Łastowiecka-Moras, ellas@ciop.pl, Centralny Instytut Ochrony – Państwowy Instytut
Badawczy, www.ciop.pl

Długotrwała ekspozycja na drgania działające na człowieka przez kończyny
górne wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zespołu wibracyjnego. Celem
badań była ocena częstości występowania objawów postaci naczyniowo-nerwowej
zespołu wibracyjnego w grupie mężczyzn pracujących w narażeniu na drgania
o działaniu miejscowym. Badania miały charakter ankietowy. Objęto nimi 300
mężczyzn z min. 5-letnim stażem pracy o takim charakterze. Badanie zrealizowano
techniką wywiadu bezpośredniego PAPI. Średni wiek osób uczestniczących
w badaniu wynosił 37 lat a staż pracy w narażeniu na drgania miejscowe średnio 10
252

XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

lat. Występowanie przynajmniej jednego z objawów postaci naczyniowo-nerwowej
zespołu wibracyjnego zgłosiło 130 respondentów (39,9% osób), dwóch objawów –
47 mężczyzn (14,4%) a trzech – 42 respondentów (12,9%). Objawy zespołu wibracyjnego częściej zgłaszali pracownicy ze stażem pracy w narażeniu na drgania
miejscowe dłuższym niż 10 lat oraz pracujący w narażeniu na ten czynnik więcej
niż 20 godzin tygodniowo.
Pracownicy, którzy według własnej opinii byli dobrze poinformowani przez
pracodawcę o ryzyku dla zdrowia wynikającym z pracy w narażeniu na drgania
miejscowe częściej zgłaszali objawy zespołu wibracyjnego. Ważne jest więc nie
tylko skrupulatne monitorowanie parametrów środowiska pracy oraz stosowanie
profilaktyki, ale również świadomość samych pracowników, jakie symptomy
powinny zwrócić ich uwagę i skłonić do wizyty u lekarza.

Fizjoterapia oddechowa w czasie pandemii SARS-CoV-2
Monika Kokot-Rauch, monikabkokot@gmail.com, Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział
Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Magdalena
Mikołajczyk, mcdusia.mm@gmail.com, Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu
w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 daje objawy grypopodobne, jednak charakter
choroby jest różny – od bezobjawowego zakażenia, łagodnego przebiegu (80%
przypadków), pacjentów wymagających tlenu (15% przypadków) oraz stadium
krytycznego potrzebującego aparatury podtrzymującej funkcje życiowe (5% przypadków). Fizjoterapia ma znaczącą rolę rehabilitacji pacjentów z potwierdzonym
lub podejrzewaniem COVID-19.
Celem pracy było przedstawienie na podstawie dostępnego piśmiennictwa
wpływu fizjoterapii oddechowej na poprawę stanu zdrowia pacjentów z infekcją
SARS-CoV-2.
W pracy dokonano przeglądu piśmiennictwa na postawie baz danych Web of
Science, Scopus, Medline za okres od maja 2020 r. do grudnia 2020 r. Literatura
dotyczyła postępowania terapeutycznego w rehabilitacji oddechowej pacjentów
chorych na COVID-19.
Obserwuje się korzystne efekty fizjoterapii oddechowej zarówno podczas, jak
i po przebyciu infekcji SARS-CoV-2. Do zalet zalicza się umożliwienie choremu
lepszej wentylacji płuc, pozbycia się zalegającej wydzieliny oraz naukę prawidłowego
oddychania. Stosuje się urządzenia wentylacyjne, techniki drenażu, zabiegi wywołujące kaszel, mobilizacje klatki piersiowej, nebulizację oraz ćwiczenia ogólnousprawniające, mobilizację przyłóżkową, pionizację oraz dalsze uruchamianie chorego.
Wnioski:
1. Fizjoterapia oddechowa jest ważnym elementem w postępowaniu leczniczym
pacjentów z infekcją SARS-CoV-2.
2. Wdrożenie ćwiczeń oddechowych poprawia wydolność tlenową, która ma wpływ
m.in. funkcje immunologiczne organizmu.
3. Fizjoterapia oddechowa powinna być dobierana indywidualnie pod pacjenta.
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Interdyscyplinarne leczenie periodontologiczne u osób z wadami zgryzu
Krzysztof Kędzierski, iwos21@wp.pl, Katedra i Zakład Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Jarosław Sieczkarek, jareksieczkarek@gmail.com, Katedra i Zakład Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Monika Nastaj, monika-nastaj@o2.pl, Katedra
i Zakład Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Kierownik Katedry i Zakładu
Joanna Wysokińska-Miszczuk, periodontologia@tlen.pl, Katedra i Zakład Periodontologii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Założenie aparatu ortodontycznego wymaga całkowitego wyleczenia stanów
zapalnych w obrębie jamy ustnej i tkanek przyzębia. Leczenie periodontologiczne
musi być przeprowadzone przed leczeniem ortodontycznym, a w trakcie jego
trwania pacjent musi zgłaszać się na wizyty kontrolne. Leczenie periodontologiczne w fazie przygotowującej do leczenia ortodontycznego obejmuje zabiegi
wchodzące w skład niechirurgicznego leczenia chorób przyzębia. Postępowanie
chirurgiczne powinno być wykonane po zakończonym leczeniu ortodontycznym.
Choroby przyzębia nie wykluczają pacjenta z możliwości leczenia ortodontycznego.
W postępowaniu profilaktyczno-leczniczym konieczne jest uzyskanie u pacjenta
wysokiego poziomu świadomości oraz regularnego wykonywania zabiegów higienizacyjnych, perfekcyjnego szczotkowania zębów i usuwania płytki z przestrzeni międzyzębowych, a także oczyszczania języka. Jeżeli leczenie zostanie przeprowadzone we
właściwy sposób przyczyni się do poprawy stanu tkanek otaczających zęby. Korekta
ustawienia zębów w zgryzie może wyeliminować czynniki będące powodem
przeciążenia powodującego patologiczne starcie zębów.

Interdyscyplinarność w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu
raka szyjki macicy
Aneta Wilk, aneta.wilk@interia.eu, Studenckie Koło Naukowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Wydział Nauk Społecznych i Humanistaycznych, Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, www.puz.tarnobrzeg.pl

Celem pracy było ustalenie w jakim stopniu stan wiedzy kobiet na temat profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy jest argumentem za podejmowaniem działań interdyscyplinarnych.
Na raka szyjki macicy choruje co trzecia kobieta na świecie. Polska zalicza się do
krajów o średniej zachorowalności na ten nowotwór. Zachorowalność najczęściej
dotyczy kobiet w wieku między 50. a 60. rokiem życia, w ostatnich latach zwiększyła
się w grupie wiekowej pomiędzy 35. a 45. rokiem życia. W przypadku przedinwazyjnego raka szyjki macicy w dzisiejszych czasach uzyskuje się niemal 99,9%
wyleczeń. Dlatego ważna jest profilaktyka i wczesne reagowanie na niepokojące
objawy oraz poddawanie się regularnym badaniom cytologicznym, które jest badaniem
profilaktycznym raka szyjki macicy. Ciągle poważnym problemem w strategii
profilaktyki tej choroby jest nie zgłaszanie się kobiet na badania cytologiczne i zbyt
późne wizyty ginekologiczne w sytuacji pojawienia się pierwszych dolegliwości
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mogących sygnalizować początek choroby. Dlatego należy dążyć do dalszego
zwiększania świadomości korzyści, jakie płyną z profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. W osiągnięciu tego efektu może pomóc zbiorowy wysiłek
w postaci działania interdyscyplinarnych zespołów, które opracują i wdrożą wieloaspektowe programy profilaktyki i promocji zdrowia, adresowane do kobiet ale
także ich mężów, partnerów, synów i braci, którzy będą potrafili przekonać kobiety
do wykonania cytologii.

Kompatybilność ibuprofenu z mieszaninami do żywienia
pozajelitowego podawanymi przez dostęp centralny
Marta Lewandowska, maartael@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Analiza Leków
i Kosmetyków, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, www.ump.edu.pl;
Aleksandra Kowalska, olakowalska126@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Analiza Leków
i Kosmetyków, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, www.ump.edu.pl;
Katarzyna Dettlaff, dettlaff@ump.edu.pl, Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej,
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, www.ump.edu.pl.

Ibuprofen, niesteroidowy lek przeciwzapalny, przeciwbólowy i przeciwgorączkowy
w formie dożylnej dostępny jest na polskim rynku farmaceutycznym dopiero od
dwóch lat. Został zarejestrowany w postaci 100 ml infuzji zawierających 400 mg lub
600 mg leku (0,4% i 0,6% roztwory ibuprofenu). Preparaty te przeznaczone są do
łagodzenia bólu u osób dorosłych. Ponieważ brakowało informacji o kompatybilności tych produktów z mieszaninami do żywienia pozajelitowego, sprawdzono,
czy można podawać preparat ibuprofenu przez łącznik Y przez jeden dostęp
centralny z komercyjnymi mieszaninami żywieniowymi.
Do badań wybrano 0,6% roztwór ibuprofenu oraz sześć komercyjnych mieszanin
dla dorosłych produkowanych w trójkomorowych workach gotowych do użycia:
Lipoflex Special (LS), Omegaflex Special (OS), Omegaflex Special bez elektrolitów
(OS-E), Kabiven (KB), SmofKabiven (SKB) oraz Olimel N9E (OL). Zgodność lekmieszanina badano w różnych proporcjach wynikających z minimalnych i maksymalnych dopuszczalnych szybkości podawania tych preparatów. Po analizie pH,
osmolalności, wielkości cząstek emulsji tłuszczowej oraz potencjału zeta tuż po
połączeniu preparatów oraz po 4 godzinach przechowywania w temperaturze 23°C,
stwierdzono, że preparat ibuprofenu jest zgodny tylko z dwoma mieszaninami
(OS-E i OL).
Powyższe badania mogą przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa terapii
pacjentów żywionych pozajelitowo.
Badania były finansowane z funduszu Studenckich Badań Naukowych UMP nr
4125/2020.
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Metoda prowadzenia badania wielkości przestrzeni
powietrznych pod odzieżą
Magdalena Młynarczyk, m.mlynarczyk@ciop.pl, Pracownia Obciążeń Termicznych, Zakład
Ergonomii, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, www.ciop.pl;
Joanna Orysiak, joory@ciop.pl, Pracownia Obciążeń Termicznych, Zakład Ergonomii, Centralny
Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, www.ciop.pl; Jarosław Jankowski,
jajan@ciop.pl, Pracownia Technik Rzeczywistości Wirtualnej, Zakład Techniki Bezpieczeństwa,
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, www.ciop.pl

Na wartość ciepłochronności odzieży składa się nie tylko opór cieplny zastosowanych materiałów, ale także stopień dopasowania odzieży do sylwetki pracownika,
a tym samym wielkości powstałych przestrzeni powietrznych. Nieprawidłowo dobrana
bielizna oraz odzież wierzchnia, która ma wpływ na tworzenie się przestrzeni
powietrznych pod odzieżą, mogą znacząco obniżać ciepłochronność całego zestawu
odzieży. Dlatego warto pogłębić wiedzę w zakresie powstających wielkości przestrzeni
powietrznych przy zastosowaniu różnych rozmiarów odzieży.
Celem pracy było opracowanie metody badania powstałych przestrzeni
powietrznych pod odzieżą za pomocą technik skanowania 3D, która zapewnia
skuteczny sposób ich wizualizacji i kwantyfikacji. Pozwoli to na dokładne określenie
wpływu dopasowania odzieży ochronnej na ciepłochronność zestawu odzieży.
Poruszany w projekcie problem ma za zadanie uzmysłowić ważność odpowiedniego
dopasowania odzieży ochronnej do pracownika, w celu jak najskuteczniejszej
ochrony przed czynnikami zewnętrznymi.
Publikacja opracowana na podstawie wyników V etapu programu wieloletniego
„Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2021-2022
w zakresie zadań służb państwowych ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy
i Technologii. Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy –
Państwowy Instytut Badawczy.

Obligatoryjnie i fakultatywnie beztlenowe bakterie
jako alternatywna metoda w leczeniu i prewencji chorób
nowotworowych: strategia i zastosowania kliniczne
Mateusz Drożdż, m.drozdz@fu-berlin.de, Wydział Biologii, Chemii i Farmacji, Wolny
Uniwersytet Berliński, Berlin, Niemcy; Sebastian Makuch, sebastian.mk21@gmail.com, Zakład
Patomorfologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław, Polska

Konwencjonalne terapie, tj. chemioterapia i radioterapia stanowią „złoty
standard” w leczeniu chorób nowotworowych. Jednakże, skutki uboczne oraz
toksyczność tych terapii ugruntowują potrzebę odkrycia alternatywnych metod
leczenia nowotworów. Obiecującą strategią jest wykorzystanie bakterii w leczeniu
nowotworów, ze względu na ich unikalne właściwości, tj. wnikanie do mikrośrodowiska guza, obecność toksyn bakteryjnych i enzymów zewnątrzkomórkowych,
łatwość modyfikacji genetycznych bakterii i ich eliminacji przez antybiotyki.
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Na podstawie analizy dotychczasowej literatury przedstawiono systemy oparte
na wykorzystaniu mikroorganizmów w selektywnym transporcie leków do komórek
nowotworowych (np. poprzez bakterioboty, nanofotouczulacze). Ze względu na
zróżnicowany poziom tlenu w okolicy guza udowodniono, że niektóre bakterie, tj.
Clostridium sp., Bifidobacterium sp., Salmonella sp., Listeria monocytogenes, Corynebacterium diphteriae i Pseudomonas sp. wykazują obiecujące działanie prewencyjne,
jak i terapeutyczne.
Pomimo, iż terapia przeciwnowotworowa z zastosowaniem mikroorganizów jest
wciąż w fazie eksperymentalnej i nie przyniosła dotychczas oczekiwanych rezultatów
na poziomie badań klinicznych, strategia ta wydaje się być obiecująca. Niezbędne
są dalsze badania w kierunku celowanej terapii nowotworowej z użyciem bakterii
obligatoryjnie lub fakultatywnie beztlenowych, aby zwiększyć szanse pacjentów
w walce z chorobami nowotworowymi.

Ocena przydatności diagnostycznej cytokiny M-CSF
jako nowego markera raka jajnika
Barbara Mroczko, barbara.mroczko@umb.edu.pl, Zakład Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Diagnostyki Biochemicznej,
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Elżbieta Pawluczuk, elzbieta.pawluczuk16@wp.pl,
Zakład Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
Marta Łukaszewicz-Zając, marta.lukaszewicz-zajac@umb.edu.pl, Zakład Diagnostyki
Biochemicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Celem badań była ocena stężeń oraz przydatności diagnostycznej M-CSF u pacjentek
z rakiem jajnika oraz porównanie ich z markerami raka jajnika (CA 125 i HE-4).
Badaniami objęto 50 pacjentek z rakiem jajnika oraz 30 zdrowych kobiet i 30
chorych z torbielami jajnika. Oznaczenia M-CSF wykonano metodą ELISA, markery –
metodą CMIA. Analizę statystyczną wykonano testem U-Mann-Whitney. Określono
przydatność diagnostyczną w oparciu u czułość i swoistość diagnostyczną, dodatnią
(PPV) i ujemną (NPV) wartość predykcyjną oraz moc diagnostyczną (funkcja ROC –
AUC).
Zaobserwowano znamiennie wyższe stężenie M-CSF oraz markerów u chorych
na raka jajnika w porównaniu do zmian łagodnych i osób zdrowych. Wykazano
istotnie wyższe stężenie M-CSF oraz CA 125 u chorych ze zmianami łagodnymi
w porównaniu do osób zdrowych. M-CSF, podobnie jak CA 125, wykazał wysokie
wartości swoistości diagnostycznej (po 92%). Czułość diagnostyczna M-CSF, PPV
i NPV oraz pole pod krzywą ROC (AUC) były wyższe w porównaniu do AUC dla CA
125 i HE-4. Czułość diagnostyczna, PPV, NPV oraz AUC wyraźnie wzrastały przy
łącznej analizie wszystkich parametrów (92%, 83%, 0,9244).
Otrzymane wyniki sugerują możliwość wykorzystania M-CSF w diagnostyce raka
jajnika, zwłaszcza w łącznej analizie z CA 125 i HE-4.
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Ocena przydatności płynu mózgowo-rdzeniowego do badań
toksykologiczno-sądowych na zawartość alkoholu etylowego
Paulina Wachholz, paulina.wachholz@gmail.com, Katedra i Zakład Farmakologii, Wydział Nauk
Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.farmzabrze.sum.edu.pl;
Laboratorium Toksykologiczne Toxlab Sp. z o.o. w Katowicach, www.toxlab.pl; Rafał
Skowronek, rskowronek@sum.edu.pl, Katedra i Zakład Medycyny Sądowej i Toksykologii
Sądowo-Lekarskiej, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach, www.medycynasadowa.sum.edu.pl; Natalia Pawlas, natalia.pawlas@sum.edu.pl
; Katedra i Zakład Farmakologii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach, www.farmzabrze.sum.edu.pl

Według aktualnych zaleceń PTMSiK, podstawowymi płynami ustrojowymi wykorzystywanymi do badań toksykologicznych są krew i mocz. Dotychczasowe doniesienia
dotyczące wykorzystania płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) pobranego z kanału
rdzeniowego do badań na zawartość alkoholu etylowego post mortem opierały się
na metodzie Widmarka, która obecnie nie jest stosowana. Celem niniejszej pracy
było porównanie stężeń alkoholu we krwi i w PMR pobranym z kanału rdzeniowego, a także ocena wpływu rozcieńczenia próbki PMR na dokładność otrzymanego
wyniku. Materiał do badań stanowiły płyny ustrojowe pobrane w czasie sądowolekarskich sekcji zwłok w latach 2019-2020 przeprowadzonych na terenie Śląska
i Mazowsza. Do badań wykorzystano metodę chromatografii gazowej z detektorem
płomieniowo-jonizacyjnym i techniką analizy fazy nadpowierzchniowej (GC-FIDHeadspace). W wyniku przeprowadzonych badań zauważono korelację pomiędzy
wykazanym stężeniem alkoholu we krwi i w PMR. Ponadto ustalono, że niezależnie
od stopnia rozcieńczenia próbki, wyniki analizy alkoholu etylowego w PMR nie
różniły się od siebie statystycznie istotnie. Uzyskane dane wstępnie wskazują na
możliwość wykorzystania PMR pobranego z kanału rdzeniowego do oznaczania
alkoholu etylowego. W kolejnym etapie planowane są badania większej grupy
próbek, w celu potwierdzenia możliwości ustalania fazy alkoholemii w chwili zgonu.

Ocena wpływu jednorazowego podania ligandów
receptorów kannabinoidowych na zachowania lękowe
indukowane skopolaminą u myszy
Izabela Banaszkiewicz, izabela.banaszkiewicz@umlub.pl, Katedra i Zakład Farmakologii
z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Grażyna Biała, grazyna.biala@umlub.pl,
Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
Agnieszka Dzik, agnieszkadzik2016@gmail.com, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Marta Kruk-Słomka, marta.kruk-slomka@umlub.pl,
Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

W przebiegu choroby Alzheimera (AD) dochodzi do uszkodzenia neuronów
cholinergicznych i spadku transmisji podstawowego neuroprzekaźnika – acetylocholiny (ACh), co prowadzi do zaburzeń procesów kognitywnych, ale też zaburzeń
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lękowych czy depresyjnych. Kontrola wszystkich objawów AD wpływa w sposób
istotny na efektywność podstawowej farmakoterapii tego schorzenia, dlatego ważne
jest poszukiwanie nowych strategii leczenia AD. Duże nadzieje w tym kontekście
wiązane są endogennym układem endokannabinoiodowym (ECS).
ECS jest złożony z dwóch typów receptorów kannabinoidowych CB oraz ich
endogennych ligandów, endokannabinoidów. Biorąc pod uwagę zasadniczą rolę
układu cholinergicznego w patogenezie AD, a także istotny wpływ ECS na procesy
emocjonalne, które są zaburzone w przebiegu AD, ważne wydaje się uchwycenie
wzajemnych interakcji pomiędzy tymi układami neuroprzekaźników.
W przedstawionych doświadczeniach badano wpływ ligandów receptorów CB,
agonisty receptorów CB 1 – oleamidu (5 mg/kg) oraz agonisty receptorów CB1/CB2 –
WIN 55, 212-2 (0,25 mg/kg) na działanie lękotwórcze (anksjogenne) indukowane
antagonistą cholinergicznych receptorów muskarynowych – skopolaminą (1 mg/kg)
u myszy w teście podniesionego labiryntu krzyżowego (EPM). Podanie obydwu
ligandów receptorów CB odwracało działanie anksjogenne skopolaminy.
Powyższe badania dowodzą, iż modulacja funkcji ECS może mieć korzystny
wpływ na zaburzenia emocjonalne występujące w licznych schorzeniach, w tym
również w AD.

Ocena zagrożenia mikrobiologicznego na placach zabaw w Zielonej Górze
Justyna Mazurek-Popczyk, j.mazurek-popczyk@cm.uz.zgora.pl, Katedra Mikrobiologii i Biologii
Molekularnej, Instytut Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski; Jakub
Kostecki, J.Kostecki@iis.uz.zgora.pl, Zakład Geoinżynierii i Rekultywacji, Instytut Inżynierii
Środowiska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Zielonogórski; Katarzyna Baldy-Chudzik, k.baldy-chudzik@cm.uz.zgora.pl, Katedra Mikrobiologii
i Biologii Molekularnej, Instytut Nauk o Zdrowiu,Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski,
www.uz.zgora.pl

Bezpieczeństwo dzieci na placu zabaw wynika nie tylko z właściwie dobranych
elementów składowych architektury ale też braku zagrożenia epidemicznego
i sanitarnego. Celem badań było określenie liczby bakterii heterotroficznych oraz
obecności bakterii z grupy coli w piasku i ziemi z publicznych placów zabaw
w Zielonej Górze. Wykonano również ocenę oporności na antybiotyki wyhodowanych
izolatów. Próbki pobierano z pięciu placów zabaw przez trzy sezony. Oznaczono
ilość bakterii psychrofilnych oraz bakterii grupy coli wg norm sanitarnych. Wybrane
losowo, różowe kolonie wyrosłe na podłożu McConkey identyfikowano za pomocą
testów biochemicznych ENTEROtest24, w przypadku niejednoznacznego wyniku,
wykorzystano panel MicroScan. Wrażliwość na antybiotyki z sześciu klas oznaczono
metodą dyfuzyjno-krążkową. Wyniki: Ilość bakterii psychrofilnych kształtowała się
w zakresie od 2,12x105 CFU/g do 3,35x107 CFU/g i różniła się pomiędzy punktami
poboru. Nie zaobserwowano sezonowych zmian liczby bakterii w badanym
materiale. Bakterie z grupy coli zidentyfikowano w próbach z trzech placów zabaw,
pobranych w czerwcu i wrześniu. Spośród nich wyizolowano szczepy Escherichia
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coli, Enterobacter cloacae, Ainetobacter lwofii oraz Hafnia alvei, które najczęściej były
oporne na ampicylinę, amoksycylinę z kwasem klawulanowym i ciprofloksacynę.
Większość szczepów była wielolekooporna. Wnioski: W ziemi oraz piasku na
placach zabaw mogą być obecne bakterie pochodzenia kałowego oraz reprezentujące drobnoustroje oportunistyczne, w tym oporne na antybiotyki.

Odzież ochronna stosowana w wybranym zakładzie przetwórstwa
owocowo-warzywnego – badania wstępne (ankietowe)
Joanna Orysiak, joory@ciop.pl, Pracownia Obciążeń Termicznych, Zakład Ergonomii, Centralny
Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, www.ciop.pl; Magdalena Młynarczyk,
m.mlynarczyk@ciop.pl, Pracownia Obciążeń Termicznych, Zakład Ergonomii, Centralny Instytut
Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, www.ciop.pl

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (2021) środowisko zimne definiowane jest jako warunki środowiska termicznego, dla których
temperatura powietrza wynosi poniżej 10°C. Według danych GUS, w 2019 r. 9358
pracowników było narażonych na pracę w warunkach mikroklimatu zimnego, w tym
ponad 30% osób pracowało przy produkcji artykułów spożywczych i napojów.
Celem pracy była analiza stosowanej wśród mężczyzn odzieży ochronnej na
stanowiskach pracy w temperaturze -1°C ÷ 4°C (±1°C), w zakładach przetwórstwa
owocowo-warzywnego (ZPO-W). Wyniki badań ankietowych wykazały, że wszyscy
pracownicy zakładali ubranie ocieplane (kurtkę i spodnie) oraz podkoszulki z krótkim
rękawem, natomiast ponad 70% badanych zakładało dodatkowe elementy garderoby.
Na podstawie wyników badań przedstawiono „rzeczywistą” ochronę pracownika.
Poruszany temat ma uzmysłowić problem stosowanej pod odzieżą ciepłochronną
bielizny czy dodatkowych elementów garderoby.
Publikacja opracowana na podstawie wyników V etapu programu wieloletniego
„Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2021-2022
w zakresie zadań służb państwowych ze środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy
i Technologii. Koordynator Programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy –
Państwowy Instytut Badawczy.

Pasożyty wewnętrzne czy obłęd pasożytniczy? –
przegląd literatury na temat zespołu Ekboma
Adrianna Biecka, adriannabiecka@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze
Epidemiologii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny; Mikołaj
Wyrzykowski, mikolaj.a.wyrzykowski@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze
Epidemiologii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny

Celem poniższej pracy jest przybliżenie jednostki chorobowej opisywanej
w literaturze jako zespół Ekboma lub obłęd pasożytniczy. Jest to choroba rzadka,
z problematyczną do określenia epidemiologią, ze względu na spore trudności
diagnostyczne, wynikające z niejednoznacznego obrazu klinicznego i ograniczonej
260

XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

liczby pacjentów zgłaszających się do lekarzy. W literaturze można spotkać się
z opiniami, że zaburzenie to dotyka około 1 promila populacji.
W większości na zespół ten cierpią samotne kobiety w starszym wieku, słabo
wykształcone i o niskim statusie majątkowym. Zespół Ekboma występuje we
wszystkich społecznościach, niezależnie od rasy i często jest skutkiem organicznego
uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego czy nadużywania metamfetaminy.
Najczęstszymi objawami zgłaszanymi przez pacjentów są poruszające się pod skórą
insekty czy „maleńkie zwierzątka”, wyjaśniają oni również jak się rozmnażają,
przemieszczają i wychodzą przez skórę.
W niniejszej pracy dokonano przeglądu dostępnego piśmiennictwa w celu
zwiększenia świadomości na temat symptomologii, diagnostyki i leczenia zespołu
Ekboma, oraz konieczności szerszego informowania o istnieniu tej psychopatologii
lekarzy wszystkich specjalności i całego personelu medycznego.

Polimorfizm SNP w obrębie onkogenów E6, E7 wirusa HPV-16
u kobiet z województwa lubuskiego
Aleksandra Kożańska, a.kozanska@onet.eu, Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet
Zielonogórski, www.uz.zgora.pl, Katarzyna Baldy-Chudzik, k.baldy-chudzik@cm.uz.zgora.pl,
Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej, Instytut Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum,
Uniwersytet Zielonogórski, www.uz.zgora.pl

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) to jeden z najpowszechniej występujących
patogenów przenoszonych drogą płciową. Przetrwała infekcja onkogennymi typami
wirusa (m.in. HPV-16) jest czynnikiem etiologicznym nowotworu szyjki macicy.
Ekspresja onkoprotein E6 i E7 prowadzi do deregulacji środowiska endogennego
komórki gospodarza i transformacji nowotworowej. Różne warianty wirusa HPV-16
wykazują zróżnicowany potencjał onkogenny, związany ze zmiennością w obrębie
sekwencji genów E6 i E7. Jednym z najczęściej wykrywanych polimorfizmów SNP
w obrębie E6 jest T350G. Jego obecność w genomie wirusa może być związana
z większym ryzykiem rozwoju nowotworu. Celem pracy była analiza zróżnicowania
genetycznego w obrębie sekwencji onkogenów E6 i E7 HPV-16. Materiał do badań
stanowiło 29 prób (19 infekcji pojedynczych i 10 koinfekcji kilkoma typami wirusa
HPV). Zamplifikowane fragmenty regionów E6 i E7 sekwencjonowano metodą Sangera.
Obecność polimorfizmów SNP wykazano w 90% badanych prób. Stwierdzono
występowanie ośmiu polimorfizmów SNP w regionie E6 oraz jednego w regionie E7
HPV-16. Najczęściej identyfikowano zmianę T350G (65,5% prób). Analiza filogenetyczna w odniesieniu do wariantów referencyjnych wirusa HPV-16 wskazuje na
europejskie pochodzenie analizowanych izolatów. Uzyskane wyniki sugerują potencjalnie zwiększone ryzyko rozwoju nowotworu szyjki macicy u badanych kobiet.
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Porównanie wpływu pojedynczej i podwójnej transplantacji płuc
na echokardiograficzne parametry pracy serca
Wiktoria Smyła, wiktoriasmyla@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Transplantologii Płuc,
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny, https://www.sccs.pl/

Przedniotem pracy było porównanie wpływu pojedynczej (SLT) i podwójnej
transplantacji płuc (DLT) na echokardiograficzne parametry serca.
Przeprowadzono retrospektywne badanie 95 pacjentów, którzy przeszli transplantację płuc (LTx) w Śląskim Centrum Chorób Serca pomiędzy grudniem 2012
roku a grudniem 2019 roku. Główne przyczyny transplantacji to przewlekła obturacyjna
choroba płuc (26,27%), idiopatyczne nadciśnienie płucne (19%) oraz idiopatyczne
włóknienie płuc (16%).
Lewokomorowa frakcja wyrzutowa wśród pacjentów po SLT wyniosła 41,2%
a wskaźnik zmiany pola prawej komory 34,68%; wśród pacjentów po DLT parametry te
wyniosły odpowiednio 35,7% oraz 41,49%. Pomiar prawokomorowego ciśnienia
skurczowego był możliwy u 45% pacjentów i wyniósł u biorców po SLT 43,56 mmHg
a u pacjentów po DLT 41,6 mmHg. Objętość prawego przedsionka u biorców po SLT
wyniosła 26,37 cm2 a po DLT 21 cm2.
Większość porównywanych echokardiograficznych parametrów serca wykazuje
lepsze wyniki w grupie pacjentów po DLT niż po SLT. Zauważalne jest również duże
zróżnicowanie tychże wyników w zależności od podstawowej choroby biorcy.

Praca w pozycji siedzącej i stojącej jako czynnik
sprzyjający występowaniu objawów niewydolności żylnej –
wyniki badan własnych
Elżbieta Łastowiecka-Moras, ellas@ciop.pl, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy
Instytut Badawczy, www.ciop.pl

Praca w pozycji stojącej lub siedzącej jest jednym z czynników ryzyka rozwoju
przewlekłej niewydolności żylnej (PNŻ). Celem badań była ocena częstości
występowania objawów PNŻ wśród osób pracujących co najmniej 4 godziny dziennie
w pozycji stojącej lub siedzącej oraz określenie jakie czynniki zawodowe i pozazawodowe mają wpływ na rozwój choroby
Badania miały charakter kwestionariuszowy oraz lekarski. Badanie ankietowe
zrealizowano techniką wywiadu bezpośredniego PAPI w grupie 500 osób, natomiast
lekarskie u losowo wybranych 100 osób spośród uczestników badania ankietowego.
W badaniu ankietowym uczestniczyło 238 mężczyzn i 262 kobiety ze średnią wieku
40 lat i średnim stażem pracy 17 lat. Pracę siedzącą wykonywało 42,4% osób
a stojącą – pozostałe 57,6%. Cechy PNŻ stwierdzono w przypadku 73 osób, w tym
u 51 osób wykonujących pracę stojącą (69,8%) i u 22 wykonujących pracę siedzącą
(30,2%). Wykazano istotny statystycznie związek pomiędzy czynnikami zawodowymi
takimi jak długotrwała praca w pozycji siedzącej, w tym praca przy komputerze,
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praca w pozycji wymuszonej, szybkie tempo pracy, podnoszenie i/lub przenoszenie
ładunków, praca związana z wykorzystywaniem siły mięśni nóg a występowaniem
objawów PNŻ.
Osoby pracujące przez większość czasu pracy w pozycji stojącej lub siedzącej
powinni być poinformowane o ryzyku rozwoju przewlekłej niewydolności żylnej
i możliwych działaniach zapobiegawczych.

Probiotyki – wpływ na mięso
Sylwia Maciak, s.maciak@ibwch.lodz.pl, Zespół Celulozownictwa i Biotechnologii, Sieć
Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, www.ibwch.lodz.pl;
Marzena Dymel, mikrobiologia@ibwch.lodz.pl, Laboratorium Biodegradacji i Analiz
Mikrobiologicznych, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych,
www.ibwch.lodz.pl; Krystyna Guzińska, mikrobiologia@ibwch.lodz.pl, Laboratorium Biodegradacji i Analiz Mikrobiologicznych, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów
i Włókien Chemicznych, www.ibwch.lodz.pl; Justyna Wietecha, j.wietecha@ibwch.lodz.pl,
Zespół Celulozownictwa i Biotechnologii, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów
i Włókien Chemicznych, www.ibwch.lodz.pl; Dorota Kaźmierczak, d.kazmierczak@ibwch.lodz.pl;
Laboratorium Biodegradacji i Analiz Mikrobiologicznych, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut
Biopolimerów i Włókien Chemicznych, www.ibwch.lodz.pl

Probiotyki to żywe mikroorganizmy, które dostarczone do organizmu w odpowiedniej ilości wpływają korzystnie na zdrowie gospodarza. Probiotyczne bakterie
kwasu mlekowego wzbudzają szczególne zainteresowanie jako wartościowy
dodatek do żywności. Żywność, w tym mięso charakteryzuje się względnie niską
trwałością z tendencją do zepsucia mikrobiologicznego. Mięso zawiera składniki
odżywcze, które stanowią odpowiednie podłoże do wzrostu i rozwoju różnych
mikroorganizmów. Rozwój różnego rodzaju drobnoustrojów w mięsie m.in. podczas
jego przechowywania powoduje pogorszenie jego jakości, a następnie całkowite
jego zepsucie. Dane literaturowe dowiodły, że wykorzystanie właściwych kultur
drobnoustrojów kwasu mlekowego może przyczynić się do poprawy właściwości
sensorycznych produktów żywnościowych, w tym mięsnych i wydłużyć ich trwałość
oraz stanowić ochronę przed rozwojem szkodliwych mikroorganizmów.
Celem badań było sprawdzenie działania wybranych bakterii kwasu mlekowego
na jakość mięsa. Badania polegały na sprawdzeniu zdolności przeżycia bakterii
probiotycznych w temperaturze przechowywania mięsa, sprawdzeniu właściwości
antagonistycznych wybranych szczepów probiotycznych pochodzących z hodowli
laboratoryjnej w stosunku do bakterii chorobotwórczych, oznaczeniu ogólnej liczby
drobnoustrojów z wyciągu z mięsa po kontakcie z bakteriami probiotycznymi oraz
sprawdzeniu jakości sensorycznej mięsa po przechowywaniu go w obecności
bakterii probiotycznych.
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Przydatność diagnostyczna oznaczania stężeń chemokiny CXCL8
u chorych na raka żołądka
Elżbieta Pawluczuk, elzbieta.pawluczuk16@wp.pl, elzbieta.pawluczuk@umb.edu.pl, Zakład
Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Agnieszka
Kulczyńska-Przybik, agnieszka.kulczynska-przybik@umb.edu.pl, Zakład Diagnostyki Chorób
Neurozwyrodnieniowych; Marta Łukaszewicz-Zając, marta.lukaszewicz-zajac@umb.edu.pl,
Zakład Diagnostyki Biochemicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Rak żołądka jest bardzo częstą przyczyną zgonów nowotworowych. Poszukuje
się markerów do wczesnej diagnostyki.
Celem było określenie przydatności oznaczania stężeń chemokiny CXCL8
w diagnostyce w porównaniu do klasycznych markerów nowotworowych: antygenu
karcyno-embrionalnego (CEA), antygenu nowotworowego 19-9 (CA19-9); i białka
C-reaktywnego (CRP). Określono zależność między stężeniami CXCL8 a stadium
zaawansowania klinicznego raka i przydatność diagnostyczną stężeń CXCL8, CEA,
CA 19-9 i CRP.
Grupę badaną stanowiło 30 osób z rakiem żołądka, (podzielono ją ze względu na
stopień zaawansowania nowotworu: I+II, III, IV). Grupę kontrolną 20 osób zdrowych.
Stężenia CXCL8 oznaczono metodą immunoenzymatyczną, CEA i CA19-9 metodą
chemiluminescencyjną, a CRP metodą turbidymetryczną.
Stężenia CXCL8 były znamiennie statystycznie wyższe w surowicy chorych na
raka żołądka w porównaniu do grupy kontrolnej (p < 0,001), podobne zależności
wykazano w oznaczeniach stężeń CA19-9 (p = 0,003) i CRP (p < 0,001). Stężenia CXCL8
były wyższe u chorych w bardziej zaawansowanym stadium niż we wczesnym
stadium choroby. Odsetek podwyższonych stężeń CXCL8 (73%) był wyższy
w porównaniu do CEA (23%) oraz wzrastał przy łącznym oznaczaniu z CA19-9 i CRP
oraz CRP (90%). Najwyższą czułość diagnostyczną wykazano dla łącznej analizy
CXCL8 z CA19-9 (93%).
Badania sugerują potencjalne znaczenie CXCL8 w diagnostyce chorych na raka
żołądka, zwłaszcza przy oznaczeniu z CA19-9.

Przydatność VEGF w diagnostyce chorych na raka jajnika
Magdalena Chlabicz, chlabicz.m@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe, Zakład Medycyny
Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Paweł
Ławicki, pawellawicki04@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe, Zakład Medycyny Populacyjnej
i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Joanna Motyka,
joanna.motyka@umb.edu.pl; doktorantka, Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji
Chorób Cywilizacyjnych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Małgorzata Chlabicz,
malgorzata.chlabicz@umb.edu.pl; Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Paweł Sowa, pawel.sowa@umb.edu.pl, Zakład
Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
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Cytokina VEGF wydzielana jest przez komórki różnych nowotworów i odgrywa
istotną rolę w patogenezie procesu nowotworowego, zwłaszcza w procesie
neowaskularyzacji guza i tym samym w tworzeniu przerzutów.
Celem badań była ocena stężeń oraz przydatności diagnostycznej VEGF u pacjentek
z rakiem jajnika oraz ich porównanie z markerami rutynowo oznaczanymi
w diagnostyce tego nowotworu, tj. z CA 125 i HE-4
Badaniami objęto 50 pacjentek z rakiem nabłonkowym jajnika oraz 30 chorych
ze zmianami łagodnymi jajnika (torbiele) oraz 30 zdrowych kobiet. Oznaczenia
w osoczu VEGF wykonano metodą ELISA, CA 125 i HE-4 – CMIA. Analizę statystyczną
wykonano w oparciu o test nieparametryczny U-Mann-Whitney. Przydatność diagnostyczną określono w oparciu o czułość i swoistość diagnostyczną, dodatnią i ujemną
wartość predykcyjną (PPV, NPV) i moc diagnostyczną badań (funkcja ROC – AUC).
Wykazano znamiennie wyższe stężenie VEGF oraz markerów porównawczych
u chorych na raka jajnika. VEGF, podobnie jak CA 125, wykazał wysokie wartości
swoistości diagnostycznej. Czułość diagnostyczna VEGF (64%), PPV (89%), NPV (54%)
oraz pole pod krzywą ROC (AUC) (0,8144) były wyższe w porównaniu do wartości
CA 125 i HE-4. Czułość diagnostyczna, NPV oraz moc diagnostyczna badań (AUC)
wyraźnie wzrastały przy łącznej analizie badanych parametrów (84%, 78%, 0,9024).
Wyniki sugerują możliwość wykorzystania VEGF w diagnostyce raka jajnika,
zwłaszcza w łącznej analizie z CA 125 i HE-4.

Synteza i ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej nowych
pochodnych 1-(3-trifluorometylenofenylo)-4-podstawionego
tiosemikarbazydu
Patryk Lasek, lasekpatryk2@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Chemii
Organicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, http://www.umlub.pl;
Monika Wujec, monikawujec@umlub.pl, Katedra i Zakład Chemii Organicznej, Wydział
Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. http://www.umlub.pl; Urszula Kosikowska,
urszula.kosikowska@umlub.pl, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Wydział
Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. http://www.umlub.pl

Na przestrzeni 90 lat wprowadzono do lecznictwa ponad 200 nowych leków,
stosowanych w chorobach infekcyjnych. Wydaje się, że to liczba wystarczająca,
a jednak bakterie przechytrzyły człowieka, wytwarzając mechanizmy oporności.
Zawinił również człowiek, nieodpowiednio stosując antybiotyki. Wobec powyższego
laboratoria na całym świecie wciąż pracują nad poszukiwaniem nowych skutecznych chemoterapeutyków.
W Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej od wielu lat prowadzone są badania
nad poszukiwaniem nowych struktur o znaczącej aktywności przeciwdrobnoustrojowej. Jedną z obiecujących grup związków są pochodne tiosemikarbazydu.
Celem prezentowanych badań była synteza nowych pochodnych tiosemikarbazydu oraz ocena ich aktywności przeciwdrobnoustrojowej. Związki zostały
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otrzymane na drodze dwuetapowej syntezy. Struktura wszystkich otrzymanych
pochodnych została potwierdzona metodą 1H NMR oraz IR.
Otrzymane nowe pochodne 1-(3-trifluorometylofenylo)-4-podstawione tiosemikarbazydu zostały zbadane pod kątem ich aktywności przeciwdrobnoustrojowej
w warunkach in vitro wobec szczepów bakterii Gram dodatnich oraz Gram ujemnych.
Największą aktywność wykazały pochodne tiosemikarbazydu posiadające atom
fluorowca w pierścieniu fenylowym.

Wpływ promieniowania jonizującego na właściwości
fizykochemiczne chlorowodorku minocykliny
Katarzyna Dominiak, dominiak.kasia27@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Analiza Leków
i Kosmetyków, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, www.ump.edu.pl;
Julia Bartkiewicz, juliabartkiewicz11@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Analiza Leków
i Kosmetyków, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, www.ump.edu.pl;
Maciej Stawny, mstawny@ump.edu.pl, Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej, Uniwersytet
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, www.ump.edu.pl.

Sterylizacja radiacyjna jest jedną z metod wyjaławiania leków, którą rekomendują farmakopee na całym świecie. Szacuje się, że aż 80-90% substancji
leczniczych może być wyjaławianych tą metodą. W dostępnym piśmiennictwie nie
znaleziono informacji na temat trwałości radiochemicznej chlorowodorku minocykliny, dlatego postanowiono zbadać jej odporność na promieniowanie jonizujące
w postaci wiązki wysokoenergetycznych elektronów z akceleratora w dawkach 25
kGy (standardowa dawka sterylizująca) oraz wyższych. Wyższe dawki promieniowania 50-400 kGy zastosowano, w celu uchwycenia wszystkich zmian fizykochemicznych zachodzących w badanej substancji w wyniku radiodegradacji.
Wykonano pomiary parametrów chlorowodorku minocykliny przed i po napromieniowaniu, takich jak: postać, barwa, rozpuszczalność, temperatura topnienia.
Następnie poddano próbki analizie rentgenograficznej (XRD), spektrofotometrycznej
w podczerwieni (FT-IR) i nadfiolecie, a także badaniu czystości metodami chromatograficznymi (TLC, HPLC).
Stwierdzono, że promieniowanie jonizujące wpływa na właściwości fizykochemiczne chlorowodorku minocykliny, jednakże zastosowanie standardowej dawki
sterylizacyjnej nie powoduje rozkładu związku, dlatego też jest możliwe zastosowanie wiązki wysokoenergetycznych elektronów do wyjaławiania tej substancji
leczniczej w fazie stałej.
Badania były finansowane z funduszu Studenckich Badań Naukowych UMP nr
4127/2020.
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Wykorzystanie znormalizowanej przestrzeni barw CIELAB do pomiaru
różnic koloru w ocenie stabilności iniekcji z histydynianem miedzi
Piotr M. Dwiecki, p.dwiecki@ziololek.pl, Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej, Uniwersytet
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, www.ump.edu.pl; Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o., www.ziololek.pl; Katarzyna B. Wróblewska,
kzajac@ump.edu.pl, Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku, Uniwersytet Medyczny im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, www.ump.edu.pl; Izabela Muszalska-Kolos,
imuszalsk@ump.edu.pl; Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, www. ump.edu.pl

Histydyna charakteryzuje się obecnością aż trzech potencjalnych miejsc
wiązania metali i jest w stanie związać nawet trzy atomy miedzi. O składzie
powstającego w roztworze wodnym kompleksu decyduje stosunek stechiometryczny
jonów miedzi i L-histydyny, pH roztworu oraz temperatura. Roztwór histydynianumiedzi Cu(His)2 jest przygotowywany w szpitalnych pracowniach leku recepturowego dla pacjentów z chorobą Menkesa. Zmiany organoleptyczne obserwowane
w roztworach iniekcyjnych, tzn. zmiana barwy wykluczają iniekcje z użycia,
ponieważ świadczą o zachodzących reakcjach utleniania tlenem.
Cel: Określenie możliwości zastosowania techniki pomiaru przestrzeni kolorów
CIELAB do nieinwazyjnego określenia stabilności i przydatności iniekcji do użycia.
Przestrzeń CIELAB wyraża barwę poprzez trzy wartości: L* (percepcja jasności)
oraz a* i b* dla czterech unikalnych kolorów: czerwonego, zielonego, niebieskiego
i żółtego.
Metody: Pomiarów barwy dokonano bezpośrednio we fiolkach poj. 2 ml przy
użyciu kolorymetru (NH 310 Portable Colorimeter, Sheenzhen ThreeNH Technology
Co., Ltd, Chiny). Iniekcje przechowywano w warunkach kontrolowanych bez
dostępu światła (temp. 40oC, wilgotność względna 75% RH). Wyznaczono różnice
obserwowanej barwy () oraz tzw. współrzędne biegunowe C* (nasycenie
względne) i h° (kąt odcienia na kole kolorów CIELAB).
Wnioski: Za stabilne można uznać iniekcje, dla których  ≤ 3,0 oraz h° uległ
zmianie nie większej niż o 10% względem wartości początkowej.

Zastosowanie bielizny szpitalnej i odzieży medycznej o właściwościach
przeciwdrobnoustrojowych w kontroli zakażeń szpitalnych
Łukasz Rajski, l.rajski@eko-styl.eu, Eko-Styl Rental Sp.z o.o., Sp.k., www.eko-styl.eu;
Anna Malm, anna.malm@umlub.pl, Katerda i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl

Celem przeprowadzonych badań było wyznaczenie optymalnych parametrów
procesowych umożliwiających nadanie asortymentowi szpitalnemu właściwości
przeciwdrobnoustrojowych z możliwością ich odnawiania w dowolnym cyklu prania
oraz określenie wpływu zastosowania ww. asortymentu na częstość występowania
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wybranych zakażeń szpitalnych oraz patogenów alarmowych na oddziałach
chirurgicznych.
Optymalne parametry procesowe określono na podstawie uzyskanych stężeń
Ag/Cu na powierzchni apreturowanych tkanin, które zahamowały wzrost referencyjnych szczepów drobnoustrojów w min. 90%. Do oznaczenia stężenia metali
zastosowano metodę spektrometrii absorpcji atomowej. Aktywność antybakteryjną
tkanin określono wg dwóch norm PN-EN ISO 20645 oraz PN-EN ISO 20743.
W badaniach, które uzyskały zgodę Komisji Bioetycznej UM w Lublinie, wzięło
udział ogółem 2985 pacjentów. Prowadzono je w dwóch etapach: kontrolnym, gdzie
na oddziałach zastosowano tzw. asortyment tradycyjny oraz badawczym, podczas
którego wprowadzono bieliznę szpitalną i odzież medyczną o właściwościach
przeciwdrobnoustrojowych. Oceniano występowanie wybranych zakażeń szpitalnych
oraz patogenów alarmowych.
W oparciu o wyniki uzyskane w ramach optymalizacji parametrów procesowych,
do badań wytypowano tkaniny impregnowane roztworem Ag/Cu. Wykazano, że
zastosowanie asortymentu o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych wpłynęło
na spadek częstości występowania zakażeń szpitalnych ogółem oraz metycylinoopornych gronkowców złocistych.
Badania były współfinansowane w ramach projektu „Innowacyjna technologia
uszlachetniania tkanin o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych” No.
POIR.01.01.01-00-0637/17

Zmienność stopnia fukozylacji immunoglobuliny G
w surowicach kobiet z endometriozą
Katarzyna Sołkiewicz, katarzyna.solkiewicz@umed.wroc.pl, Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu; Hubert Krotkiewski, hubert.krotkiewski@hirszfeld.pl, Instytut Immunologii
i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu; Marcin Jędryka,
marcin.jedryka@umed.wroc.pl, Klinika Onkologii, Klinika Ginekologii Onkologicznej, Wydział
Lekarski Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Klinika Ginekologii Onkologicznej, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, Ewa Kratz, ewa.kratz@umed.wroc.pl, Katedra
Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Endometrioza to pozamaciczny rozrost komórek nabłonka gruczołowego i zrębu
endometrium o podłożu zapalnym.
Cel pracy byłs analiza profilu i stopnia fukozylacji surowiczej IgG u pacjentek
z zaawansowaną endometriozą oraz u kobiet zdrowych, w kontekście oceny jej
potencjalnej przydatności w diagnostyce zaawansowanej endometriozy.
Materiałem do badań były surowice: pacjentek z endometriozą (E, n = 45) i kobiet
zdrowych (C, n = 19). Profil i stopień fukozylacji IgG oceniono na podstawie względnej
reaktywności glikanów IgG ze specyficznymi biotynylowanymi lektynami (AAL,
LTA, LCA) w zmodyfikowanym półilościowym teście fazy stałej lektyno-ELISA.
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Wykazano istnienie istotnych różnic we względnej reaktywności surowiczej IgG
z lektynami między badanymi grupami (p < 0,005). Względna reaktywność glikanów
IgG z LCA i LTA była istotnie wyższa w grupie E niż w C (p < 0,005). Wykazano
także istotnie wyższą względną reaktywność IgG z ALL w grupie C (p < 0,005) niż
w grupie E.
Funkcje efektorowe IgG są kontrolowane przez N-glikozylację, a zmieniona
glikozylacja może przyczyniać się do rozregulowania odporności w przewlekłych
chorobach zapalnych, do których można zaliczyć endometriozę. Uzyskane różnice
w profilu i stopniu fukozylacji surowiczej IgG między grupą E a grupą C wskazują,
że analiza fukozylacji IgG może być brana pod uwagę jako dodatkowy marker
pozwalający na lepszą charakterystykę choroby, a wykazana ekspresja nietypowo
dla IgG przyłączonej fukozy stanowi dodatkowy aspekt poznawczy.

Znaczenie cząsteczek mikroRNA jako biomarkerów
w chłoniaku rozlanym z dużych komórek B
Joanna Miśkiewicz, d201010@365.sum.edu.pl, Szkoła Doktorska Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, Zakład Biologii Molekularnej Katedry Biologii Molekularnej, Wydział
Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, www.biolmol.sum.edu.pl, www.sum.edu.pl;
Joanna Gola,
jgola@sum.edu.pl, Zakład Biologii Molekularnej Katedry Biologii Molekularnej, Wydział
Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
www.biolmol.sum.edu.pl, www.sum.edu.pl

Chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL) to grupa nowotworów wywodząca się z obwodowych, dojrzałych limfocytów B. Etiopatogeneza DLBCL jest
powiązana, m.in. z: chorobami autoimmunizacyjnymi, WZW typu C, zakażeniem
HIV, nabytymi i wrodzonymi zaburzeniami immunologicznymi, a także immunosupresją. Szczególną rolę w rozwoju DLBCL odgrywa niestabilność genetyczna
związana z zaburzeniem ekspresji onkogenów i utratą funkcji genów supresorowych.
W związku z szeregiem nieprawidłowości genetycznych zwrócono uwagę na
rolę zmian w ekspresji krótkich, jednoniciowych, niekodujących cząsteczek mikroRNA.
Do chwili obecnej zidentyfikowano wiele cząsteczek mikroRNA charakterystycznych dla DLBCL, w tym m.in.: miR-155, miR-146a, miR-146b, miR-21, miR-28,
miR-34a, miR-221, miR-222, miR-27b, miR-15a miR-224. Wykazano, że cząsteczki
mikroRNA mogą wpływać na regulację procesu apoptozy, proliferacji i różnicowania komórek.
Zrozumienie mechanizmów regulacji ekspresji i funkcji cząsteczek mikroRNA w
DLBCL pozwoli na wytypowanie potencjalnych biomarkerów użytecznych
w diagnostyce i przyczyni się do rozwoju wiedzy dotyczącej patogenezy omawianego
chłoniaka. Ponadto, mikroRNA stanowią nadzieję na zoptymalizowanie schematów
terapeutycznych pacjentów chorych na DLBCL, a także mogą stanowić czułe
wskaźniki predykcyjne i rokownicze.
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Znaczenie receptora interleukiny 8 (CXCR2)
w diagnostyce chorych na raka żołądka
Barbara Mroczko, barbara.mroczko@umb.edu.pl, Zakład Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Diagnostyki Biochemicznej, Uniwersytet
Medyczny w Białymstoku; Elżbieta Pawluczuk, elzbieta.pawluczuk16@wp.pl, Zakład
Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Marta
Łukaszewicz-Zając, marta.lukaszewicz-zajac@umb.edu.pl, Zakład Diagnostyki Biochemicznej,
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Chemokiny należą do rodziny niskocząsteczkowych białek, które wykazują
właściwości chemotaktyczne. Białka te działają poprzez specyficzne receptory,
związane z białkami G. Chemokiny i ich receptory uczestniczą zarówno w procesach
fizjologicznych, jak i patologicznych. Sugeruje się potencjalne znaczenie tych
białek w rozwoju chorób nowotworowych, w tym raka żołądka.
Celem pracy była ocena przydatności diagnostycznej oznaczeń stężeń CXCR2
w surowicy chorych na raka żołądka w porównaniu do klasycznych markerów
nowotworowych, czyli antygenu karcyno-embrionalnego (CEA), antygenu nowotworowego 19-9 (CA 19-9) oraz markera stanu zapalnego (białka C-reaktywnego –
CRP). Określono również zależność między stężeniami CXCR2 a stopniem zaawansowania guza. Przydatność diagnostyczna oznaczeń stężeń analizowanych białek
została oceniona poprzez wyliczenie wskaźników diagnostycznych.
Badanie przeprowadzono w surowicy 30 chorych na raka żołądka oraz w grupie
kontrolnej 20 zdrowych osób. Grupę badaną podzielono ze względu na stopień
zaawansowania nowotworu (I+II, III, IV). Stężenia CXCR2 oznaczono przy użyciu
metody immunoenzymatycznej ELISA, stężenia CEA i CA 19-9 przy użyciu metody
chemiluminescencyjnej CMIA, zaś stężenia CRP z wykorzystaniem metody
turbidymetrycznej.
Stężenia CXCR2 w surowicy chorych na raka żołądka były istotnie wyższe
w porównaniu do grupy kontrolnej osób zdrowych (p < 0,001), podobnie jak
stężenia CA 19-9 (p = 0,003) i CRP (p < 0,001). Ponadto stężenia CXCR2 były wyższe
w zaawansowanym stadium raka żołądka w porównaniu do stężeń uzyskanych
w stopniu I+II. Czułość diagnostyczna oznaczeń stężeń CXCR2 (70%) była wyższa
niż CEA (23%), przy czym najwyższą czułość diagnostyczną wykazano dla łącznej
analizy CXCR2 z CA 19-9 (87%) oraz CXCR2 z CRP (87%).
Otrzymane wyniki wskazują na potencjalną przydatność diagnostyczną
oznaczeń stężeń CXCR2 u chorych na raka żołądka, szczególnie przy łącznym
oznaczeniu z uznanym markerem nowotworowym – CA 19-9.
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OBSZAR NAUK PRZYRODNICZYCH
Biotransformacje z wykorzystaniem sinic –
enancjoselektywna hydroliza octanu 1-(R,S)-fenyloetanolu
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

Cyjanobakterie są interesującymi mikroorganizmami ze względu na możliwość
zastosowania całych komórek jako biokatalizatorów w procesach biotransformacji
bez konieczności izolowania enzymów. Stosunkowo łatwe warunki hodowlane,
tanie podłoża wzrostowe, aspekty ekologiczne oraz możliwość otrzymania interesującego nas produktu w procesie jednoetapowym to przykładowe korzyści ze
stosowania sinic jako biokatalizatorów.
Zbadano aktywność hydrolityczną siedmiu szczepów sinic wobec modelowego
substratu. Na podstawie przeprowadzonych eksperymentów potwierdzono zdolności
katalityczne oraz wybrano trzy najbardziej aktywne szczepy do procesu biokonwersji: Synechococcus bigranulatus, Leptolyngbya foveolarum oraz Nostoc cf.
muscorum. Powstałe produkty – chiralne alkohole stanowią przydatne w przemyśle
półprodukty, które mogą być wykorzystane między innymi w syntezie leków.
Otrzymano 1-(R)-fenyloetanol oraz 1-(S)-fenyloetanol w różnych nadmiarach
enancjomerycznych w zależności od wykorzystanego szczepu. Optycznie czynny
1-(R)-fenyloetanol jest wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu. W przemyśle
farmaceutycznym używany jest między innymi jako konserwant okulistyczny.
Procesy biotransformacji zoptymalizowano pod względem warunków hodowli
(temperatura, rodzaj oświetlenia), czasu trwania procesu (od kilku godzin do kilku
dni) oraz stężenia substratu (od 1 mM do 50 mM). Powiększono skalę prowadzonego
procesu. Wyniki analizowano metodą chromatografi gazowej (GC) z wykorzystaniem kolumny z chiralnym wypełnieniem.

Metody badań w separacji faz ciecz-ciecz w układach biologicznych
Nikola Sozańska, nikola.sozanska@pwr.edu.pl, Katedra Biochemii, Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, wch.pwr.edu.pl; Aneta Tarczewska,
aneta.tarczewska@pwr.edu.pl, Katedra Biochemii, Biologii Molekularnej i Biotechnologii,
Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, wch.pwr.edu.pl; Andrzej Ożyhar,
andrzej.ozyhar@pwr.edu.pl, Katedra Biochemii, Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Wydział
Chemiczny, Politechnika Wrocławska, wch.pwr.edu.pl

Separacja faz ciecz-ciecz (ang. liquid-liquid phase separation, LLPS) to zjawisko,
za sprawą którego powstają bezbłonowe organella komórkowe. Proces ten zachodzi
spontanicznie, często w wyniku zmiany warunków otoczenia, a jego skutkiem jest
wyodrębnienie się ciekłych kondensatów istniejących stabilnie w innej cieczy
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z początkowo homogennego roztworu makromolekuł. Proces ten nie wymaga nakładu
energii z hydrolizy ATP ani nie jest katalizowany enzymatycznie. Kondensaty te
utworzone są w głównej mierze z białek, wśród których znaczącą rolę odgrywają
białka zawierające regiony inherentnie nieuporządkowane (ang. intrinsically
disordered regions, IDRs), często występujące w kompleksach z kwasami nukleinowymi. Za tworzenie oraz stabilność kondensatów odpowiada wiele słabych,
multiwalentnych oddziaływań pomiędzy partnerami. Do wstępnego określenia
skłonności białek do indukowania spontanicznej LLPS na podstawie struktury
pierwszorzędowej białka wykorzystuje się analizy in silico, do których należy
narzędzie catGRANULE. LLPS jest możliwa do zaobserwowania nie tylko w żywej
komórce, gdzie w celu wykazania płynnej natury kondensatów stosuje się techniki
fluorescencyjne, ale również in vitro. Podczas pracy z oczyszczonym preparatem
białkowym LLPS bada się metodami mikroskopowymi, fluorescencyjnymi czy
spektroskopowymi. Zrozumienie tego procesu, będącego nieodłącznym elementem
życia komórki jest bardzo ważne zarówno w kwestii jej fizjologii, jak i patologii.

Nowe funkcjonalizacje wielościennych nanorurek węglowych
Natalia Nowak, natanow291@student.polsl.pl, Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej
i Biotechnologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, https://nano-c-group.org/; Anna
Kuziel, anna.kuziel@polsl.pl, Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii,
Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, https://nano-c-group.org/; Sławomir Boncel,
slawomir.boncel@polsl.pl, Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii, Wydział
Chemiczny, Politechnika Śląska, https://nano-c-group.org/

Nanoruki węglowe (CNTs) już od momentu odkrycia w 1991 roku stały się
obiektem intensywnych badań. Zawdzięczają to swoim właściwościom, takim jak
świetna wytrzymałość mechaniczna, wysokie przewodnictwo cieplne i elektryczne.
Te niesamowite właściwości indywidualnych CNTs powodują, że znajdują one
zastosowanie w wielu dziedzinach życia oraz nauki, począwszy od inżynierii
materiałowej, przez elektronikę, po medycynę. Niestety, ze względu na występowanie pomiędzy nimi silnych oddziaływań hydrofobowych typu van der Waals,
mają tendencję do aglomeracji i wykazują hydrofobowy charakter, co znacznie
ogranicza ich zastosowanie. Aby w pełni wykorzystać potencjał CNTs często
wykorzystuję się metody funkcjonalizacji kowalencyjnej, czyli przyłączenia do ich
powierzchni różnych grup chemicznych. Tutaj wyróżnić można np. przyłączenie
grup hydroksylowych, aminowych czy chlorowych.
W tej pracy przedstawiono sposób na kowalencyjną modyfikacji powierzchni
wielościennych nanorurek węglowych (MWCNTs) wykorzystując reakcje typu
Ullmanna. Reakcje Ullmanna należą do użytecznych szlaków chemicznych
w budowie wiązań C-C, C-O i C-N. Do reakcji wykorzystano chlorowane MWCNTs,
a następnie przeprowadzono reakcje podstawienia przy użyciu 1,3,5 trihydroksybenzenu, melaminy oraz 1,3,5-tribromobenzenu.
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Dla modyfikacji za pomocą 1,3,5 trihydroksybenzenu oraz melaminy udało się
uzyskać stopień funkcjonalizacji na poziomie 1 mmol/g. Natomiast w przypadku
1,3,5 tribromobenzenu było to 0,3 mmol/g
W dalszej części badań zmodyfikowane MWCNTs zostaną zbadane pod kątem
stabilności dyspersji w wodzie oraz przewodnictwa elektrycznego w postaci past
przewodzących.

Ocena wzrostu bakterii Escherichia coli w obecności metabolitów
Bacillus sp. w skojarzonym działaniu z ogrodniczymi preparatami
mydła potasowego lub ciprofloksacyną
Aleksandra Walaszczyk, aleksandra.walaszczyk@edu.uni.lodz.pl, Szkoła Doktorska Nauk
Ścisłych i Przyrodniczych, 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

Roztwory mydła potasowego (MP) polecane są do ograniczania wzrostu różnych
fitopatogenów i do dezynfekcji narzędzi ogrodniczych. Szczepy z rodzaju Bacillus
zdolne do produkcji biosurfaktantów także wskazywane są jako preparaty wspomagające zdrowotność roślin.
Celem badań było porównanie wzrostu E. coli w obecności metabolitów Bacillus
sp. i ogrodniczych preparatów MP oraz porównanie uzyskanych danych z efektywnością działania ciprofloksacyny – antybiotyku ograniczającego wzrost bakterii
Gram-ujemnych.
W badaniach stosowano trzy preparaty mydła potasowego. Jako źródło
metabolitów (w tym biosurfaktantów) Bacillus sp. stosowano płyny pohodowlane
trzech szczepów (IM 8, IM 13 oraz IM 14) różniących się rodzajem i poziomem
wytwarzanych biosurfaktantów. Analizę biosurfaktantów wykonano techniką LCMS/MS. Wartości OD 24-godzinnych hodowli szczepu E. coli ATCC 25922 oznaczano
stosując czytnik płytek Multiskan FC Microplate Photometer.
W przeciwieństwie do ciprofloksacyny, preparaty MP dodawane do hodowli
E. coli indywidualnie oraz w połączeniu z metabolitami Bacillus sp. IM 8 i IM 14 nie
hamowały wzrostu badanych bakterii. Z kolei we wszystkich układach z dodatkiem
płynu pohodowlanego Bacillus sp. IM 13 stwierdzono ograniczenie wzrostu E. coli,
w tym podwyższenie przeciwbakteryjnego działania ciprofloksacyny.
Uzyskane wyniki wskazały, że metabolity niektórych szczepów Bacillus sp. zachowują aktywność przeciwbakteryjną pomimo obecności ogrodniczych mydeł potasowych.
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Optymalizacja parametrów rozwoju koralowców
w warunkach sztucznej hodowli akwarystycznej
Dorota Protasewicz, dorota@crazycoral.pl, Getsales sp. z o.o.; info@crazycoral.pl; Marta
Rybska, marta.rybska@up.poznan.pl, Katera Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
https://skylark.up.poznan.pl; Marek Skrzypski, marek.skrzypski@up.poznan.pl, Katedra
Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk
o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, https://skylark.up.poznan.pl

Rafy koralowe to jedne z najbogatszych biologicznie i cenionych ekonomicznie
ekosystemów ziemi. Silny popyt na koralowce oraz narastające zmiany klimatyczne
przyczynia się do sporych star w populacji. Celem projektu jest opracowanie
optymalnych warunków hodowli koralowców w sztucznych wielkoformatowych
zbiornikach. Działanie to pozwoli na rozwój akwarystyki morskiej bez szkody dla
środowiska rafy. Materiał badawczy stanowiło 12 gatunków koralowców należących
do grupy koralowców miękkich (MK) oraz długopolipowych (LPS, Large Polyp Stony
corals) i krótkopolipowych (SPS, Small Polyp Stony corals). W ramach prowadzonych
badań ustalono jaki wariant pokarmu, poziom zasolenia zbiornika (w przedziale 3136 ppt) oraz wartości KH (w przedziale 5-11,5) są najbardziej optymalne dla
rozwoju koralowców. Najkorzystniejsze warunki wzrostu osobników należących do
grupy MK, LPS czy SPS uzyskano przy KH mieszczącym się w przedziale 7,7-8,5
oraz przy zasoleniu na poziomie 35 ppt. Uznano wariant żywienia opierający się
o dozowane aminokwasy, fito- i zooplankton i pokarm mrożony za najbardziej
optymalny dla grupy koralowców MK oraz LPS. Dla grupy koralowców SPS wariant
żywienia oparty o aminokwasy, fito- i zooplankton był bardziej korzystny.
Projekt finansowany przez NCBiR, 1.1.1 Badania przemysłowe i prace
rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Program Operacyjny Inteligentny
Rozwój 2014-2020.

Otolina-1 jest wrażliwa na obecność jonów wapnia
Klaudia Bielak, klaudia.bielak@pwr.edu.pl, Laboratorium Biochemii i Biologii Molekularnej,
Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska; Anna Zoglowek, anna.zoglowek@pwr.edu.pl,
Laboratorium Biochemii i Biologii Molekularnej, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

Otolina-1 jest białkiem podobnym do kolagenu należącym do rodziny C1q. Jest
ona jednym ze składników organicznej macierzy rybich otolitów i otokoniów
kręgowców – swoistych receptorów grawitacji, biominerałów węglanu wapnia. Celem
pracy było wstępne zbadanie wpływu jonów wapnia na strukturę dwóch rekombinowanych homologów otoliny-1 pochodzących z Danio rerio oraz Homo sapiens.
W tym celu przeprowadzono badania nad białkiem z użyciem dichroizmu kołowego
oraz spektroskopii fluorescencyjnej. Widma dichroizmu kołowego rzucają światło
na zmiany w strukturze drugorzędowej otoliny-1 zachodzące pod wpływem Ca2+.
Badania białka z użyciem fluorescencyjnej sondy ANS (kwas 8-anilino-1-naftalenosulfonowy) wskazują natomiast, że ulega ono zmianom konformacyjnym w obecności
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Ca2+. Dodatkowo, w kontekście badań, homolog ludzki jest mniej podatny na wpływ
jonów wapnia, niż otolina-1 z Danio rerio. Otrzymane wyniki posłużą do
rozwinięcia tematyki badań nad rolą otoliny-1 w biomineralizacji węglanu wapnia.

Owadobójcze działanie anetolu na kapturnika zbożowca
Rhyzopertha dominica F. (Coleoptera: Bostrichidae)
Aleksandra Izdebska, aleksandra.izdebska2@student.up.krakow.pl, Katedra Ekologii i Ochrony
Środowiska, Instytut Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; Anna Kocoń, anna.kocon4@student.up.krakow.pl,
Katedra Zoologii, Instytut Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; Sylwia Koczanowicz,
sylwia.koczanowicz@student.up.krakow.pl, Katedra Zoologii, Instytut Biologii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków;
Małgorzata Kłyś, malgorzata.klys@up.krakow.pl, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska,
Instytut Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacjo Narodowej w Krakowie,
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Obiektem badań był groźny szkodnik magazynowy kapturnik zbożowiec
Rhyzopertha dominica F. W badaniach wykorzystano anetol (w stężeniach wagowych:
0,05%, 0,1%, 0,5% i 1%). Anetol to naturalnie występujący i ekstrahowany związek
aromatyczny z kopru włoskiego, bazylii, anyżu gwiazdkowatego i estragonu.
Oceniono, czy substancja ta działa na kapturnika jako insektycyd, w jakim stężeniu
i po jakim czasie. W wyniku przeprowadzonych laboratoryjnych eksperymentów
stwierdzono, że anetol we wszystkich zaaplikowanych stężeniach wykazał właściwości owadobójcze w populacjach wyjściowych w porównaniu do populacji w hodowli
kontrolnej. Najlepsze właściwości owadobójcze wykazał anetol 1% w populacji
wyjściowej, ponieważ przy jego użyciu odnotowano najwyższe wartości wskaźnika
śmiertelności spośród przebadanych stężeń, w każdym przedziale czasowym, a po
24 h 100% śmiertelność. Anetol w stężeniu 0,05% nie wykazał właściwości
owadobójczych w populacji migrującej. Po 24 h badań nie odnotowano wyższych
wartości wskaźnika śmiertelności w żadnym stężeniu w populacjach migrujących
w porównaniu do hodowli kontrolnej.

Polimorfizm genomowy endofitów bakteryjnych wyizolowanych
z brodawek korzeniowych koniczyny białej (Trifolium repens L.),
określony metodą BOX-PCR
Wojciech Sokołowski, wojciech.v.sokolowski@gmail.com, Katedra Genetyki i Mikrobiologii,
Wydział Biologii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, www.umcs.pl; Sylwia Wdowiak-Wróbel, s.wdowiak@poczta.umcs.lublin.pl, Katedra
Genetyki i Mikrobiologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych,
Uniwersytet
Marii
Curie-Skłodowskiej,
www.umcs.pl;
Monika
Marek-Kozaczuk,
monika.kozaczuk@poczta.umcs.lublin.pl, Katedra Genetyki i Mikrobiologii, Wydział Biologii
i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, www.umcs.pl;
Karolina Włodarczyk, k.wlodarczyk06@gmail.com, Katedra Genetyki i Mikrobiologii, Wydział Biologii
i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, www.umcs.pl
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Badaniami objęto 36 endofitycznych, Gram-dodatnich szczepów bakteryjnych,
wyizolowanych z brodawek korzeniowych koniczyny białej (T. repens L). W celu
określenia polimorfizmu genomowego izolatów, wykonano analizę genetyczną
techniką rep-PCR (BOX-PCR). Technika ta pozwala na określenie zróżnicowania
genomowego w oparciu o występujące w genomie bakteryjnym powtarzalne sekwencje, zlokalizowane w regionach międzygenowych. Ich rozmieszczenie w genomie
bakteryjnym jest unikalne dla danego szczepu. Po rozdziale elektroforetycznym
produktów PCR, uzyskuje się charakterystyczny odcisk genomowy, co pozwala na
zróżnicowanie szczepów i numeryczną ocenę podobieństwa genomowego.
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że większość izolatów wykazała unikalne i złożone profile DNA. Badane szczepy wykazały stopień podobieństwa wynoszący od 22 do 100%. Wielkość uzyskanych amplikonów mieściła się
w zakresie od 227 do 2587 pz. Na dendogramie badane szczepy utworzyły 7 kladów
(reprezentowanych przez różną liczbę izolatów: 11, 8, 6, 5, 5, 2 i 2) oraz jedną,
niezależną linię. Sześć grup szczepów, reprezentowanych przez 3 (jedna grupa) lub
2 izolaty (5 grup) wykazuje wewnątrzgrupowo identyczne profile DNA, co oznacza,
że są to klony lub wykorzystana metoda posiadała zbyt niską rozdzielczość, aby
wykazać ich zróżnicowanie. Otrzymane wyniki będą podstawą do dalszych badań
genomowych i fenotypowych oraz oceny charakteru interakcji pomiędzy badanymi
szczepami, a gospodarzem roślinnym.

Readsorpcja dehydrogenazy aldehydu 3-fosfoglicerynowego (Gapdh)
na powierzchni komórek Candida albicans i Candida glabrata
Aneta Bednarek, aneta.bednarek@student.uj.edu.pl, Zakład Biochemii Porównawczej
i Bioanalityki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
www.wbbib.uj.edu.pl; Dorota Satała, dorota.satala@uj.edu.pl, Zakład Biochemii Porównawczej
i Bioanalityki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
www.wbbib.uj.edu.pl; Marcin Zawrotniak, marcin.zawrotniak@uj.edu.pl, Zakład Biochemii
Porównawczej i Bioanalityki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet
Jagielloński w Krakowie, www.wbbib.uj.edu.pl

Drożdżaki z rodzaju Candida mają coraz większe znaczenie w rozprzestrzenianiu się
chorób grzybiczych, m.in. wskutek wzrastającej oporności na stosowane leki. Ich
zjadliwość determinowana jest czynnikami wirulencji, do których można zaliczyć
nietypową grupę białek powierzchniowych określanych jako „moonlighting”, która
posiada zdolność adhezji do białek gospodarza. Do grupy tej należą enzymy cytoplazmatyczne, a mechanizm ich przedostawania się na powierzchnię nie jest
poznany. Jedną z hipotez tłumaczących ich występowanie na ścianie komórek jest
readsorpcja ze środowiska zewnętrznego.
Celem pracy było zbadanie zdolności do readsorpcji dehydrogenazy aldehydu
3-fosfoglicerynowego (Gapdh) — białka „moonlighting” — do ściany komórkowej
Candida albicans i Candida glabrata.
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W przypadku C. albicans badano readsorpcję do dwóch form morfologicznych –
blastospor i strzępek, używając rekombinowanego Gapdh; dla C. glabrata użyto
natywnego białka izolowanego z ściany komórkowej tych drożdżaków. Readsorpcję
badano w układzie: biotynylowane białko – streptawidyna.
Wyniki potwierdziły zdolność readsorpcji Gapdh do powierzchni komórek Candida.
Wykazano różnice w wiązaniu w zależności od warunków hodowli. Readsorpcja
była silniejsza u C. glabrata hodowanej w pożywce RPMI1640 oraz u formy
strzępkowej C. albicans. Uzyskane wyniki wskazują jedną z możliwości pochodzenia
białek „moonlighting” na powierzchni komórek patogenów grzybowych.
Praca częściowo finansowana z projektu NCN (2016/23/B/NZ6/00089).

Rozmnażanie morwy białej (Morus alba L.) metodą in vitro
Maciej Dudziak, maciej.dudziak@iwnirz.pl Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich,
Pracownia Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań;
Daniel Fajfer, daniel.fajfer@iwnirz.pl Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich,
Pracownia Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań;
Michał Sobków, michal.sobkow@iwnirz.pl Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich,
Pracownia Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań
Małgorzata Łochyńska, malgorzata.lochynska@iwnirz.pl Instytut Włókien Naturalnych i Roślin
Zielarskich, Pracownia Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań

Morwa biała (Morus alba L.) jest rośliną o bardzo szerokim spektrum zastosowania a rosnące zapotrzebowanie na pochodzący z niej materiał wymaga opracowania skutecznych metod wydajnej i szybkiej propagacji. Metoda wegetatywnego
rozmnażania in vitro jest optymalna do zakładania dużych hodowli, gdyż pozwala
na uzyskanie dużej ilości sadzonek o wysokich współczynnikach ukorzenienia
i aklimatyzacji. Wysoka jakość uzyskanych osobników wynika z możliwości kontrolowania w warunkach laboratoryjnych rozwoju rośliny na wczesnych etapach,
eliminując wpływ patogenów i warunków atmosferycznych, a także zapewniając
odpowiednie parametry fizykochemiczne w hodowli. Odmiana morwy „Żółwińska
Wielkolistna” została stworzona w Polsce na potrzeby hodowli jedwabnika
morwowego (Bombyx mori L.), dzięki czemu jest zoptymalizowana do uprawy
w umiarkowanej strefie klimatycznej. W niniejszym posterze zaprezentowany
zostanie opis metody od jej najwcześniejszych etapów do momentu umieszczenia
rośliny na plantacji. Wymienione zostaną również korzyści jakie wynikają z mikrorozmnażania morwy białej.

Rozmnażanie wegetatywne morwy metodą sztobrów
Maciej Dudziak, maciej.dudziak@iwnirz.pl Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich,
Pracownia Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań;
Daniel Fajfer, daniel.fajfer@iwnirz.pl Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich,
Pracownia Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań;
Michał Sobków, michal.sobkow@iwnirz.pl Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich,
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Pracownia Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań
Małgorzata Łochyńska, malgorzata.lochynska@iwnirz.pl Instytut Włókien Naturalnych i Roślin
Zielarskich, Pracownia Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań

Morwa biała jest gatunkiem drzewa liściastego pochodzącego z Azji. Drzewo jest
rośliną dwupienną. Kwiaty są niepozorne, a owoce słodkie występujące w białej,
różowej, fioletowej i czarnej barwie. Morwa osiąga wysokość 15 metrów a jego liście
stanowią pokarm dla jedwabnika morwowego. Morwę białą można rozmnażać
generatywnie przez wysiew nasion oraz wegetatywnie ukorzeniając zdrewniałe
sadzonki czyli tak zwana metoda sztobrów. Prawidłową i skuteczniejszą metodą
rozmnażania morwy pod kątem hodowli jedwabnika jest metoda wegetatywna
(sztobry) ponieważ mamy możliwość sklonowania konkretnego drzew najlepiej rodzaju
męskiego, które nie owocuje. Liście takiego drzewa są większe i mają większą masę
niż liście z drzewa rodzaju żeńskiego co stanowi większą bazę pokarmową.
Na prezentowanym posterze zostanie przedstawiona metoda rozmnażania
wegetatywnego morwy poprzez sztobry. Opracowana metoda jest wynikiem trzy
letnich prac doświadczalnych. Prace będą kontynuowane w latach kolejnych mamy
nadzieję że zdobyte doświadczenie zwiększy skuteczność tej metody.

Ryzyko ekspozycji na kleszcze (Acari: Ixodida) podczas spacerów
w Lesie Wolskim w Krakowie
Sylwia Koczanowicz, sylwia.koczanowicz@student.up.krakow.pl, Katedra Zoologii, Instytut
Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków;
Magdalena Pawłowska-Kamisińska, Katedra Zoologii, Instytut Biologii, Uniwersytet
Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków; Marek Asman,
masman@sum.edu.pl, Zakład Parazytologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
ul. Jedności 8, 41‑218 Sosnowiec; Anna Kocoń, anna.kocon4@student.up.krakow.pl, Katedra
Zoologii, Instytut Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, ul. Podchorążych 2,
30-084 Kraków; Aleksandra Izdebska, olaleksandra7@gmail.com, Katedra Ekologii i Ochrony
Środowiska, Instytut Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Kleszcz pospolity Ixodes ricinus jest najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem
kleszczy w Polsce i ma największe znaczenie medyczne i weterynaryjne, szczególnie
ze względu na rolę wektora chorób odkleszczowych. Sprawdzono występowanie Ixodes
ricinus na terenie szlaku spacerowego „Północ-Południe” w niewielkiej odległości
od ogrodu zoologicznego w Lesie Wolskim w Krakowie. Zbiór kleszczy przeprowadzono raz w miesiącu, od marca do października 2019 roku. Kleszcze zbierano
z niskiej roślinności metodą flagowania. Podczas przeprowadzonych zbiorów zebrano
409 osobników I. ricinus, z czego 88% kleszczy znajdowało się w stadium nimfy.
Zaobserwowano wiosenny szczyt aktywności kleszczy I. ricinus w czyhaniu na żywiciela, który nastąpił w czerwcu 2019 roku. Badania molekularne 80 wybranych kleszczy
w kierunku patogenów odkleszczowych wykazały obecność Borrelia burgdorferi
sensu lato (17,5%) oraz Anaplasma phagocytophilum (2,5%). Potwierdzono również
występowanie koinfekcji w 3,75% nimf, kleszcze te były zainfekowane obydwoma
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patogenami. Przeprowadzone pilotażowe badania na terenie Lasu Wolskiego
w Krakowie dowodzą o powszechnym występowaniu kleszczy Ixodes ricinus, oraz
wskazują na duże ryzyko ekspozycji ludzi na ataki kleszczy i przenoszone przez nie
choroby. Ważne jest kontynuowanie badań na obszarach rekreacyjnych oraz
rozpowszechnianie informacji na temat kleszczy, chorób, które przenoszą oraz
stosowaniu metod zapobiegawczych.

Ryzyko narażenia na wybrane choroby odkleszczowe i pasożytnicze
na terenie województwa śląskiego w latach 2010-2019
Anna Kocoń, a_kocon@wp.pl, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Biologii,
Katedra Zoologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, www.up.krakow.pl; Sylwia Koczanowicz,
sylwia.koczanowicz@student.up.krakow.pl, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut
Biologii, Katedra Zoologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, www.up.krakow.pl;
Aleksandra Izdebska, olaleksandra7@gmail.com, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
Instytut Biologii, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
www.up.krakow.pl; Magdalena Nowak-Chmura, magdalena.nowak-chmura@up.krakow.pl,
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Biologii, Katedra Zoologii, Uniwersytet
Pedagogiczny w Krakowie, www.up.krakow.pl

Województwo śląskie jest jednym z największych ośrodków przemysłowych,
gospodarczych, turystycznych, uzdrowiskowych, historycznych i kulturalnych na
mapie Polski. Jest również najgęściej zaludnionym województwem w Polsce. Pomimo
gospodarczego i przemysłowego charakteru, Śląsk posiada również wiele cennych
walorów przyrodniczych i krajobrazowych, stąd duże zainteresowanie nie tylko
mieszkańców, turystyką i rekreacją na tym obszarze. Liczne miejsca do wypoczynku
i rekreacji zachęcają mieszkańców i turystów do spędzania wolnego czasu na
spacerach, wycieczkach, piknikach rodzinnych, co wiąże się z ekspozycją na ataki
kleszczy i innych pasożytów oraz ich żywicieli i sprzyja zawlekaniu pasożytów na
inne obszary. Wzrost częstości występowania chorób wektorowych i pasożytniczych
przypisuje się nie tylko podróżom ale także m.in. rosnącej populacji wektorów, ich
żywicieli i ich rozprzestrzenianiu się na całkiem nowe obszary w środowiskach
miejskich i podmiejskich. Jednym z ważnych czynników jest również udoskonalenie
metod wykrywania patogenów i chorób pasożytniczych. Na podstawie danych
z Państwowego Zakładu Higieny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego,
przeanalizowano liczbę zachorowań na wybrane choroby odkleszczowe i pasożytnicze
(borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu, giardioza, malaria, bąblowica) na terenie
województwa śląskiego w latach 2010-2019. Odpowiednie zabezpieczanie się przed
atakami ze strony pasożytów oraz unikanie spożywania zanieczyszczonej żywności
i wody, właściwa higiena, stosowanie profilaktyki przeciwkleszczowej oraz wykonanie
w niektórych przypadkach szczepień zmniejszy szanse na wzrost zachorowalności
na choroby odkleszczowe i pasożytnicze.
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Siderofory bakteryjne – rola w patogenezie
i potencjał wykorzystania w diagnostyce
Aleksandra Rosińska, rosinska.aleks@gmail.com, Katedra Biotechnologii Molekularnej
i Mikrobiologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska

Żelazo jest pierwiastkiem kluczowym dla funkcjonowania wielu organizmów
w tym ludzi i bakterii. Odgrywa wiele ważnych funkcji regulujących procesy życiowe
i umożliwia prawidłowy rozwój człowieka oraz wzrost komórek bakteryjnych. Mikroorganizmy wykształciły różnorodne chemicznie związki, które są zaangażowane
w pobieranie jonów żelaza Fe3+ ze środowiska. Są to siderofory, które dzielą się na
hydroksamowe, katecholowe i karboksylanowe ze względu na grupę odpowiedzialną za chelatowanie jonów metalu. Cztery z wielu sideroforów: enterobaktyna,
salmochelina, aerobaktyna i yersinobaktyna są produkowane przez różnorodne gatunki
bakterii gram dodatnich i gram ujemnych w tym różne szczepy bakterii Escherichia
coli. Istnieją dwie drogi biosyntezy tych cząsteczek: zależna i niezależna od peptydów
nierybosomalnych. Geny syntezy i transportu sideroforów są ułożone w operony
i podlegają różnym mechanizmom regulacji m.in. są negatywnie regulowane przez
białko z rodziny Fur. Siderofory wpływają na populację bakteryjną w organizmie
człowieka. Mikroorganizmy, które nie są zdolne do ich produkcji mogą je transportować do wnętrza swojej komórki i wykorzystywać do rozwoju. Chelatory żelaza
stanowią cel dla badaczy. Powstają antybiotyki, które łącza się z sideroforami
i drogami ich transportu dostają się do wnętrza komórek powodując śmierć. Jest to
ogromna nadzieja na zwalczenie antybiotykoopornych bakterii. Do detekcji sideroforów wykorzystuje się niebieskie płytki agarowe zawierające HDTMA oraz azurol
S. Aby zidentyfikować geny konkretnych sideroforów najlepiej posłużyć się metodą
PCR. W tym celu projektuje się startery specyficzne gatunkowo.

Synteza i charakterystyka nowych kompozytów
mineralno-węglowych oraz ich zastosowanie
jako adsorbentów ksylenolu z wody
Laura Frydel, laura.frydel@gmail.com, Zakład Chemii Fizycznej i Teoretycznej, Wydział Nauk
Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, www.ujk.edu.pl; Beata
Szczepanik, beata.szczepanik@ujk.edu.pl, Zakład Chemii Fizycznej i Teoretycznej, Wydział
Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, www.ujk.edu.pl;
Piotr M. Słomkiewicz, piotr.slomkiewicz@ujk.edu.pl, Zakład Chemii Fizycznej i Teoretycznej,
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
www.ujk.edu.pl

Chloroxylenol jest często stosowanym składnikiem mydeł i płynów przeciwdrobnoustrojowych, co sprawia, że jego pozostałości są wykrywane w środowisku. Związek
ten może wykazywać potencjalne działanie rakotwórcze ze względu na jego toksyczność, dlatego poszukuje się skutecznych metod usuwania go ze środowiska. Adsorpcja
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jest prostą, szybką i skuteczną metodą degradacji zanieczyszczeń, dlatego adsorbenty
zdolne do ich usuwania są wciąż poszukiwane.
Celem tej pracy było otrzymanie kompozytów haloizytowo-węglowych i zbadanie
ich właściwości adsorpcyjnych względem chloroxylenolu.
Morfologię próbek i skład pierwiastkowy scharakteryzowano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego SEM połączonego z mikroanalizatorem rentgenowskim EDS. Parametry struktury porowatej wyznaczono przy użyciu objętościowego
analizatora adsorpcyjnego ASAP 2020. Zarejestrowano widma absorpcji z zakresu
podczerwieni (FTIR) oraz oznaczono całkowitą zawartość węgla. Przeprowadzono
badania adsorpcji chloroxylenolu na adsorbentach haloizytowo-węglowych.
Zdjęcia SEM, widma FTIR oraz oznaczenia całkowitej zawartości węgla wskazują
na obecność węgla w próbkach kompozytów haloizytowo-węglowych. Powierzchnia
właściwa wyznaczona metodą BET oraz objętości porów są większe dla adsorbentów
mineralno-węglowych niż dla haloizytu niemodyfikowanego. Porównanie wartości
stopnia usuwania ksylenolu z roztworów wodnych wykazały, że adsorbenty haloizytowo-węglowe są skuteczniejszymi adsorbentami do usuwania chloroxylenolu
z wody w porównaniu do niemodyfikowanego haloizytu.

Wpływ inhibitora aldolazy UM0112176 na cechy morfologiczne
i fizjologiczne mysich neuronów hipokampalnych
Mikołaj Domagalski, mikolaj_domagalski@wp.pl, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet
Wrocławski; Przemysław Duda, przemyslaw.duda@uwr.edu.pl, Wydział Nauk Biologicznych,
Uniwersytet Wrocławski

Zmiany zachodzące w komórkach nerwowych stanowią podstawę powstawania
i konsolidacji procesów pamięciowych. Procesy te angażują skomplikowaną maszynerię białkową, wśród której istotną rolę pełni fruktozo-1,6-bisfosfataza, tworząca
kompleksy z aldolazą A. Zaprezentowano wyniki dotyczące wpływu syntetycznego
inhibitora aldolazy A – UM0112176, na morfologię i fizjologię komórek nerwowych.
Badania przeprowadzano na pierwotnych hodowlach neuronalnych z wykorzystaniem
metod immunocytochemicznych, testu aktywności metabolicznej oraz technik mikroskopowych. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Otrzymane dane jednoznacznie wskazują, iż UM0112176 istotnie ingeruje w funkcjonowanie młodych,
tworzących wypustki i sieci, komórek nerwowych oraz w znaczący sposób może
ograniczać przeżycie tych komórek w hodowli. Zależnie od momentu podania
inhibitora do hodowli obserwuje się nieprawidłowości w budowie neuronów, o różnym
stopniu zaawansowania. Wykazano, iż podanie UM prowadzi do wzmożonej
ekspresji aldolazy oraz zwiększonej lokalizacji mitochondrialnej fruktozo-1,6-bisfosfatazy, jak również wywołuje zmiany w budowie samych mitochondriów. Omawiane
badania mają znaczący wymiar użytkowy ze względu na fakt, iż UM0112176 wykazuje
potwierdzone działanie wzmagające śmiertelność komórek nowotworowych, a jego
wpływa na neurony, może mieć istotne znaczenie przy określaniu możliwości
zastosowania klinicznego związku.
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Wpływ jonów Zn(II) na strukturę drugorzędową ludzkiej nesfatyny-1
Rafał Lenda, rafal.lenda@pwr.edu.pl, Katedra Biochemii, Biologii Molekularnej i Biotechnologii,
Politechnika Wrocławska; Dominika Bystranowska, domnika.bystranowska@pwr.edu.pl,
Katedra Biochemii, Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Politechnika Wrocławska

Nesfatyna-1 jest nowym hormonem peptydowym odkrytym w roku 2007 przez
zespół Oh-I i współpracowników. Peptyd ten bierze udział w regulacji wielu
istotnych procesów fizjologicznych. Wśród nich wymienić można udział w: utrzymaniu homeostazy energetycznej organizmu, odpowiedzi na bodźce stresowe,
przebiegu napadów epileptycznych, procesach reprodukcyjnych, czy karcynogenezie.
Nesfatyna-1 powstaje na drodze proteolitycznej obróbki Nukleobindyny-2. Białko
pełnej długości, oprócz pełnienia podobnych funkcji regulacyjnych do nesfatyny-1,
jest również zaangażowane w regulację homeostazy jonów Ca(II). Przeprowadzone
przez nasz zespół badania wskazują, iż ludzka nesfatyna-1 może być zaangażowana
w regulację homeostazy jonów Zn(II). Pomiary uzyskane za pomocą spektroskopii
dichroizmu kołowego pokazują, iż podczas wiązania przez ten peptyd jonów Zn(II)
zmienia on swoją strukturę drugorzędową w sposób zależny od stężenia powyższych
jonów. Łańcuch polipeptydowy nesfatyny-1 cechuje elastyczność zależna od związanych ligandów, jak pokazuje analiza bioinformatyczna jego sekwencji. W związku
z tym wiązanie jonów Zn(II) przez ten peptyd może prowadzić do ekspozycji
nowych miejsc wiązania dla innych ligandów i mieć kluczowe znaczenie dla wywoływanych przez niego funkcji fizjologicznych. Wpływ jonów Zn(II) na strukturę
nesfatyny-1 powinien być zatem szerzej zbadany przy użyciu takich technik jak
ultrawirowanie analityczne, co pozwoliłoby ustalić ich wpływ na strukturę trzecioi/lub czwartorzędową, czy izotermalnej kalorymetrii skaningowej, co z kolei
pomogłoby ustalić stechiometrię wiązania powyższych jonów.
Badania zostały sfinansowane z grantu NCN 2018/29/B/NZ1/02574.

Wpływ jonów Zn2+ na strukturę Nukleobindyny-2
Anna Skorupska, anna.skorupska@pwr.edu.pl, Katedra Biochemii, Biologii Molekularnej oraz
Biotechnologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
50-370 Wrocław; Andrzej Ożyhar, andrzej.ozyhar@pwr.edu.pl, Katedra Biochemii, Biologii
Molekularnej oraz Biotechnologii, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże
Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Dominika Bystranowska, dominika.bystranowska@pwr.edu.pl,
Katedra Biochemii, Biologii Molekularnej oraz Biotechnologii, Wydział Chemiczny, Politechnika
Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

Nukleobindyna-2 (Nucb2) należy do klasy białek wiążących jony Ca2+ oraz cząsteczki
DNA. Nucb2 ma budowę wielodomenową, co ułatwia białku uczestniczenie w wielu
procesach fizjologicznych. Pokazano, że Nucb2 bierze udział w regulacji łaknienia
u myszy, w regulacji homeostazy wapnia, w procesach nowotworzenia a także apoptozy.
Dodatkowo Nucb2 charakteryzuje się wysoką ekspresją w centralnym układzie
nerwowym oraz w tkankach obwodowych m.in. sercu, tkance tłuszczowej, trzustce
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oraz układzie pokarmowym. Jony metali takie jak Zn 2+ mogą modulować strukturę
białek, ułatwiając im pełnienie różnych funkcji. Nucb2 posiada w swojej strukturze
zachowany motyw wiązania jonów Zn2+. Celem przeprowadzonych badań było
sprawdzenie czy i w jaki sposób jony Zn2+ wpływają na strukturę drugo- oraz
trzeciorzędową homologów Nucb2 z Gallus gallus oraz Homo sapiens. Widma
dichroizmu kołowego pokazały, że Zn2+ wpływa na strukturę drugorzędową Nucb2,
prowadząc do nieznacznego zwiększenia zawartości struktur α-helikalnych w białku.
Dodatkowo, poprzez analizę widm fluorescencyjnych reszt Trp potwierdzono, że oba
homologi Nucb2 ulegają kompaktowaniu w obecności jonów Zn 2+. Kompaktowanie
struktury obu homologów Nucb2 pod wpływem Zn 2+ prawdopodobnie pomaga
w adaptacji struktury białka w różnych procesach fizjologicznych. Jednakże dokładne
poznanie mechanizmu oddziaływania Nucb2-Zn2+ oraz jego skutków fizjologicznych
wymaga dalszych badań.
Podziękowania: Badania zostały sfinansowane z grantu NCN 2018/29/B/NZ1/02574.

Wyniki prac hodowlanych jedwabnika morwowego w sezonie 2020
Michał Sobków, michal.sobkow@iwnirz.pl Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich,
Pracownia Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań;
Maciej Dudziak, maciej.dudziak@iwnirz.pl Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich,
Pracownia Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań;
Daniel Fajfer, daniel.fajfer@iwnirz.pl Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich,
Pracownia Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań;
Małgorzata Łochyńska, malgorzata.lochynska@iwnirz.pl Instytut Włókien Naturalnych i Roślin
Zielarskich, Pracownia Hodowli Jedwabnika i Uprawy Morwy ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań

Jedwabnik morwowy jest motylem nocnym, którego hoduje się głównie w celu
pozyskiwania włókna jedwabnego otrzymywanego z jego oprzędu. W hodowlach
badawczych i przemysłowych hodowane są różne rasy tego owada, a wyniki zaprezentowane w niniejszym posterze obejmują dane pochodzące zarówno od ras
z różnych regionów geograficznych, jak i tych stworzonych w Pracowni Hodowli
Jedwabnika i Uprawy Morwy IWNiRZ. Głównym parametrem, wedle którego porównywane są rasy jest ich indeks hodowlany, czyli stosunek masy poczwarki do masy
całego oprzędu (poczwarka razem z kokonem). Na potrzeby opracowania wyników
hodowlanych porównano średnie indeksy 57 ras. Celem porównania jest wskazanie
ras o najlepszych wynikach hodowlanych a także monitorowanie zmienności indeksów
na przestrzeni lat. Jest to szczególnie ważne w przypadku gatunku nie występującego już w naturze, czyli gatunku o ograniczonej puli genetycznej i stosunkowo
wysokim współczynniku wsobności. Rasy o najwyższych indeksach są zazwyczaj
rasami preferowanymi do hodowli przemysłowej.
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Zastosowanie haloizytu jako adsorbentu
do usuwania triklosanu z wody
Laura Frydel, laura.frydel@gmail.com, Zakład Chemii Fizycznej i Teoretycznej, Wydział Nauk
Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, www.ujk.edu.pl; Beata
Szczepanik, beata.szczepanik@ujk.edu.pl, Zakład Chemii Fizycznej i Teoretycznej, Wydział
Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, www.ujk.edu.pl;
Piotr M. Słomkiewicz, piotr.slomkiewicz@ujk.edu.pl, Zakład Chemii Fizycznej i Teoretycznej,
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
www.ujk.edu.pl

Triklosan jest szeroko stosowanym środkiem konserwującym i antyseptycznym.
Wraz ze wzrostem zużycia preparatów zawierających ten związek w składzie, rośnie
jego stężenie w wodach środowiskowych. Triklosan może działać toksycznie na organizmy i negatywnie wpływać na środowisko, dlatego poszukuje się metod usuwania
tego związku ze środowiska wodnego. Jedną z takich metod jest adsorpcja, a jednym
z naturalnych i tanich adsorbentów – haloizyt.
Celem pracy było dokonanie charakterystyki haloizytu wybielonego HW i komercyjnych nanorurek haloizytowych HNT oraz zastosowanie ich jako adsorbentów do
usuwania triklosanu z wody. Haloizyt wybielony HW, pochodzący z kopalni „Dunino”
koło Legnicy, to haloizyt kopalniany, który został pozbawiony zanieczyszczeń tytanowo-żelazowych.
Charakterystyki haloizytu HW i nanorurek haloizytowych HNT dokonano za
pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM), proszkowej dyfrakcji
rentgenowskiej (XRPD), objętościowego analizatora adsorpcyjnego ASAP 2020
i spektrofotometru z transformacją Fouriera (FTIR). Przeprowadzono również badania
adsorpcji triklosanu z wody na haloizycie wybielonym HW i nanorurkach haloizytowych HNT.
Badania charakterystyki haloizytu wybielonego (HW) i nanorurek haloizytowych
(HNT) wskazują na różnice w ich budowie. Wartości stopnia usuwania triklosanu
z roztworów wodnych wahają się w granicach 60-80% dla haloizytu HW i HNT. HW
i HNT mogą być z powodzeniem stosowane jako skuteczne adsorbenty do usuwania
triklosanu z wody.

Zróżnicowana reakcja na wybrane polieny
wśród szczepów środowiskowych Candida albicans
Sandra Chmielewska, s.chmielewska@uwb.edu.pl, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
Uniwersytet w Białymstoku, https://uwb.edu.pl; Urszula Czyżewska, urszula.czyzewska@uwb.edu.pl,
Pracownia Cytobiochemii, Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet
w Białymstoku, https://biologia.uwb.edu.pl; Adam Tylicki, atyl@uwb.edu.pl, Pracownia Cytobiochemii, Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet w Białymstoku,
https://biologia.uwb.edu.pl;

284

XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

Polieny są grupą antymikotyków wykorzystywanych zarówno w leczeniu ciężkich
przypadków klinicznych, jak również w ambulatoryjnym zwalczaniu grzybic. Ze
względu na szeroką dostępność i wykorzystanie polienów nasila się ryzyko
lekooporności wśród drożdżaków.
Celem niniejszej pracy było porównanie reakcji środowiskowych szczepów
Candida albicans podczas długotrwałej ekspozycji na nystatynę oraz natamycynę.
Do badań wybrano 7 szczepów, których średnie wyjściowe wartości MIC i MFC
wynosiły odpowiednio: dla nystatyny 8 µg/ml i 8 µg/ml, dla natamycyny 8 µg/ml
i 19,4 µg/ml. Wszystkie szczepy były wysiewane na stałe pożywki YPD z dodatkiem
antybiotyku w stężeniu dwukrotnie mniejszym od wyjściowej wartości MIC, tzn.
4 µg/ml. Eksperyment prowadzono w czasie trzydziestu tygodniowych pasaży.
Po tym czasie średnia wartość MIC dla natamycyny wynosiła 9,1 µg/ml (wzrost
o 13,75 %), a MFC 33,1 µg/ml (wzrost o 70,6 %). W przypadku nystatyny wartość
średnia MIC wynosiła 19,4 µg/ml (wzrost o 142,5 %), a MFC wynosiło 28 µg/ml
(wzrost o 250 %).
Uzyskane dane wskazały na zróżnicowaną reakcję szczepów Candida albicans na
obecność polienów w środowisku. Badane mikroorganizmy zwiększyły tolerancję na
nystatynę w większym stopniu niż na natamycynę. Kontynuacja tego eksperymentu
pozwoli na budowę modelu oporności na polieny i śledzenie zmian zachodzących
podczas tego procesu. Dalsze badania mogą pozwolić na lepsze zrozumienie
mechanizmów lekooporności u grzybów.

OBSZAR NAUK ROLNICZYCH,
LEŚNYCH I WETERYNARYJNYCH
Wpływ dodatków kiszonkarskich na skład chemiczny, jakość
i stabilność tlenową kiszonek sporządzonych z dwóch odmian sorgo
Martyna Wilk, martyna.wilk@upwr.edu.pl, Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa,
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska; Maja
Słupczyńska, maja.slupczynska@upwr.edu.pl, Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa,
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska;
Muhammad Umair Asghar, umairasghar341@gmail.com, Department of Animal Production
and Technology, Faculty of Agricultural Sciences and Technology, Nigde Omer Halisdemir
Univeristy, Turkey

Najpopularniejszą paszą objętościową stosowaną w żywieniu bydła jest kiszonka
z kukurydzy. Występujące w ostatnich latach zjawisko suszy glebowej przyczynia
się do obniżenia plonowania oraz jakości kukurydzy. Rozwiązaniem może być
uprawa sorgo.
Celem doświadczenia było określenie wartości pokarmowej kiszonek z sorgo
wyprodukowanych przy użyciu różnych dodatków kiszonkarskich.
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Materiałem doświadczalnych były dwie odmiany sorgo: ziarnowe – 12GS9014
oraz dwukierunkowe – Sweet Caroline. Sorgo zakiszono bez dodatku zakiszacza
(kontrola) oraz z dodatkiem: bakteryjnym – L. buchneri i L. plantarum; bakteryjnoenzymatycznym – szczepy Lactobacillus + glukanaza i ksylanaza; bakteryjno-chemicznym (kwas mrówkowy); bakteryjno-enzymatyczno-chemicznym.
W otrzymanych kiszonkach oznaczono koncentrację: suchej masy, białka
surowego, popiołu surowego, tłuszczu surowego, włókna surowego, NDF, ADF,
BAW, LKT, N-NH3, pH.
Prawidłowość przebiegu procesu zakiszania jest uzależniona od wielu czynników,
szczególnie doboru odpowiedniego dodatku zakiszającego. Skład chemiczny kiszonki
jest związany z odmianą wykorzystanej rośliny oraz zastosowanym dodatkiem kiszonkarskim. Najodpowiedniejszymi dodatkami zakiszającymi dla sorgo ziarnowego są
dodatki: bakteryjno-enzymatyczny, bakteryjno-chemiczny i bakteryjno-enzymatyczno-chemiczny; w zakiszaniu sorgo Sweet Caroline najlepiej sprawdził się
dodatek bakteryjny. W warunkach klimatycznych Polski lepszej wartości kiszonkę
otrzymać można zakiszając sorgo ziarnowe.

MALDI-TOF – nowoczesne wsparcie w badaniach mikrobiologicznych
Katarzyna Bielińska, katarzyna.bielinska@piwet.pulawy.pl, Zakład Analiz Omicznych,
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, www.piwet.pulawy.pl;
Dariusz Wasyl, wasyl@piwet.pulawy.pl, Zakład Analiz Omicznych, Państwowy Instytut
Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, www.piwet.pulawy.pl

Technika MALDI-TOF MS (matrix assisted laser desorption/ionisation – time of
flight mass spectrometry) bazuje na analizie widma masowego białek rybosomalnych, tworzących tzw. „mass fingerprint” – unikalny, charakterystyczny dla
gatunku drobnoustroju profil białkowy. Technika znalazła szerokie zastosowanie
w rutynowych badaniach diagnostycznych zarówno mikrobiologicznych, jak i klinicznych. Ze względu na prostotę wykonania, możliwość automatyzacji oraz szeroką
bazę danych referencyjnych stanowi tanią, szybką i wiarygodną alternatywę dla
czasochłonnych metod instrumentalnych i pozwala na znaczne skrócenie czasu
diagnostyki mikrobiologicznej próbki do kilku minut.
Badania z wykorzystaniem MALDI-TOF z powodzeniem prowadzone są w Zakładzie
Analiz Omicznych PIWet-PIB od kilku lat. Rocznie analizie poddawanych jest kilka
tysięcy próbek. Technika znalazła zastosowanie m.in. w identyfikacji drobnoustrojów
izolowanych z drobiu, świń, ryb, pasz oraz żywności pochodzenia zwierzęcego.
Baza masowych profili białkowych (MSP – mass spectrum profile) obecnie obejmuje
ponad 2 500 gatunków i wciąż rozszerzana jest o nowe profile drobnoustrojów.
Umożliwia to identyfikacje ogromnej liczny różnorodnych bakterii np. patogenów
żywności Salmonella spp., E. coli, L. monocytogenes. Dzięki MALDI-TOF możliwa
jest również identyfikacja drobnoustrojów, dla których tradycyjne metody okazały
się niewystarczające.
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Ocena środowiskowych efektów stosowania różnego rodzaju środków
wapnujących w uprawie pszenżyta ozimego
Ryszard Winiarski, rwin@iung.pulawy.pl, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy

W doświadczeniu testowano działanie wybranych środków wapnujących (kreda,
wapno węglanowe, wapno tlenkowe (60% CaO), wapno węglanowe-magnezowe,
wapno tlenkowe-magnezowe, wapno posodowe, gips, wapno defekacyjne) stosowanych w dawce 0,5 i 1,0 dawki optymalnej, odpowiednio: 1,75 i 3,5 t CaO/ha, na
tle obiektu kontrolnego (bez wapnowania ze standardowym nawożeniem NPK.
Liczebność bakterii i promieniowców na obiekcie kontrolnym była 62% niższa niż
na obiektach nawozowych. Najwyższą liczebność bakterii i promieniowców odnotowano dla wapna defekacyjnego przy wyższej dawce wapnia (29,71 jtk/g s.m. gleby).
Zwiększenie liczby bakterii i promieniowców uzyskane pod wpływem wzrastającej
dawki wapnia obserwowano w połowie przypadków, najwyższe przy wapnie defekacyjnym. Wzrost dawki wapnia spowodował 53% wzrost liczebności bakterii i promieniowców. Liczebność grzybów na obiekcie kontrolnym była przeszło 33% niższa niż
na obiektach nawozowych. Najwyższą liczebność grzybów odnotowano dla wapna
tlenkowego przy wyższej dawce wapnia (46,14 jtk/g s.m. gleby). Zwiększenie liczby
grzybów uzyskane pod wpływem wzrastającej dawki wapnia obserwowano
w większości przypadków, najwyższe przy wapnie węglanowo-magnezowym.
Wzrost dawki wapnia spowodował przeszło 63% wzrost liczebności grzybów.

Produkt uboczny powstały po spaleniu biomasy
jako nawóz do celów rolniczych
Joanna Irena Olejniczak, olej12Irenna@gmail.com, Katedra Chemii, Biologii i Biotechnologii,
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, Politechnika Białostocka; www.pb.edu.pl; Elżbieta
Wołejko, e.wolejko@pb.edu.pl, Katedra Chemii, Biologii i Biotechnologii, Wydział Budownictwa
i Nauk o Środowisku, Politechnika Białostocka; www.pb.edu.pl

W dzisiejszych czasach nałożony jest nacisk na korzystanie z odnawialnych
źródeł energii, a zaprzestanie stosowania konwencjonalnych paliw stałych jak np.:
węgla kamiennego czy brunatnego. Biopaliwo jakim jest biomasa stała w postaci
zrębki drzewnej czy pelletu ze słomy jest świetną alternatywą pozyskiwania energii
elektrycznej i cieplnej. Emisja gazów cieplarnianych jest znikoma, a same paliwo
jest łatwe w spalaniu w kotłach fluidalnych. Jednakże po termicznej obróbce biopaliwa
pozostaje część niespalona, czyli popiół lotny. Ubocznego produktu spalania biomasy
powstaje coraz większa ilość, aby zapobiec składowaniu należy ponownie go wykorzystać. Popioły lotne pochodzące ze spalania biomasy wykorzystuje się w budownictwie, górnictwie, do rekultywacji terenów zdegradowanych. W skład popiołów
wchodzą również pierwiastki potrzebne do prawidłowego rozwoju roślin, dzięki czemu
ich zastosowanie zmierza w kierunku rolniczym. Jednakże w pierwszej kolejności
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należy zbadać skład fizykochemiczny pod kątem zawartości pierwiastków toksycznych,
żeby sprawdzić czy popiół nie będzie wpływał szkodliwie na środowisko. Metale
ciężkie zawarte w popiołach lotnych po przedostaniu się do gleby o odczynie
kwaśnym stają się mobilne. Z tego względu należy sprawdzić skład popiołu zanim
wykorzysta się go do celów uprawnych. Badania zamieszczone w niniejszej pracy
ukazują, że przebadane popioły lotne pochodzące ze spalania biomasy zawierają
pierwiastki przyswajalne dla roślin i niewielką ilość metali ciężkich. Wykazano, iż
uboczny produkt spalania biopaliwa jest odpowiednim składnikiem nawozowym.
Pobrano do badań próbki popiołu lotnego pozostałość po spaleniu mieszaniny
biopaliwa – zrębki drzewnej i pelletu z łusek słonecznika.

OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH
Indywidualne i organizacyjne uwarunkowania cyberprzemocy w pracy
Magdalena Warszewska-Makuch, mawar@ciop.pl, Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy,
Zakład Ergonomii, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, www.ciop.pl

Wyniki dotychczasowych badań pokazują, że cyberprzemoc w miejscu pracy
może występować z większą intensywnością, niż tradycyjny mobbing a brak przygotowania organizacji na radzenie sobie z tym problemem może mieć szkodliwy
wpływ nie tylko na efektywność, ale także na poziom zaangażowanie pracowników.
Badania potwierdzają również, że cyberprzemoc, podobnie jak tradycyjny mobbing,
wiąże się z gorszym stanem zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników,
a także z mniejszym zadowoleniem z pracy.
Celem badania jest identyfikacja zależności jakie występują między zmiennymi
na poziomie indywidualnym (strategie regulacji emocji) i organizacyjnym (psychospołeczne warunki pracy) a doświadczaniem cyberprzemocy w pracy, a także
sprawdzenie czy cyberprzemoc stanowi istotny predyktor zdrowia psychicznego
i kreatywności pracowników. Założono, że identyfikacja takich zależności umożliwi
opracowanie strategii zapobiegania, jak i eliminowania tego zjawiska zarówno na
poziomie organizacji (redukcja stresorów w pracy), jak i indywidualnych pracowników
(stymulacja adaptacyjnych strategii regulacji emocji). Metodę badania powyższych
zależności oparto na badaniach w planie podłużnym (dwa pomiary), z wykorzystaniem wystandaryzowanych testów psychologicznych. Badaniami objęto grupę 500
pracowników umysłowych. Wyniki prezentowanych badań będą dostępne w drugiej
połowie 2021 r.
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Inwestycje i oszczędności studentów UEK w dobie pandemii
COVID-19 z uwzględnieniem zmian w ich dochodach
Aneta Kołodziej, kolodziejaneta9@gmail.com, Koło Naukowe Rachunkowości, Instytut Zarządzania,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, https://uek.krakow.pl/; Izabela Kaczmarczyk,
kaczmarczyk.izabela.anna@gmail.com, Koło Naukowe Rachunkowości, Instytut Zarządzania,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, https://uek.krakow.pl/;

Celem posteru jest analiza metod oszczędzania i inwestowania wśród studentów
UEK, ze zwróceniem szczególnej uwagi na poziom kształtowania się ich dochodów
i wydatków. Na posterze zaprezentowano zestawienia dotyczące dochodów badanej
grupy, kształtowania się poziomu ich oszczędności oraz inwestycji przed i w trakcie
pandemii COVID-19, a także innych zmiennych mogących mieć wpływ na te
zjawiska. Zbadano jakie są preferowane formy trzymania oszczędności oraz w jakie
instrumenty najchętniej inwestują respondenci. Próba została zbadana przy użyciu
metody ankietowej on-line. Poster został dodatkowo wzbogacony o zestawienia
przedstawiające opinię oraz wiedzę badanej grupy respondentów na analizowane
kwestie oraz zarządzanie swoimi finansami osobistymi. Uzyskane w ten sposób wyniki
pokazały, że studenci UEK decydują się najczęściej na trzymanie oszczędności
w stosunkowo stabilnych i bezpiecznych formach, takich jak gotówka czy też
nieoprocentowane konto bankowe, konto oszczędnościowe oraz lokaty. Preferowaną
formą inwestowania badanej grupy są kryptowaluty, waluty i akcje. U większości
badanych w trakcie pandemii nastąpił wzrost lub brak zmiany poziomu uzyskiwanych dochodów, przy jednoczesnym wzroście kwoty przeznaczonej na oszczędności.
Natomiast w przypadku kwoty przeznaczanej na inwestycje zaobserwowano tylko
nieliczne zmiany.

Najważniejsze podatki i opłaty wprowadzone w Polsce w 2021 roku
Tadeusz Gibas, tadeusz.gibas84.gmail.com, Koło Naukowe Rachunkowości, Instytut Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, https://uek.krakow.pl

W przedstawianym posterze omówiono najważniejsze podatki i opłaty wprowadzone w Polsce w 2021 roku. Od 1 stycznia zaczęło obowiązywać kilka tego typu
obciążeń, wśród których część może budzić niepewność co do ich wysokości oraz
sposobu naliczania. Niniejszy abstrakt ma na celu przybliżenie największych opłat
w zwięzły oraz zrozumiały sposób. Wśród budzących największe kontrowersje
można wymienić podatek cukrowy, który spowodował znaczną podwyżkę cen napojów
słodzonych. Przedstawiona została również opłata od małpek, czyli napojów
alkoholowych w małych butelkach. Kolejnymi ważnymi obciążeniami, które przedstawiono, są podatek od deszczu, który od bieżącego roku musi być płacony przez
właścicieli działek o powierzchni przynajmniej 600 metrów kwadratowych,
zabudowa-nych w więcej niż 50%, oraz opłata mocowa, będąca dodatkową pozycją
w rachunkach za prąd. Dodatkowym podatkiem CIT zostały również obciążone
spółki komandytowe, którym nadano od 2021 roku status podatnika podatku docho289
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dowego. W posterze poruszono również te podatki i opłaty, które oficjalnie nie zostały
jeszcze wprowadzone. Wśród nich można wymienić podatek cyfrowy, mający na
celu obciążyć dostawców usług cyfrowych, czy też podatek handlowy, którego ostateczny wygląd nie jest jeszcze znany, jednak wiele wskazuje na to, że zostanie on
wprowadzony w 2021 roku, chociaż odpowiednie przepisy zostały wprowadzone już
w 2016 roku.

Poziom wiedzy przyszłych przedsiębiorców
na temat aspektów prawno-organizacyjnych i księgowych
związanych ze swoim potencjalnym przedsiębiorstwem
Joanna Trąbka, joanna.trabka14@gmail.com, Koło Naukowe Rachunkowości, Instytut
Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, https://uek.krakow.pl; Bartosz Buta,
bbxbartek@gmail.com, Koło Naukowe Rachunkowości, Instytut Zarządzania, Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie, https://uek.krakow.pl

Poster przedstawia wyniki analizy stanu wiedzy przyszłych przedsiębiorców na
temat zakładania przedsiębiorstwa oraz obowiązku prowadzenia w nim księgowości.
Badaniu zostały poddane osoby z całej Polski, które już prowadzą lub będą w przyszłości prowadzić własne przedsiębiorstwo, co pozwoliło na ocenę potencjału polskich
jednostek gospodarczych. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi zagłębiono się
w zależności pomiędzy badaną cechą, a innymi czynnikami mogącymi mieć na nią
wpływ. Sprawdzenie rozmiaru badanych przedsiębiorstw umożliwiło m.in. pokazanie
typowości rozważanych działalności gospodarczych, a informacje uzyskane na temat
struktury wieku, płci i miejsca zamieszkania umożliwiają kompleksowe spojrzenie
na wyniki. Zobrazowano również opinię ankietowanych na temat stopnia skomplikowania polskiego prawa oraz poziom ich wiedzy z innych zakresów związanych
z prowadzeniem działalności. Pozwoliło to na wyciągnięcie wniosków na temat
możliwości i kompetencji badanych oraz rozważenie potencjalnych rozwiązań
mających na celu wzrost zdolności przedsiębiorców.

Sketchnoting jako metoda wspierająca nauczanie i naukę
Milena Welc, milenawelc92@onet.pl, Instytut Pedagogiki KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II

Sketchnoting (ang. sketch – szkic, noting – notowanie) to sposób na notowanie,
zapamiętywanie i prezentowanie najróżniejszych treści w formie wizualnej – z wykorzystaniem rysunków, symboli i innych – dowolnych znaków graficznych. Sketchnoting
idealnie wkomponowuje się w obszar myślenia wizualnego. Sketchnoting bazuje na
naturalnej skłonności ludzkiego mózgu do myślenia obrazami.
Natomiast kiedy wspominam komuś o sketchnotowaniu, spotykam się głównie
ze sceptycyzmem (nie mam czasu na rysowanie, nie umiem rysować, to bez sensu,
całe życie uczę się z normalnych notatek i jakoś umiem je zapamiętać). Mnie
osobiście ta metoda jest genialna w swej prostocie. Już kiedyś o tym wspominałem –
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kiedy myślisz o jabłku, przed oczami pojawia ci się czerwony, okrągły owoc, a nie
ciąg liter. Tak działa twój mózg i nie ma najmniejszego powodu, żeby nie
skorzystać z tej jego funkcji. Wykorzystanie obrazu podczas notowania nie tylko
często upraszcza (i skraca) proces zapisu (całe albo część zdania możesz zastąpić
symbolami graficznymi), dokładniej przekazuje sens (wiesz, mówi się, że jeden
obraz jest wart więcej niż tysiąc słów), ale też usprawnia zapamiętywanie i przypominanie sobie zanotowanych w ten sposób treści.
W sketchnotingu forma jest bardzo ważna, bo to ona pozwala nam łatwiej się
uczyć i zapamiętywać, ale równocześnie nie jest ograniczona sztywnymi regułami.
Po pierwsze, sketchnotka wcale nie składa się wyłącznie z obrazków – musi się też
znaleźć miejsce na tekst, ale zapisany nieco inaczej niż zwykle.

Zmiany w podatkach w 2021 roku. Omówienie pakietu Slim VAT
Monika Pietraszewska, m.pietraszewska11@gmail.com, Koło Naukowe Rachunkowości,
Instytut Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, https://uek.krakow.pl

Na posterze przedstawiono nowe przepisy dotyczące podatku od towarów
i usług, które wprowadził pakiet SLIM VAT obowiązujący od 1 stycznia 2021 roku.
Zgodnie z uprzednimi zapowiedziami Ministerstwa Finansów pakietem uproszczeń
objęto cztery obszary: proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne
kursy walut z podatkiem dochodowym oraz korzyści finansowe. Najistotniejsze ze
zmian zaprezentowano na posterze, wraz z wyjaśnieniem, w oparciu o ustawę
nowelizującą z 27 listopada 2020 r. (Dz.U. poz. 2419) oraz objaśnienia podatkowe.
Niektóre ze zmian, a szczególnie zmiany zasad rozliczania faktur korygujących in
minus, wzbudziły wiele wątpliwości i pytań w środowisku księgowych oraz wbrew
pierwotnemu założeniu skomplikowały prawidłowe wykonywanie przez nich
obowiązków. Stosunkowo szybko wprowadzone w życie przepisy były tematem wielu
rozważań i problemów interpretacyjnych, dlatego też podjęto się ich podsumowania i zawarto je na posterze w celu przybliżenia odbiorcom tematyki związanej
z najnowszymi zmianami podatkowymi w sposób jasny i przejrzysty.

OBSZAR NAUK ŚCISŁYCH
DiSupLo – nowa, niezwykle łatwa i wydajna metoda
wprowadzania aktywnych składników farmaceutycznych
do porów mezoporowatej nanokrzemionki MCM-41
Katarzyna Trzeciak, ktrzecik@cbmm.lodz.pl, Dział Chemii Strukturalnej, Centrum Badań
Molekularnych i Makromolekularnych PAN, www.cbmm.lodz.pl; Marek J. Potrzebowski,
marekpot@cbmm.lodz.pl, Dział Chemii Strukturalnej, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, www.cbmm.lodz.pl; Ewelina Wielgus, ms@cbmm.lodz.pl, Dział Chemii
Strukturalnej, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, www.cbmm.lodz.pl
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Stosowane dotychczas sposoby enkapsulacji leków w porach mezoporowatych
nanokrzemionek (MSP), mimo szerokiego spektrum różnych podejść metodologicznych
nie oferują optymalnych i uniwersalnych rozwiązań, które nadawałyby im bezdyskusyjnie walor stosowalności w skali większej niż laboratoryjna. Ograniczenia te
w istotny sposób wpływają na strategię i decyzje przemysłu farmaceutycznego,
który oczekuje rozwiązań prostych, tanich i powtarzalnych, spełniających kryteria
ekonomiczne i ekologiczne. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, opracowano
wydajną metodę wprowadzania APIs w porowatą strukturę MSP o akronimie
DiSupLo (Diffusion Supported Loading). Technika ta wykorzystuje i wzmacnia zalety
metod mokrych oraz eliminuje ich wady. Jest szybkim, jednoetapowym procesem
ilościowym o wysokim współczynniku wypełnienia. Co ważne, daje możliwość
załadowania dwóch (lub więcej) składników o pożądanym składzie API. Przydatność
metody DiSupLo potwierdzono z wykorzystaniem ibuprofenu, flurbiprofenu, ketoprofenu i ich mieszanin oraz MCM-41 jako nośnika leku MSP za pomocą spektroskopii NMR w ciele stałym (1H Very Fast MAS, 2D 1H-1H RFDR MAS, 1H-13C
invHETCOR), 1H-13C HSQC High Resolution MAS) i innych metod analitycznych,
takich jak adsorpcja-desorpcja, PXRD, DSC, TGA i FTIR. Przeprowadzona została
również analiza i porównanie szybkości rozpuszczania oraz uwalniania zaproponowanych leków z MCM-41, co jest nie bez znaczenia dla projektowania i zastosowania
MSP jako systemów dostarczania leków.

Kompleksy platyny jako efektywne katalizatory hydrosililowania
olefin z labilnym podstawnikiem
Krzysztof Pypowski, pypowski@uph.edu.pl, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Reakcja hydrosililowania, czyli addycja wodorków krzemu do wielokrotnych
wiązań nienasyconych jest wydajną metodą otrzymywania krzemoorganicznych
związków oraz stanowi jedną z użyteczniejszych reakcji w chemii krzemu. Proces
ten jest szeroko stosowany w przemyśle do produkcji środków sprzęgających oraz
krzemowych polimerów. Reakcja hydrosililowania wykorzystywana jest również do
produkcji różnych krzemoorganicznych odczynników, stosowanych w syntezach
stereoselektywnych, jak również w reakcjach sprzęgania. Celem pracy była synteza
γ-funkcjonalizowanych silanów, zawierających jak najmniejszą ilość produktów
ubocznych, przy zachowaniu wysokiej wydajności procesu, z wykorzystaniem nowych
związków platyny. Jednym z kluczowych zagadnień badawczych jest reakcja hydrosililowania olefin z labilnym podstawnikiem, którą badano pod kątem użyteczności
nowych kompleksów platyny np. di-µ-dichloro-bis-(η3-alliloplatyna) [Pt]*AllCl lub
di-µ-dicyjano-bis-(η3-alliloplatyna) [Pt]*AllCN. Najwyższą aktywność zaobserwowano dla kompleksu [Pt]*AllCl w reakcji addycji w 60°C, prowadzącą do powstania
γ-adduktu. W oparciu o wyniki badan katalitycznych, zaobserwowano stabilność
kompleksów platyny [Pt]*AllCl i [Pt]*AllCN, które w warunkach prowadzenia reakcji
utrzymywały się w fazie homogenicznej, podczas gdy komercyjnie dostępny katalizator
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Speier’a ulega rozkładowi do metalicznej platyny. Otrzymane nowe kompleksy
platyny wykazują dużą aktywność i selektywność w reakcji hydrosililowania.

Oddziaływanie dendrymerów zawierających atomy miedzi
z aminotransferazą asparaginianową (AST)
Marika Grodzicka, marika.grodzicka@edu.uni.lodz.pl, Katedra Biofizyki Ogólnej, Wydział
Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, Szkoła Doktorska BioMedChem Uniwersytetu Łódzkiego
i Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, http://biol.uni.lodz.pl/pl; Małgorzata Kubczak,
malgorzata.kubczak@biol.uni.lodz.pl, Katedra Biofizyki Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony
Środowiska UŁ, http://biol.uni.lodz.pl/pl; Sylwia Michlewska, sylwia.michlewska@biol.uni.lodz.pl,
Katedra Biofizyki Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, http://biol.uni.lodz.pl/pl

Dendrymery to związki organiczne zbudowane z rdzenia i odchodzących od
niego rozgałęzień. Struktura dendrymeru może podlegać modyfikacji, co umożliwia
wykorzystanie tych związków w biomedycynie. Celem pracy była ocena i charakterystyka oddziaływania karbokrzemowych dendrymerów pierwszej generacji zawierających atomy miedzi (CCD-Cl-1, CCD-NO-1) z aminotransferazą asparaginianową.
W badaniach wykorzystano dendrymery z ligandami chlorkowymi i azotanowymi.
Wyznaczono ich potencjał zeta oraz określono średnicę hydrodynamiczną przy użyciu
spektrometru Zetasizer Nano ZS (Malvern). Zmiany struktury drugorzędowej AST
pod wpływem dendrymerów zbadano za pomocą dichroizmu kołowego (CD)
z wykorzystaniem spektrometru J-815 CD (Jasco). Eksperymenty fluorymetryczne
przeprowadzono za pomocą spektrofluorymetru LS-55B (Perkin-Elmer). Do
roztworu podstawowego: bufor fosforanowy (10 mM), AST (5 µM); dodano kolejne
objętości dendrymeru w odpowiednim stosunku molowym białko/dendrymer.
Wyniki i wnioski. Badania wykazały, że wszystkie badane dendrymery tworzyły
ujemnie naładowane kompleksy. Przy analizie wyników CD nie zaobserwowano
znaczących zmian kształtu widma AST w obecności dendrymerów. W badaniach
zaobserwowano, iż zwiększenie stężenia dendrymerów powodowało coraz większe
wygaszanie fluorescencji tryptofanu obecnego w strukturze białka, co może być
spowodowane tworzeniem się kompleksów pomiędzy AST a dendrymerami.

Oddziaływanie nanocząstek srebra z membranami biomimetycznymi
Joanna Celej, jcelej@ichf.edu.pl, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, ichf.edu.pl;
Dorota Nieciecka, dnieciecka@chem.uw.edu.pl, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski,
www.chem.uw.edu.pl

Nanocząstki srebra znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach nauki
czy przemysłu dzięki swoim właściwościom, takim jak m.in. stabilność chemiczna,
aktywność katalityczna czy wysokie przewodnictwo. Ze względu na właściwości
antybakteryjne i antygrzybiczne wykorzystywane są w procesach gojenia się ran, do
walki z drobnoustrojami czy jako potencjalne nośniki leków. Szerokie możliwości
zastosowań nanoczastek srebra wiążą się często z niekontrolowanym ich uwalnia293
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niem do środowiska, w wyniku czego mogą wnikać do organizmów. W związku
z tym istotne wydaje się prowadzenie badań nad cytotoksycznością nanostruktur
metalicznych Ag.
W pracy syntetyzowano nanoczastki srebra metodą redukcji chemicznej z wykorzystaniem hydroksyloaminy oraz cytrynianu sodu. Wielkość, kształt oraz właściwości
powierzchniowe otrzymanych nanostruktur charakteryzowane były za pomocą mikroskopii elektronowej, techniki dynamicznego rozpraszania światła, pomiaru potencjału
zeta czy spektroskopii UV-VIS. W drugim etapie badań tworzono analogi naturalnych błon biologicznych z wykorzystaniem metody Langmuira a następnie badano
wpływ nanostruktur na sposób organizacji lipidów w membranie. W zależności od
rodzaju lipidu zastosowanego do tworzenia błony biomimetycznej nanocząstki
w różny sposób adsorbują się na membranie lub też zmieniają jej płynność.

Preparatyka tworzenia monowarstw nanocząstek hematytu
o kontrolowanych właściwościach
Julia Maciejewska-Prończuk, julia.maciejewska-pronczuk@pk.edu.pl, Katedra Inżynierii
Chemicznej i procesowej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
https://www.pk.edu.pl/index.php?lang=pl; Marta Żurek, marta.zurek97@gmail.com, Katedra
Inżynierii Chemicznej i procesowej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika
Krakowska, https://www.pk.edu.pl/index.php?lang=pl

Tlenek żelaza znalazł zastosowanie w wielu gałęziach nauki i przemysłu m.in.
w katalizie w syntezie Fishera-Tropscha, procesie Water-Gas Shift (konwersja CO),
utlenianiu alkoholi oraz odwodornieniu węglowodorów aromatycznych. Pomimo
istotnego znaczenia, mechanizmy osadzania nanocząstek na powierzchniach stałych
nie są wyjaśnione w dostatecznym stopniu. Głównym celem badań było otrzymanie
stabilnych monowarstw nanocząstek hematytu o kontrolowanej strukturze oraz
właściwościach. Opracowano metodę otrzymywania nanocząstek tlenku żelaza na
drodze kwaśnej hydrolizy chlorku żelazowego. Otrzymany zol scharakteryzowano
w objętości przy użyciu metod dynamicznego rozpraszania światła (DLS), mikroelektroforezy (LDV) oraz spektroskopii UV-Vis. Kinetykę osadzania nanocząstek
złota badano za pomocą mikrowagi kwarcowej (QCM), a otrzymane monowartswy
obrazowano przy pomocy mikroskopii sił atomowych (AFM). Pomiary prowadzono
dla różnych wartości siły jonowej, pH, stężeń suspensji oraz natężenia przepływu
zolu. Porównując wyniki otrzymane za pomocą poszczególnych metod stwierdzono
znikomy stopień uwodnienia otrzymanych monowarstw. Uzyskane wyniki pozwoliły
na opracowanie unikatowej procedury przygotowania monowarstw nanocząstek
hematytu o kontrolowanym pokryciu i rozkładzie cząstek.
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Prędkość ciepła
Ryszard Wojnar, rwojnar@ippt.pan.pl, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
Zakład Mechaniki Ośrodków Ciagłych i Nanostruktur

Opis cieplnych procesów nierównowagowych korzysta z równania Fouriera.
Zgodnie z tym równaniem impuls cieplny obejmuje natychmiastowo całą przestrzeń.
Niektórzy nazywają ten fakt paradoksem, jednak nie zwracają przy tym uwagi na to,
że wielkość impulsu opisana znaną krzywą dzwonową Gaussa zanika z odległością
jak funkcja wykładnicza od ujemnego kwadratu odległości od punktowego impulsu
temperatury, a więc zanika szybko i w praktyce owa nieskończoność jest bez
znaczenia.
Paradoks ten, jak każdy paradoks fizyczny wynika z niesłusznego uproszczenia
zagadnienia, w tym wypadku pojęcia temperatury. W opisie tym temperatura jest
funkcją gładką, ciągłą. W równaniu Fouriera występuje współczynnik dyfuzji
cieplnej K proporcjonalny do iloczynu średniej prędkości v cząstki przenoszącej
energię cieplną i jej średniej drogi swobodnej h. Przy przejściu granicznym
z długością h do zera, aby móc zachować skończoną wartość współczynnika K
należy podążyć z prędkością v do nieskończoności. Stąd paradoks.
Fakt cząsteczkowego podłoża rozchodzenia się ciepła pozwala zaniedbać znaczenie
paradoksu. Temperatura nie jest funkcją ciągłą, jak przyjmuje opis fourierowski, ale
podlega nieustannie nie kontrolowalnym fluktuacjom. Impuls cieplny w pewnej
skończonej odległości od źródła rozmywa się we fluktuacjach i tam się kończy. Jest
to naturalna granica osiągana przez impuls. Zasięg impulsu temperatury jest
skończony, podobnie jak jego prędkość. Podanie tych zależności jest tematem
wystąpienia.

Superparamagnetyczne nanocząstki na bazie tlenku żelaza
domieszkowane holmem i modyfikowane cysteiną oraz aklarubicyną
Magdalena Osial, mosial@chem.uw.edu.pl, Laboratorium Dydaktyki Chemii, Wydział Chemii,
Uniwersytet Warszawski, www.chem.uw.edu.pl; Magdalena Warczak, mwarczak@ichf.edu.pl,
Zakład Procesów Elektrodowych, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk,
www.ichf.edu.pl; Agnieszka Siporska, asipor@chem.uw.edu.pl, Laboratorium Dydaktyki
Chemii, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, www.chem.uw.edu.pl

Superparamagnetyczne nanocząstki na bazie tlenku żelaza (typu SPION) są
przedmiotem licznych badań ukierunkowanych na ich zastosowanie w medycynie
tj. środek kontrastujący do magnetycznego rezonansu jądrowego, nośniki leków
podawanych domiejscowo lub do magnetycznej hipertermii. W niniejszej pracy
nanocząstki typu SPION domieszkowane holmem zmodyfikowane zostały cysteiną
oraz lekiem przeciwnowotworowym z grupy antracyklin – aklarubicyną.
W strukturę nanocząstek tlenku żelaza wbudowano holm – prekursor radioaktywnego izotopu holmu będącego emiterem promieniowania β(-) w endoradioterapii. Cysteina pełniła funkcję stabilizatora nanocząstek chroniącego przed ich
aglomeracją i łącznika z lekiem przeciwnowotworowym. Jako lek zaproponowano
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aklarubicynę, cytostatyka z grupy antracyklin, która jest uwalniana miejscowo
z nanocząstek.
Nanocząstki zmodyfikowane lekiem poddano badaniom metodą magnetycznej
hipertermii uwalniając lek z ich powierzchni. Wykazano, że nanocząstki oprócz
uwalniania leku generują ciepło osiągając temperaturę ok. 45°C, co jest obiecujące
pod kątem ich potencjalnego wykorzystania w terapiach wymagających synergii
efektu terapeutycznego.

Superparamagnetyczne nanocząstki na bazie tlenku żelaza
domieszkowane terbem i modyfikowane aklarubicyną
do magnetycznej hipertermii
Agnieszka Pregowska, aprego@ippt.gov.pl, Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk, Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii, www.ippt.pan.pl; Magdalena
Warczak, mwarczak@ichf.edu.pl, Zakład Procesów Elektrodowych, Instytut Chemii Fizycznej
Polskiej Akademii Nauk, www.ichf.edu.pl; Magdalena Osial, mosial@chem.uw.edu.pl, Laboratorium Dydaktyki Chemii, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, www.chem.uw.edu.pl

Drugą wiodącą przyczyną śmiertelności na świecie są choroby nowotworowe,
dlatego rozwój skutecznych form terapii ma duże znaczenie. Ostatnio podjęto ogromny
wysiłek, aby opracować nowoczesne nośniki leków przeciwnotworowych opartych
o rozwiązania nanotechnologiczne umożliwiających ich miejscowe zastosowanie.
W niniejszej pracy zaprezentowano wytworzenie oraz badanie właściwości superparamagnetycznych nanocząsteczek na bazie tlenku żelaza (ang. superparamagnetic iron oxide nanoparticles SPION) domieszkowanych lantanowcem – terbem.
Synteza SPION została przeprowadzona za pomocą metody współstrąceniowej.
Terb został wybrany pod kątem przyszłego wbudowania w nanocząstki jego
radioaktywnego izotopu do ich późniejszego użycia do radioendoradioterapii.
Nośnik superparamagnetyczny został sprzężony z lekiem przeciwnowotworowym –
aklarubicyną, która wykazuje mniejsze działania uboczne w porównaniu z doksorubicyną. Nanocząstki pokryte lekiem zbadano metodą magnetycznej hipertermii,
w której nanocząstki poddawane były działaniu zmiennego pola magnetycznego
generując ciepło.

Wpływ leków przeciwnowotworowych
na organizację membran biomimetycznych
Dorota Nieciecka, dnieciecka@chem.uw.edu.pl, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski,
www.chem.uw.edu.pl; Magdalena Osial, mosial@chem.uw.edu.pl, Wydział Chemii, Uniwersytet
Warszawski, www.chem.uw.edu.pl; Joanna Celej, jcelej@ichf.edu.pl, Instytut Chemii Fizycznej,
Polska Akademia Nauk, www.ichf.edu.pl

Leki przeciwnowotworowe z grupy antracyklin są dziś najskuteczniejszą i najczęściej wybieraną metodą terapii w onkologii. Leki te podawane są dożylnie i razem
z krwią przenoszone są po całym organizmie, dzięki czemu mogą dotrzeć także do
komórek nowotworowych. Jednak wprowadzony do organizmu terapeutyk, zanim
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dotrze do miejsca działania napotyka na swojej drodze wiele barier w postaci błon
biologicznych, które chronią komórki oraz tkanki i narządy. Mechanizm przenikania
leku do wnętrza komórki zależy od wielu czynników, w tym nie tylko od właściwości fizykochemicznych terapeutyku, ale w dużym stopniu na proces ten ma
wpływ struktura i własności błony biologicznej.
Celem pracy było otrzymywanie membran biomimetycznych na granicy faz
woda/powietrze oraz badanie organizacji lipidów w tych strukturach w obecności
leku epirubicyny. W badaniach zastosowano kilka rodzajów lipidów a także analizowano wpływ różnych parametrów, takich jak: temperatura, stężenie leku czy rodzaj
subfazy na sposób oddziaływania antybiotyku z błoną. Na podstawie izoterm Langmuira widać, że lek wykazuje wysokie powinowactwo do części hydrofilowej warstw, co
powoduje jego kumulację, szczególnie silnią w przypadku lipidu: kardiolipiny.

OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH
Analiza wpływu dodatku popiołu lotnego
ze spalania węgla kamiennego na parametry użytkowe PUR
Beata Zygmunt-Kowalska, zygmunt@agh.edu.pl, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej,
Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,
http://www.ztcios.agh.edu.pl/index.php/pl/; Patrycja Trestka, trestka@agh.edu.pl, AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali
i Informatyki Przemysłowej, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska, Al. Mickiewicza 30,
30-059 Kraków, http://www.ztcios.agh.edu.pl/index.php/pl/; Monika Kuźnia kuznia@agh.edu.pl,
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii
Metali i Informatyki Przemysłowej, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska,
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, http://www.ztcios.agh.edu.pl/index.php/pl/

Sztywna pianka poliuretanowa (PUR) to bardzo dobry materiał termoizolacyjny.
Szereg zalet, a w szczególności niski współczynnik przewodzenia ciepła pianki PUR
powodują stały wzrost zapotrzebowania na ten produkt. W celu optymalizacji
kosztów produkcji, ograniczenia ilości produktów petrochemicznych w procesie
wytwarzania pianek, zmniejszania palności, a także poprawy parametrów wytrzymałościowych oraz termicznych stosuje się wypełniacze, które wykorzystywane są
w trakcie syntezy omawianego materiału poliuretanowego.
W pracy dokonano porównania parametrów niemodyfikowanej sztywnej pianki
poliuretanowej z kompozytem zawierającym dodatek popiołu lotnego, którego udział
masowy wynosił kolejno 5, 10, 15 i 20%. Analizie porównawczej poddano parametry
takie jak: struktura kompozytu, gęstość pozorna, kruchość oraz nasiąkliwość. W wyniku
przeprowadzonych analiz określono potencjał wykorzystania popiołu lotnego ze
spalania węgla kamiennego w technologii tworzyw sztucznych oraz zdefiniowano
jedną z możliwych opcji jego powtórnego wykorzystania. Wykonane badania
pozwoliły określić, jaka ilość dodatku popiołu jest optymalna do kompozytu PUR.
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Po przeanalizowaniu i porównaniu wyników stwierdzono, że najlepsze parametry
posiada sztywna pianka poliuretanowa zawierająca 10% dodatku popiołu lotnego.
Praca finansowana w ramach działalności statutowej Wydziału Inżynierii Metali
i Informatyki Przemysłowej AGH nr 16.16.110.663.

Analiza wpływu liczby fotopunktów
na dokładność opracowań fotogrametrycznych
Aleksandra Mierzejowska, aleksandra.mierzejowska@polsl.pl, Politechnika Śląska, Wydział
Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej; Maciej Pomykoł,
maciej.pomykol@polsl.pl, Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa, Bezpieczeństwa i Automatyki
Przemysłowej

Wykorzystanie technologii fotogrametrii niskiego pułapu, do której niewątpliwie
należą pomiary wykonywane za pomocą bezzałogowych statków powietrznych
(dronów) jest w chwili obecnej coraz większe.
Ta zaawansowana technologia coraz częściej pojawia się również przy wykonywaniu prac geodezyjnych. Dzięki tego typu urządzeniom geodeta jest w stanie
w bardzo krótkim czasie dokonać pomiaru dużej ilości szczegółów niemalże w każdych
warunkach terenowych. Głównymi ograniczeniami są jedynie warunki pogodowe
(prędkość wiatru, opady), możliwe miejsca startu i lądowania oraz strefy zakazu lotów.
Do najważniejszych produktów opracowanych na podstawie zdjęć pochodzących
z nalotu wykonanego bezzałogowymi statkami powietrznymi są: chmura punktów,
Numeryczny Model Terenu (NMT), Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT),
Model 3D oraz ortofotomapa.
W przypadku wykorzystania dronów do celów geodezyjnych zasadniczym
aspektem jest dokładność końcowego opracowania. Zależy ona od wielu, bardzo
ważnych i powiązanych ze sobą czynności, jakie należy podjąć jeszcze na etapie
planowania misji fotogrametrycznej. Właściwie zaplanowany nalot pozwala przede
wszystkim zebrać kompletny i poprawny materiał zdjęciowy, ale co najważniejsze
warunkuje opracowanie wysokiej jakości produktów ich obróbki.
Pozyskanie produktów będących efektem opracowania zdjęć pochodzących
z nalotu wykonanego bezzałogowym statkiem powietrznym wiąże się z koniecznością
przeprowadzenia procesu georeferencji. Proces ten pozwala określić „lokalizację”
zdjęć, a tym samym produktów fotogrametrycznych w ściśle określonym układzie
współrzędnych. W większości przypadków jest to możliwe dzięki tzw. fotopunktom,
których położenie określa się najczęściej za pomocą technologii GNSS.
Gęstość oraz sposób rozmieszczenia tych punktów decyduje o dokładności
opracowań fotogrametrycznych.
Celem badań była ocena dokładności opracowania ortofotomapy w oparciu
o zdjęcia wykonane bezzałogowym statkiem powietrznym w zależności od liczby
fotopunktów. Nalot fotogrametryczny przeprowadzono bezzałogową jednostką DJI
Phantom 4 Pro V 2.0. Do opracowania zdjęć z nalotu użyto program Pix4Dmapper Pro.
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Opracowanie ortofotomapy dokonano wielowariantowo. W każdym z nich przyjęto
inną liczbę fotopunktów uwzględnianych w podczas nadawania georeferencji
zdjęciom fotogrametrycznym.

Badania możliwości usuwania arsenu z roztworów przemysłowych
z zastosowaniem wymiany jonowej
Karolina Bugla, karolina.bugla@imn.gliwice.pl, Zakład Hydrometalurgii, Sieć Badawcza
Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Katarzyna Leszczyńska-Sejda,
Katarzyna.Leszczynska-Sejda@imn.gliwice.pl, Zakład Hydrometalurgii, Sieć Badawcza
Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Grzegorz Benke,
grzegorzb@imn.gliwice.pl, Zakład Hydrometalurgii, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali
Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl

W niniejszej pracy badano możliwości usuwania związków arsenu metodą
jonowymienną z roztworów technologicznych występujących w krajowych hutach
miedzi. W badaniach wykorzystano roztwory przemysłowe, w których stężenie arsenu
obniżono do poziomu <1 g/dm3, metodą bezciśnieniowego strącania skorodytu.
Przeprowadzono testy w warunkach statycznych i dynamicznych z wykorzystaniem
sześciu żywic jonowymiennych, znanych producentów firm Purolite i Lanxess.
Sprawdzano również możliwości składowania nasyconych arsenem żywic.
Spośród testowanych jonitów, najlepsze rezultaty zarówno w próbach statycznych, jak i dynamicznych, uzyskano przy zastosowaniu jonitu hybrydowego FerrIX
TM A33E firmy Purolite. Ustalono, że w warunkach dynamicznych przepływ
roztworu przez złoże powinien się odbywać w kierunku z dołu do góry. Próby
wymywania arsenu, prowadzone zgodnie z normą BS EN 12457-2 wykazały, iż
wymywalność As z nasyconego jonitu FerrIX TM A33E wynosi < 0,5 mg/kg As, co
pozwala na składowanie tego materiału.

Badania nad odzyskiem metali szlachetnych
z zastosowaniem komercyjnych żywic jonowymiennych
Karolina Goc, karolinag@imn.gliwice.pl, Zakład Hydrometalurgii, Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Joanna Kluczka, Joanna.Kluczka@polsl.pl,
Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii, Wydział Chemiczny, Politechnika
Śląska, www.polsl.pl; Grzegorz Benke, grzegorzb@imn.gliwice.pl, Zakład Hydrometalurgii, Sieć
Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl

Celem pracy badawczej było sprawdzenie przydatności dostępnych na rynku
żywic jonowymiennych, pochodzących od różnych producentów, do odzysku metali
szlachetnych z roztworów powstających w wyniku ługowania materiałów odpadowych,
zawierających te pierwiastki, i z roztworów powstających w trakcie rafinacji metali
szlachetnych.
Zakres pracy obejmował: selekcję wytypowanych jonitów w badaniach sorpcji,
porównanie właściwości sorpcyjnych wyselekcjonowanych jonitów z wykorzystaniem
metod statycznych oraz badania elucji metali szlachetnych i regeneracji żywic.
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Ustalono, że z przebadanych jonitów żywice Puromet MTS9200, Lewatit MonoPlus
MP600 oraz Diaion CR20 są najlepszymi sorbentami metali szlachetnych. Roztwór
tiomocznika w kwasie chlorowodorowym może być wykorzystany do elucji metali
szlachetnych z żywic jonowymiennych Puromet MTS9200 oraz Lewatit MonoPlus
MP600. W przypadku jonitu Diaion CR20 aby uzyskać bogaty koncentrat metali
szlachetnych należy nasyconą żywicę spalić. Żywica Puromet MTS9200 może być
zastąpiona przez żywicę Lewatit MonoPlus MP600.

Badanie możliwości syntezy amidku litu
jako materiału do magazynowania wodoru w fazie stałej
Agata Baran, agata.baran@wat.edu.pl, Wojskowa Akademia Techniczna

Praca dotyczy podjęcia prób syntezy amidku litu, materiału z grupy wodorków
kompleksowych, za pomocą dwóch metod. W przeglądzie literaturowym przedstawiono problematykę magazynowania wodoru, ze szczególnym uwzględnieniem
udziału fazy stałej. Przeanalizowano procesy tworzenia się wodorków metali, jak
również kinetykę przemian zachodzących podczas reakcji. Przedstawiono ogólną
charakterystykę poszczególnych grup materiałowych, zaliczanych do „wodorków”,
skupiając się głównie na systemach M-N-H (amidkach i imidkach metali). W tej
części zawarto przegląd podstawowych właściwości oraz metod syntezy, wraz
z ogólną charakterystyką. Część eksperymentalna polegała na wykorzystaniu dwóch
metod, których użycie mogło skutkować otrzymaniem amidku litu na drodze reakcji
litu z mieszanką gazów (azotu i wodoru w różnych stosunkach). W konsekwencji
jedna z nich polegała na wykorzystaniu reaktywnego mielenia, natomiast kolejna
wymagała użycia układu Sieverta. Umożliwiło to wytworzenie warunków podwyższonej temperatury oraz ciśnienia, w efekcie czego dokonano udanej syntezy
dziewięciu próbek zgodnie z planem eksperymentu. Synteza poszczególnych próbek
różniła się parametrami technologicznymi procesu. W ich wyniku otrzymano
materiały o różnym składzie fazowym i właściwościach, które zbadano za pomocą
następujących technik badawczych: rentgenowskiej analizy fazowej, skaningowej
kalorymetrii różnicowej, analizy termograwimetrycznej oraz analizy sygnałów ze
spektrometru masowego. Uzyskane wyniki poddano szczegółowej analizie, szukając
korelacji między parametrami technologicznymi procesu syntezy i właściwościami
amidku litu.

Drukowane struktury komórkowe jako nośniki katalizatorów
Marzena Iwaniszyn, miwaniszyn@iich.gliwice.pl, Instytut Inżynierii Chemicznej, Polska
Akademia Nauk, www.iich.gliwice.pl

Projektowanie i optymalizacja wydajności reaktorów katalitycznych ma kluczowe
znaczenie dla środowiskowych procesów, takich jak katalityczne spalanie lotnych
związków organicznych i selektywna katalityczna redukcja tlenków azotu. Wysoce
pożądane jest zapewnienie intensywnego transportu masy reagentów do fazy
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katalitycznej (duża powierzchnia kontaktu) oraz niewielkich oporów przepływu
w celu zmniejszenia kosztów pompowania płynu przez reaktor.
Powtarzalne otwarte struktury komórkowe są obiecującym nośnikiem katalizatora
mogącym polepszyć stosunek transportu ciepła/masy do oporów przepływu. Struktury
te są tworzone przez powtarzanie reprezentatywnej komórki elementarnej w każdym
kierunku w przestrzeni. Geometria powtarzalnej otwartej struktury komórkowej
jest w pewnym sensie połączeniem geometrii monolitu o strukturze plastra miodu
i stochastycznej matrycy piany stałej. Podejście to łączy zalety monolitów i pian:
niewielkie opory przepływu, intensywny transport ciepła i masy oraz mieszanie
płynu. Dodatkowo, struktury te mogą być łatwo wytwarzane technologią druku 3D.
Przeprowadzono wstępne badania numeryczne dla reprezentatywnej komórki
sześciennej o różnych kształtach mostków: okrągły, kwadratowy, trójkątny, sześciokątny. Rozmiar komórki i mostka był zdefiniowały jako stały parametr dla każdego
przypadku. Wykazano, że kształt mostka wpływa znacząco na transport ciepła
i opory przepływu.

Elektrowydzielanie ołowiu z roztworów poługowniczych
zawierających aminę
Szymon Orda, szymono@imn.gliwice.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych,
Zakład Hydrometalurgii, www.imn.gliwice.pl; Mateusz Ciszewski, mateuszc@imn.gliwice.pl,
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Zakład Hydrometalurgii,
www.imn.gliwice.pl; Patrycja Kowalik, patrycjak@imn.gliwice.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Metali Nieżelaznych, Zakład Hydrometalurgii, www.imn.gliwice.pl

Ograniczenie stosowania i obecności ołowiu i jego związków związane z większą
świadomością społeczną i troską o środowisko naturalne przyczynia się do rozwoju
technologii dążących do wyeliminowania tego pierwiastka z wielu gałęzi przemysłu.
W procesach hutniczych ołów występuje m.in. w strumieniach osadów poługowniczych i pyłów, które deponowane są na specjalnie do tego przystosowanych
składowiskach. W literaturze znaleźć można kilka sposobów usuwania ołowiu
z odpadów stałych. Jednym z nich jest ekstrakcja soli ołowiu przy pomocy amin
łańcuchowych. W niniejszej pracy podjęto próbę bezpośredniego usuwania metalu
z wodnego roztworu trietylenoteraminy, która wykazuje duże powinowactwo
wobec siarczanu ołowiu, wykorzystując proces elektrowydzielania. Badania miały
na celu określenie wpływu podstawowych parametrów procesu, takich jak: stężenie
jonów ołowiu, temperatura, katodowa gęstość prądu oraz wpływ wybranych dodatków
do kąpieli na wygląd osadu katodowego. Wizualną kontrolę wydzielonego na
katodzie ołowiu określano poprzez obecność dendrytów, przebarwień, pęknięć
i złuszczeń. Ustalono, że proces elektrowydzielania powinien być prowadzony przy
jak największym stężeniu jonów ołowiu, przy gęstość prądu na poziomie 200 A/m 2
w czasie 2 godzin. Określono również, że istotnym parametrem wpływającym na
jakość wydzielonego ołowiu jest temperatura. Podjęto próby poprawy jakości
uzyskanych osadów przez zastosowanie dodatków takich jak klej kostny, PVP oraz
glikol etylenowy.
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Hydrometalurgiczny odzysk cennych metali z masy czarnej,
powstającej z przerobu złomu baterii Li-ion
Arkadiusz Palmowski, arkadiuszp@imn.gliwice.pl, Zakład Hydrometalurgii, Departament
Metalurgii, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl;
Katarzyna Leszczyńska-Sejda, katarzyna.leszczynska-sejda@imn.gliwice.pl, Zakład Hydrometalurgii, Departament Metalurgii, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych,
www.imn.gliwice.pl; Zbigniew Szołomicki, zbigniew.szolomicki@imn.gliwice.pl, Zakład Hydrometalurgii, Departament Metalurgii, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych,
www.imn.gliwice.pl

Przedstawiono metodę hydrometalurgicznego odzysku cennych składników
metalicznych z masy czarnej, powstającej przy przerobie złomu baterii Li-ion.
Badania przebiegały z zastosowaniem partii mas czarnych wstępnie przygotowanych
w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych. Metale wchodzące
w ich skład to między innymi kobalt, lit, nikiel, mangan, miedź. Najcenniejszy
spośród nich kobalt należy do grupy materiałów uznawanych od wielu lat za
krytyczne przez UE oraz USA. Znaczną część pracy poświęcono odzyskowi litu,
gwałtownie zyskującemu na znaczeniu w ostatnich latach. W toku prac przygotowano masy czarne do przerobu hydrometalurgicznego, dobrano warunki ługowania,
strącono lit w postaci węglanu oraz koncentrat polimetaliczny Cu-Ni-Co. Uzyskano
> 94% wydajności ługowania miedzi, kobaltu, niklu. Uzyskane roztwory zawierające
miedź, kobalt, nikiel kierowano do etapu wydzielania z nich handlowych
koncentratów metali. Strącanie prowadzono 30% roztworem wodorotlenku sodu.

Innowacyjne monolityczne hybrydowe adsorbenty CO 2
Katarzyna Maresz, k.kisz@iich.gliwice.pl, Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk

Obiektem prezentowanych badań były wysokoefektywne sorbenty ditlenku
węgla otrzymane metodą modyfikacji krzemionkowych, monolitycznych nośników
za pomocą poliamin. Nośniki, w kształcie cylindrów o wymiarach 4x4 mm, i zaprojektowanej, hierarchicznej strukturze, charakteryzowały się obecnością połączonych ze
sobą makroporów oraz mezoporów, wygenerowanych w ścianach krzemionkowego
szkieletu. Stwierdzono znaczący wpływ wielkości porów, powierzchni właściwej
oraz ilości wprowadzonych poliamin na właściwości sorpcyjne. Opracowane sorbenty,
poza korzystną z punktu widzenia użytkowania formą, cechowały się dużą pojemnością sorpcyjną, ok. 4 mmol CO2/g i szybką jej kinetyką. Parametrem decydującym
o szybkości sorpcji/desorpcji oraz dostępności CO 2 do grup aminowych okazała się
grubość warstwy aktywnej, bezpośrednio zależna od wielkości powierzchni właściwiej.
Wielokrotne cykle sorpcji/desorpcji wykazały dobrą stabilność ich właściwości fizykochemicznych. Wykazano, że monolityczne, hybrydowe adsorbenty ditlenku węgla
są interesującą alternatywą dla proszkowych sorbentów oraz roztworów poliamin.
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Interdyscyplinarne analizy i badania krajobrazu
do projektu trasy turystycznej w gminie Szczurowa
Przemysław Baster, przemyslaw.baster@urk.edu.pl, Katedra Geodezji Rolnej, Katastru
i Fotogrametrii, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;
Zuzanna Najzer, zuzanna.miesiaczek@student.urk.edu.pl, studia magisterskie na kierunku
Architektura Krajobrazu, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie; Dominika Przeniosło, dominika.przenioslo@student.urk.edu.pl, studia magisterskie
na kierunku Architektura Krajobrazu, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet
Rolniczy w Krakowie, www.urk.edu.pl

Wiele wartościowych elementów krajobrazu oraz form dziedzictwa kulturowego
pozostaje niewyeksponowanych, a nawet nieznanych. Niejednokrotnie brak badań,
a zatem także wiedzy o krajobrazie, doprowadziło do zanikania pod niską roślinnością
przewróconych artefaktów, popadania w ruinę niewielkich budowli, zarastania
stawów oraz wysychania młynówek czy strumieni.
W opracowaniu przedstawiono analizy historycznych i współczesnych map
geodezyjnych: trzech austriackich pomiarów wojskowych, katastru galicyjskiego
oraz planu zagospodarowania terenu. Ich porównanie pozwoliło na prześledzenie
zmian krajobrazu części gminy Szczurowa w ostatnich dwustu latach i rozpoznanie
elementów dziedzictwa kulturowego. Przeprowadzono wielopłaszczyznowe badania
dotyczące architektury, układów ruralistycznych, komunikacji, zieleni oraz elementów
wodnych, łącząc ze sobą wiadomości z zakresu architektury, ruralistyki, geodezji,
architektury krajobrazu czy sztuki ogrodowej. Stało się to podstawą późniejszego,
właściwego przeprowadzenia trasy turystycznej, jak również przedstawienia wytycznych
projektowych – zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, umożliwiających jak
najlepszą ekspozycję form i rozwiązań historycznych z projektowanej trasy.

Jak parametry komórki elementarnej wpływają na zmiany ciśnienia
równowagowe materiałów do magazynowania wodoru
Magda Pęska, magda.peska@wat.edu.pl, Instytut Inżynierii, Materiałowej, Wydział Nowych
Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie,
https://www.wat.edu.pl; Magdalena Rzeszotarska, magdalena.rzeszotarska@wat.edu.pl,
Instytut Inżynierii, Materiałowej, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia
Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, https://www.wat.edu.pl

Znalezienie wydajnych metod magazynowania wodoru ma kluczowe znaczenie
dla jego powszechnego zastosowania jako paliwa, najlepszym rozwiązaniem wydaje
się być magazynowanie go w fazie stałej. Istnieje wiele grup materiałów przeznaczonych do magazynowania wodoru właśnie w stanie stałym a do jednych z szerzej
badanych grup, możemy zaliczyć stopy AB5. Charakteryzują się one odwracalnością
procesu absorpcji i desorpcji, możliwością zmagazynowania wodoru w zakresie od
1% do 1,4% oraz możliwością prowadzenia procesu w temperaturze pokojowej oraz
ciśnieniu zbliżonym do atmosferycznego. Już w 1970 r. odnotowano pierwsze donie303
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sienia o zdolności do magazynowania wodoru przez materiały na osnowie faz międzymetalicznych typu AB5, przez co od wielu lat powstają liczne publikacje na ten temat.
Do grupy tych materiałów można zaliczyć LaNi5, w którym możliwa jest podmiana
atomów lantanu lub niklu innymi pierwiastkami tak aby wpływać na jego właściwości.
W tej pracy do badań wykorzystano stopy La1-xCexNi5 i zbadano wpływ podstawienia atomów lantanu atomami ceru na zmiany parametrów komórki elementarnej. Następnie wykonano izotermy absorpcji i desorpcji wodoru (krzywe PCT).
Na ich podstawie określono ciśnienia równowagowe dla trzech różnych temperatur
i na tej podstawie określono entalpie powstawania i rozkładu wodorków.
Następnie określone wartości parametrów komórki elementarnej skorelowano
z uzyskanymi wartościami ciśnienia równowagi i wartości entalpii. Praca finansowana
z projektu Narodowego Centrum Nauki (NCN) nr 2018/29/N/ST8/01417.

Możliwości zastosowania nanokomponentów renowych
Katarzyna Leszczyńska-Sejda, kasial@imn.gliwice.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut
Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Dorota Kopyto, dorota.kopyto@imn.gliwice.pl, Sieć
Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Grzegorz Benke,
grzegorzb@imn.gliwice.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych,
www.imn.gliwice.pl; Joanna Malarz, joannam@imn.gliwice.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Patrycja Kowalik, patrycjak@imn.gliwice.pl,
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Tadeusz
Grabowski, t.grabowski@innovator.com.pl, Zakład Działalności Innowacyjnej „INNOVATOR”
Sp. z o.o.; www.innovator.com.pl; Andrzej Domagała, a.domagała@innovator.compl, Zakład
Działalności Innowacyjnej „INNOVATOR” Sp. z o.o., www.innovator.com.pl; Józef Śmieszek
j.smieszek@innovator.com.pl, Zakład Działalności Innowacyjnej „INNOVATOR” Sp. z o.o.,
www.innovator.com.pl

Na posterze przedstawiono pomysł badawczy projektu realizowanego w ramach
konkursu 4.1.4. Projekty Aplikacyjne, współfinasowanego przez NCBR, w konsorcjum
składającym się z Lidera – Łukasiewicz – IMN oraz firmy INNOVATOR Sp z o.o., pt.
„Innowacyjna technologia wytwarzania nanokomponentów Re z odpadów
pochodzących”. Projekt ten jest wynikiem, konsekwencją i kontynuacją badań nad
odzyskiem renu i wytwarzaniem związków tego metalu prowadzonych w IMN od
wielu lat. Stanowi kontynuację projektu realizowanego przez firmę Innovator wraz
z Ł-IMN, w latach 2018-2020, w ramach konkursu sektorowego Innowacyjny Recykling,
współfinasowanego przez NCBR, pt. „Intensyfikacja odzysku renu i innych metali
z odpadów złomów superstopów”. Projekt jest przedsięwzięciem badawczo-rozwojowym o charakterze aplikacyjnym. Zaproponowane działania stanowią innowację
procesową i produktową na skalę świata, polegającą na odzysku Re w postaci
nanokomponentów z odpadów katalizatorów i odpadów Re zawierających ZrO2, dotąd
nieprzerabianych w Polsce. Obecnie w świecie nie wytwarza się na skalę przemysłową nanokomponentów Re. Z tego powodu zagadnienie podjęte do rozwiązania
w projekcie stanowi przełom w branży Re.
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Nowe monolityczne przepływowe mikroreaktory
do syntezy związków organicznych
Agnieszka Ciemięga, akoreniuk@iich.gliwice.pl, Instytut Inżynierii Chemicznej PAN

W ostatniej dekadzie miniaturyzacja procesów i opracowywanie nowych katalizatorów zmieniły koncepcję produkcji związków chemicznych o specjalnych właściwościach. Tradycyjne, duże, drogie oraz energochłonne instalacje pilotażowe w niektórych przypadkach mogą być zastąpione przez mniejsze, bardziej elastyczne,
efektywniejsze, wielofunkcyjne mikro-instalacje, złożone z układów mikroreaktorów.
Przedmiotem badań było opracowanie nowatorskich, efektywnych, przepływowych
mikroreaktorów do zastosowań w syntezie wybranych związków organicznych.
Rdzeniami aktywnymi mikroreaktorów były modyfikowane monolity krzemionkowe o hierarchicznej strukturze porów, tworzonej przez transportowe, przelotowe
makropory i mezopory obecne w szkielecie krzemionkowym. Zbadano trzy rodzaje
mikroreaktorów: i) z centrami kwasowymi Brönsteda do reakcji estryfikacji, ii)
z centrami Lewisa do selektywnej redukcji związków karbonylowych metodą
Meerweina-Ponndorfa-Verleya (MPV), iii) z centrami Ti do selektywnego utleniania
związków organicznych. Wykazano, że mikroreaktory mogą stabilnie pracować
przez wiele godzin, z dobrą wydajnością. Zaletami opracowanych mikroreaktorów,
poza wysoką produktywnością, są łatwość przygotowania, regeneracji, magazynowania i kontroli parametrów procesowych.

Odzysk renu ze złomów superstopów
Grzegorz Benke, grzegorzb@imn.gliwice.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali
Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Dorota Kopyto, dorota.kopyto@imn.gliwice.pl, Sieć
Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, www.imn.gliwice.pl; Katarzyna
Leszczyńska-Sejda, e-mail: kasial@imn.gliwice.pl; Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali
Nieżelaznych; www.imn.gliwice.pl; Tadeusz Grabowski, t.grabowski@innovator.com.pl, Zakład
Działalności Innowacyjnej „INNOVATOR” Sp. z o.o., www.innovator.com.pl; Andrzej
Domagała, a.domagała@innovator.compl, Zakład Działalności Innowacyjnej „INNOVATOR”
Sp. z o.o., www.innovator.com.pl; Józef Śmieszek, j.smieszek@innovator.com.pl, Zakład
Działalności Innowacyjnej „INNOVATOR” Sp. z o.o.; www.innovator.com.pl

Na posterze przedstawiono wyniki projektu POIR.01.02.00-00-0075/17 realizowanego w ramach konkursu sektorowego Innowacyjny Recykling, współfinasowanego
przez NCBR, którego głównymi wykonawcami była firma INNOVATOR Sp z o.o.
i Łukasiewicz – IMN. Opracowana w nim technologia dotyczy recyklingu wielkogabarytowych (o średnicy powyżej 30 mm) złomów superstopów zawierających Re.
Technologia pozwala na odzysk renu w postaci NH4ReO4 oraz na odzysk Ni, Co, W
i Ta (materiałów cennych i/lub krytycznych dla UE i USA) w postaci wysokoprocentowych koncentratów. Otrzymywany wg technologii renian(VII) amonu wykorzystywany jest do otrzymywania związków Re wysokiej czystość, tj. NH4ReO4,
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HReO4, AgReO4 i handlowych form koncentratów innych metali. Ww. związki Re
stosowane są głównie w przemyśle lotniczym, zbrojeniowym i petrochemicznym.
Opracowana w ramach w projektu technologia polega na elektroroztwarzaniu
dotąd nigdzie w świecie nieprzerabianych wielkogabarytowych złomów superstopów
i charakteryzuje się wysoką, powyżej 95% wydajnością odzysku renu. Uzyskane
dzięki niej produkty są związkami wysokiej czystości. Należy podkreślić, że firma
INNOVATOR Sp. z o.o. jest jedynym krajowym producentem NH4ReO4 z drobnego
(o średnicy poniżej 30 mm) złomu superstopów i obecnie wytwarza około 500 kg/rok
tego związku.

Opracowanie metody pomiaru prędkości opadania
cząstek ferromagnetycznych cieczy MR
Wojciech Bańkosz, wojciech.bankosz@doktorant.pk.edu.pl, Wydział Inżynierii Elektrycznej
i Komputerowej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, www.pk.edu.pl

Ciecze magnetoreologiczne (MR) zaliczane są do materiałów inteligentnych
zmieniających swoje właściwości pod wpływem przyłożonego pola magnetycznego.
Płyny te składają się z substancji nośnej oraz cząstek aktywnych, takich jak
ferromagnetyczne drobinki żelaza, kobaltu bądź niklu. Ciecze MR reagują na
zmiany intensywności zewnętrznego pola magnetycznego. Przy braku wymuszenia,
molekuły magnetyczne nie są namagnesowane. W takim przypadku ciecz ta
zachowuje właściwości zwykłego płynu newtonowskiego. W przypadku płynów MR
umieszczonych w obszarze działania pola magnetycznego cząstki te magnesują się,
przez co można je rozpatrywać jako mikroskopijne magnesy. Ciecze MR znajdują
zastosowanie w produkcji sprzęgieł, amortyzatorów, tłumików drgań, jak również
co interesujące w zaawansowanych materiałach dla medycyny.
Celem niniejszej pracy było opracowanie stanowiska laboratoryjnego umożliwiającego pomiar prędkości opadania cząstek ferromagnetycznych w cieczach MR.
W tym celu zaproponowano układ wykorzystujący jako sensor pomiarowy cewkę
indukcyjną stworzoną z drutu nawojowego. Elementem odpowiedzialnym za sterowanie oraz kontrolę nad całym stanowiskiem pomiarowym był sterownik PLC.
Natomiast zadaniem systemu SCADA było nadzorowanie procesu technologicznego,
poprzez akwizycję danych, wizualizację procesu produkcyjnego, jego sterowanie
a także archiwizacja zebranych pomiarów. Zaproponowane rozwiązanie charakteryzuje się prostotą obsługi i możliwością przeprowadzenia szybkiej analizy.

Piany stałe jako strukturalne nośniki katalizatorów
Anna Gancarczyk, anna.g@iich.gliwice.pl, Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, www.iich.gliwice.pl

Piany stałe o otwartej strukturze porów reprezentują grupę nowoczesnych
materiałów o trójwymiarowej strukturze przestrzennej, które znalazły zastosowanie
w wielu różnych dziedzinach: od medycyny po wykorzystanie w technologii
kosmicznej. Celem pracy było wyznaczenie parametrów morfologicznych, oporów
przepływu i współczynników transportu masy i ciepła dla metalowych pian stałych,
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jak również przeprowadzenie testów katalitycznych w celu wskazania procesów,
w których zastosowanie pian stałych jako nośnika katalizatora może przynieść
największe korzyści. Parametry morfologiczne wyznaczono metodą tomografii
komputerowej z wykorzystaniem programu iMorph, oraz metodą mikroskopii
optycznej. Charakterystyki przepływowe i transportowe wyznaczono dla jednofazowego przepływu gazu przez badane piany stałe. Jako reakcję testową wybrano
katalityczne dopalanie metanu. Biorąc pod uwagę charakterystyki transportowe
i przepływowe, bilans masy i energii oraz parametry kinetyczne procesu, porównano
efektywność katalizatora osadzonego na powierzchni pian stałych, złożu usypanym
(typu egg-shell) oraz monolitycznym. Przeprowadzone badania wykazały, że piany
stałe charakteryzują się zadowalającymi współczynnikami transportu masy i ciepła
oraz niewielkimi oporami przepływu. Zastosowanie ich jako nośnika katalizatora
jest szczególnie korzystne dla procesów katalitycznych charakteryzujących się
szybką kinetyką.

Projekt i wytworzenie sportowej łodzi napędzanej energią słoneczną
Katarzyna Ungeheuer, ungeheue@agh.edu.pl, Koło Naukowe AGH Solar Boat, Wydział
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie, www.agh.edu.pl; Gabriela Hajduk, ghajduk@student.agh.edu.pl, Koło Naukowe
AGH Solar Boat, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im.
Stanisława Staszica w Krakowie, www.agh.edu.pl; Dominika Kurczyna, kurczyna@student.agh.edu.pl,
Koło Naukowe AGH Solar Boat, Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie, www.agh.edu.pl

Postępujące zmiany klimatyczne i konieczność ograniczenia użycia paliw kopalnianych sprawiają, że promowanie oraz rozwijanie technologii opartych na odnawialnych źródłach energii stają się coraz istotniejsze. Transport morski to jeden
z obszarów, w których możliwe jest wprowadzenie zasilania z wykorzystaniem
technologii fotowoltaicznych. Sportowa łódź zasilana całkowicie energią słoneczną
została zaprojektowana przez studentów Koła AGH Solar Boat. W pracy przedstawiono konstrukcję łodzi solarnej Celka, wykorzystane technologie podczas
wykonania elementów łodzi oraz sposób zasilania pojazdu wodnego. Zaprojektowana
łódź ma wymiary 6x1,6 m. Elementy konstrukcyjne łodzi wykonano z materiałów
kompozytowych wzmacnianych włóknem węglowym. Konstrukcja kadłuba oraz
pokładu Celki wykorzystuje materiał kompozytowy typu sandwich zapewniającą
wysoką wytrzymałość materiału oraz niewielką masę. Jako element zasilający
dobrano krzemowe panele monokrystaliczne o łącznej mocy 1500 W. Konstrukcja
pojazdu uwzględnia wykorzystanie hydroskrzydeł, które pozwalają na uniesienie
kadłuba ponad powierzchnię wody i istotne zmniejszenie oporów ruchu. Zespół
z wykonaną Celką będzie brał udział w zawodach w Holandii, Niemczech i Monako.
Celem całego projektu jest promowanie odnawialnych źródeł energii oraz wytworzenie zaawansowanego technologicznie pojazdu z wykorzystaniem wielu dziedzin
inżynierskich.
307

XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

Uwarunkowania transformacji rejonów górniczych
Anna Bluszcz, anna.bluszcz@polsl.pl, Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa, Wydział Górnictwa,
Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, Politechnika Śląska Gliwice;
Janusz Smoliło, jsmolilo@srk.com.pl, Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Strzelców Bytomskich
207 41-914 Bytom

W pracy zaprezentowano problematykę uwarunkowań prawnych i społecznogospodarczych dotyczących przyjętego pakietu klimatycznego w Unii Europejskiej
i wynikających z niego zobowiązań krajów członkowskich do redukcji emisji gazów
cieplarnianych. Zaprezentowano najistotniejsze dane statystyczne w zakresie
poziomów energochłonności i emisyjności wybranych państw członkowskich oraz
wskazano wyzwania dla transformacji rejonów górniczych w kraju. Przemiany
w systemach energetycznych krajów członkowskich należą do zagadnień bardzo
złożonych ze względu na istotne zróżnicowanie państw pod względem przede
wszystkim poziomu produkcji energii elektrycznej, bilansów energetycznych, zaawansowaniu we wdrażaniu nowoczesnych technologii w tym wykorzystaniu odnawialnych
źródeł energii oraz poziomów wzrostu gospodarczego. Ambitne cele ekologiczne,
które mają prowadzić do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r. stanowią
aktualne wyzwanie dla wielu państw członkowskich, w szczególności dla Polski.

Wpływ alotropii żelaza na otrzymywanie
potrójnego wodorku żelazowo-magnezowego
Magdalena Rzeszotarska, magdalena.rzeszotarska@watedu.pl, Instytut Inżynierii Materiałowej,
Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl

Wodór obecnie uznawany jest za jedno z alternatywnych źródeł energii. Jednakże
jego wykorzystanie w przemyśle energetycznym nie jest takie proste i oczywiste
jakby mogło się wydawać. Wodór aby mógł stanowić źródło energii musi być
poprawnie przechowywany. Jedną z takich metod jest magazynowanie wodoru
w stanie stałym. Istnieje wiele różnych sposobów dzięki którym można efektywnie
magazynować wodór z wykorzystaniem tej techniki. Najczęściej dzieje się to
z zastosowaniem materiałów stałych w formie proszku, które charakteryzują się
dużą zdolnością do absorpcji wodoru. Jednym z przykładów takiego materiału jest
trójskładnikowy wodorek Mg2FeH6. Materiał ten zwyczajowo wytwarzany jest
z żelaza o bardzo dużej czystości oraz wodorku magnezu (MgH2) bądź czystego
magnezu. Związek ten popularność swoją zawdzięcza bardzo wysokiej gęstości
objętościowej wodoru oraz gęstości grawimetrycznej wodoru. Niniejsza praca ukazuje
możliwość wytwarzania tego cennego związku z proszku stalowego – austenitycznej stali nierdzewnej. Żelazo tam zawarte, w odróżnieniu od czystego żelaza
(alfa), występuje w postaci austenitu (żelazo gamma). Wykorzystanie proszku
stalowego w miejsce czystego żelaza ma wiele zalet m.in. przyspieszenie reakcji
syntezy, obniżenie kosztów reakcji jak również pozytywny aspekt ekologiczny
(proszek stalowy w bardzo prosty sposób można pozyskać drogą recyklingu). Praca
finansowa z projektu Narodowego Centrum Nauki (NCN) nr 2018/29/N/ST8/01417
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Wpływ obecności powietrza na degradację termiczną
poli(tereftalanu etylenu)
Wojciech Rejmer, wojciech.rejmer@uwm.edu.pl, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Celem pracy było określenie wpływu powietrza na własności fizyczne poli(tereftalanu etylenu), handlowo nazywanego skrótem PET. Obiektem badanym były
preformy z PET. Według producenta, jej masa wynosi 98 g. Próbki pobrano od
producenta maszyn rozdmuchowych do butelek PET, firmy TES Sp. z o.o. z Gdańska,
gdzie służyły za prefabrykat służący do testów sprzedawanych przez firmę urządzeń.
Badaniom poddano 26 próbek, które podzielono na 5 grup badawczych. Na badanych próbkah przeprowadzono proces degradacji termicznej dla różnych ciśnień
powietrza atmosferycznego. Dokonano pomiarów wstępnych każdej z własności, za
pomocą których opisany zostanie wpływ powietrza na degradację termiczną PET,
czyli masę, moduł Younga, chropowatość Ra oraz gęstość.
Po przeprowadzeniu procesu przyspieszonego starzenia dokonano ponownych
pomiarów każdej z wartości dla każdej z grup. Wyniki zestawiono z poprzednimi,
oraz dokonano na nich analizy statystycznej. Analiza wyników wykazała, że można
stwierdzić wpływ zawartości powietrza na masę oraz moduł Younga próbek.
Chropowatość, przez wpływ temperatury ulega zmianom eliminującym możliwość
zbadania reakcji powierzchni próbek na powietrze, zaś porównanie gęstości nie jest
możliwe przy wybranym zakresie zmian zawartości powietrza.

Wpływ zawartości bizmutu w anodach i elektrolicie
na proces elektrorafinacji miedzi
Patrycja Kowalik, patrycjak@imn.gliwice.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali
Nieżelaznych, Zakład Hydrometalurgii, www.imn.gliwice.pl; Dorota Kopyto, dorotak@imn.gliwice.pl,
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Zakład Hydrometalurgii,
www.imn.gliwice.pl; Szymon Orda, szymono@imn.gliwice.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Metali Nieżelaznych, Zakład Hydrometalurgii, www.imn.gliwice.pl

Obecność bizmutu w miedzi katodowej powoduje obniżenie jej przewodnictwa
elektrycznego oraz pogorszenia wskaźników procesu elektrorafinacji. Na przestrzeni
ostatnich lat obserwowany jest stały wzrost zawartości Bi w rafinowanych anodach,
co prowadzi do wzrostu ilości Bi w elektrolicie i w konsekwencji do zanieczyszczenia produkowanej miedzi. W pracy przeprowadzono próby elektrorafinacji
miedzi, w których wykorzystano przemysłowe, pochodzące z krajowych elektrorafinerii, zarówno anody o bazowej i podwyższonej zawartości Bi, jak i elektrolit oraz
zestaw inhibitorów: klej kostny i tiomocznik.
Celem pracy było porównanie wskaźników elektrorafinacji, czystości miedzi,
składów elektrolitu i szlamu anodowego z wykorzystaniem elektrolitu o bazowej
i podwyższonej zawartości Bi oraz elektrolitu oczyszczonego z jonów Bi. W badaniach,
przy wydłużonym czasie procesu elektrorafinacji, pomyślnie wprowadzono Bi do
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elektrolitu z anod, po czym elektrolit ten skierowano do procesu oczyszczania,
gdzie przy użyciu ośmiowodnego wodorotlenku baru obniżono w nim stężenie Bi
i użyto go w kolejnych próbach elektrorafinacji. Katody otrzymane w procesie
elektrorafinacji z wykorzystaniem tak oczyszczonego elektrolitu charakteryzowały
się niską zawartością zanieczyszczeń i spełniały wymagania dotyczące katod
miedzianych najwyższej jakości – gat. Cu-CATH-1. Wszystkie otrzymane katody
charakteryzowały się gładką, drobnokrystaliczną strukturą.

Współczynnik przenikania ciepła w płaszczowo-rurkowym
mikrowymienniku ciepła
Mateusz Prończuk, mateusz.pronczuk@pk.edu.pl, Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej,
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska, www.chemia.pk.edu.pl;
Anna Krzanowska, anna.krzanowska@student.pk.edu.pl, Katedra Inżynierii Chemicznej
i Procesowej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
www.chemia.pk.edu.pl; Ania Walas, ania.walas@student.pk.edu.pl, Katedra Inżynierii Chemicznej
i Procesowej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska,
www.chemia.pk.edu.pl

Coraz większą popularnością cieczy się miniaturyzacja procesów oraz aparatów.
Niesie to jednak również za sobą konieczność miniaturyzacji urządzeń do wymiany
ciepła. Jednakże, klasyczne modele pozwalające na wyznaczenie współczynników
wnikania ciepła, a w efekcie współczynnika przenikania ciepła, dla wymiany ciepła
w mikrokanałach skutkują otrzymaniem zaniżonych wartości tych współczynników.
Celem pracy było wyznaczenie wartości współczynnika przenikania ciepła dla
płaszczowo-rurkowego mikrowymiennika ciepła. Wymiennik składał się z siedmiu
rurek ułożonych w układzie heksagonalnym. Wewnętrzna średnica rurek wynosiła
0,8 mm a zewnętrzna 1,0 mm, wewnętrzna średnica płaszcza była równa 11 mm.
W zakresie badań znajdowała się analiza wpływu natężenia przepływu mediów oraz
ich temperatury początkowej na wartość współczynnika przenikania ciepła. W ramach
pracy przeprowadzono eksperymenty dla układu woda-woda oraz woda-powietrze.
Współczynnik przenikania ciepła wyznaczono w oparciu o temperatury mediów
oraz bilans ciepła.
Wartości otrzymanych eksperymentalnie współczynników przenikania ciepła
różnią się od obliczonych na podstawie korelacji dla wymiany ciepła w mikrokanałach opisanych w literaturze. Wszystkie dostępne korelacje wyznaczone były
dla przypadku przepływu wewnątrz mikrokanałów, w literaturze nie znaleziono
korelacji opisującej wymianę ciepła od zewnętrznej powierzchni mikrorurek do
przepływającego płynu, co mogło być przyczyną otrzymanych rozbieżności.
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Wykorzystanie interdyscyplinarnych analiz i badań krajobrazu
w projekcie trasy turystycznej w gminie Szczurowa
Przemysław Baster, przemyslaw.baster@urk.edu.pl, Katedra Geodezji Rolnej, Katastru
i Fotogrametrii, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;
Karolina Ćwik, karolina.cwik@student.urk.edu.pl, studia magisterskie na kierunku Architektura
Krajobrazu, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; Natalia
Stępień, natalia.stepien@student.urk.edu.pl, studia magisterskie na kierunku Architektura Krajobrazu, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, www.urk.edu.pl

Odpowiednie wytyczenie trasy turystycznej stwarza możliwość ekspozycji pięknych,
urozmaiconych widoków oraz doprowadzenia wędrowców do najbardziej wyróżniających się miejsc na określonym terenie. Niejednokrotnie wiele wartościowych
elementów oraz form stanowiących dorobek przeszłości pozostaje jednak niewyeksponowanych, a nawet nieznanych.
W ramach wcześniejszych badań przedprojektowych w gminie Szczurowa
wykonano szereg interdyscyplinarnych historycznych analiz krajobrazu. Dzięki nim
podczas wytyczania trasy turystycznej uwzględniono możliwość, a nawet konieczność
ochrony dziedzictwa kulturowego. Wykonując projekt uwzględniono nie tylko badania
materiałów historycznych, ale także obecnego zagospodarowania przestrzennego.
Przewidziano powiązanie projektowanej trasy z już istniejącym systemem szlaków
turystycznych, tak by była ona bardziej dostępna i lepiej znana. Przeanalizowano
otaczające ją współczesne formy krajobrazu. Równocześnie wytyczono lokalizację
historycznych form i rozwiązań przestrzennych w terenie i na współczesnych
mapach oraz określono ich stan zachowania. Przewidziano ich zachowanie lub
rewaloryzację, a nawet odtworzenie tych które przetrwały wyłącznie na historycznych mapach lecz ich ponowne zaistnienie wzbogaciłoby obecny krajobraz. Choć
celem było wyeksponowanie głównie form naturalnych (przyrodniczych), trasa
została poprowadzona tak, by można było z oddali podziwiać także zabytki
architektury.

Zastosowanie nanokryształów celulozy modyfikowanych
bezwodnikiem bursztynowym do otrzymywania nanokompozytów
poli(kwasu mlekowego)
Ewa Szefer, ewa.szefer89@gmail.com, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, www.pk.edu.pl; Agnieszka Leszczyńska,
agnieszka.leszczynska@pk.edu.pl, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział
Inżynierii i Technologii Chemicznej, www.pk.edu.pl; Krzysztof Pielichowski, kpielich@pk.edu.pl,
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej,
www.pk.edu.pl

Celem niniejszych badań było wykorzystanie nanokryształów celulozy (CNC),
które otrzymano w wyniku hydrolizy w roztworze kwasu fosforowego(V), a następnie
zmodyfikowano bezwodnikiem bursztynowym w polu promieniowania mikrofalowego,
do wzmocnienia kompozytów poli(kwasu mlekowego) (PLA). Bionanokompozyty
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zawierające zarówno niemodyfikowane jak i modyfikowane powierzchniowo nanokryształy celulozy o zawartości CNC w zakresie 1-3% w.t., uzyskano metodą
wytłaczania i wtrysku. Otrzymane materiały scharakteryzowano metodami XRD,
SEM, DSC i DMA w celu zbadania wpływu powierzchniowej estryfikacji CNC na
strukturę, morfologię, właściwości mechaniczne, a także przemiany fazowe
bionanokompozytów.
Badania DMA wykazały największy wzrost modułu zachowawczego o ok. 7%
(335 MPa przy 25℃) w stanie szklistym PLA dla 2% w.t. niezmodyfikowanych CNC,
chociaż dodatek 2% w.t. zmodyfikowanych CNC spowodował największy wzrost
początku temperatury zeszklenia (o 6,2℃), poszerzając tym samym zakres temperaturowy stosowania biokompozytu. Wzrost temperatury zeszklenia wskazuje na
najsilniejsze oddziaływania międzyfazowe ze względu na lepszą mieszalność
nanokryształów modyfikowanych powierzchniowo, a tym samym dobrą dyspersję
dodatku w osnowie PLA.

Zastosowanie zmiennego algorytmu sterowania
w falowniku trójfazowym
Grzegorz Szerszeń, g_szerszen@pwsztar.edu.pl, Katedra Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział
Politechniczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, www.pwsztar.edu.pl;
Damian Zygadło, 711zygad@gmail.com, Katedra Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział
Politechniczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, www.pwsztar.edu.pl

W pracy przedstawiono budowę trójfazowego przemiennika częstotliwości
z możliwością wyboru typu modulacji PWM (UADS, UBDS, UADD, UBDD) oraz
płynną zmianą częstotliwości sygnału modulowanego. Celem pracy było sprawdzenie
czy można zrealizować różne algorytmy sterowania falownika w tym samym układzie
sprzętowym z wykorzystaniem procesora STM ARM Cortex M3. Zastosowanie
modulacji THIPWM pozwoliło zmniejszyć zawartość harmonicznych w sygnale
wyjściowym (THD) i jednocześnie maksymalnie wykorzystać możliwości źródła
zasilania DC. Układ posiada możliwość realizacji algorytmu sterowania skalarnego
U/f=const lub U/f^2 = const, z opcją kompensacji wpływu rezystancji stojana na
moment obrotowy wału silnika w początkowym zakresie charakterystyki sterowania
liniowego U/f = const. Badania potwierdziły, że najkorzystniejszym typem modulacji
PWM jest modulacja jednobiegunowa dwubrzegowa (UBDD). Zastosowanie metody
THIPWM, skutkowało zyskiem amplitudy podstawowej harmonicznej napięcia wyjściowego dla trójfazowego trybu pracy falownika względem metody SPWM. Uzyskano
precyzję kroku częstotliwości na poziomie 0,1 Hz. Układ pozwala utrzymać stały
moment obrotowy dostępny na wale silnika w pełnym zakresie częstotliwości pracy
przemiennika. Rezultaty badań potwierdziły funkcjonalność przemiennika. Dalsze
prace badawcze będą dotyczyły programowego stablicowania wartości współczynnika
korekcji i utworzenia na tej podstawie funkcji korekcji, właściwej dla parametrów
podłączonego silnika.
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