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Allium sativum L. (czosnek)
jako przykład nieograniczonego potencjału roślin
dr hab. Dorota Tchórzewska, prof. UMCS, dorota.tchorzewska@poczta.umcs.lublin.pl,
Katedra Biologii Komórki, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Rośliny od zawsze towarzyszyły człowiekowi i były wykorzystywane we
wszystkich aspektach jego życia. Jedną z takich roślin jest Allium sativum
(czosnek pospolity) – gatunek, który od tysięcy lat towarzyszy człowiekowi,
a w miarę rozwoju wiedzy jest coraz szerzej wykorzystywany w aspekcie
leczniczym

jako

wspomaganie/uzupełnianie

dotychczasowych

terapii.

Właściwości czosnku związane są z jego niezwykle bogatym składem. Po siada
on między innymi ponad 30 unikalnych związków siarkowych, sole
mineralne, witaminy oraz cenne olejki eteryczne. Szacuje się, że czosnek
zawiera ponad dwieście substancji chemicznych, które mogą chronić ludzki
organizm przed różnymi chorobami. Badania tego cennego gatunku idą
w trzech kierunkach. Jednym z nich są próby rozwiązania problemu lekooporności szczepów bakterii poprzez połączenie ekstraktów czosnku z antybiotykami dotychczas stosowanymi, co prowadzi do częściowego lub całkowitego synergizmu. Kolejnym trendem jest wspieranie zrównoważonego
rozwoju rolnictwa poprzez analizy przyczyn i przejawów męskiej sterylności
czosnku oraz próby jej przełamania. Wreszcie, badania koncentrują się na
zwiększeniu wydajności produkcji roślinnej poprzez poszukiwanie nowych
odmian hodowlanych. Należy podkreślić, że badania te dotyczą najważniejszych wyzwań, przed którymi obecnie staje człowiek.
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Allium sativum L. (garlic)
as an example of the unlimited potential of plants
Plants have always accompanied humans and have been used in all aspects of
their life. One of such plant species is Allium sativum (common garlic), which
has been accompanying man for thousands of years and, with the
development of knowledge, is increasingly widely used in therapeutic
applications as an adjunct/supplement to existing therapies. The properties
of garlic are associated with its extremely rich composition. It contains over
30 unique sulphur compounds, mineral salts, vitamins, and valuable
essential oils. It has been estimated that garlic contains over two hundred
chemical substances that can protect the human organism against various
diseases. Research on this valuable species is conducted in three aspects.
One of them is to find a solution to the problem of drug resistance in
bacterial strains by combining garlic extracts with antibiotics used so far,
which may lead to partial or complete synergism. Another trend involves
supporting the sustainable development of agriculture by analysis of the
causes and manifestations of male sterility and undertaking attempts to
overcome this phenomenon. Finally, various investigations are focused on
enhancement of the efficiency of plant production by searching for new
cultivars. It should be emphasised that these studies address the most
important challenges that currently face humans.
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Rośliny w leczeniu łojotokowych chorób skóry
dr hab. n. farm. Katarzyna Szewczyk, prof. UM, Katedra i Zakład Botaniki
Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Choroby łojotokowe skóry są niezakaźnymi dermatozami, spośród których
najbardziej powszechny jest trądzik pospolity. Choć nie stanowią bezpośredniego zagrożenia życia, są niezwykle uciążliwe ze względu na przewlekły
przebieg z okresami zaostrzeń i remisji.
Obecnie nasilają się obawy dotyczące rosnącej oporności bakterii na
antybiotyki. Eksperci alarmują, iż problem antybiotykooporności jest na tyle
poważny, że zagraża osiągnięciom współczesnej medycyny i jest jednym
z podstawowych niebezpieczeństw dla zdrowia publicznego na całym świecie.
Światowe wytyczne dotyczące utworzenia i wdrażania strategii walki z anty biotykoopornością (WHO, 05.2017) wymieniają jako jeden z podstawowych
celów badania nad nowymi środkami przeciwdrobnoustrojowymi, w tym
pochodzącymi z terapii tradycyjnych. W przeszłości rośliny lecznicze były
szeroko stosowane w tradycyjnej medycynie europejskiej do leczenia
łojotokowych chorób skóry. Rośliny takie jak Prunus africana, Glycyrrhiza
glabra, Melaleuca alternifolia, Impatiens balsamina, Cotoneaster horizontalis
i wiele innych są stosowane od czasów starożytnych w leczeniu chorób skóry .
Medycyna tradycyjna z pewnością oferuje rozsądne uzasadnienie, cenną
wiedzę empiryczną i dużą bazę zasobów botanicznych. Co więcej, rozwój
techniczny umożliwiający szczegółową charakterystykę chemiczną wraz
z zastosowaniem nowoczesnych metod badania bioaktywności, doprowadził
do ponownego pojawienia się naturalnych produktów stosowanych w leczeniu
chorób łojotokowych skóry.
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The plants used for treatment of seborrheic skin diseases
Seborrheic skin diseases are non-infectious dermatoses, among which acne
vulgaris is the most common. Although they are not a direct threat to life,
they are extremely troublesome due to the chronic course with periods of
intensification and remission.
Concerns about the growing bacterial resistance to antibiotics are currently
increasing. The experts warn that the problem of antibiotic resistance is so
serious that it threatens the achievements of modern medicine and is one of
the main dangers to public health around the world. Global guidelines for the
creation and implementation of strategies for combating antibiotic
resistance (WHO, 05.2017) mention research into new antimicrobials as one
of the main objectives, including those from the traditional therapeutics.
In the past, medicinal plants were widely used in traditional European
medicine for the treatment of seborrheic skin diseases. Plants such as Prunus
africana, Glycyrrhiza glabra, Melaleuca alternifolia, Impatiens balsamina,
Cotoneaster horizontalis and many others have been used since ancient times
in the treatment of skin diseases.
Traditional medicine certainly offer sound rationale, valuable experiential
wisdom and a large database of botanical resources. What is more, the
technical developments permitting for detailed chemical characterization
together with using modern methods of testing bioactivity led to the reemergence of natural products for treatment of seborrheic skin diseases.
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Aktywność przeciwutleniająca i przeciwzapalna astragaliny
Paulina Marczuk, mmarczuk.paulina@gmail.com, Katedra Biochemii Ogólnej,
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, www.biol.uni.lodz.pl
Joanna Kołodziejczyk-Czepas, joanna.kolodziejczyk@biol.uni.lodz.pl, Katedra
Biochemii Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki,
www.biol.uni.lodz.pl
Celem prezentowanej pracy jest przestawienie aktualnego stanu wiedzy
na temat właściwości astragaliny, obejmujące przegląd prac skoncentrowanych na działaniu przeciwzapalnym i przeciwutleniającym tego związku.
Astragalina (3-O-β-D-glukozyd kemferolu) – bioaktywny naturalny flawonoid,
jest pochodną kemferolu, obecną w wielu gatunkach roślin leczniczych
i jadalnych, m.in. Allium ursinum L., Camellia sinensis (L.) Kuntze, Moringa
oleifera Lam. i Vicia calcarata Desf.
Procesy zapalne i towarzyszący im wzrost produkcji reaktywnych form
tlenu i azotu stanowią ważny element patofizjologii różnorodnych schorzeń,
w tym zaburzeń funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego. Stąd też,
w wielu badaniach zwraca się uwagę na naturalne substancje pochodzenia
roślinnego, działające na różnych poziomach molekularnych, zdolne do
ograniczania odpowiedzi zapalnej i bezpośredniego, lub pośredniego
przeciwdziałania stresowi oksydacyjnemu.
Analiza dostępnych danych literaturowych wskazuje na plejotropową
aktywność astragaliny. Jej właściwości przeciwrodnikowe i efekt przeciwutleniający wykazano w chemicznych oraz biologicznych układach badawczych.
Działanie przeciwzapalne tego związku potwierdzono zarówno in vitro, jak
i w badaniach in vivo. Obejmuje ono m.in. hamowanie aktywacji czynnika
NFkappaB oraz szlaków od niego zależnych. Wykazano, że astragalina tłumi
odpowiedź zapalną o różnej etiologii, ograniczając uwalnianie cytokin
(takich jak IL-6 i TNFalfa), czy na przykład hamując reakcje alergiczne.
KBO UŁ 506/1136
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Alkaloidy jako metabolity wtórne w roślinach
z uwzględnieniem rodzaju Lupinus
Konrad Pawlak, konradwieslawpawlak@gmail.com, Zakład Bioinformatyki i Genomiki,
Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, www.uni.wroc.pl
Alkaloidy są metabolitami wtórnymi, powstającymi na bazie substratów
metabolizmu podstawowego, związkami organicznymi o charakterze zasadowym,
produkowanymi głównie przez rośliny. Różnią się budową chemiczną, toteż
proces ich syntezy jest bardzo zróżnicowany. Szlaki metaboliczne biosyntezy
alkaloidów nie są dokładnie poznane. Alkaloidy mogą wpływać w różny
sposób na organizm. Oddziaływanie tych związków jest bardzo zróżnicowane. Metabolity wtórne mogą mieć różnorodne oddziaływanie fizjologiczne
zarówno na organizm ludzki jak i organizmy zwierzęce, począwszy od
stymulującego, poprzez narkotyczne, do toksycznego. Ta grupa związków
jest intensywnie badana i zainteresowanie nią ciągle wzrasta ze względu na
terapeutyczne

znaczenie

alkaloidów,

które

jako

komponenty

leków,

podawane w odpowiednio małych dawkach są wykorzystywane w leczeniu
licznych chorób i profilaktyce różnych schorzeń. Metabolity wtórne stanowią
terapeutyczny potencjał, dlatego też prowadzone są prace naukowo-badawcze
prowadzące do ekspresji danego związku i jego optymalnego wykorzystania.
Rośliny są poddawane transformacji genetycznej poprzez wprowadzenie
genów kodujących szlaki metaboliczne. Niektóre alkaloidy wykazują szkodliwe
działanie, ich obecność w roślinach uprawnych jest niepożądana, gdyż ogra nicza ich wartość użytkową, co limituje wykorzystanie ich jako paszy. Celem
wystąpienia było przedstawienie najważniejszych wybranych alkaloidów
występujących w roślinach z uwzględnieniem alkaloidów w rodzaju Lupinus.
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Artemisia abrotanum L. (Bylica boże drzewko) jako ważna
roślina lecznicza, kosmetyczna i przyprawowa –
aktualny stan badań
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
Paweł Klin, pawel.klin@wp.pl, Family Medicine
Versorgungszentrum (MVZ) Burgbernheim GmbH

Clinic,

Medizinisches

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
Przyznanie w 2015 roku Nagrody Nobla z zakresu medycyny za odkrycie
artemizyny, związku występującego w Artemisia annua L. (Bylica roczna)
i udowodnienie jego aktywności przeciwmalarycznej, spowodowało ogromne
zainteresowanie chemizmem i aktywnością biologiczną innych gatunków
rodzaju Artemisia. Jednym z badanych gatunków jest Artemisia abrotanum.
Celem pracy jest prezentacja aktualnego stanu badań nad tym gatunkiem
opartego na przeglądzie 70 publikacji.
W wielu krajach europejskich i azjatyckich tradycyjnie Abrotani herba
(ziele) wykorzystywane jest w zaburzeniach funkcji wątroby i dróg żółciowych
oraz jako środek przeciwgorączkowy i przeciwrobaczy. Nowoczesne badania
farmakologiczne udowodniły nowe kierunki aktywności biologicznej ekstraktów
z ziela i/lub liści i/lub olejku eterycznego – aktywność przeciwdrobnoustrojową, antyoksydacyjną, przeciwnowotworową i przeciwalergiczną. Ponadto
udowodniono repelentne właściwości olejku eterycznego, które proponuje się
w prewencji chorób roznoszonych przez owady.
Gatunek ten oprócz olejku eterycznego, jako główne składniki zawiera
kumaryny, kwasy fenolowe i flawonoidy. Najnowsze badania fitochemiczne
19
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zwracają uwagę na ogromną zmienność składu chemicznego olejku, związaną
z geograficznym pochodzeniem surowca.
Opracowywana przez Komisję Europejską baza CosIng (Cosmetic Ingredients)
promuje ten gatunek, jako cenną roślinę kosmetyczną. Kosmetyki bazujące
na tym gatunku oferują firmy niemieckie, polskie, francuskie i amerykańskie.
Nie maleje też ugruntowana wcześniej pozycja A. abrotanum jako cennej
rośliny przyprawowej.
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Badanie wpływu fluktuacji światła na proces fotosyntezy
wybranych roślin modelowych
Karolina Okoń, k.okon@ipan.lublin.pl, Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina,
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk,
https://www.ipan.lublin.pl/
Artur Nosalewicz, a.nosalewicz@ipan.lublin.pl, Zakład Badań Systemu GlebaRoślina, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk,
https://www.ipan.lublin.pl/
Światło jest wysoce dynamicznym komponentem fotosyntezy. Jego
intensywność ulega zmianom na przestrzeni roku i jest zależna od pory dnia
oraz warunków pogodowych. Fluktuacje to szybkie zmiany natężenia światła,
zachodzące przez wzajemne przesłanianie się liści roślin, dotyczące
większości uprawianych zbóż. Aktywowane przez fluktuacje mechanizmy
znacząco wpływają na wydajność plonów. Związane jest to ze zjawiskiem
wygaszania niefotochemicznego (NPQ), które zachodzi w warunkach nadmiernego oświetlenia i ma na celu rozproszenie w postaci ciepła, zaabsorbowanej energii wzbudzenia, która nie może być aktualnie wykorzystana
w procesie asymilacji CO 2. Jest to jeden z mechanizmów ochronnych,
zapobiegających formowaniu się reaktywnych form tlenu.
Celem pracy było zbadanie wpływu fluktuacji światła na NPQ u wybranych
roślin modelowych. Pomiary fluorescencji wykonano przy użyciu systemu do
obrazowania fluorescencji chlorofilu. Otrzymane wyniki potwierdziły hipotezę,
iż inicjacja procesu NPQ zachodzi szybciej niż jego relaksacja. Fluktuacje
o dużej częstotliwości uniemożliwiały roślinom całkowitą regenerację, co
skutkowało zwiększaniem się wartości NPQ u roślin poddanym fluktuacjom,
podczas gdy u roślin w stałym świetle NPQ utrzymywało się na niższym
i stabilnym poziomie.
Nadmierne NPQ ogranicza wydajność fotosyntezy, ale też chroni rośliny
przed fotouszkodzeniami. Badania tych procesów, z wykorzystaniem roślin
modelowych i ich mutantów o dobrze poznanych ograniczeniach w przebiegu
fotosyntezy w świetle o stałym natężeniu, pozwalają na pełniejsze zrozumienie
zmian w procesach NPQ wywołanych naturalnymi zmianami natężenia światła.
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Czynniki wpływające na różnorodność roślin leczniczych
w lasach
Katarzyna Jędrzejowska, km.jedrzej@gmail.com, Białowieska Stacja Geobotaniczna,
Wydział Biologii UW, www.bsg.bialowieza.pl
Rośliny lecznicze od tysięcy lat są wykorzystywane do leczenia chorób,
profilaktyki zdrowotnej i higieny. Również współcześnie wiele leków i suplementów bazuje na roślinach leczniczych. Wiele gatunków roślin leczniczych
rośnie w lasach, podnosząc ich wartość użytkową i rekreacyjną. Pozostaje
jednak pytanie od czego zależy obecność i różnorodność roślin leczniczych
w danym drzewostanie – od klimatu, różnorodności środowiska, gleby,
zacienienia, a może od obecności konkretnych gatunków drzew w lesie?
W ramach zaprezentowanej pracy przeanalizowano czynniki mogące wpływać
na występowanie i różnorodność roślin leczniczych w leśnym runie. Dane
zostały zebrane z powierzchni o różnorodnym składzie gatunkowym
drzewostanu (16 gatunków) z różnych stref klimatycznych Europy (Finlandia,
Polska, Rumunia, Niemcy, Włochy, Hiszpania), zarówno z monokultur, jak
i składów wielogatunkowych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że największy
wpływ na różnorodność roślin leczniczych ma poziom zacienienia, występowanie buka oraz położenie geograficzne. Bogactwo gatunkowe drzewostanu,
podobnie jak występowanie innych nż buk gatunków drzew, nie wpływa
istotnie na różnorodność roślin leczniczych.
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Ekstrakty z wybranych warzyw z rodziny Cucurbitaceae
jako modulatory hemostazy w badaniach in vitro
Agata Rolnik, agata.rolnik@edu.uni.lodz.pl, Katedra Biochemii Ogólnej, Wydział
Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 141/143, 90-236
Łódź, http://www.biol.uni.lodz.pl/
Beata Olas, beata.olas@biol.uni.lodz.pl, Katedra Biochemii Ogólnej, Wydział Biologii
i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź,
http://www.biol.uni.lodz.pl/
Hemostaza to cykl procesów odpowiedzialnych za utrzymanie płynności
krwi w organizmie, a także zatamowanie krwawienia w przypadku przerwania
ściany naczynia. Płytki krwi są kluczowym elementem hemostazy pierwotne j.
Ich podstawową funkcją jest tworzenie zakrzepów w miejscu przerwania
ściany naczynia, ale zaburzenia procesu hemostazy mogą prowadzić do nad reaktywości płytek krwi i w konsekwencji powstawania skrzepów w zdrowych
naczyniach, skutkując niedotlenianiem tkanki i chorobami układu krążenia.
Od wielu lat znany jest pozytywny wpływ diety bogatej w owoce i warzywa
na organizm, w tym układ krążenia. Badania potwierdzają, że związki zawarte
w warzywach, w tym warzywach z rodzinny Cucurbitaceae wykazują szereg
prozdrowotnych właściwości. Według danych literaturowych warzywa dyniowate
posiadają aktywności antyoksydacyjną oraz przeciwzapalną, ze względu na
skład chemiczny, w tym związki fenolowe, saponiny i terpenoidy. Wiele
z tych związków ma również potwierdzone pozytywny wpływ na elementy
hemostazy, ale nie wiele wiadomo o antypłytkowych właściwościach warzyw
dyniowatych.
Celem badań była ocena wpływu ekstraktów wybranych warzyw z rodzinny
dyniowatych na adhezję płytek krwi do białek adhezyjnych w warunkach in
vitro. W metodzie zastosowano ekstrakty z dyni, cukinii, ogórka oraz patisona
białek i żółtego w stężeniach 5 i 50 µg/ml. Zaobserwowano istotny wpływ na
adhezję płytek krwi. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że warzyw
dyniowate wykazują aktywność antypłytkową i mogę być potencjalnie
wykorzystywane w profilaktyce i leczeniu chorób układu krążenia.
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Fizjologiczne efekty występowania stresu chłodu
u kukurydzy (Zea mays L.) i jak je badać
Katarzyna Wieliczko-Manowska, kasiawiel@biol.uw.edu.pl, Zakład Ekofizjologii
Molekularnej Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, www.biol.uw.edu.pl
Kukurydza (Zea mays L.) pochodzi z rejonów tropikalnych i jest uważana
za roślinę niezwykle wrażliwą na działanie niskich temperatur co sprawia, że
jej wydajna uprawa w klimacie umiarkowanym jest ograniczona. Wraz
z podwyższaniem się średniej globalnej temperatury, notuje się coraz więcej
przypadków zjawisk ekstremalnych, w tym długookresowych i późnych przymrozków na terenie Europy, które skutkują dodatkowymi trudnościami we
wczesnej uprawie tego zboża. Stres chłodu wpływa negatywnie na wzrost
i rozwój kukurydzy, w szczególności wobec młodych siewek, powodując m.in.
wydłużenie okresu rozwoju i spowolnienie tempa wzrostu, a także upośledzenie kształtowania aparatu fotosyntetycznego i występowanie nieodwra calnych zmian w jego strukturze i fizjologii nawet po ustąpieniu przymrozku,
co może w konsekwencji prowadzić do obumierania roślin. W ostatnich
latach obserwuje się jednak znaczące postępy w uprawie linii kukurydzy
o zwiększonej odporności na działanie niskich temperatur, które potrafią
przetrwać okresy długotrwałego chłodu i kontynuować wzrost bez większych
nieprawidłowości. Z dużym prawdopodobieństwem jest to związane z niezwykłymi zdolnościami adaptacji kukurydzy do różnych warunków środowiskowych i jej plastycznym genomem. Kluczowym zatem stało się określenie
molekularnych mechanizmów tej tolerancji. W pracy zostały przedstawione
najczęściej wykorzystywane w tym celu metody badawcze wraz z przykładami
oraz najnowszymi doniesieniami na temat tolerancji stresu chłodu u kukurydzy.
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Herbata chińska (Camellia sinensis L. Kuntze)
jako roślina o cennych walorach terapeutycznych
Małgorzata Kuśmierz, malgorzata.kusmierz@op.pl, Międzywydziałowe Koło Naukowe
„Planta Medica”, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie, https://www.up.lublin.pl/
Magdalena Walasek-Janusz, magdalena.walasek@up.lublin.pl, Katedra Warzywnictwa
i Zielarstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-033 Lublin,
https://www.up.lublin.pl/
Herbata chińska (Camellia sinensis L. Kuntze) jest gatunkiem rośliny
pochodzącym z południowych Chin, której właściwości lecznicze i prozdrowotne
znane są od wieków. Wielokierunkowe działanie herbaty spowodowało, że
napar z jej liści jest obecnie jednym z najpopularniejszych napojów spożywanych zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Ze względu na technologię
wytwarzania herbaty dzieli się ją na kilka rodzajów. Jednym z nich jest
herbata czerwona, która poddana jest częściowemu procesowi fermentacji.
Walory terapeutyczne herbaty czerwonej zależą od ilości ważnych pod
względem właściwości prozdrowotnych związków biologicznie czynnych
takich jak: fenolokwasy, flawonoidy czy też garbniki. Herbata czerwona
wspomaga utratę masy ciała, obniża cholesterol, działa normalizująco na
ciśnienie krwi i przeciwzapalnie, jest również napojem pobudzającym pamięć
i zdolności poznawcze, dzięki zawartości kofeiny.
Celem badań była ocena zawartości polifenoli, garbników oraz aktywności
antyoksydacyjnej oraz wykazanie zależności pomiędzy koncentracją głównych
składników aktywnych a rodzajem herbat dostępnych na polskim rynku.
Badania przeprowadzono z wykorzystaniem trzech produktów takich jak:
herbata w saszetkach oraz sypana dostępna w sklepach a także herbata sypana
zakupiona w herbaciarni. Badania wykazały największą aktywność antyoksy dacyjną w herbacie liściastej „Pu-erh” zakupionej w herbaciarni, ta herbata
prezentuje również największą zawartość garbników i kwasów fenolowych.
Natomiast herbata liściasta „Pu-erh” zakupiona w sklepie spożywczym
wykazuje największą liczbę flawonoidów.
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Holistyczny portret terapeutyczny Artemisia vulgaris
(Bylica pospolita) w historii medycyny na podstawie
źródeł łacińskich, niemieckich i polskich
Paweł Klin, pawel.klin@wp.pl, Family Medicine
Versorgungszentrum (MVZ) Burgbernheim GmbH, Niemcy

Clinic,

Medizinisches

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
Agnieszka Szopa, szopa.agnieszka@uj.edu.pl, Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
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. U podstaw ówczesnej medycyny
leżał trwały związek wiary, etyki, filozofii i wiedzy. Ten konglomerat wypra cował harmonijny i spójny system medyczny, który był oparty na obserwacjach
natury i który ewoluował razem z ludzkim obrazem postrzegania świata ;
nazywany pierwotnie „systematyczną patologią humoralną”, współcześnie
definiowany jest terminem „medycyna holistyczna” i zakłada nierozerwalną
zależność człowieka od jego naturalnego otoczenia. Odzwierciedleniem takiej
filozofii leczenia jest obowiązująca definicja zdrowia według WHO, która
zakłada, że „Zdrowie jest stanem pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego
i społecznego a nie tylko brakiem – obiektywnie istniejącej – choroby czy
niepełnosprawności”. Celem niniejszej prezentacji było przedstawien ie
założeń holizmu w odniesieniu do filozofii leczenia na przykładzie diagnoz
systematycznej patologii humoralnej dla terapii bylicą pospolitą (Artemisia
vulgaris), omówienie najważniejszych konsekwencji dla nozologii (nauki
o powstawaniu chorób) w kontekście medycyny holistycznej oraz analiza
rozwoju wskazań terapeutycznych do leczenia bylicą pospolitą (Artemisia
vulgaris) na podstawie wybranych zielników antyku. średniowiecza, renesansu,
oświecenia oraz współczesnych, spisanych w oparciu o założenia holiz mu
w językach: łacińskim, niemieckim i polskim.
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Kultury in vitro chronionego zimoziołu Linnaea borealis L.
jako strategie w celu zachowania gatunku ex situ
oraz otrzymania nowego źródła biologicznie
czynnych związków
Małgorzata Kikowska, kikowska@ump.edupl, Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Barbara Thiem, bthiem@ump.edu.pl, Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej
i Biotechnologii Roślin, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
Dariusz Kruszka, dkru@igr.poznan.pl, Instytut Genetyki Roślin, Państwowa Akademia
Nauk
Metody kultur tkankowych są obecnie jednym z podstawowych narzędzi
do wykorzystywania w strategii ochrony roślinnych zasobów genowych,
a także poszukiwaniu alternatywnych źródeł metabolitów wtórnych. Technika
kultur in vitro, która do zainicjowania wymaga niewielkich fragmentów tkanek,
może służyć do otrzymania kultur komórkowych i tkankowych oraz namnażania wartościowych mikrosadzonek roślin rzadkich i chronionych i ich
wieloletnie utrzymywanie w sterylnych warunkach (tworzenie banku tkanek
in vitro). Duża ilość materiału potomnego, uzyskiwana w stosunkowo krótkim
czasie, daje możliwość jego wszechstronnego wykorzystania, zarówno do
celów badawczych czy celów użytkowych, jako źródła związków czynnych
o właściwościach farmakologicznych i kosmetycznych, wymiany i reintrodukcji.
Zimoziół północny (Linnaea borealis L., Linnaeaceae) to niewielki, wiecznie
zielony, pełzający krzew o rozłogowym, klonalnym rozmnażaniu, występujący
na półkuli północnej. W kilku krajach Europy jest chroniony jako relikt
polodowcowy. Opracowano wydajną metodę mikrorozmnażania poprzez stymulację pąków bocznych z fragmentów pędów pobranych ze stanowiska
w Wolińskim Parku Narodowym. Otrzymano również kultury kalusa o dobrych
parametrach wzrostu na pożywce Murashige i Skoog (MS) z Picloramem 2,0 mg/l.
Największą liczbę nowych pędów (7,6) uzyskano na stałym podłożu z BAP
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(2,0 mg/l), IAA (0,1 mg/l) i kwasu giberelinowego. System wytrząsanych
kultur pędowych w pożywce płynnej był również korzystny w procesie propa gacji in vitro zimoziołu. Po ukorzenieniu pędów otrzymano liczne jednorodne
mikrosadzonki, których stabilność genetyczną monitorowano metodą cytometrii
przepływowej. Oceniono również procedurę produkcji nasion somatycznych
do krótko- i średnioterminowego przechowywania chronionego taksonu.
Analizy metodą UHPLC-MS/MS wykazały obecność kwasów fenolowych,
flawonoidów, i po raz pierwszy, irydoidów oraz triterpenowych saponin,
związków o znanych właściwościach farmakologicznych.
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Ocena wpływu elicytacji kultur mikropędowych
Nasturtium officinale na produkcję metabolitów, aktywność
antyoksydacyjną oraz zdolność inhibicji tyrozynazy
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
Michał Dziurka, m.dziurka@ifr-pan.edu.pl, Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka
Górskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Niezapominajek 21, 30-239 Kraków, Polska
Ivica Blažević, blazevic@ktf-split.hr, Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii
i Technologii, Uniwersytet w Splicie, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split, Chorwacja
Azra Dulović, azra@ktf-split.hr, Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii
i Technologii, Uniwersytet w Splicie, Ruđera Boškovića 35, 21000 Split, Chorwacja
Anna Apola, anna.apola@uj.edu.pl, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej,
Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, ul. Medyczna
9, 30-688 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, Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej,
Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, ul. Medyczna
9, 30-688 Kraków, Polska
Nasturtium officinale R. Br., rukiew wodna (Brassicaceae), jest rośliną wodną,
częściowo chronioną w Polsce o cennych walorach prozdrowotnych, takich
jak: działanie antyoksydacyjne, hepatoprotekcyjne i przeciwnowotworowe.
W ramach pracy zoptymalizowano proces elicytacji dla wytrząsanych kultur
mikropędowych N. officinale, hodowanych na podłożu Murashige-Skoog z 1 mg/L
BA (6-benzyloadeniny) i 1 mg/l NAA (kwasu 1-naftylooctowego). Kultury
suplementowano w 10 dniu hodowli następującymi stężeniami elicytorów: 25
i 50 µM etefonu (ETH), 50 i 100 µM jasmonianu metylu (MeJA) i salicylanu
sodu (NaSA), oraz 1 i 3 mg/mL ekstraktu drożdżowego (YeE). Biomasę
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zbierano po 24, 48 h oraz 4, 6 i 8 dniach. Zawartości metabolitów oznaczano
metodami

spektrofotometrycznymi,

UHPLC-DAD-MS/MS

i

HPLC-DAD,

a potencjał antyoksydacyjny testami CUPRAC, DPPH i FRAP.
Badania wykazały stymulujący efekt elicytacji na produkcję glukozynolatów, flawonoidów i barwników fotosyntetycznych. Stwierdzono wysoką
produkcję glukonasturcyny (maks. 68,34 mg/100 g sm) i glukobrasycyny
(maks. 65,95 mg/100 g sm). Najsilniejszy potencjał antyoksydacyjny udokumentowano po elicytacji 100 µM MeJA. W ramach badań po raz pierwszy
udowodniono zdolność inhibicji tyrozynazy (maks. 27,84% dla 1250 µg/mL)
przez ekstrakty z mikropedów N. officinale.
Na podstawie przeprowadzonych badań, jako optymalne warunki elicytacji
dla kultur mikropędowych N. officinale ustalono suplementację 100 µM MeJA
oraz czas zbioru równy 24 h.
Finansowanie: N/42/DBS/000122
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Projekt potencjalnie probiotycznego napoju mlecznego
z dodatkiem nasion ostropestu
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,Zakład Inżynierii i Technologii Zbóż,
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
www.up.lublin.pl
Katarzyna Woźniak, 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
Żywność funkcjonalna na bazie mleka, zawierająca probiotyki, cieszy się
ogromną popularnością wśród konsumentów. Badania wskazują, że spożywanie
żywności bogatej w bakterie probiotyczne niesie ze sobą wiele korzyści.
Mleko jest bowiem dobrą matrycą do rozwoju probiotyków, ze względu na
obecność laktozy oraz możliwość jego pasteryzacji, co zniweluje obecną
w mleku mikrobiotę środowiskową. Substancje aktywne biologicznie obecne
w ostropeście, m.in. sylimaryna, stymulują regenerację komórek wątroby,
a więc wzbogacenie napoju probiotycznego w ten składnik może podnieść
wartość prozdrowotną napoju.
Celem pracy było zaprojektowanie napoju mlecznego o potencjale probiotycznym, w którego technologii wykorzystano mielone nasiona ostropestu
plamistego.
Materiałem badawczym było mleko świeże pasteryzowane mikrofiltrowane o zawartości tłuszczu 2%, miód pszczeli nektarowy wielokwiatowy, nasiona
ostropestu oraz preparat farmaceutyczny Lacidofil® jako kultura starterowa.
Produkt zbadano po produkcji oraz podczas chłodniczego przechowywania.
Określono wartość pH i barwę oraz liczbę bakterii kwaszących typu
mlekowego oraz liczbę drobnoustrojów tlenowych. Napój oceniono także pod
względem organoleptycznym.
Stwierdzono, że produkt jest akceptowalny organoleptycznie, a zarówno
po fermentacji probiotykiem, jaki i podczas przechowywania liczba bakterii
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kwaszących typu mlekowego była wysoka. Napój spełniał wymagania
dotyczące minimalnej koncentracji żywych bakterii w mililitrze produktu
ustaloną przez WHO/FAO na poziomie 6 log jtk. Nie zaobserwowano też
działania antymikrobiologicznego nasion ostropestu, co daje dużą nadzieję
na możliwość zastosowania tego dodatku roślinnego. Uzyskane wyniki
wskazują, że produkt może stanowić ciekawą alternatywę dla istniejących na
rynku napojów mlecznych z probiotykami.
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Rośliny kosmetyczne ostoi leśnych w krajobrazie
kulturowym Masywu Ochodzitej w Beskidzie Śląskim
Katarzyna Wytyczak, katarzyna.wytyczak@gwsh.pl, Wydział Medyczny, Górnośląska
Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach
Zbigniew Wilczek, zbigniew.wilczek@us.edu.pl, Instytut Biologii, Biotechnologii
i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Rośliny kosmetyczne ostoi leśnych w krajobrazie kulturowym Masywu
Ochodzitej w Beskidzie Śląskim
Celem pracy było opisanie roślin o znaczeniu kosmetycznym występujących
w zbiorowiskach leśnych Masywu Ochodzitej, który położony jest w południowej
części Beskidu Śląskiego.
W efekcie gospodarki rolnej w Masywie Ochodzitej dominuje krajobraz
kulturowy, w którym znaczną rolę odgrywają pola uprawne, łąki i pastwiska.
Pomimo tego zachowały się tutaj ostoje leśne charakteryzujące się udziałem
roślin kosmetycznych.
W wyniku badań fitosocjologicznych przeprowadzonych w latach 20102015 w Masywie Ochodzitej zidentyfikowano 11 zbiorowisk leśnych, spośród
których największą liczbę gatunków kosmetycznych stwierdzono w fitocenozach
Abieti-Piceetum (montanum) – 21 gatunków, Dentario glandulosae-Fagetum – 18
gatunków, Alnetum incanae – 17 gatunków.
Ogółem w wyniku analizy zdjęć fitosocjologicznych opisujących zbiorowiska
leśne Masywu Ochodzitej wytypowano 36 gatunków roślin mających zastosowanie kosmetyczne. Gatunki roślin wyróżniające się pod względem ilościowości i częstości występowania w badanych syntaksonach, takie jak: Anemone
nemorosa, Fragaria vesca, Rubus idaeus, Cerasus avium, Fagus sylvatica, Sorbus
aucuparia, Corylus avellana i Vaccinium myrtillus scharakteryzowano pod
kątem możliwości ich zastosowania w kosmetologii i farmacji. Otrzymane
wyniki porównano z zestawieniem roślin kosmetycznych flory Polski.
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Ryż sfermentowany z udziałem drożdży Monascus
purpureus i jego miejsce w leczeniu dyslipidemii
Grzegorz K. Jakubiak, grzegorz.k.jakubiak@gmail.com, Katedra i Oddział Kliniczny
Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Wydział Nauk
Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
www.angiolmedfiz.sum.edu.pl
Grzegorz Cieślar, cieslar1@tlen.pl, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych,
Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.angiolmedfiz.sum.edu.pl
Agata Stanek, astanek@tlen.pl, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych,
Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.angiolmedfiz.sum.edu.pl
Dyslipidemia stanowi ważny modyfikowalny czynnik ryzyka sercowonaczyniowego. Najważniejszym celem terapeutycznym w profilaktyce i leczeniu
chorób układu sercowo-naczyniowego jest obniżenie stężenia cholesterolu
frakcji lipoprotein o niskiej gęstości (LDL-C) poniżej wartości docelowej,
ustalonej indywidualnie na podstawie oceny ryzyka sercowo-naczyniowego
konkretnego chorego. Podstawową grupą leków hipolipemizujących są statyny,
czyli inhibitory reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylokoenzymu A. Statyny
wykazują ponadto działanie plejotropowe, polegające między innymi na sta bilizacji blaszki miażdżycowej, aktywności przeciwzapalnej, działaniu protekcyjnym na śródbłonek, a także korzystnym wpływie na układ krzepnięcia
i fibrynolizy. W wyniku fermentacji białego ryżu z udziałem drożdży Monascus
purpureus powstaje produkt stosowany od wieków w Chinach jako barwnik,
konserwant, przyprawa, a także surowiec stosowany w produkcji wina. Skład nikiem tego nutraceutyku jest monakolina K, która jest naturalną lowastatyną.
Korzystny profil skuteczności i bezpieczeństwa ekstraktu z fermentowanego
ryżu w zakresie wpływu na wartość parametrów lipidowych osocza oraz
ryzyko sercowo-naczyniowe został wykazany w randomizowanych badaniach
klinicznych oraz metaanalizach, co sprawia, że ten nutraceutyk zajmuje
wysoką pozycję w rekomendacjach towarzystw naukowych oraz opiniach
ekspertów. Celem niniejszego wystąpienia było przedstawienie najważniejszych
informacji z zakresu aktualnego stanu wiedzy na temat właściwości farma kologicznych oraz zastosowania klinicznego preparatów fermentowanego
ryżu w leczeniu dyslipidemii.
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Surowce lecznicze pochodzenia roślinnego
jako skuteczna i bezpieczna metoda radzenia sobie
z objawami menopauzalnymi
Katarzyna Górecka, katarzyna.gorecka.bm@gmail.com, Zakład Biologii Człowieka,
Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, https://uni.wroc.pl/
Nieuniknionym etapem życia każdej kobiety jest przejście menopauzalne,
które wiąże się z permanentnym zahamowaniem krwawień miesiączkowych.
Główną przyczynę wystąpienia menopauzy upatruje się w szeregu zmian
o podłożu hormonalnym, które bezpośrednio wiążą się z doświadczaniem
przez kobiety objawów menopauzalnych. Część kobiet doświadcza menopauzę
w sposób niezwykle dotkliwy. Z kolei, inne kobiety borykają się tylko
z nielicznymi objawami o małym natężeniu. Powszechnym sposobem niwelowania symptomów menopauzalnych jest stosowanie hormonalnej terapii
zastępczej. Znaczny odsetek kobiet nie decyduje się jednak na skorzystanie
z dobrodziejstw konwencjonalnych metod ze względu na możliwość wystąpienia skutków ubocznych oraz w obawie przed zwiększonym ryzykiem
wystąpienia poważnych dolegliwości zdrowotnych. Niejednokrotnie, kobiety
te decydują się na skorzystanie z terapii alternatywnych, których najczęstszą
formą jest przyjmowanie surowców leczniczych pochodzenia roślinnego.
Skutecznymi lecz zarazem niezbyt powszechnymi w Polsce surowcami leczniczymi, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane do niwelowania
objawów menopauzalnych są: korzeń białej peonii (Paeonia lactiflora), dzięgiel
chiński (Angelica sinensis) czy pluskwica groniasta (Cimicifuga racemosa).
Jednakże, udowodnione działanie związane z łagodzeniem dolegliwości
menopauzalnych przypisano również rodzimym ziołom, takim jak: pokrzywa
zwyczajna (Urtica dioica), dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) czy
koniczyna czerwona (Trifolium pratense). Zdecydowanie się na wdrożenie
surowców roślinnych w celu poprawy stanu zdrowia i samopoczucia kobiet
w wieku menopauzalnym, a tym samym jakości ich życia powinna poprzedzać
wizyta u wykwalifikowanego zielarza, których w Polsce zrzesza Polska Izba
Zielarsko-Medyczna.
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Wpływ biokompozytów zawierających nanocząstki srebra
na efektywność zakażenia tytoniu (Nicotiana L.) wirusem
mozaiki pomidora (ToMV)
Miłosz Rutkowski, miloszr131@gmail.com, Koło Naukowe Biotechnologów „Helisa”,
Sekcja Botaniki i Fizjologii Roślin, Koło Naukowe Ogrodników, Sekcja Botaniki
i Ekologii, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, 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
Piotr Dańda, piotr.danda@urk.edu.pl, Katedra Botaniki, Fizjologii i Ochrony Roślin,
Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie, https://wbio.urk.edu.pl/index/site/6942
Zbigniew Gajewski, zbigniew.gajewski@urk.edu.pl, Katedra Botaniki, Fizjologii
i Ochrony Roślin, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, https://wbio.urk.edu.pl/index/site/6942
Nanocząstki metali posiadają innowacyjne właściwości biologiczne, które
umożliwiają ich zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu i nauki. Wirus
mozaiki pomidora ToMV jest patogenem infekującym liczne rośliny, zwłaszcza
z rodziny Solanaceae. Celem doświadczenia była ocena wpływu biokompozytów zawierających nanocząstki srebra AgNPs na rozwój zakażenia
wywołanego przez ToMV na liściach tytoniu (Nicotiana L.). Żele z AgNPs
zsyntetyzowano w alginianie sodu (1,5%), do którego, po skleikowaniu,
dodano roztwór azotanu(V) srebra oraz roztwór ksylozy jako reduktor, tak aby
uzyskać dwa stężenia nanosrebra 50 i 100 ppm. Kontrolę pozytywną stanowi
roztwór alginianu sodu bez AgNPs. Rozcieńczonymi roztworami tych żeli 2 h
oraz 24 h przed zakażeniem opryskiwano rośliny Nicotiana tabacum cv.
Samsun oraz cv. Xanthi. Część roślin zakażano mieszaniną inokulatu
i roztworu żelu (1:1). Po 7 i 14 dniach od zakażenia ToMV zliczono rośliny
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wykazujące objawy infekcji. Objawy stwierdzono u wszystkich zakażanych
roślin. W przypadku N. tabacum cv. Xanthi różne były ilości nekrotycznych
plamek na liściach. Znaczące (o 150%) zwiększenie liczby nekroz względem
kontroli stwierdzono po zakażeniu mieszaniną inokulatu i alginianu sodu bez
AgNPs. W pozostałych kombinacjach zaobserwowano nieznaczną redukcję
liczby nekrotycznych plamek. Najsilniejszy efekt (ograniczenie liczby nekroz
o 55,7%) wystąpił u roślin opryskiwanych 24 godziny przed zakażeniem
roztworem zawierającym wyjściowo 100 ppm AgNPs. Zaobserwowany efekt
jest prawdopodobnie spowodowany wytworzeniem na powierzchni liścia
ochronnej warstwy i wzmacniany obecnością AgNPs, ograniczając efektywność
mechanicznego zakażenia wirusem ToMV.
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Związki zawarte w preparatach naturalnych
i ich aktywność w leczeniu acne vulgaris
Kornelia Steindel, kora707@poczta.onet.pl, Wydział Chemiczny, Politechnika
Wrocławska, www.pwr.edu.pl
Trądzik pospolity jest jedną z najczęściej występujących chorób skóry,
z którą zmagają się przede wszystkim osoby w wieku 11-30 lat. U 15% osób
z tej kategorii wiekowej acne vulgaris przebiega w sposób ciężki, tworząc
postacie zapalne. Etiopatogeneza trądziku pospolitego dotyczy najczęściej
czterech najważniejszych czynników: zwiększonego wydzielania łoju, nad miernego rogowacenia mieszkowego, działalności bakterii Propionibacterium
acnes oraz stanu zapalnego. W jego terapii stosuje się leczenie miejscowe
i ogólne. Polegają one na stosowaniu związków syntetycznych, którym
bardzo często towarzyszą skutki uboczne. Taka sytuacja oraz rozkwit rynku
kosmetyków naturalnych sprzyja poszukiwaniu i opracowywaniu nowych,
bardziej skutecznych i bezpiecznych surowców. Rośliny są magazynem wielu
cennych substancji, które dzięki swoim właściwościom są wykorzystywane
w terapii trądziku. Do głównych związków naturalnych o największej aktywności,
związanej z zwalczaniem zmian trądzikowych, zalicza się saponiny, taniny,
surowce śluzowa i olejki eteryczne. Najczęściej zwalczanym czynnikiem wchodzącym w skład patogenezy trądziku jest działalność bakterii Propionibacterium acnes, ponieważ zdecydowana większość roślin zawiera związki
o aktywności przeciwdrobnoustrojowej. Do tej kategorii można zaliczyć między
innymi rozmaryn lekarski, melaleuke skrętolistą, krwiściąg lekarski, nieśpli k
japoński, czy lebiodkę pospolitą. Ponadto, są także rośliny, z których można
pozyskać substancje aktywne o innych zdolnościach przeciwtrądzikowych,
które mogą redukować ilość wydzielanego łoju, zapobiegać wzmożonej proli feracji keratynocytów, czy redukować stan zapalny. Do preparatów naturalnych,
które posiadają związki aktywne o wspomnianej aktywności zalicza się
wąkrotę azjatycką, aloes zwyczajny, granat właściwy czy czarny imbir.
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Zwiększanie produkcji związków fenolowych
w kulturach in vitro Salvia hispanica (chia)
na drodze elicytacji jasmonianem metylu
Karolina Jafernik, karolina.jafernik@doctoral.uj.edu.pl, Katedra i Zakład Botaniki
Farmaceutycznej, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, ul. Medyczna 9,
30-688 Kraków, Polska
Katarzyna Koc, katarzyna.koc@student.uj.edu.pl, Katedra i Zakład Botaniki
Farmaceutycznej, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, ul. Medyczna 9,
30-688 Kraków, Polska
Ewa Knut, ewa.knut@gmail.com, Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej,
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków,
Polska
Halina Ekiert, mfekiert@cyf-kr.edu.pl ,Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej,
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków,
Polska
Agnieszka Szopa, a.szopa@uj.edu.pl, Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej,
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków,
Polska
Salvia hispanica L. (szałwia hiszpańska, Lamiaceae), to gatunek dostarczający
nasion chia, które zaliczane są do kategorii „super food”, dzięki bogatemu
składowi chemicznemu (m.in. związki fenolowe, kwasy tłuszczowe i witaminy),
oraz cennym właściwościom biologicznym (m.in. działanie antyoksydacyjne,
przeciwzapalne i hipoglikemiczne).
W ramach pracy udowodniono stymulujący wpływ elicytacji jasmonianem
metylu (MeJa) na produkcję związków fenolowych w wytrząsanych kulturach
mikropędowych S. hispanica hodowanych na podłożu Murashige-Skoog
wzbogaconym w 2 mg/L BA (6-benzyloadeniny). W 7 dniu hodowli pożywkę
suplementowano 50 i 100 µmol/L MeJa. Biomasę zbierano w 9, 11 i 13 dniu
hodowli (3 serie). Zawartość kwasów fenolowych i flawonoidów w metanolowych ekstraktach z biomasy kultur mikropędowych oznaczono metodą
HPLC-DAD. W ekstraktach potwierdzono obecność 8 związków, kwasów: chlorogenowy, cynamonowy, kawowy, neochlorogenowy, protokatechowy, rozma39
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rynowy i syryngowy, oraz kwercetyny. Dominującym ilościowo był kwas
rozmarynowy. Jego maksymalną zawartość (485,56 mg/100 g sm) stwierdzono
w ekstraktach z biomasy elicytowanej 50 µmol/L MeJa i zbieranej w 11 dniu
hodowli. Była ona 10-krotnie wyższa niż w kulturach kontrolnych. Pozostałe
związki produkowane były w mniejszych ilościach (np. kwas neochlorogenowy i kwas kawowy; maks. odpowiednio: 30,96 i 19,64 mg/100 g sm,
elicytacja 50 µmol/L MeJa, czas zbioru – 13 dni).
W powyższym badaniu udokumentowano wzrost produkcji związków
polifenolowych w wyniku elicytacji jasmonianem metylu.
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Analiza aktywności enzymów amylolitycznych
oraz poziomu nadtlenku wodoru w roślinach pszenżyta
ozimego (×Triticosecale) po przedsiewnej ekspozycji
na stałe pole magnetyczne
Natalia Jabłońska, 293682@stud.umk.pl, Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii,
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu, www.biol.umk.pl
Joanna Wyszkowska, joanna.wyszkowska@umk.pl, Katedra Fizjologii Zwierząt
i Neurobiologii, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.biol.umk.pl
Agnieszka Pawełek, apawelek@umk.pl, Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii,
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu, www.biol.umk.pl
Jakość nasion jest czynnikiem decydującym o ich kiełkowaniu i tym samym
dalszym wzroście roślin podczas upraw. Obecnie duże zainteresowanie mają
fizyczne metody ulepszania nasion, w tym przedsiewne traktowanie polem
magnetycznym (PM). Uważa się, że czynniki fizyczne stymulują kiełkowanie
nasion działając tylko na przebieg procesów fizjologicznych i biochemicznych
w nasionach, a zatem są bezpieczne dla środowiska. Celem tej pracy była
analiza wybranych procesów biochemicznych, w tym aktywności enzymatycznej
amylaz oraz poziomu nadtlenku wodoru (H 2O2 ) w nasionach i siewkach
pszenżyta traktowanego przedsiewnie stałym PM (130 mT, 24 h). Nasiona po
traktowaniu i nasiona kontrolne sterylizowano metodą termiczną i poddano
kiełkowaniu w szalkach Petriego w warunkach ciemności i długiego dnia
przez 5 dni. Analizy aktywności amylaz oraz poziomu H2O2 wykonano metodami
spektrofotometrycznymi. Aktywność amylolityczną określono na podstawie
ilości glukozy uwolnionej ze skrobi przez kompleks enzymów zawartych
w supernatancie, modyfikowaną metodą z kwasem 3,5-dinitrosalicylowym.
W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że traktowanie PM stymulowało
aktywność amylaz w kiełkujących nasionach, a stymulacja ta była silniejsza
w warunkach długiego dnia uprawy. Zmiany poziomu nadtlenku wodoru
w badanych roślinach pod wpływem PM były niewielkie i zależne od etapu
kiełkowania oraz wzrostu siewek.
Badania finansowane w ramach konkursu INCOOP „Inicjatywa doskonałości
– uczelnia badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
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Biotechnologiczna metoda syntezy azadirachtyny
z wykorzystaniem kultur zawiesinowych in vitro
Azadirachta indica
Alicja Michalczyk, Alicja.Michalczyk@ipo.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza
Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego, Zakład Technologii i Biotechnologii
Paulina Ostrowska, Paulina.Ostrowska@ipo.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza
Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego, Zakład Technologii i Biotechnologii
Mirosław Gucma, Mirosław.Gucma@ipo.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza
Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego, Zakład Technologii i Biotechnologii,
Jarosław Hupko, Jarosław Hupko@ipo.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza
Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego, Zakład Technologii i Biotechnologii
Azadirachtyna jest substancją czynną pochodzenia roślinnego o aktywności
insektycydowej, pozyskiwaną z nasion miodli indyjskiej (Azadirachta indica).
Jest przy tym nietoksyczna dla kręgowców i w pełni biodegradowalna.
Celem prowadzonych badań było opracowanie biotechnologicznej metody
syntezy azadirachtyny z wykorzystaniem roślinnych kultur zawiesinowych
A. indica. Do inicjowania hodowli zawiesinowych i prowadzenia dalszych prac
związanych z intensyfikacją syntezy azadirachtyny w hodowlach zawiesinowych
A. indica, wykorzystywano hodowlę statyczną kalusa uzyskaną we wcześniejszych etapach badań. Przedmiotem prowadzonych prac było sprawdzanie
wpływu: parametrów fizyko-chemicznych, źródeł węgla, różnych stosunków
jonów NO3 -/NH 4+ , jak również dodatku elicitorów w pożywce produkcyjnej na
przyrost biomasy i biosyntezę azadirachtyny w wytrząsanych kulturach zawiesinowych A. indica. Zooptymalizowanie powyższych parametrów pozwoliło
na uzyskanie ok. 5,56 mg/g DCW azadirachtyny, a ilość suchej masy (DCW)
wynosiła 14,5 g/l. Podjęto również próbę hodowli kultur zawiesinowych
A. indica w bioreaktorze w warunkach wytypowanych jako optymalne do
produkcji biomasy i biosyntezy azadirachtyny w hodowlach wytrząsanych.
Sprawdzano również czy zmiany warunków fizyko-chemicznych takich jak
mieszanie i przepływ powietrza w istotny sposób wpływają na produkcję
azadirachtyny oraz wzrost komórek w hodowlach bioreaktorowych. W wyniku
prowadzonych badań w hodowli okresowej w bioreaktorze uzyskano maksy malnie 4,92 mg/g DCW, a ilość suchej masy (DCW) wynosiła 14 g/l. Jest to
zatem ilość porównywalna do ilości azadirachtyny uzyskiwanej z nasion
miodli (ok. 1-5 mg/g DCW).
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Cephalaria uralensis (Murray) Roem. & Schult.
i Cephalaria gigantea – analiza porównawcza
budowy histologicznej i zawartości substancji
biologicznie czynnych
Małgorzata Chrząszcz, malgorzata.chrzaszcz329@gmail.com, Katedra i Zakład
Botaniki Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl
Katarzyna Szewczyk, k.szewczyk@umlub.pl, Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl
Dorota Tchórzewska, dorota.tchorzewska@poczta.umcs.lublin.pl, Katedra Biologii
Komórki, Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, www.umcs.pl
Cephalaria uralensis i C. gigantea należą do rodziny Caprifoliacea, do
której zaliczamy wiele gatunków roślin, jak dotąd słabo przeanalizowanych
pod kątem przydatności w szeroko pojętej medycynie. Dotychczasowe badania
wskazują, że C. uralensis i C. gigantea posiadają wysoką zawartość substancji,
które wykazują właściwości przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i przeciwutleniające. Jednakże brak wiedzy na temat budowy morfologicznej, anatomicznej i histologicznej pędów nadziemnych tych gatunków roślin oraz
rozmieszczenia związków biologicznie czynnych w ich tkankach. Ponadto
w niniejszej pracy przeprowadzono fitochemiczne analizy ilościowe związków
polifenolowych w poszczególnych organach badanych roślin. W konsekwencji
wykonano dogłębne badana biologii C. uralensis i C. gigantea pod względem
ich budowy z uwzględnieniem dystrybucji związków o potencjalnym zastosowaniu aplikacyjnym. Prezentowane badania dla powyższych gatunków zostały
wykonane po raz pierwszy. Analizy porównawcze zawartości całkowitej
polifenoli, kwasów fenolowych i flawonoidów w poszczególnych organach
nadziemnych wykazały, że poziom tych substancji jest zróżnicowany nie
tylko pomiędzy gatunkami, ale także między ich organami. Należy podkreślić, że poziom tych substancji jest wysoki w stosunku do wielu innych
roślin o aplikacjach medycznych a w połączeniu z analizami anatomicznohistologicznymi organów nadziemnych, otrzymane wyniki pozwalają na
wskazanie najbardziej efektywnego wykorzystywania poszczególnych części
roślin do pozyskiwania substancji biologicznie czynnych.
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Charakterystyka związków o właściwościach
przeciwzapalnych występujących w Rheum rhaponticum
i Rheum rhabarbarum
Anna Saran, anna.saran@edu.uni.lodz.pl, Katedra Biochemii Ogólnej, Wydział
Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, www.uni.lodz.pl; Zakład
Immunologii Doświadczalnej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny
w Łodzi, www.umed.pl
Justyna Agier, justyna.agier@umed.lodz.pl, Zakład Immunologii Doświadczalnej,
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, www.umed.pl
Joanna Kołodziejczyk-Czepas, joanna.kolodziejczyk@biol.uni.lodz.pl, Katedra
Biochemii Ogólnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki,
www.uni.lodz.pl
Prezentowane opracowanie obejmuje przegląd dostępnych danych dotyczących substancji bioaktywnych o potencjalnych właściwościach przeciw zapalnych, występujących w 2 gatunkach rzewienia: Rheum rhaponticum oraz
Rheum rhabarbarum.
Rheum rhaponticum (rzewień/rabarbar ogrodowy) i R. rhabarbarum
(r. kędzierzawy) to wieloletnie byliny z rodziny rdestowatych. Części podziemne
roślin, w tradycyjnej medycynie chińskiej, były stosowane m.in. do leczenia
chorób układu pokarmowego. We współczesnym ziołolecznictwie związki bioaktywne obydwu gatunków są głównym elementem preparatów wspomagających terapię zaburzeń trawiennych. Wynika to m.in. z dużej zawartości
antrachinonów, wykazujących między innymi działanie przeczyszczające.
Najnowsze doniesienia wskazują, że rabarbar może wykazywać znacznie
szerszy zasięg działania terapeutycznego, dzięki zawartym w nim czynnikom
przeciwzapalnym. Główne związki rabarbaru o takim działaniu to aloeemodyna, reina, fiscjon i emodyna z grupy antrachinonów, a także resweratrol i piceatannol należące do stilbenów. W badaniach zaobserwowano, że
aloe-emodyna hamuje produkcję cytokin prozapalnych, a fiscjon może
działać neuroprotekcyjnie, poprzez osłabianie odpowiedzi zapalnej po niedo krwieniu mózgu. Resweratrol i piceatannol redukują syntezę i wydzielanie
mediatorów zapalnych z komórek układu odpornościowego, a piceatannol
zmniejsza odczyn zapalny poprzez zahamowanie ich degranulacji.
Prace badawcze wspierane przez NCN (UMO-2018/31/B/NZ9/01238).
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Kora czeremchy (Prunus padus L.)
jako składnik żywności funkcjonalnej
Aleksandra Telichowska, aleksandra.telichowska@gmail.com, Fundacja Edukacji
Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii
Agnieszka Zawadzka, agnieszka.zawadzka@kubara.pl, Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Joanna Kobus-Cisowska, joanna.kobus-cisowska@up.poznan.pl, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
W literaturze przedmiotu dostępnych jest wiele badań wskazujących na
wysoki potencjał przeciwutleniający surowców roślinnych, który dotyczy zarówno
owoców jak również liści, kory oraz kwiatów. Aktywność antyoksydacyjna
poszczególnych części roślin oraz ich rola w profilaktyce i leczeniu chorób
nabiera coraz większego znaczenia. Czeremcha zwyczajna (Prunus padus L.)
to roślina dziko rosnąca w różnych częściach świata o małych wymaganiach
glebowych. Czeremcha zwyczajna zawiera szereg związków o potencjale
przeciwutleniającym, jednak jej wykorzystanie w technologii żywności jest
aktualnie znikome. Celem pracy była ocena zawartości wybranych fitozwiązków,
ocena potencjału przeciwutleniającego oraz ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej kory czeremchy zwyczajnej. Sumaryczny efekt przeciwutleniający jest trudny do przewidzenia, ponieważ o całkowitej pojemności
antyoksydacyjnej decydują nie tylko właściwości pojedynczych związków, ale
przede wszystkim wzajemne ich oddziaływanie. Dlatego też w pracy
wykazano, że kora Prunus padus L. jest bogata w związki z grupy polifenoli,
co może decydować także o jej zróżnicowanych właściwościach prozdrowotnych. Zawiera ona zarówno związki polifenolowe, jak i niskocząsteczkowe kwasy organiczne, które decydowały o działaniu przeciwrodnikowym.
Wykazano także dodatnią korelację pomiędzy aktywnością przeciwutleniającą,
a zawartością flawonoidów. Otrzymane wyniki potwierdzają, że kora czeremcha
może stanowić bogate źródło przeciwutleniaczy o wielokierunkowym działaniu
i może być obiecującym surowcem do wykorzystania w produkcji żywności
funkcjonalnej.
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Kultury in vitro trzech odmian hodowlanych Hypericum
perforatum w bioreaktorach jako bogate źródło
bioaktywnych metabolitów
Inga Kwiecień, inga.kwiecien@uj.edu.pl, Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej,
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Wojciech Sobik, wojciech.sobik@student.uj.edu.pl, Studenckie Koło Naukowe
Biotechnologii Roślin i Grzybów Leczniczych, Katedra Botaniki Farmaceutycznej,
Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Halina Ekiert, mfekiert@cyf-kr.edu.pl, Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej,
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków
Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum L.) to gatunek rośliny
leczniczej powszechnie znany ze swoich właściwości przeciwdepresyjnych,
przeciwbakteryjnych, przeciwzapalnych, przeciwutleniających, przeciwnowotworowych, żółciopędnych, spazmolitycznych i ściągających.
Celem pracy była analiza jakościowa i ilościowa związków fenolowych
w kulturach in vitro trzech odmian hodowlanych Hypericum perforatum –
„Elixir”, „Helos”, „Topas” prowadzonych w okresowo-zalewowych bioreaktorach
PlantForm. Zastosowano płynne podłoże wg Murashige i Skoog zawierające –
6-benzyloaminopurynę (BAP) i kwas 1-naftylooctotowy (NAA) w różnych
stężeniach (0,1; 1,0; 2,0; 3,0 mg/l). Analiza metabolitów wtórnych została
przeprowadzona z zastosowaniem metody DAD-HPLC.
W metanolowych ekstraktach z biomasy potwierdzono obecność sześciu
kwasów fenolowych, sześciu flawonoidów i dwóch katechin. Maksymalne uzyskane
całkowite zawartości tych metabolitów były następujące: 353,3 mg/100 g
suchej masy (kwasy fenolowe, odmiana „Elixir”), 1100,7 mg/100 g suchej masy
(flawonoidy, odmiana „Topas”), 373,54 mg/100 g suchej masy (katechiny,
odmiana „Helos”). Dominującym ilościowo metabolitem była kwercetyna
(maksymalna zawartość – 753,59 mg/100 g s.m.). Wariant podłoża
zawierający po 3,0 mg/l BAP i NAA sprzyjał akumulacji kwasów fenolowych
i flawonoidów w hodowanej in vitro biomasie.
Uzyskane wyniki dowodzą, że kultury bioreaktorowe dziurawca zwyczajnego mogą być dobrym, alternatywnym źródłem kwasów fenolowych,
flawonoidów i katechin.
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Kultury kalusowe Solanum laciniatum
jako źródło diosgeniny
Paulina Ostrowska, paulina.ostrowska@ipo.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza
Łukasiewicz Instytut Przemysłu Organicznego, Grupa Badawcza Technologii
Chemicznej i Biotechnologii, www.ipo.lukasiewicz.gov.pl
Alicja Michalczyk, alicja.michalczyk@ipo.lukasiewicz.gov.pl, Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Przemysłu Organicznego, Grupa Badawcza Technologii Chemicznej
i Biotechnologii, www.ipo.lukasiewicz.gov.pl
Solanum laciniatum jest rośliną należącą do rodziny Solanaceae, wśród
której wyróżnia się tak zwane rośliny gospodarcze. Stanowi dużych rozmiarów
krzew z pięciopłatkowymi, niebieskawymi kwiatami oraz dwoma rodzajami
liści: większymi, lancetowatymi lub klapowanymi młodymi liśćmi i mniejszymi dorosłymi liśćmi. Roślina ta jest źródłem saponiny steroidowejdiosgeniny, która dzięki szerokiemu wachlarzowi działań farmakologicznych
znajduje zastosowanie m.in. w produkcji leków steroidowych oraz leczeniu
raka. Ponadto liczne doniesienia naukowe potwierdzają jej skuteczność
w zapobieganiu rozwojowi chorób neurologicznych, m.in. choroby Alzheimera
oraz Parkinsona. Przedmiotem badań było założenie kultur kalusowych in
vitro Solanum laciniatum oraz oznaczenie zawartości diosgeniny w wyhodowanej tkance kalusowej. Podjęto także próbę założenia kultur zawiesinowych.
Podczas prowadzonych badań optymalizowano składy następujących pożywek:
inicjującej KD oraz MS, RT, BM za pomocą dodawanych fitohormonów
(2,4-D, NAA, IBA, IAA, BA oraz kinetyny). Efektywność przyrostu tkanki
kalusowej badano metodą wagową, zaś zawartość diosgeniny w ekstraktach
metodą jakościową (chromatografia cienkowarstwowa) oraz metodą ilościową
(oznaczenia spektrofotometryczne). Na podłożu BM-kontrola odnotowano
najwyższy przyrost tkanki kalusowej w 8 tygodniu hodowli (0,310 g) oraz
indeks wzrostu w 12 tygodniowej hodowli (17,2). Uzyskane wyniki skłaniają
do podjęcia dalszych badań w kierunku optymalizacji biosyntezy diosgeniny
w hodowlach zawiesinowych Solanum laciniatum.
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Ocena aktywności in vitro wybranych komponentów
olejków eterycznych w stosunku do grzybów
z rodzaju Candida
Bartłomiej Pawlicki, bartlomiejpawlicki@umlub.pl, Katedra i Zakład Mikrobiologii
Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Anna Biernasiuk, anna.biernasiuk@umlub, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Anna Malm, anna.malm@umlub.pl, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
W ostatnich latach występowanie infekcji powodowanych przez grzyby
drożdżopodobne z rodzaju Candida, szczególnie u osób o obniżonej odporności,
dramatycznie wzrosło. Ponadto, leczenie kandydoz jest dosyć trudne i często
nieefektywne ze względu na ograniczoną liczbę antymikotyków oraz
pojawiające się zjawisko lekooporności. W związku z tym, istnieje potrzeba
poszukiwania nowych leków lub terapii

alternatywnych dla obecnie

stosowanych preparatów przeciwgrzybiczych. Ze względu na szeroki zakres
aktywności biologicznej olejków eterycznych, wykorzystano ich wybrane
komponenty, tj. α-bisabolol, eugenol, karwakrol, linalol, mentol i tymol do
badań w kierunku aktywności przeciwgrzybiczej wobec referencyjnych grzybów
z rodzaju Candida z kolekcji ATCC (American Type Culture Collection). Badania
przeprowadzono zgodnie z rekomendacjami EUCAST (European Committee on
Antimicrobial Susceptibility Testing) i CLSI (Clinical and Laboratory Standards
Institute). Stwierdzono, że komponenty olejkowe wykazywały aktywność
przeciwgrzybiczą. Wartości najmniejszego stężenia hamującego wzrost – MIC
(minimum inhibitory concentration) i najmniejszego stężenia grzybobójczego –
MFC (minimum fungicidal concentration) mieściły się odpowiednio w zakresach
0,25-4 mg/mL oraz 0,5-8 mg/mL. Ponadto, stosunek wartości MFC/MIC
wynoszący 2-4 wskazywał na ich grzybobójcze działanie. Wyniki te stanowią
przesłankę do dalszych badań in vitro i in vivo nad możliwością wykorzystania
badanych komponentów olejków eterycznych w profilaktyce i leczeniu
wybranych kandydoz.
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Pędy sosny (Pinus sylvestris L.) jako źródło związków
biologicznie aktywnych w dietoterapii
Marcin Dziedziński, marcin.dziedzinski@up.poznan.pl, Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, up.poznan.pl
Aleksandra Telichowska, a.telichowska@gmail.com, Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, up.poznan.pl
Joanna Kobus-Cisowska, joanna.kobus0cisowska@up.poznan.pl, Katedra Technologii
Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, up.poznan.pl;
Sosna (Pinus L.) jest największym i najbardziej heteromorficznym rodzajem
roślin z rodziny sosnowatych (Pinaceae Lindl.), występującym prawie wyłącznie
na półkuli północnej, to rodzaj wszechstronny ekologicznie, rosnący od linii
tundry w Eurazji po tropikalne sawanny przybrzeżne w Nikaragui i od strefy
mgły solnej na wybrzeżu Pacyfiku po linię drzew alpejskich w Europie
i zachodnich Stanach Zjednoczonych. Niektóre gatunki są również szeroko
rozpowszechnione w regionach półpustynnych. Popyt na roślinne środki
lecznice, suplementy i żywność funkcjonalną rośnie na całym świecie, jednak
produkty z sosny są prawie nieobecne jako składniki żywności, pomimo ich
szerokiej dostępności w wielu częściach świata. W przeszłości surowce te
były często wykorzystywane w medycynie ludowej, m.in. w starożytnym
Rzymie czy tradycyjnej medycynie chińskiej i islamskiej. Surowcem zielarskim
są pączki sosny (Pini gemmae). W lecznictwie stosowane są też młode pędy
sosnowe (Pini turiones), kora sosnowa, olejek sosnowy, a także olejek
terpentynowy, kalafonia, dziegieć sosnowy (Pini Pix liquida). W literaturze
dostępne są dane dotyczące korzystnego działania preparatów z sosny na
zdrowie

człowieka.

Korzystne

działanie

wynika

z

obecności

wielu

bioaktywnych substancji. Są to surowce bogate w związki fenolowe, składniki
mineralne, witaminę C oraz terpeny tj. α-pinen, β-pinen. Pomimo szerokiego
występowania sosny w środowisku naturalnym, w literaturze mało jest
jednak danych na temat powszechnego wykorzystania sosny w technologii
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żywności. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie, charakterystyka o raz
ocena zawartości fitozwiązków w sośnie uwzględniając pędy, korę i igliwie,
a także, zestawienie dostępnych danych wskazujących na ich właściwości
prozdrowotne i funkcjonalne oraz możliwości wykorzystania w przemyśle
spożywczym i farmaceutycznym celem wspomagania zdrowia.
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Popularność stosowania substancji
immunostymulujących pochodzenia roślinnego
w okresie pandemii COVID-19 przez mieszkańców Polski
Karolina Ormaniec, kormaniec976@gmail.com, Śląski Uniwersytet Medyczny,
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Koło botaniczne „CEDRO” przy
Zakładzie i Katedrze Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa
Katarzyna Piecuch, katarzynapiecuch@gmail.com, Śląski Uniwersytet Medyczny,
Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Koło botaniczne „CEDRO” przy
Zakładzie i Katedrze Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa
Barbara Bacler-Żbikowska, promotor, Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk
Farmaceutycznych w Sosnowcu, Koło botaniczne „CEDRO” przy Zakładzie i Katedrze
Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa
Do roślinnych substancji immunostymulujących zalicza się między innymi:
ziele jeżówki purpurowej (Echinaceae purpureae herba), aloes (Aloe), owoc
dzikiej róży (Rosae pseudo-fructus), ziele czystka (Cisti incanti herba), cebulę
czosnku (Alli sativi bulbus). Powyższe substancje znajdują się w składzie
leków roślinnych, środków specjalnego przeznaczenia medycznego oraz
suplementów diety. Celem badania było określenie czy Polacy znają i stosują
roślinne substancje immunostymulujące oraz czy w czasie pandemii COVID-19
doszło do zwiększenia popularności stosowania tych substancji. Anonimową
ankietę składającą się z 20 pytań umieszczono w social mediach. Na podstawie
otrzymanych wyników stwierdzono, że roślinne substancje immunostymulujące są znane, a największą popularność posiadają te, które są rodzime
i ogólnodostępne. Najczęściej są stosowane podczas infekcji i okresie
jesienno-zimowym. Pozyskiwanie wiedzy na temat roślin immunostymulujących z mało wiarygodnych źródeł odgrywa większą rolę niż informacje
zdobywane bezpośrednio od farmaceuty lub lekarza. Pandemia COVID-19
znacząco nie przyczyniła się do zwiększenia stosowania omawianych
substancji. Małe jest zainteresowanie roślinami, zalecanymi przez Europejską
Agencję Leków i których wyciągi znajdują się w preparatach o statusie leku.
Należy poprawić wizerunek farmaceuty jako osoby, która nie tylko wydaje
preparaty, ale także udziela porad na temat ich działania i zastosowania.
Należy zwiększyć świadomość społeczeństwa, na temat specyfiki działania
i stosowania immunostymulujących substancji leczniczych.
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Potencjalne właściwości regeneracyjne kwasu
salwianolowego B – badania in vitro
Urszula Szwedowicz, urszula.szwedowicz@studnet.umed.wroc.pl, Katedra i Zakład
Biologii Molekularnej i Komórkowej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny
we Wrocławiu, https://www.umed.wroc.pl/
Anna Choromańska, anna.choromanska@umed.wroc.pl, Katedra i Zakład Biologii
Molekularnej i Komórkowej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny we
Wrocławiu, https://www.umed.wroc.pl/
Spośród wielu produktów leczniczych pochodzenia naturalnego na szczególną
uwagę zasługuje kwas salwianolowy B. Związek ten, pozyskiwany z szałwii
czerwonej, jest już stałym składnikiem leków stosowanych w Chinach, Korei
oraz Japonii, głównie w schorzeniach natury kardiologicznej. Z początkiem
XXI wieku rozpoczęto uprawę tej rośliny w Polsce i potwierdzono, że ma ona
szansę przystosować się do naszych warunków klimatycznych. Mając na
uwadze różnorodne właściwości kwasu salwianolowego B, w tym przeciwzapalne i przeciwbakteryjne, przeprowadzono badania nad możliwością jego
zastosowania w leczeniu różnego rodzaju zmian skórnych i ran trudno
gojących się. Wstępne doświadczenia obejmujące oznaczanie żywotności
fibroblastów i ich stopnia migracji potwierdziły, że obecność kwasu
salwianolowego B już w niewielkim stężeniu działa na komórki stymulująco.
Wynik immunocytochemii ukazał również, że związek chemiczny powoduje
zwiększenie produkcji kolagenu przez fibroblasty, który jest kluczowym
produktem w procesie zamykania się rany. Otrzymane rezultaty potwierdzają
posiadanie przez kwas salwianolowy B takich właściwości, które są poszukiwane w preparatach leczniczych do stosowanie bezpośrednio na uszkodzoną
skórę w celu przyspieszenia jej regeneracji.
Badania zostały sfinansowane ze źródeł subwencji Katedry i Zakładu
Biologii Molekularnej i Komórkowej, nr: SUB.D260.21.09.
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Wpływ pola magnetycznego na kiełkowanie nasion,
wzrost siewek oraz zawartość barwników
fotosyntetycznych u pszenżyta ozimego (×Triticosecale)
Elwira Nawrocka, 299152@stud.umk.pl, Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii,
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu, www.biol.umk.pl
Joanna Wyszkowska, joanna.wyszkowska@umk.pl, Katedra Fizjologii Zwierząt
i Neurobiologii, Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.biol.umk.pl
Agnieszka Pawełek, apawelek@umk.pl, Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii,
Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu, www.biol.umk.pl
Pole magnetyczne (PM) może mieć różny wpływ na wzrost i rozwój roślin
w zależności od sposobu aplikacji tego pola, jego parametrów oraz warunków
środowiskowych, w których znajdują się rośliny. Przedsiewne traktowanie
nasion PM może być skuteczną i ekologiczną metodą polepszania jakości
materiału siewnego. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu przed siewnej ekspozycji na stałe pole magnetyczne (130 mT, 24 h) suchych nasion
pszenżyta ozimego na proces kiełkowania nasion, parametry wzrostowe
siewek oraz zawartość chlorofili i karotenoidów w tych roślinach. Kiełkowanie
nasion traktowanych i kontrolnych prowadzono w szalkach Petriego na
bibule zwilżonej wodą przez 5 dni w ciągłej ciemności oraz w warunkach
długiego dnia. Po tym czasie wykonano pomiary długości pędów, korzeni
oraz świeżej i suchej masy siewek. Barwniki aparatu fotosyntetycznego
(chlorofil a, chlorofil b i suma karotenoidów) oznaczono spektrofotometrycznie za pomocą współczynników ekstynkcji i równań Lichtenthalera
(1987) w 80% ekstrakcie acetonowym. Otrzymane wyniki wykazały pozytywny
wpływ stosowanego PM na kiełkowanie oraz wybrane parametry wzrostowe
siewek, zależny od zastosowanych warunków świetnych. Zawartość chlorofili
i karotenoidów w siewkach także zmieniała się po traktowaniu PM i była
zależna od etapu rozwojowego siewek. Przeprowadzone eksperymenty są
wstępem do dalszych badań zmierzających do praktycznego wykorzystania
stałego PM do przedsiewnej obróbki nasion pszenżyta.
Badania finansowane w ramach konkursu INCOOP „Inicjatywa doskonałości
– uczelnia badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
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Wpływ siemienia lnianego oraz wybranych olei
roślinnych na skórę
Mariola Mendrycka, mariola.mendrycka@ujk.edu.pl, Instytut Zdrowia, Wydział
Zamiejscowy w Sandomierzu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Joanna Matuska, Instytut Zdrowia, Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Anna Dziuba, Katedra Medycyny, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu,
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Siemię lniane posiada wiele właściwości zarówno zdrowotnych, jak
i kosmetycznych. Nasiona lnu działają regenerująco na skórę, włosy i paznokcie.
Są także bogate w źródło witamin: E, B1, B6, kwasu foliowego oraz żelaza
i magnezu. Celem pracy było sprawdzenie działania siemienia lnianego,
pojedynczo lub w połączeniu z olejami roślinnymi (olej z nasion: aronii,
porzeczki, truskawki i maliny oraz olej z kurkumy) na skórę osób dojrzałych.
Dodatkowo do oceny poddano olej lniany. Sporządzono 7 preparatów o naturalnym, roślinnym składzie, a następnie zbadano ich właściwości poprzez
analizę poziomu nawilżenia skóry za pomocą Corneometru CM 825 firmy
Courage + Khazaka Cologne, Germany oraz transepidermalnej utraty wody –
TEWL (Tewametr TM 300, Courage + Khazaka, Cologne, Germany). Badanie
wykonano na 10 probantkach w wieku 40-60 lat, które zgłosiły się dobrowolnie i wyraziły pisemną zgodę na ich przeprowadzenie. Wykazano, że
wszystkie maseczki na bazie siemienia lnianego, sporządzone według ustalonych w pracy proporcji, zapobiegają utracie wody z organizmu oraz posiadają
właściwości nawilżające. Spośród badanych preparatów najlepsze właściwości
nawilżające wykazała maseczka z samego siemienia lnianego, a zapobiegające utracie wody przez naskórek preparat wzbogacony dodatkowo o olej
z nasion truskawki. Przedstawione w niniejszej pracy właściwości siemienia
lnianego pozwalają wnioskować, że może być on wykorzystywany w leczeniu
wspomagającym i pielęgnacji skóry, zwłaszcza osób dojrzałych. Należy
zaznaczyć, że badane w pracy produkty charakteryzowały się całkowicie naturalnym składem i z łatwością mogą być przygotowane w warunkach domowych.
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Wpływ suplementacji kultur in vitro Schisandra rubriflora
kwasem p-kumarowym na produkcję lignanów
Agnieszka Szopa, a.szopa@uj.edu.pl, Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej,
Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, ul. Medyczna
9, 30-688 Kraków, Polska
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
Michał Dziurka, m.dziurka@ifr-pan.edu.pl, Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka
Górskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Niezapominajek 21, 30-239 Kraków, Polska
Paweł Kubica, p.kubica@uj.edu.pl, Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej,
Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, ul. Medyczna
9, 30-688 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
Schisandra rubriflora (Franch.) Rehd. et Wils. (Schisandraceae) to gatunek
endemiczny dla prowincji Syczuan (Chiny). Ekstrakty z jego owoców
zawierają lignany dibenzocyklooktadienowe, oraz ich pochodne (rubrifloryna
A i B, rubrisandryna A i B) i znane są w TCM jako cenny środek leczniczy
(działanie hepatoprotekcyjne, przeciwwirusowe).
W ramach pracy zbadano wpływ suplementacji podłoży hodowlanych
biogenetycznym prekursorem lignanów – kwasem p-kumarowym w wytrząsanych
kulturach mikropędowych S. rubrifora (linia męska (M) i żeńska (F)), hodowanych na podłożu Murashige-Skoog z dodatkiem 1 mg/L BA (6-benzyloadenina) i 1 mg/l IBA (kwas indolilo-3-masłowy). Kultury suplementowano
kwasem p-kumarowym w stężeniach: 0,1; 0,5; 1,0 i 5,0 mmol/L w 10 i 20 dniu
hodowli. Czas hodowli wynosił 30 dni (3 serie). Profil lignanowy oznaczano
metodą

UHPLC-MS/MS.

W

ekstraktach

zidentyfikowano

22

lignany.
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mentowanych w 10 dniu, kwasem p-kumarowym w stężeniu: 0,1 mmol/L dla
linii F, oraz 5 mmol/L dla linii M (odpowiednio 66,66 i 57,50 mg/100 g sm).
Zawartości te były odpowiednio 2,16- i 2,21-krotnie wyższe niż w kulturach
kontrolnych. Dominującymi ilościowo związkami były: gomisyna N (maks.
16,16 mg/100 g sm), schizanteryna A (maks. 10,84 mg/100 g sm)
i schizanteryna B (maks. 11,06 mg/100 g sm), schizandryna A (maks. 9,17
mg/100 g sm) i schizanhenol (maks. 6,46 mg/100 g sm).
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki 2016/23/D/NZ7/01316.
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Wybiórczość pokarmowa koni huculskich w okresie wypasu
Agnieszka Knioła, agnieszka.kniola@up.poznan.pl, Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu
Przyrodniczego, Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu
Konie huculskie jako rasa prymitywna utrzymywane są często na otwartej
przestrzeni przez cały rok. Warunki te pozwalają na wyrażanie naturalnego
behawioru tych zwierząt, ukierunkowanego przede wszystkim na zdobywanie
pożywienia. Łąki i pastwiska są doskonałym źródłem pełnowartościowej
paszy dla koni, które podczas wypasu mają swobodę w wyborze poka rmu
i wykazują dużą selektywność umożliwiającą im wyszukiwanie gatunków
o wyższej jakości. Na strategię pobierania zielonki wpływ ma wiele
czynników, min. temperatura, pora dnia, wiek, stan fizjologiczny zwierząt,
jak również indywidualne upodobania smakowe danych osobników.
Badania terenowe przeprowadzono w latach 2016 i 2017 w województwie
wielkopolskim, na terenie użytków zielonych wypasanych przez konie
huculskie utrzymywane w systemie bezstajennym. Skład gatunkowy runi
określono metodą Braun-Blanqueta wykonując zdjęcia fitosocjologiczne na
stałych, wyróżnionych płatach o powierzchni 100 m2. W określonych miesiącach
w trakcie sezonu pastwiskowego przez 5 do 7 dni prowadzono bezpośrednie
obserwacje pasących się zwierząt w godzinach porannych i popołudniowych,
odnotowując liczbę zgryzanych roślin. Na podstawie zebranych danych
obliczono średni udział poszczególnych gatunków pobranych przez zwierzęta
oraz współczynniki selektywności.
Rośliny jednoliścienne należały do najchętniej przygryzanych przez konie
huculskie przez cały sezon pastwiskowy. Wartości współczynnika selektywności
pokazały, że konie preferowały m.in. wiechlinę łąkową (Poa pratensis), życicę
trwałą (Lolium perenne), tymotkę łąkową (Phleum pratense) oraz wiechlinę
zwyczajną (Poa trivialis). Przy ograniczonej dostępności faworyzowanych
taksonów konie przygryzały gatunki o niższej wartości użytkowej. Zaobserwowano również preferencje w pobieraniu turzyc oraz ziół.
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