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Ontologiczne i epistemologiczne aspekty pomiaru 

w mechanice kwantowej 

dr hab. Andrzej Łukasik , prof. UMCS, Dyrektor Instytutu Filozofii, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  

Potrzeba badań interdyscyplinarnych wynika między innym z faktu, że 
współczesne nauki są źródłem nowej problematyki filozoficznej, zarówno 
o charakterze ontologicznym, jak i epistemologicznym. Szczególne bogactwo 
problematyki filozoficznej wniosła mechanika kwantowa, która jest – obok 
ogólnej teorii względności – jedną z dwóch fundamentalnych teorii fizyki 
współczesnej. W referacie analizuję jeden z takich problemów, a mianowicie 
problem pomiaru. 

W odróżnieniu od schematu pojęciowego fizyki klasycznej w mechanice 
kwantowej mamy dwie zasadniczo różne procedury – jedna z nich opisuje 
ewolucję w czasie stanu układu kwantowego, która ma charakter ciągły 
i deterministyczny, druga zaś opisuje proces pomiaru, w którym dochodzi do 
nieciągłej i indeterministycznej redukcji wektora stanu. Zasadnicza różnica 
między opisem „obserwowanego” i „nieobserwowanego” układu prowadzi 
między innymi do następujących pytań: 

Czy wektor stanu reprezentuje rzeczywistość, czy też jest jedynie „wy-
razem wiedzy” obserwatora o obserwowanym układzie? 

Jakie czynniki są odpowiedzialne za proces redukcji? 
Czy wobec takich paradoksów, jak eksperyment z opóźnionym wyborem, 

pomiar zerowy, kot Schrödingera i EPR możliwa jest realistyczna interpretacja 
mechaniki kwantowej? 

W referacie analizuję różne odpowiedzi na powyższe pytania z punktu 
widzenia wybranych interpretacji mechaniki kwantowej. 

 

Mikrobiota, mikrobiom i superorganizm 

Dr Monika Elżbieta Jach, Katedra Biologii Molekularne, Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Ciało ludzkie zawiera 10
14 

komórek, z czego tylko 10% stanowią komórki 

ludzkie, pozostałe 90% są to komórki drobnoustrojów zasiedlające organizm 

człowieka, nazywane mikroflorą fizjologiczną lub mikrobiota. Największym 

siedliskiem dla mikrobiota jest przewód pokarmowy. W samym jelicie gruby 

znajduje się 10
11

-10
12 

kom. mikrobiota/ml. Kontakt człowieka z drobno-

ustrojami zaczyna się w momencie jego narodzin. Mikrobiota charakteryzuje 

się wieloma ważnymi cechami, które wpływają korzystne na życie i zdrowie 

człowieka tj. brak zagrożenia zakażeniem w miejscu normalnego pobytu, 

konkurencja z potencjalnym patogenem oraz synteza różnych substancji 
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(witamin, enzymów i substancji przeciw-drobnoustrojowych). Skład 

gatunkowy mikrobiota może zdecydowanie różnić się wśród różnych grup 

zamieszkujących różne strefy geograficzne. Jednakże jej funkcje 

metaboliczno-fizjologiczne pozostają niezmienione. Aby lepiej zrozumieć 

synergistyczne zależności pomiędzy człowiekiem a mikrobiota powstała idea 

poznania genomu (mikrobiomu) mikrobiota. W 2007 r. zainicjowano Human 

Microbiome Project (HMP) – ogólno-światowy projekt poznania mikrobiomu 

jako składnika genomu człowieka. Jednym z założeń badawczych HMP było 

pytanie o istnienie rdzeniowego mikrobiomu. Co zadziwiające, nie wykryto 

wspólnego dla wszystkich ludzi na świecie zestawu gatunkowego mikrobiota, 

ale zidentyfikowano ten sam zestaw genów obecny we wszystkich badanych 

próbkach, co wskazuje na istnienie wspólnego dla ludzi mikrobiomu. 

Organizm ludzki jako mieszanka metabolizmu człowieka i mikrobiota, stanowi 

spójnie funkcjo-nujący „superorganizm”, gdzie mikrobiom nadaje mu cechy, 

których sam nie byłby w stanie rozwinąć. 

 

Zaburzenia behawioralne czy pies źle wychowany? 

Dr inż. Małgorzata Goleman , Katedra Hodowli Zwierząt 

Towarzyszących i Dzikich, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  

Na to jak będzie funkcjonował pies wpływ mają czynniki genetyczne 
i uwarunkowania środowiskowe, w których bardzo dużą rolę odgrywa 
człowiek. Bardzo rzadko zaburzenia zachowania są wynikiem choroby. 
Każdy pies wymaga tzw. socjalizacji, która jest najskuteczniejsza do 
16 tygodnia życia. Przykre doświadczenia z tego okresu wpływają 
na zachowanie psa do końca życia. Łatwiej przewidzieć zachowanie psa 
rasowego, gdyż cechy psychiczne są dziedziczone po przodkach. Rasy 
wyhodowane były do wykonywania określonej pracy i nacisk kładziono 
głównie na cechy charakteru zwierzęcia a wygląd był sprawą drugorzędną. 
Obecnie psy w większości są zwierzętami do towarzystwa i wybierane 
są pod względem wyglądu. Często przyszły właściciel nie zadaje sobie 
trudu by zapoznać się z charakterystycznymi cechami psychicznymi rasy, 
które są opisane we wzorcu. Stąd też biorą się późniejsze rozczarowania 
psem, który nie spełnia oczekiwań właściciela. Język zwierząt to język emocji. 
W komunikacji pies-człowiek dochodzi najczęściej do niewłaściwej inter-
pretacji zachowań zwierzęcia. Powszechna antropomorfizacja psa sprawia, 
że właściciel popełnia wiele błędów podczas wychowania psa, nie 
zważając na posiadane przez zwierzę instynkty i kierujące nim popędy. 
Zmiany w zachowaniu często są spowodowane stresem. Tak więc zaburzenia 
behawioralne psa są najczęściej wynikiem błędów w wychowaniu, braku kon-
sekwencji jego właściciela w postępowaniu z nim oraz nieumiejętnością 
odczytywania subtelnych sygnałów jakie daje nam zwierzę. 
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WYSTĄPIENIA USTNE WRAZ Z PREZENTACJĄ 

MULTIMEDIALNĄ  

Filozoficzne źródła psychoterapii egzystencjalnej 
w ujęciu Irvina Yaloma 

Robert Szewczyk , robertszewczyk.87@wp.pl Uniwersytet Opolski  

Korzenie terapeutycznego wymiaru filozofii sięgają samej starożytnej 
Grecji. Wielu badaczy historii filozofii (m. in. Hadot, a na polskim gruncie 
Domański) jest zdania iż w tamtejszym okresie troska o „duszę”, wyko-
nywanie ćwiczeń duchowych, dzięki którym można było osiągnąć jej 
harmonię, a co za tym idzie i szczęście, było równie ważne, jeśli nie 
ważniejsze niż teoretyczne rozważania nad naturą świata. 

Współcześnie, jedną ze szkół psychoterapeutycznych nawiązującą 
wprost do wymiaru egzystencjalnego człowiek jest właśnie psychoterapia 
egzystencjalna. Irvin D. Yalom, amerykański psychiatra i terapeuta, 
zaliczany do pionierów tego podejścia, uważa że tylko uniwersalnością 
ludzkiego cierpienia można uzasadnić wszechobecność zaburzeń psy-
chicznych. Różnica między normalnością a patologią jest ilościowa, a nie 
jakościowa: „Wszyscy zatem ludzie są w opresji, tylko niektórzy nie 
potrafią sobie z nią poradzić”. 

Celem wystąpienia będzie ukazanie wspólnego gruntu, na którym spotyka 
się filozofia i psychoterapia egzystencjalna. Według Amerykanina 
nierozstrzygnięte pytania o sens życia, rolę wolności i to czym jest śmierć, są 
kluczowymi, uniwersalnymi zagadnienia, które u jednostki mniej podatnej na 
stres mogą wywoływać patologiczne zaburzenia. Autor jest świadom, iż takie 
przedstawienie paradygmatu terapii jest dyskusyjne, jednak argumenty którymi 
się posługuje są kolejnymi ważnymi głosami w debacie na temat: co tak 
naprawdę leczy w procesie psychoterapeutycznym. 

Innowacja apofoniczna w języku litewskim: 
nowy stopień O 

Szymon Huptyś , szhuptys@wp.pl; Studia Doktoranckie, Wydział 
Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński  

Język litewski należy do rodziny języków indoeuropejskich, do podrodziny 
bałtosłowiańskiej i grupy bałtyckiej. Jako taki wykazuje wiele cech, które są 
charakterystyczne dla języka potomnego względem języka praindoeuro-
pejskiego (pie.), którym posługiwano się ok. 5 tys. lat temu. Do tych cech 
należy apofonia, a więc wymiana samogłosek w obrębie rdzenia, pierwiastka 
wyrazu. W języku pie. wymiana zachodziła pomiędzy samogłoskami E i O 
(tzw. stopień E i stopień O) oraz stanem, w którym nie występuje w obrębie 
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pierwiastka żadna samogłoska (stopień zerowy/zanikowy). W wyniku ewolucji 
w języku litewskim występuje apofonia E i A (nazywa się je stopniem 
E i stopniem O, ze względu na to, że litewskie A pochodzi z pie. O), zaś 
stopień zerowy/zanikowy charakteryzuje się samogłoską I. Proces tworzenia 
stopni E i O w późniejszym okresie nie zanikł. Oznacza to, że w języku 
litewskim mogły powstawać – i powstawały – wtórne konstrukcje nazywane 
"nowymi stopniami E" oraz "nowymi stopniami O", charakteryzujące się 
budową dyftongiczną, odpowiednio EI oraz AI. Prezentacja poświęcona 
będzie nowemu stopniu O w języku litewskim. 

Jak może wyglądać świat w roku 5000? 
"Manifest Destiny" Alexisa Rockmana 

Kaja Zabłocka ,  kajazab@gmail.com; Instytut Anglistyki, Wydział 
Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej,  
http://www.umcs.pl/pl/instytut -anglistyki,844.htm 

W swojej prezentacji chciałabym zwrócić uwagi słuchaczy na obecność 
ekologii w sztuce amerykańskiej, na przykładzie dzieł Alexisa Rockmana. 
W pracy pisemnej omówiłabym jego twórczość przekrojowo, natomiast na 
potrzeby wystąpienia ustnego wybrałam obraz zatytułowany "Manifest 
Destiny." Tytuł nawiązuje do ludzkiego dążenia do zajęcia możliwie 
największej przestrzeni, a przedstawia jedną możliwą wersję przyszłości, 
w której te dążenia wyginęły wraz z ludzkością. Moim celem jest wskazanie 
na korzyści płynące z dialogu pomiędzy nauką a sztuką, podjętego przez 
artystę przed stworzeniem obrazu – a który powinien być kontynuowany, 
ze względu na możliwości zaprezentowania zagadnień dotyczących 
środowiska w sposób przystępny dla odbiorcy niezajmującego się naukami 
przyrodniczymi. Opracowanie opiera się w większości na artykułach 
z anglojęzycznych czasopism recenzowanych (np. "Nature," "Earth Island 
Journal," "Environmental History"), informacjach publikowanych przez 
amerykańskie galerie sztuki (Addison Gallery of American Art), a także na 
książce o ekosystemach miejskich pt. "Concrete Jungle," której współautorem 
jest Rockman. 

Kult Serca Jezusowego a kult Bożego Miłosierdzia  
– wzajemna relacja obydwu nabożeństw  

Ireneusz Słoma , stramentusirenaeus@gmail.com; Koło Naukowe 
Teologów KUL, Wydział Teo logii, Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II,  wt@kul.pl  

W XVIII w. został oficjalnie zatwierdzony kult Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, zaś w XX w. kult Miłosierdzia Bożego. Jeden i drugi przypisywany 
jest niejednokrotnie objawieniom prywatnym danym siostrom zakonnym: 
Małgorzacie Marii Alacoque oraz Faustynie Kowalskiej. Obydwa jednak 
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mają swoje źródło u początków Bożego planu zbawienia, zrealizowanego 
w Jezusie Chrystusie, o czym przypominają dokumenty Kościoła. Pierwszy 
jest odkrywaniem i uwielbianiem Bożej miłości objawionej najpełniej 
w tajemnicy ziemskiego życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. 
Drugi ma na celu uczczenie daru Bożego Miłosierdzia, które najpełniej 
wybrzmiało w Jezusie i w Nim w sposób najdoskonalszy dostępne jest dla 
człowieka. W dziele rozwoju jednej i drugiej formy kultu, wspomniane 
siostry zakonne przekazały jedynie pragnienie Chrystusa, aby pewien aspekt 
Jego misterium został uczczony, przybierając konkretny kształt. Siostry te 
stały się niejako narzędziem w realizacji Bożych planów. Warto więc 
przyjrzeć się jednej i drugiej formie kultu, by zauważyć ich wzajemne 
relacje. Wystąpienie będzie zatem krótkim przybliżeniem przesłania 
wspomnianych objawień oraz istoty oficjalnie wprowadzonej w Kościele 
czci Serca Jezusowego oraz Miłosierdzia Bożego. Ma ono na celu ukazanie 
podobieństw i różnic w obydwu tych nabożeństwach, zauważając zarówno 
ich wzajemną zależność, jak też pewną autonomię. 

Metafora w grotesce – interpretacja teorii groteski 
w kontekście poznania metaforycznego 

Agata Wlaszczyk ,  agata.wlaszczyk@gmail.com, Koło Naukowe 
Studentów Kognitywistyki UJ, http://www.knsk.rkn.uj.edu.pl  

Prezentowana praca będzie podejmowała próbę interpretacji groteski 
jako zjawiska artystycznego w kontekście nauk o poznaniu. Przywołane 
zostaną teorie groteski (między innymi M. Bachtina i W. Kaysera) oraz 
koncepcje metafor (Lakoff, Johnson (1980), Casasanto (2014)). Następnie, 
autorka podejmie się stworzenia podejścia do analizy dzieł o charakterze 
groteskowym nastawionego na ich interpretację pod względem poznania 
metaforycznego. Wyróżnione zostaną nie tylko metafory pojęciowe, ale 
również warianty społecznego poznania, które mogą być rozumiane poprzez 
mapowanie międzydziedzinowe. Po omówieniu teoretycznej perspektywy, 
podane będą przykłady obrazujące jej zastosowanie. Zagadnienia, które 
obejmuje wystąpienie, związane są zarówno z propozycją szerszego ujęcia 
metafory (jako środka poznania świata), jak i wykorzystaniem tej 
propozycji do stworzenia płaszczyzny interpretacji sztuki w relacji do nauk 
o poznaniu. Celem referatu jest przedstawienie groteski jako metody 
kreowania rzeczywistości na podstawie odniesienia do fundamentalnych 
metafor obecnych w życiu człowieka. 

Prawna ochrona dziedzictwa archeologicznego jako 
instrument kształtowania tożsamości wspólnotowej 

Piotr Kalicki , kalickipiotr.krk@gmail.com, doktorant Instytutu 
Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego  
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Wraz z krystalizowaniem się w XIX w. i w pierwszej połowie 
XX w. nowoczesnej tożsamości narodowej i klasowej pojawiła się również 
prawna ochrona zabytków archeologicznych. Zarówno przez zwolenników 
idei narodowych i niepodległościowych, jak i marksistów przeszłość była 
postrzegana jako legitymizacja narracji tożsamościowej mającej umocnić, 
czy wręcz stworzyć nową tożsamość wspólnotową. Dzięki temu wykształciła 
się osobna gałąź prawa zajmująca się ochroną dóbr kultury i oparta na 
dążeniu do niezmiennego zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego. 

Załamanie się nacjonalizmu i marksizmu w drugiej połowie XX w. 
doprowadziło do dominacji liberalizmu promującego znaczenie jednostki 
i wspólnoty ogólnoludzkiej. Odbiciem tego procesu w prawie dóbr kultury 
była tendencja do umiędzynarodowienia ochrony zabytków traktowanych 
jako dziedzictwo całej ludzkości. 

W ostatnich latach coraz silniejsze są alternatywne narracje tożsamościowe 
podkreślające wartość dziedzictwa dla konkretnej grupy. Ma to szczególne 
znaczenie dla zabytków archeologicznych będących świadectwem działalności 
mniejszości etnicznych czy kulturowych, które coraz mocniej upominają 
się o prawo decydowania o losie takich dóbr kultury i zarządzania nimi. 
Znajduje to swoje odzwierciedlenie w prawie dziedzictwa kulturowego 
w postaci uregulowań w rodzaju amerykańskiej NAGPRA czy trendu do 
ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, z konieczności związanego 
z konkretną grupą ludzką. 

Relacje w rodzinie pochodzenia a jakość małżeństwa 
u rodziców dzieci przedszkolnych 

Anna Wańczyk-Welc, awanczyk@ur .edu.pl; Zakład Psychologii, 
Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski  

Małgorzata Marmola , mmarmola@wp.pl; Zakład Psychologii, 
Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski  

Artykuł prezentuje badania dotyczące zależności pomiędzy relacjami 
w rodzinie pochodzenia a jakością małżeństwa u rodziców dzieci przed-
szkolnych. Na tę jakość małżeństwa u młodych rodziców mogą mieć 
wpływ uwarunkowania rodzinne. Jak zauważają Janicka i Liberska (2014, 
s. 13) „doświadczenia wyniesione z rodziny pochodzenia wywierają 
niezatarty wpływ na całe życie człowieka”. Ponadto jakość relacji 
rodzinnych wiąże się z czteroma wymiarami (komunikacją, spójnością, 
autonomią i tożsamością), na które może mieć wpływ transmisja między-
pokoleniowa. Proces transmisji międzypokoleniowej wzmacnia rodzinę 
i, jak określa to Radochoński (1986, s. 13), tworzy jej tożsamość 
„od odległej, ale zawsze własnej przeszłości, do tajemnej przyszłości”. 
W tym kontekście młodsze pokolenie może korzystać z zasobów rodziny 
pochodzenia. W ujęciu systemowym doświadczenia zbierane w rodzinie 
pochodzenia mogą być przekazywane dalej w procesie transmisji w postaci 
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wiedzy, gotowych wzorów zachowań, wartości czy systemu oczekiwań. 
W oparciu o tę wiedzę można przypuszczać, że relacje w rodzinie 
pochodzenia będą wiązały się z jakością małżeństwa młodych rodziców 
dzieci przedszkolnych. Założenie to stanowi centrum prowadzonych 
rozważań i stanowi punkt wyjścia badań własnych. 

Rola komponentu motorycznego i emocjonalnego 
w percepcji syntaktyki muzycznej 

Piotr Podlipniak , podlip@poczta.onet.pl; Instytut Muzykologii,  
Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mick iewicza, 
https://www.amu.edu.pl 

Percepcja muzyki i mowy w przeciwieństwie do percepcji innych 
naturalnych form komunikacji wokalnej człowieka, charakteryzuje się 
intuicyjnym rozpoznawaniem poprawności następstw dźwięków zgodnie 
z regułami, których uczymy się w sposób implicytny niemal od narodzin. 
Takie porządkowanie ograniczonej liczby dyskretnych kategorii według 
zestawu reguł określane jest często terminem syntaktyki. Dla rozpoznawania 
syntaktyki muzycznej kluczowa jest interpretacja częstotliwości dźwięków 
oraz ich rozmieszczenie w czasie według specyficznych dla danej kultury 
muzycznej kategorii poznawczych. Rozpoznawanie to traktowane jest 
tradycyjnie jako operacja czysto poznawcza, angażująca aktywność 
ośrodków mózgowych zlokalizowanych w korze nowej. Celem wystąpienia 
jest prezentacja poglądu, iż rozpoznawanie cech syntaktycznych muzyki 
oprócz aktywności korowej, wymaga także przetwarzania informacji 
w starszych filogenetycznie ośrodkach mózgu, angażując procesy emocjonalne 
i motoryczne. Operacje te są tutaj traktowane jako warunek konieczny 
rozpoznania struktury syntaktycznej, a nie jedynie jako równolegle 
przebiegające procesy mózgowe odpowiedzialne za rozpoznawanie niesyn-
taktycznych własności muzyki. Dla uprawomocnienia takiego poglądu 
przedstawione zostaną obserwacje z zakresu psychologii muzyki, 
neuropsychologii, biologii ewolucyjnej oraz teorii muzyki. 

Sztuka i film o polskich zmaganiach z Rosją sowiecką 
(casus wojny 1919-1920) 

Michał Ceglarek ,  michal1939@op.pl,  Wydział Polonistyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego  

Referat ma na celu ukazanie obrazu wojny polsko-sowieckiej jaki został 
wykreowany w dziełach sztuki, których twórcami byli m.in.: Jerzy Kossak, 
Mikołaj Wisznicki, Stanisław Kaczor-Batowski, Leonard Wintrowski oraz 
w kinematografii polskiej okresu międzywojennego (Antoni Bednarczyk, 
Ryszard Bolesławski, Jan Kucharski, Leonard Buczkowski). Interdyscypli-
narność zaproponowanego tematu pozwala spojrzeć na wojnę z bolszewikami 
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w latach 1919-1920 nieco szerzej. Dzieła sztuki batalistycznej wspom-
nianych już twórców eksponowały polskie zmagania militarne przeciw 
bolszewickiemu najeźdźcy. Z kolei film miał pełnić rolę kina narodowego, 
który opowiadał o rodzimej historii i zagrzewał do walki za ojczyznę. 
Ciekawa jest również konwencja, w jakiej zaprezentowano zmagania 
Polaków z najazdem bolszewickim. Nie sposób nie wspomnieć o obsadzie 
tychże filmów: Jadwiga Smosarska, Kazimierz Junosza-Stępowski, Jerzy 
Leszczyński, Władysław Grabowski, których popularność osiągnie swój 
szczyt w drugiej połowie lat 20. i latach 30. XX wieku. 

Vaporwave – retrofuturyzm i weltschmerz w estetyce 
kampu. Między buntem, absurdem i nostalgią 

cyfrowego tubylca 

Adam Jaworski , adamjaworski1106@gmail.com, student  filologii 
polskiej, Wydział Humanistyczny, UMCS  

Vaporwave to nurt artystyczno-światopoglądowy o niezwykle ekspan-
sywnym charakterze, zrodzony w wirtualnej przestrzeni Internetu. Zjawisko 
to, początkowo traktowane jako internetowy żart, w krótkim czasie 
zawłaszczyło sobie sztukę grafiki, muzykę, modę, telewizję, by w końcu 
wykreować rodzaj nowej subkultury. Vaporwave, nazywany sentymentalną 
podróżą do świata lat 80. i 90., wizualnie wykorzystuje najbardziej 
wyraziste elementy kiczowe popkultury schyłku XX wieku, łącząc obrazy 
antycznych popiersi znad basenu Morza Śródziemnego z reklamą 
szamponu do włosów i logo Windowsa oraz scenerią rodem z Miami Vice. 

Romantyzm zza ekranu komputera? Ironiczny retrofuturyzm? 
Sentymentalna hauntologia? Wyraz krytyki kapitalizmu i społeczeństwa 
konsumpcyjnego? Celem niniejszej pracy jest próba zdefiniowania 
zjawiska vaporwave'u, wyjaśnienie fenomenu jego popularności, a także 
ukazanie specyfiki tego osobliwego prądu na gruncie polskim. Swoje 
badania skupiam na interdyscyplinarnym charakterze zjawiska, poddając 
interpretacji zarówno wytwory sztuki Internetu, fanpage'e na portalach 
społecznościowych, jak i cechy istotne formującej się subkultury. 
Interesuje mnie wpływ vaporwave'u na różne sfery kultury masowej 
i światopogląd młodego człowieka. Analizowane zjawisko rozpatruję 
w kontekście nostalgii, buntu i estetyki kampu. 
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WYSTĄPIENIA USTNE W FORMIE REFERATU LUB ODCZYTU 

Anafora Hipolita rzymskiego – źródło inspiracji 

czy tekst wyjściowy dla drugiej modlitwy 

eucharystycznej? 

Dawid Mielnik , mielnikdawid@gmail.com; Koło Naukowe Teologów 

KUL, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Celem niniejszego opracowania jest udzielenie odpowiedzi na problem 

badawczy postawiony w tytule: jaka jest rzeczywista relacja pomiędzy tzw. 

anaforą Hipolita rzymskiego a drugą modlitwą eucharystyczną. Czy 

pierwszy ze wspomnianych tekstów jest dla drugiego jedynie dalszym 

źródłem inspiracji czy druga modlitwa eucharystyczna jest faktycznie 

przepisanym tekstem wziętym z „Tradycji apostolskiej”. Żeby rozwiązać 

postawiony problem badawczy, autor skorzystał z metody porównawczej 

zarówno w odniesieniu do tekstu polskiego, jak też oryginału łacińskiego. 

Zasadnicze analizy poprzedzono krótkim wprowadzeniem ukazującym 

okoliczności powstania nowych modlitw eucharystycznych po Drugim 

Soborze Watykańskim oraz problemy związane z samą „Tradycją 

apostolską”. Badania zostały przeprowadzone według struktury modlitwy 

eucharystycznej ze zwróceniem uwagi na użyte wyrazy, sformułowania 

oraz całe passusy. W świetle dokonanych analiz tzw. anafora Hipolita 

rzymskiego jawi się bardziej jako źródło inspiracji dla drugiej modlitwy 

eucharystycznej niż jej solidna podstawa. 

Heglowskie rozumienie wspólnoty na przykładzie 

Fenomenologii ducha 

Filip Gołaszewski ,  philipgolaszewski@gmail.com, Zakład Historii 

Filozof ii Nowożytnej,  Instytut Filozof ii,  Uniwe rsytet Warszawski,  

www.ifuw.com 

W momencie, w którym Heglowska świadomość wkracza na etap 

samowiedzy, przygotowany zostaje grunt, na którym możliwym jest 

ujmowanie fenomenu drugiej świadomości. Czytelne stają się pewne konotacje 

pojęciowe, które na poziomie świadomości wydawały się problematyczne. 

Wyeksponowanie zagadnienia wspólnoty, którego obraz rozwija się na 

szczeblach rozumu oraz ducha, wymaga tego, aby świadomość dostrzegła 

i uznała podmiotowość drugiego. W literaturze Heglowskiej proces ten zwykło 

się określać mianem dialektyki panowania i niewoli. W moim wystąpieniu 

zamierzam przyjrzeć się temu jak w ramach owego ruchu, zostało wyrażone 
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rozumienie wspólnoty. Będę wiec analizował kilka momentów Heglowskich 

opozycji na przykładzie których czytelny może stać się sens, który Hegel 

wiązał z pojęciem wspólnoty. Postaram się również pokazać, że dopiero za 

sprawą wydobytych w owym procesie konotacji zrozumiałe stają się przykłady 

doświadczenia bezpośredniej pewności zmysłowej. W szczególności 

zamierzam skupić się na znajdujących się w pierwszym rozdziale kategoriach 

określanych mianem Ten Oto oraz To Oto oraz implikacji czasowych (Teraz) 

i przestrzennych (Tu), do których owe terminy zobowiązują. 

Kategoria redukcji w refleksji  

filozoficzno-biologicznej Edwarda O. Wilsona 

Mirosław Twardowski , twardowskimiroslaw@poczta.fm, Zakład 

Polityki Regionalnej i Gospodarki Żywnościowej,  Wydział 

Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski,  www.ur.edu.pl  

Redukcjonizm jest wiarą w to, że każda dziedzina nauki może być 

ostatecznie sprowadzona do względnie prostych deterministycznych praw 

fizycznych. W opinii wielu współczesnych biologów i filozofów czołowym 

promotorem idei redukcjonizmu jest amerykański entomolog i ewolucjonista, 

jeden z twórców współczesnej socjobiologii, Edward O. Wilson. Swoje 

wyraźne oddanie dla redukcjonizmu amerykański przyrodnik ma mani-

festować m.in. w „Konsiliencji”, gdzie pisze: „Centralną ideą konsiliencji 

jest to, że wszystkie namacalne [materialne] zjawiska, od powstania gwiazd 

do działania instytucji społecznych, są oparte na ostatecznie redukowalnych 

do fizyki procesach fizycznych”. Powyższy fragment z książki Wilsona 

został zinterpretowany przez wielu przyrodników i filozofów jako skrajnie 

redukcjonistyczny i przez większość z nich odrzucony. Dla przykładu, 

Steven Rose redukcjonizm Wilsona nazywa „staroświeckim” poglądem, 

który nie jest akceptowany przez współczesnych myślicieli, ponieważ, 

mimo tego, że „żyjemy w jednym świecie”, to mamy „wiele, nieredu-

kowalnych, różnych ale miejmy nadzieję kompatybilnych sposobów 

poznawania go”. Konsekwencją przyjęcia skrajnie redukcjonistycznej 

strategii badawczej jest ograniczanie badań jedynie do opisu najbardziej 

elementarnych faktów, bez wchodzenia w głębsze ich relacje. Dla wielu 

badaczy najlepsza strategia to droga pomiędzy analizą i syntezą. 
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Korespondencja a twórczość epistolarna 

i ich motywacja na przykładzie 

"Księgi listów" Brunona Schulza 

Aleksandra Smusz,  aleksandra.smusz@gmail.com, Uniwersytet 

Rzeszowski,  Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej,  

ur.edu.pl 

Analiza korespondencji Brunona Schulza wymaga wyjaśnienia, na czym 

polega relacja między jego listami pisanymi w celach prywatnych a epistolo-

grafią, będącą literaturą piękną w formie listów, i jakie przesłanki kierowały 

artystą w tego rodzaju wypowiedziach. Sprawa okazuje się dość skompliko-

wana, gdyż trudno jednoznacznie wskazać, co z korespondencji wolno uznać za 

dokumenty biograficzne, co zaś za twórczość autora Sklepów cynamonowych.  

Zastanawiające jest to, dlaczego Schulz wolał życie w wirtualnym świecie 

kontaktów pośrednich (poświęcając mnóstwo czasu na pisanie listów), zamiast 

bezpośrednio obcować z ludźmi sztuki. W ferworze praktyki korespon-

dencyjnej przeminęło wiele lat jego życia. Naszego artystę można nazwać 

„korespondencyjnym internautą”, który uzależnił się od wykreowanego przez 

siebie świata listów. Najprostszym wytłumaczeniem tej sytuacji może być 

nieśmiałość artysty. Jednak o wiele bardziej istotne i przekonujące 

w kontekście postawy artysty wydaje się to, że, jak stwierdza Jerzy Ficowski, 

był on człowiekiem bardziej pisma aniżeli mowy. Choć nie ma na to niepod-

ważalnych dowodów, więcej niż prawdopodobne jest, że właśnie wskutek tego 

Schulz wybrał, być może podświadomie, życie w izolacji, na prowincji.  

Celem niniejszego referatu jest szersze omówienie wskazanych problemów 

badawczych. 

O błędzie myślenia monosemicznego 

Marcin Mizak,  marcinmizak@wp.pl; Zakład Lingwistyki Stosowane j ,  

UMCS, http://www.umcs.pl  

Celem niniejszej prezentacji jest opis i egzemplifikacja zjawiska, które 

określę mianem „błędu myślenia monosemicznego”. Błąd ten polega na 

ścisłym przypisywaniu jednego znaczenia zjawisku, którego natura 

uprawnia jednak do szerszej interpretacji. Przykład takiego błędu znaleźć 

można w niewłaściwej interpretacji znaczenia słów, jak również znaczenia 

gestów i zachowań. Nauczyciel, który ziewanie u ucznia uznaje w sposób 

jednoznaczny i ostateczny za oznakę znudzenia popełnia błąd tego właśnie 

rodzaju. Zachowanie ucznia można jednak tłumaczyć na inne, uprawnione 

przecież sposoby. Ziewający uczeń może być niewyspany, może cierpieć 
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na problemy z oddychaniem czy też może przeżywać stres związany 

z jakąś sytuacją.  

Znajomość opisywanego błędu jest rzeczą pożyteczną. Umiejętność 

dostrzeżenia takiego błędu pomocna będzie w jego wyeliminowaniu. Podobnie 

czyni nauczyciel języka obcego, który niejednokrotnie analizuje błędy 

językowe po to, aby zwrócić uwagę na to, co poprawne. Bardziej dogłębne 

zapoznanie się z istotą tego błędu sprzyjać może poprawnej ocenie sytuacji 

językowej bądź niejęzykowej, zwłaszcza jeśli podkreślimy w naszych 

rozważaniach zarówno polisemiczną naturę języka jak i poli-semiczną naturę 

niejęzykowych zjawisk nas otaczających. 

O rzekomej pozorności przyjaźni etycznej w ujęciu 

Arystotelesa – rozważania wokół drugiego rozdziału 

siódmej księgi Etyki eudemejskiej 

Maciej Smolak , m.smolak@iphils.uj.edu.pl: Zakład Filozofii Kultury, 

Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński  

W drugim rozdziale siódmej księgi Etyki eudemejskiej (EE) pojawia się 

wypowiedź, która wprawia w zakłopotanie w kontekście rozważań na 

temat przyjaźni etycznej, czyli przyjaźni z powodu cnoty. Arystoteles zdaje 

się bowiem sugerować, że jeśli w przyjaźni etycznej jakiś przykry 

akcydens, na przykład smród wydzielany przez przyjaciela, zaczyna 

przeszkadzać do tego stopnia, że przebywanie w jego towarzystwie 

przestaje sprawiać radość, to przyjaciel zostaje opuszczony przez swojego 

przyjaciela (EE, 1237b5-7). Ale cóż to za przyjaciel etyczny, można by 

zapytać, który opuszcza swojego przyjaciela w biedzie? I cóż to za 

przyjaźń etyczna, która nie wytrzymuje próby czasu? Pytania tym bardziej 

dają do myślenia, ponieważ Arystoteles podziela powszechnie głoszoną 

opinię, że czas pokazuje, kto jest przyjacielem i bardziej w niepowodzeniu, 

niż wtedy, gdy się wiedzie (1238a14-16). Ponadto akceptuje powiedzenie, 

że „chcąc poznać przyjaciela, trzeba zjeść z nim beczkę soli” (1238a2-3). 

W referacie przedstawiam trzy interpretacje – pierwszą „nadludzki smród”, 

drugą „jednowymiarowe męstwo”, trzecią „heroiczna samotność” – które 

neutralizują kłopotliwą wypowiedź. 
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Podmiotowość jako warunek biopolityki. 

Wokół myśli Foucault 

Patryk Danielewicz,  patrykdanielewicz@student.uw.edu.pl Instytut 

Filozof ii,  Uniwersytet Warszawski,  http://www.f ilozofia.uw.edu.pl  

Myślenie w kategoriach podmiotu wydaje się obecnie powszechne 

i niepodważalne. Jednak współczesna wizja podmiotowości jest produktem 

historycznym, który najlepiej odzwierciedla słynne kartezjańskie 

stwierdzenie cogito ergo sum. Myślę więc jestem wyraża podwójną relację 

między podmiotem a istnieniem oraz istnieniem a myśleniem. W konsek-

wencji Kartezjusz ustanawia związek między podmiotem a myśleniem. 

W podmiocie ukonstytuowane zostaje wnętrze, które posiada co najmniej 

jedną cechę - myślenie. Człowiek to substancja myśląca. Droga do tego 

utożsamienia jest jednak długa. Kartezjusz stanowi zwieńczenie historycznych 

przemian podmiotowości, które rozpoczęło się dużo wcześniej. Drogę tę 

śledzi Foucault, badając związek między podmiotem a prawdą i wykazując, 

że związek ten jest funkcjonalny dla sprawowania władzy – lub 

precyzyjniej – dla rządzenia żywymi. Jak będę starał się wykazać, 

konstytuowanie się podmiotowości jest warunkiem biopolityki, czyli, jak 

stwierdza Foucault, nowej formy sprawowania władzy, której podlega 

każda dziedzina życia jednostki. 

Postać żebraka w twórczości J. I. Kraszewskiego 

(na wybranych przykładach) 

Małgorzata Penińska , nautae_88@o2.pl; Wydział Nauk 

Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,  

www.kul.pl 

Tematyka społeczna w twórczości literackiej dziewiętnastowiecznego 

pisarza – Józefa Ignacego Kraszewskiego – jest nader często poruszana. 

Bohaterami jego powieści stają się zarówno kupcy, rzemieślnicy, szewcy, 

jak i osoby należące do wyższych warstw społecznych, do których należy 

chociażby arystokracja. Warto zaznaczyć, iż pisarz nie pomijał również  

– w swoich dziełach – szczególnej grupy, a mianowicie żebraków. Stworzył on 

bowiem kilka interesujących reprezentantów tej grupy, których odnaleźć 

można w dziełach takich jak: "Barani Kożuszek", czy też "Zaklęta 

księżniczka". W pierwszym z tych utworów mamy do czynienia z nietypowym 

żebrakiem, którego inność zasadza się m.in. na nieprzyjmowaniu jałmużny 

od ludzi, a dawaniu im nauk moralnych. Z kolei w Zaklętej księżniczce 

przedstawiony jest obraz żebraka jako ojca – cichego opiekuna, troszczącego 

się o dziecko, ale nieujawniającego przed nim swojej tożsamości. Celem 
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referatu jest zarysowanie problematyki żebractwa na podstawie twórczości 

Kraszewskiego ze szczególnym uwzględnieniem "Baraniego Kożuszka" 

i "Zaklętej księżniczki". 

Rozumienie pojęcia prawdy na przykładzie wstępu do 

Heglowskiej Fenomenologii ducha 

Fil ip Gołaszewski ,  philipgolaszewski@gmail.com, Zakład Historii 

Filozof ii Nowożytnej,  Instytut Filozof ii,  Uniwersytet Warszawski,  

http://www.f ilozofia.uw.edu.pl  

We wstępie do Fenomenologii ducha, Hegel zarysowuje główną 

problematykę swojego dzieła. Problem prawdy już od pierwszych zdań 

tekstu, wydaje się być centralnym zagadnieniem myśli Heglowskiej. Po 

wstępnych rozważaniach na temat natury poznania, pada zdanie, które można 

uznać za najbardziej zwięzłe streszczenie Heglowskiej fenomenologii: „Taki 

wniosek wypływa z faktu, że jedynie absolut jest prawdziwy, albo inaczej 

mówiąc, jedynie prawda jest absolutem”. Czytelnik postawiony wobec tego 

twierdzenia, staje całkowicie bezradny, ponieważ nie zostaje ono 

wzbogacone niemal żadnym objaśnieniem i autor rychło przechodzi do 

omówienia innego tematu. Twierdzenie to można więc potraktować jako tezę 

dzieła Heglowskiego, a w tym wypadku tekst książki, będzie stanowił jej 

uzasadnienie. W moim wystąpieniu postaram się zinterpretować to 

twierdzenie, zarazem jednak nie wykraczając poza ramy problemowe 

(wyjątkowo bogate) wytyczone przez granice Heglowskiego „Wstępu”. 

Przyjrzę się więc kilku rozumieniom prawdy, które zostały przez Hegla 

zarysowane, a następnie postaram się określić jakie stoją za nimi założenia 

oraz do jakich wniosków mogą nas one prowadzić. 

Warunki koniczne dzieła sztuki 

według S. I. Witkiewicza 

Gabriel Bednarz , gabriel_bednarz@wp.pl ; Instytut Filozofii, Wydział 

Filozof iczny, Uniwersytet Jagielloński, www.phils.uj.edu.pl 

Celem referatu będzie opisanie i analiza czynników teorii Czystej Formy, 

które tworzą razem warunek i konieczne kryterium tożsamości dzieła sztuki. 

To kryterium jest też niezmienne – w przeciwieństwie do zmieniających się 

instytucji sztuki (Dickie) czy kontekstów historycznych (Danto) – na co 

wskazuje kształt filozofii dziejów S.I. Witkiewicza. Metodą będzie analiza 

i interpretacja pism S.I. Witkiewicza. Z nich to wyłaniają się następujące 

kryteria: (1) formalistyczne, (2) ekspresywistyczne, (3) tyczące się intelektu 

(inteligencji) artysty oraz (4) warsztatu. Do (1) należą: warunek kierowania 

się logicznie spójną teorią estetyczną realizującą piękno formalne; (2) to 
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warunek szczerej ekspresji wzięty od E. Vérona (J. Tarnowski) oraz uczucie 

metafizyczne; (3) dotyczy wartości (dzieła sztuki) wprost proporcjonalnej do 

skomplikowania elementów przy jednoczesnym zachowaniu tzw. jedności 

w wielości; (4) bierze się z licznych uwag zawartych w Nowych formach 

i Szkicach estetycznych na temat łatwości ówczesnej sztuki, jak również 

z parodii: Manifest (Fest-mani). Zanik wszystkich czterech czynników 

sprawia, że, zdaniem Witkacego, sztuka współczesna ulega dewaluacji. 

Zniewolenie ciał czy zniewolenie dusz? 

Syberia wieku XIX w rozumieniu Norwida 

Joanna Gościńska,  joanna.goscinska@wp.pl; Sekcja Studiów 

Międzynarodowych Koła Naukowego Polonistów, Wydział 

Filologiczny, Instytut Filoliogii Polskiej, Uniwersytet Rzeszowski,  

http://ifp.univ.rzeszow.pl  

Syberia to kraina geograficzna znajdująca się w północnej części Rosji. 

Dla Polaków miejsce kaźni i wielu cierpień. Ten martyrologiczny obraz 

"Golgoty Wschodu" wykreowała jeszcze literatura romantyzmu, ponieważ 

sytuacja polityczna sprzyjała Syberia to kraina geograficzna znajdująca się 

w północnej części Rosji. Dla Polaków miejsce kaźni i wielu cierpień. Ten 

martyrologiczny obraz "Golgoty Wschodu" wykreowała jeszcze literatura 

romantyzmu, ponieważ sytuacja polityczna temu sprzyjała. Dwudziesty 

wiek jedynie utrwalił w świadomości Polaków przekonanie, że na Syberii 

się tylko umiera. 

Dziewiętnastowieczni poeci, wrażliwi na krzywdę, nie mogli w swojej 

twórczości pominąć tak ważnego tematu. Pisali o zsyłkach Mickiewicz, 

Słowacki, Krasicki, a nawet Norwid, który był przeciwny ideą mesja-

nistycznym. Pisząc krótki wiersz, bo zaledwie cztery strofy, pokazał, że 

Syberia to nie tylko określona kraina geograficzna, ale kraina-symbol. 

W swoim utworze udowadnia, że przymusowe opuszczenie ojczyzny nigdy 

nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ „między obcymi” zawsze żyje się 

w strachu. Norwid pokazuje, że każdy, emigrant czy zesłaniec, cierpiał na 

obczyźnie. Co więcej, podkreśla nawet, że prędzej spotka się życzliwą 

duszę na Syberii, niż emigracji, ponieważ emigrant polski to człowiek 

„politycznie podejrzany”, a zatem może też negatywnie wpływać na rozwój 

państwa, do którego przybył.  

Romantyczny poeta wykreował wiersz uniwersalny, doskonale wpisujący 

się w dzisiejszą rzeczywistość, ponieważ „przymusowa emigracja za chlebem”, 

to w naszych czasach zjawisko powszechne. Czy i nie dziś Polacy 

przeżywają swoją „Syberię”? 
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POSTERY NAUKOWE 

Eksperyment nieoczywisty  

– badanie interdyscyplinarnych działań 

w artystycznym procesie twórczym 

Krzysztof Olszewski , krzysiekolszewski@tlen.pl; Pracownia 

Komunikacji Intermedialnej i Koło Naukowe SOKi, Wydział Sztuki 

Mediów,  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie  

Eksperyment nieoczywisty – badanie interdyscyplinarnych działań studentów 

i nie tylko, w artystycznym procesie twórczym. Teoretycznie i praktycznie 

w Pracowni Komunikacji Intermedialnej. PKi – miejscei sytuacja na Wydziale 

Sztuki Mediów ASP w Warszawie, stworzona przez zespół ludzi, zaintere-

sowanych pozytywnie określoną, niezależną i kontrolowaną artystycznie 

i dydaktycznie, przestrzenią. Przestrzenią ze zmiennymi warunkami 

naturalnymi, dedykowaną dla realizacji określonych zadań przez studentów 

i dyplomantów. Pomiędzy efektem realizacji a doświadczaniem procesu. 

Indywidualnie i w grupie. Otwarta sytuacja, też badawcza, w określonym 

środowisku, w zmieniającym się czsie i w ciągłej aktualizacji. Interdys-

cyplinarnie, intermedialnie i coraz częściej interaktywnie. Przedmiot 

komunikacji intermedialnej, cały czas nieskończony, niedookreślony i niego-

towy. Jednym z celów wspólnych działań, jest odzyskanie humanistycznej 

i etycznej sprawczości sztuki. Współpraca. Uczciwe relacje łączenia 

i oddzielania. Współtworzenie, też siebie. Pomiędzy starą i nową metodologią 

a poszukiwaniem nowych praktyk badawczych. Bycie w, ... temacie, 

środowisku, czasie. Szukanie narzędzi, metod, postaw, praktyk, procedur 

i całości. Pomiędzy konfliktem a zgodą w ludzkiej i instytucjonalnej relacji, 

żeby nie powiedzieć, współpracy. Z optymizmem i sukcesem. 

O potrzebie ratowania zabytkowej substancji 

na przykładzie Pałacu Sobieskich w Lublinie  

Piotr Gleń , p.glen@pollub.pl; Samodzielna Pracownia 

Architektoniczna, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika 

Lubelska, www.pollub.pl 

Artykuł traktuje o wybudowanym przez wojewodę lubelskiego Marka 

Sobieskiego w XVI wieku Pałacu znajdującym się przy ulicy Bernardyńskiej 

w Lulinie. Krótki rys historyczny przedstawiony w tym rozdziale ma 

na celu ukazanie jak ważnym obiektem w skali miasta jest opisywany 

budynek. Autor tekstu poprzez wykonaną dokumentację fotograficzną 
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stanu obecnego omawianego obiektu pragnie zwrócić uwagę na popadającą 

w ruinę wartość architektoniczną, historyczną oraz kulturową jaką posiada 

opisywany Pałac dla miasta Lublina. Przedstawiony zostanie również 

krótko zarys koncepcji rewitalizacji obiektu zaproponowany przez 

Politechnikę Lubelską, w której posiadaniu obecnie znajduje się Pałac 

Sobieskich. Zaproponowana przez architektów z Politechniki Lubelskiej 

nowa funkcja miałaby szansę nadać nowego blasku niszczejącemu 

obiektowi oraz uratować ten jakże ważny dla miasta budynek przed 

degradacją. Autor podejmuje również próbę oceny proponowanej nowej 

funkcji oraz formy architektonicznej dla zabytkowego Pałacu Sobieskich, 

a także konsekwencje braku podjętych w celu rewitalizacji działań. 
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WYSTĄPIENIA USTNE WRAZ Z PREZENTACJĄ 

MULTIMEDIALNĄ 

Aktisil WW – jako nowy napełniacz tworzyw 

termoplastycznych 

Karolina Głogowska ,  k.glogowska@pollub.pl; Katedra Procesów 

Polimerowych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska  

Rozwój techniki przyczynił się do wzrostu zapotrzebowania na coraz 

to nowsze materiały o polepszonych właściwościach wytrzymałościowych. 

Opracowywanie nowego typu materiałów pozwala na poszerzenie palety 

zastosowań w różnych dziedzinach gospodarki. Szczególnie istotne jest 

poszukiwanie nowych, konkurencyjnych napełniaczy i opracowywanie 

skutecznych technologii otrzymywania kompozytów o dobrych, a często 

nawet unikalnych właściwościach użytkowych pożądanych dla określonego 

typu zastosowania. Zainteresowanie tego typu materiałami spowodowało 

rozwój badań nad modyfikacją wielu tworzyw, wśród których ważną grupę 

stanowią tworzywa termoplastyczne. Modyfikacja znanych już polimerów 

jest o wiele bardziej opłacalna z ekonomicznego punku widzenia niż 

poszukiwanie całkowicie nowych materiałów. W artykule przedstawiono 

analizę badań wytrzymałościowych, gęstości normalnej, gęstości nasypowej 

granulatów polimerowych z napełniaczem Aktisil WW. Próbki kompozytu 

polimerowego poddano jednoosiowemu rozciąganiu z wykorzystaniem 

maszyny wytrzymałościowej. Przeanalizowano zmiany wartości współ-

czynnika sprężystości wzdłużnej i wytrzymałości na rozciąganie 

w zależności od różnej zawartości napełniacza. Do wykonania badań 

i sporządzenia kompozycji polimerowej wykorzystano polietylen dużej 

gęstości (PE-HD) o nazwie handlowej Hostalen i symbolu GD 7255 oraz 

napełniacz w postaci proszku o udziale masowym 10% i 20% w stosunku 

do osnowy. W badanym zakresie czynnika zmiennego, jakim jest 

procentowa zawartość Aktisilu WW zaobserwowano spadek współczynnika 

sprężystości wzdłużnej oraz wytrzymałości na rozciąganie badanych 

próbek. Gęstość normalna i nasypowa granulatu kompozytowego z napeł-

niaczem wzrasta wraz ze zwiększeniem ilości napełniacza. 
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Analiza deformacji powierzchni żelu 

krzemionkowego suszonego konwekcyjnie 

Anna Kamińska , anna.kaminska@dokt.p.lodz.pl;  

Robert Adamski , robert.adamski@p.lodz.pl;  

Zdzisław Pakowski ,  zdzislaw.pakowski@p.lodz.pl; Politechnika 

Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i ochrony Środowiska, 

www.wipos.p.lodz.p 

Zjawiskiem występującym podczas suszenia konwekcyjnego materiałów 

koloidalno-kapilarno-porowatych jest skurcz oraz pękanie, będące wynikiem 

powstawania naprężeń. Kurczący się materiał, którego szkielet zagęszcza 

się, zmienia swoje właściwości mechaniczne, zależne od zawartości 

rozpuszczalnika w porach suszonego materiału. W literaturze przedmiotu, 

podejmowany jest temat opisu mechanizmów zjawisk transportu masy 

i ciepła w połączeniu ze skurczem suszarniczym. Z wyników prezen-

towanych w publikacjach wynika, że w zależności od warunków suszenia 

konwekcyjnego oraz od struktury usieciowania żelu i typu sił odziaływania 

międzycząsteczkowego, może występować skurcz jednorodny, niejedno-

rodny oraz zjawisko spring-backu. W niniejszej pracy zamieszczono wyniki 

suszenia konwekcyjnego chemicznego żelu krzemionkowego w którym 

jako czynnik żelujący użyto uwodnionego betaglicerofosforanu wapnia. 

Szczegółowe badania kinetyki suszenia płaskiej płyty wykonano 

w temperaturach 30, 40 i 50°C, przy wilgotności początkowej materiału 

2.1 kgH2O/kgs.m. Otrzymane rezultaty pozwalają przeanalizować dynamiczne 

zmiany kształtu powierzchni suszonego materiału, dotychczas nigdzie 

niepublikowane. Dokonano analizy mechanizmów transportu masy i ciepła 

wpływających na deformacje suszonego żelu. Uzyskane wyniki mogą 

stanowić podstawę do przewidywania maksymalnych, dopuszczalnych 

naprężeń powstających podczas nietypowych odkształceń w czasie 

suszenia konwekcyjnego. 

Analiza możliwości wykorzystania potencjału 

badawczego wybranych stanowisk laboratoryjnych 

Instytutu Informatyki Politechniki Lubelskiej 

Stanisław Skulimowski , s.skulimowski@pollub.pl; Zakład 

Programowania i Grafiki Komputerowej,  Instytut Informatyki, 

Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Lubelska, 

www.pollub.pl; 
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Tomasz Szymczyk , t .szymczyk@po llub.pl; Zakład Programowania 

i  Grafiki Komputerowej,  Instytut Informa tyki, Wydział Elektrotechniki 

i  Informatyki, Politechnika Lubelska, www.pollub.pl;  

Jerzy Montusiewicz , :j.montusiewicz@pollub.pl; Zakład 

Programowania i Grafiki Komputerowej,  Instytut Informatyki, 

Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Lubelska, 

www.pollub.pl 

W artykule zawarto analizę możliwości wykorzystania potencjału 

badawczego nowo powstałego laboratorium “Programowania systemów 

inteligentnych i komputerowych technologii 3D”, przy Instytucie Informatki, 

Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, Politechniki Lubelskiej. Pracownicy 

zaangażowani w prace w tym laboratorium zajmują się szeroko pojętą 

tematyką grafiki 3D. Obszary badawcze to przede wszystkim akwizycja 

i analiza obrazów, programowanie autonomicznych robotów, badanie 

zachowań ludzi w wirtualnym środowisku.  

W skład stanowiska badawczego zaliczają się okulary do wirtualnej 

i rozszerzonej rzeczywistości, czujnik podczerwieni oraz cyfrowe rękawice 

wykorzystujące technologię światłowodową, umożliwiające rejestrację 

i badanie gestów, programowalne, modularne roboty oparte o platformę 

Arduino oraz Lego MindStorms, monitor do tworzenia obrazu przestrzennego 

oraz pełną interakcję użytkownika z tym obrazem. Pozostałymi urządzeniami 

wykorzystywanymi w laboratorium są skanery 3d- laserowy skaner 

stacjonarny oraz przenośne skanery pracujące w technologii białego 

i niebieskiego światła strukturalnego- oraz drukarki 3d- wykorzystujące 

technologię druku filamentem i stereolitografi. 

Autorzy podkreślają rolę wykorzystania dostępnych instrumentów 

i urządzeń badawczych, w prowadzeniu badań w zespołach inter-

dyscyplinarnych, w ochronie i zarządzaniu dziedzictwem kulturowym, a także 

w działaniach promujących naukę. 

Analiza obciążeń węzłów łożyskowych silnika 

turbinowego w bezzałogowym śmigłowcu podczas 

manewru przyspieszenie i hamowanie 

Zbigniew Czyż , z.czyz@pollub.pl, Katedra Termodynamiki, Mechaniki 

Płynów i Napędów Lotniczych, Wydział Mec haniczny, Politechnika 

Lubelska 

W artykule dokonano usystematyzowania eksploatacyjnych stanów 

obciążeń łożysk zespołu wirnikowego silnika turbinowego. Silnik ten zakłada 

zastosowanie w zespole wytwornicowym łożysk gazowych w celu poprawy 

właściwości eksploatacyjnych. Jest to uzasadnione trudnymi warunkami pracy 

związanymi z dużymi prędkościami obrotowymi, wysokimi temperaturami 
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oraz trudnym dostępem, co w przypadku łożysk gazowych nie stanowi 

większego problemu. Przedstawiono również matematyczny model 

możliwych do wystąpienia stanów obciążeń węzłów łożyskowych zespołu 

wytwornicowego. Analizę obciążeń przeprowadzono dla manewru 

przyspieszenie i hamowanie na podstawie przebiegu czasowego wysokości 

geometrycznej z radiowysokościomierza w oparciu o rzeczywiste badania 

załogowego śmigłowca PZL W3-Sokół. Zależność zmiany wysokości 

w czasie aproksymowano metodą najmniejszych kwadratów a następnie 

wyznaczono dla niej zmiany prędkości oraz przyspieszeń. Na tej podstawie 

wyznaczono wartości sił działające na łożyska zespołu wytwornicowego 

w warunkach statycznych jak i dynamicznych. Wartości te zostaną skonfron-

towane z wartościami uzyskanymi podczas innych manewrów oraz posłużą, 

jako założenia wejściowe do projektu łożysk gazowych. 

Analiza przyczyn zniszczenia pręta ze stali H25T  

Klaudia Klimaszewska , klaudia.klima93@gmail.com, Wydział 

Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika 

Częstochowska  

Agata Merda,  :agata.mer93@gmail.com, Wydział Inżynierii Produkcji 

i  Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska  

Grzegorz Golański , grisza@wip.pcz.pl, Instytut Inżynierii 

Materiałowej,  Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii M ateriałów, 

Politechnika Częstochowska  

Sprawność urządzeń w przemyśle energetycznym ma kluczowe 

znaczenie, zapewnia nie tylko korzyści ekonomiczne, lepszą wydajność, ale 

przede wszystkim ma ogromny wpływ na bezawaryjność części maszyn 

i urządzeń oraz bezpieczeństwo. Dlatego bardzo ważny jest dobór 

odpowiednich materiałów o jak najlepszych własnościach wytrzyma-

łościowych oraz odpornych na odpuszczające działanie temperatury. 

W pracy przedstawiono wyniki badań prętów stosowanych w instalacji 

energetycznej wykonanych ze stali żaroodpornej H25T. Badany element 

pracował jako zawieszenie rurociągów eksploatowanych w temperaturze 

720°C przez około 7000 godzin. Przeprowadzone badania obejmowały 

analizę makro- i mikrostrukturalną, pomiar twardości i udarności oraz 

statyczną próbę rozciągania. Przeprowadzone badania wykazały, że główną 

przyczyną zniszczenia badanego pręta były wydzielenia fazy sigma 

w postaci tzw. ciągłej siatki po granicach ziaren. Oprócz wydzieleń fazy 

sigma w badanej stali ujawniono wydzielenia typu TiX (X = C, N). 
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Analiza wymiany ciepła, masy i pędu  

w piecu oporowo-łukowym metodą symulacji 

cyfrowej procesu na przykładzie redukcji żużla 

w procesie wytopu miedzi 

Janusz Donizak , Janusz.Donizak@agh.edu.pl ;  Wydz. Energetyki 

i  Paliw, Katedra Podstawowych Problemów Energetyki, AGH Kraków  

Adam Hołda,  adam@agh.edu.pl : Wydz. Energetyki i Paliw, Katedra 

Podstawowych Problemów Energetyki, AGH Kraków  

Anna Kraszewska , kraszka@agh.edu.pl, Wydz. Energetyki i  Paliw, 

Katedra Podstawowych Problemów Energetyki,  AGH Kraków  

Produkcja miedzi hutniczej w Polsce sięga 500 tyś. ton/rok i jest jednym 

z kluczowych gałęzi gospodarki narodowej. Specyfika polskich rud miedzi 

spowodowała zastosowanie unikalnej w świecie technologii zawiesinowego 

jednostadialnego wytopu miedzi. Jeden z etapów procesu technologicznego 

to redukcja tlenku miedziowego z żużla odpadowego po procesie 

zawiesinowego wytopu miedzi. W żużlu opadowym znajduje się ok. 15% 

wt miedzi utlenionej. Odzysk miedzi z żużla odpadowego decyduje 

o opłacalności ekonomicznej tego procesu technologicznego. Proces odzysku 

miedzi z żużla odpadowego prowadzony jest w piecu oporowo-łukowym 

o mocy 25 MVA. Kluczowym zagadnieniem w procesie redukcji miedzi 

z żużla odpadowego jest intensyfikacja procesu redukcji w celu ograniczenia 

poboru mocy, które może być uzyskane przez ograniczenie strat energii do 

otoczenia i zwiększoną konwekcję żużla promującą szybkość reakcji 

redukcji w drodze intensyfikacji procesów chemicznych. Model matema-

tyczny oparty na podstawowych prawach zachowania został wykorzystany 

do analizy przebiegu procesu. Wyniki symulacji rzeczywistego (w skali 

przemysłowej) obiektu, prezentowane w niniejszym opracowaniu, dają 

podstawę do podjęcia uzasadnionych merytorycznie działań zmierzających do 

intensyfikacji procesu i ograniczeniu kosztów eksploatacji pieca redukcyjnego. 

Aplikacja Goniometr v 1.0 jako alternatywa 

dla pomiarów goniometrem tradycyjnym 

Sylwia Stiler , stiler.sylwia@wp.pl; Studenckie Koło Naukowe 

Inżynierii Biomedycznej - InBio, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 

www.us.edu.pl; 

Szymon Wyszyński , szym.wysz@wp.pl; Studium Doktoranckie 

Wydziału Nauk o Zdrowiu , Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach, www.sum.edu.pl; 
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Konrad Tatar,  konradtatar@interia.pl ;  Centrum Rehabilitacji Fizjo -

Wysz; www.f izjo-wysz.pl; 

Joanna Piotrkowicz , joanna.piotrkowicz@gmail.com ; Studium 

Doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet  Medyczny 

w Katowicach, www.sum.edu.pl;  

Piotr  Federowicz , p.federowicz1990@gmail.com ; Studium 

Doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medycz ny 

w Katowicach, www.sum.edu.pl  

Goniometria jest działem antropometrii, który zajmuje się pomiarem 

rozmaitych kątów w obrębie ciała. Goniometria dynamiczna zajmuje się 

pomiarem obszerności ruchów stawów kończyn. W pracy badawczej 

dokonano porównania metody pomiaru aplikacją Goniometr v 1.0 w stosunku 

do pomiarów goniometrem tradycyjnym w obrębie stawu łokciowego. 

Celem pracy było stworzenie aplikacji teleinformatycznej do pomiaru 

ruchomości stawów kończyn o nazwie Goniometr v 1.0 oraz porównanie 

jej z goniometrią tradycyjną. W pracy dokonano pomiaru kąta zgięcia 

stawu łokciowego za pomocą zwykłego goniometru oraz za pomocą 

aplikacji. Przeprowadzenie takiego porównanie jest niezwykle interesujące 

z punktu widzenia rozwoju biomechaniki oraz inżynierii biomedycznej, 

ponieważ wprowadza ona nowoczesne metody informatyczne w dziedzinę 

medycyny. Autorska aplikacja zrealizowana w środowisku programistycznym 

Visual Studio 2015 w języku C# jest szybsza oraz bardziej dokładna od 

metody tradycyjnej pomiaru goniometrem, istotną jej zaletą jest także 

łatwość obsługi. Zaobserwowano możliwość zastosowania tej aplikacji 

w przyszłości do badań oraz analiz z możliwością określenia dokładnego 

położenia poszczególnych elementów ludzkiego ciała względem siebie. 

Badanie emisji elektromagnetycznej 

reaktorów BDB i GlidArc 

Paweł Mazurek  Politechnika Lubelska; 

Joanna Pawłat  Politechnika Lubelska Instytut Elektrotechniki 

i  Elektrotechnologii;  

Michał Kwiatkowski  Politechnika Lubelska Instytut Elektrotechniki 

i  Elektrotechnologii;  

Paulina Woźniak  Politechnika Lubelska, Koło naukowe "Plasmatic" 

W prezentacji zostaną przedstawione badania dotyczące emisji elektro-

magnetycznej reaktorów plazmowych GlidArc i BDB. Na samym początku 

poruszone zostaną podstawowe pojęcia związane z plazmą, następnie po 

krótce przedstawiona zostanie budowa badanych reaktorów. Następnie 

omówiony zostanie proces przeprowadzenia badań oraz przedstawione 

wyniki. Ze względu na specyfikę układów zasilania reaktorów z wyłado-
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waniem barierowym przy projektowaniu układów zwraca się uwagę na 

zakłócenia elektromagnetyczne jakie urządzenie może emitować do 

środowiska. Reaktory są odbiornikami dosyć nietypowymi, ponieważ ich 

charakterystyka jest nieliniowa, a działanie realizuje się przy wysokich 

wartościach napięcia zasilania oraz wysokich częstotliwościach. Aby można 

było eksploatować takie urządzenie należy uznać je za kompatybilne. 

Badania emisji elektromagnetycznej w odniesieniu do kompatybilności 

elektromagnetycznej urządzeń i instalacji to pomiary przeprowadzane 

wg specjalnych procedur i porównywanie zmierzonych wartości z poziomami 

określonymi jako dopuszczalne limity w normach. Wstępne wyniki badań 

wskazują na potrzebę prac w zakresie zaekranowania urządzenia. W zakresie 

określenia pełnej kompatybilności oprócz badań emisji elektromagne-

tycznej należy zbadać poziomy zakłóceń w zasilaniu oraz przeprowadzić 

testy odporności W planach są badania przeprowadzane dla różnych 

warunków pracy (zmiana obciążeń, zmiana parametrów zasilania, przepływów 

gazu roboczego). 

Badanie rozpuszczalności pianek skrobiowych 

z różnym dodatkiem AP i PDE 

Karol Kupryaniuk , karol-unio@o2.pl Katedra Inżynierii Procesowej 

UP w Lublinie; 

Magdalena Kręcisz , magdalena_krecisz@wp.pl Katedra Inżynierii 

Procesowej UP w Lublinie;  

Kamila Kasprzak , Zakład Chemii Nieorganicznej,  UM w Lublinie  

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat tworzywa sztuczne znalazły 

zastosowanie we wszystkich dziedzinach życia człowieka. Problem 

zagospodarowania materiałów opakowaniowych po czasie ich użytkowania 

jest jednym z najpoważniejszych wyzwań ostatnich dziesięcioleci. 

Szczególną uwagę poświęca się skrobi termoplastycznej (TPS – z ang. 

thermoplastic starch), która może być wykorzystywana do produkcji 

biodegradowalnych materiałów opakowaniowych. Tworzywa tego rodzaju 

mogą posłużyć jako materiał opakowaniowy, który jest w stanie 

przynajmniej częściowo zastąpić większość powszechnie stosowanych 

tworzyw sztucznych.  

Celem pracy było określenie wpływu dodatku alkoholu poliwinylowego 

(AP) i środka spieniającego PDE na rozpuszczalność pianki ze skrobi 

ziemniaczanej w wodzie o temperaturze 50ºC. 

Badania obejmowały określenie ubytku masy pianek wytworzonych 

przy dwóch prędkościach obrotowych ślimaka ekstrudera (100 obr⋅min-1 

oraz 130 obr⋅min-1) z różnym dodatkiem AP oraz PDE (1%, 2%, 3%).  
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Większość pianek TPS wytworzonych przy prędkości obrotowej 

ślimaka ekstrudera 130 obr⋅min-1 charakteryzowała się wyższym ubytkiem 

masy. Najwyższą rozpuszczalność uzyskano: dla 2% AP (99,3%) oraz dla 

3% PDE (97,37%). 

Badanie wpływu środka adhezyjnego 

oraz preparatyki powierzchni na właściwości 

wytrzymałościowe połączeń klejowych 

Daniel Łukasik , daniel.lukasik10@gmail.com; Politechnika Lubelska, 

Wydział mechaniczny;  

Aleksandra Furmaniuk , aleksandra.formaniuk@pollub.edu.pl  

W poniższej pracy podjęto temat wpływu środka adhezyjnego oraz pre-

paratyki powierzchni, na właściwości połączenia materiałów aluminiowych. 

Do celów badań wybrano dwa rodzaje klejów dostępnych na rynku, cyjanowo-

akrylowy oraz dwuskładnikowy epoksydowy. Próbki w postaci płaskowników 

aluminiowy przygotowano poprzez obróbkę ścierną (piaskowanie) do uzys-

kania trzech stopni chropowatości powierzchni, wyznaczonych przy użyciu 

profilometru stykowego. Następnie dokonano połączenia materiałów według 

zaleceń dostarczonych przez producenta klei, zwracając uwagę na jednakowe 

środowisko przeprowadzonych badań. Próbki zostały poddane próbie zrywania 

przy użyciu maszyny wytrzymałościowej, a następnie analizie wizualnej stan 

powierzchni z wykorzystaniem mikroskopu stereoskopowego. Badania wyka-

zały zależność pomiędzy stopniem chropowatości powierzchni a wytrzy-

małością na rozciąganie oraz rodzajem użytego środka adhezyjnego. 

Analizując wyniki badań wyznaczono najbardziej korzystne skojarzenie 

adhezyjne a następnie wyniki te poddano analizie statystycznej. 

Biozgodna membrana PDMS dla nowej protezki 

strzemiączka – metoda wykonania 

Katarzyna Banasik , kbanasik@mchtr.pw.edu.pl ; 

Monika Kwacz,  m.kwacz@mchtr.pw.edu.pl; 

Wiktor Gambin , w.gambin@mchtr.pw.edu.pl 

W pracy przedstawiono symulacyjny dobór grubości membrany dla nowej 

komorowej protezki strzemiączka oraz metodę wykonania biozgodnej 

membrany PDMS. 

Opisano patologię aparatu przewodzącego ucha środkowego oraz 

sposoby leczenia otosklerozy. Pokazano obecnie stosowane protezy 

wykorzystywane przy zabiegu stapedotomii. Zaprezentowano konstrukcję 

nowej komorowej protezki strzemiączka i zasadę jej działania. Model 
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geometryczny wykonano w oprogramowaniu CAD-Inventor 2015. 

Zastosowanie metody elementów skończonych (MES) umożliwiło zbadanie 

przemieszczeń membrany oraz symulacyjny dobór pożądanej grubości. 

Symulacje prowadzono w oprogramowaniu ABAQUS. Wyniki pokazały, 

że sztywność membrany o grubości 0,13-0,20 mm jest zbliżona do sztywności 

fizjologicznego więzadła obrączkowego strzemiączka (~120 N/m, Kwacz 

i wsp.,2015). 

Następnie opracowano metodę wykonania membrany z biozgodnego 

polimeru (PoliDyMethyloSiloxane, PDMS).Opisano sposób przygotowania 

i odgazowania mieszaniny PDMS w komorze próżniowej.  

Uzasadniono wybór techniki spin-coating oraz określono kluczowe 

parametry procesu: czas i prędkość wirowania oraz temperaturę i czas 

ogrzewania rozwirowanej mieszaniny, tak aby uzyskać pożądaną grubość. 

We wnioskach stwierdzono, że aby zweryfikować czy opracowana metoda 

pozwala na wykonanie membrany o sztywności ~120 N/m należy, przepro-

wadzić badania eksperymentalne wykorzystując np. technikę mikroskopii sił 

atomowych. 

Budowa struktur przestrzennych na bazie grafenu 

Tomasz Warga , tomasz.warga@dokt.p.lodz.pl; 

Łukasz Kaczmarek , lukasz.kaczmarek@p.lodz.pl ; 

Piotr Kula, piotr.kula@p.lodz.pl , Instytut Inżynierii Materiałowej,  

Politechnika Łódzka, www.iim.p.lodz.pl  

Tematem referatu jest opis tworzenia struktur przestrzennych na bazie 

grafenu oraz ich właściwości. 

W czasie wystąpienia przedstawiona zostanie ogólna charakterystyka 

grafenu jako materiału dwuwymiarowego, który jest obiektem badań wielu 

różnych dziedzin nauki. Opisana zostanie możliwość tworzenia struktur 

trójwymiarowych z wykorzystaniem elementów dwuwymiarowych – grafenu. 

W dalszej części scharakteryzowane zostaną procesy pozwalające otrzymać 

owe struktury 3D, czyli metody aktywacji powierzchni grafenowej, jej 

funkcjonalizacji i otrzymania stabilnych struktur. Przybliżone zostaną również 

wszelkie aspekty związane z prowadzeniem funkcjonalizacji, wynikające 

z natury samego materiału, jak również różnice wynikające z zastosowania 

różnych związków chemicznych jako budulców w procesie tworzenie 

struktur przestrzennych. 

Kolejnym punktem będzie scharakteryzowanie struktur, czyli opisanie 

ich budowy oraz przedstawienie wizualizacji. Referat będzie zawierał 

wyniki dotychczasowych badań prowadzonych pod kątem otrzymywania 

omawianych struktur oraz możliwe zastosowania i znaczenie dla przemysłu. 
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Charakterystyka mikrostruktury tikso-odlewów 

wykonanych ze stali X105CrMo17 

Błażej Polakiewicz,  b.b.polakiewicz@wp.pl, Wydział Odlewnictwa, 

Akademia Górniczo -Hutnicza AGH, www.agh.edu.p l;  

Łukasz Rogal ,  lukaszrogal@wp.pl, Pracownia Materiałów 

Funkcjonalnych i Konstrukcyjnych, Instytut Metalurgii i Inżynierii 

Materiałowej PAN, www.imim.pl  

W pracy omówiono technologię formowania tiksotropowego stopów 

metali oraz metody przygotowania materiałów wyjściowych do procesu. 

Na przykładzie stali X105CrMo17 dokonano oceny wpływu odkształcenia 

plastycznego powyżej temperatury rekrystalizacji na powstawanie mikro-

struktury globularnej po procesie tikso-odlewania. Na podstawie analizy 

termicznej DSC wyznaczono zakres stało-ciekły oraz określano zależność 

procentowego udziału fazy ciekłej w roztworze w funkcji temperatury. 

Proces odlewania tiksotropowego przeprowadzono na stanowisku 

badawczym opracowanym w IMIM PAN w Krakowie, w temperaturze 

1300°C, która odpowiadała 37% udziału fazy ciekłej. Przeprowadzono 

charakterystykę mikrostruktury stopu w stanie wyjściowym oraz po procesie 

formowania określając: skład fazowy przy pomocy metody dyfrakcji 

rentgenowskiej (XRD), średnią wielkość ziarna oraz udział objętościowy 

eutektyki węglikowej. Dokonano również porównania twardości materiału 

odkształconego plastycznie w stosunku do tikso-odlewu. 

Charakterystyka nowych austenitycznych 

stali żarowytrzymałych 

Agata Merda,  agata.mer93@gmail.com; Instytut Inżynierii 

Materiałowej,  Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiał ów, 

Politechnika Częstochowska;  

Klaudia Klimaszewska  klaudia.klima93@gmail.com;Instytut 

Inżynierii Materiałowej,  Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii 

Materia łów, Politechnika Częstochowska;  

Grzegorz  Golański, grisza@wip.pcz.pl; Instytut Inżynierii 

Materiałowej,  Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, 

Politechnika Częstochowska  

Celem pracy była analiza składu chemicznego, mikrostruktury, właściwości 

oraz zastosowania nowych austenitycznych stali żarowytrzymałych na 

podstawie przykładowych gatunków tych stali. W pracy na podstawie 

badań własnych oraz przeglądu literatury przedstawiono charakterystykę 

nowych austenitycznych stali żarowytrzymałych. Analizę tę przepro-



VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 

Lublin, 12-13 marca 2016 r. 

Wystąpienia ustne w formie referatu lub odczytu 
 

71 

wadzono na przykładzie wybranych stali austenitycznych żarowytrzymałych, 

to jest: T/P 347HFG, Super304H oraz stali HR3C. Przeprowadzona 

charakterystyka obejmowała analizę składu chemicznego, obróbkę cieplną, 

mikrostrukturę oraz właściwości mechanicznych tych stali w aspekcie ich 

zastosowania w instalacjach energetycznych bloku cieplnego. Analiza 

mikrostruktury badanych stali obejmuje mikrofotografie wykonane przy 

użyciu mikroskopu optycznego oraz elektronowego mikroskopu skanin-

gowego. Analiza wyników z przeprowadzonych badań miała na celu 

rozpatrzenie właściwości nowych stali austenitycznych żarowytrzymałych 

pod względem ich zastosowania w przemyśle energetycznym. 

Drony – budowa, zastosowanie, przyszłość 

Kamil Świątek , swiatekamil@gmail.com; Koło Naukowe Informatyków 

Genbit, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 

www.uph.edu.pl 

Drony to stosunkowo młode, prosto konstrukcyjnie, ale za to zaawan-

sowane technologicznie urządzenia latające, o których w ostatnich latach 

coraz częściej się słyszy. Używane do działań zbrojnych jako bezzałogowe 

narzędzia zwiadowcze, ale także przenoszące broń zdatną do zniszczenia 

wrogich jednostek. Jednak dron to także zabawka lub sposób na życie, praca 

zarobkowa. Wyposażone w bardzo dobrej jakości rejestratory, kamery są 

w stanie nagrać film, zrobić zdjęcia, które będą zachwycały swoim pięknem 

i jakością samej pracy. Użytkowanie drona to także wielka odpowiedzialność 

i duże ryzyko utraty kontroli nad nim.  

Tematem mojego wystąpienia będą drony. Pragnę przedstawić pokrótce 

budowę tego niezwykłego urządzenia, omówić gałęzie gospodarki, 

w których stosuje się te urządzenia latające na co dzień. Chciałbym również 

poruszyć aspekty prawne związane z użytkowaniem, a także pozwolę sobie 

wybiec w przyszłość i przedstawić moją wizję dotyczącą tematu dronów 

w przyszłości oraz tego jakie mogą być następstwa korzystania z tej 

nowoczesnej technologii. 

Identyfikacja wad technologicznych połączeń 

klejowych wpływających na ich wytrzymałość 

Anna Rudawska,  email: a.rudawska@pollub.pl; Politechnika 

Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Inżynierii 

Produkcji, www.kpip.pollub.pl;  

Izabela Miturska , email: i.miturska@pollub.pl; Politechnika 

Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Podst aw Inżynierii 

Produkcji, www.kpip.pollub.pl  



VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 

Lublin, 12-13 marca 2016 r. 

Wystąpienia ustne w formie referatu lub odczytu 
 

72 

W wystąpieniu przedstawiono znaczenie technologii klejenia wśród wielu 

metod łączenia. Zawarto informacje dotyczące funkcji, jakie pełni proces 

klejenia w ujęciu spajania materiałów oraz wady, jakie mogą wystąpić w 

połączeniach klejowych. W wystąpieniu prześledzono również rodzaje badań 

połączeń klejowych, obejmujące metody niszczące (badania 

wytrzymałościowe, starzeniowe, udaru cieplnego, kontrola właściwości 

fizycznych) oraz nieniszczące (metoda wizualna, drgań własnych, 

defektoskopia impedancyjna, radiologiczna, promieni gamma, metody 

holograficzne, radiacyjne, termograficzne, z zastosowaniem ciekłych 

kryształów, ultradźwiękowa metoda odbicia, kontrola szczelności, a w tym 

metody akustyczne, spektroskopia masowa, spektroskopia izotopowa, próby 

ciśnieniowe). Przeprowadzono badania niszczące – badania wytrzymałości 

na ścinanie, wykonane z użyciem maszyny wytrzymałościowej Zwick/Roell 

Z150 oraz badania nieniszczące – kontrolę szczelności połączeń tulejowych, 

przeprowadzoną na stanowisku do badania szczelności doczołowych 

połączeń klejowych. W wystąpieniu zawarto również analizę uzyskanych 

wyników badań oraz sposób ich interpretacji. 

Kinetyka i termodynamika krystalizacji stopów 

amorficznych Fe-B-Si-Zr 

Adrian Radoń,  adrian-radon@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe 

Materiałów Magnetycznych i Kompozytowych, Wydział Mechaniczny 

Technologiczny, Politechnika Śląska w Gliwicac h, www. 

http://mt.polsl.pl/;  

Rafał Babilas, rafal.babilas@polsl.pl, Zakład Materiałów 

Nanokrystalicznych i Funkcjonalnych oraz Zrównoważonych 

Technologii Proekologicznych, Instytut Materiałów Inżynierskich 

i  Biomedycznych, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika 

Śląska w Gliwicach, www. http://mt.polsl.pl/  

Szkła metaliczne jako przechłodzone stopy metali lub metali z niemetalami 

posiadają strukturę amorficzną, która jest metastabilna i dąży do osiągnięcia 

stanu równowagi na pod wpływem aktywacji cieplnej. Zasadne więc jest 

określenie kinetyki krystalizacji szkieł metalicznych oraz wybranych własności 

termodynamicznych. W pracy wykorzystano skaningową kalorymetrię 

różnicową (DSC) oraz różnicową analizę termiczną (DTA) do wyznaczenia 

energii aktywacji procesu krystalizacji oraz oszacowania energii swobodnej 

Gibbsa dla wybranych stopów amorficznych Fe-B-Si-Zr o zmiennym udziale 

cyrkonu. Do wyznaczenia energii aktywacji wykorzystano metodę Kissingera, 

metodę Ozawy oraz metody Augisa i Bennetta. Bazując m.in. na modelu 

Turnbulla oraz Thompsona i Spaepena dokonano estymacji energii swobodnej 

Gibbsa oraz porównano otrzymane wyniki z danymi literaturowymi dla 
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stopów Fe-B-Si. Dodatkowo, wyznaczono wartość parametru kruchości cieczy 

korzystając z zależności Angella opisującej czas relaksacji cieczy i jego 

odchylenie od reguły Arrheniusa. Parametr ten wpływa zarówno na czas 

krystalizacji jak i na zdolność do zeszklenia stopu. 

Koncepcja Składowych Fizycznych Prądu 

w układach trójfazowych z odkształconymi 

przebiegami prądu jako dobra alternatywa 

w opisie zjawisk fizycznych 

Zbigniew Sołjan, z.soljan@wp.pl;Katedra Elektroenergetyki,  Fotoniki 

i  Techniki Świetlnej, Wydział Elektryczny, Politechnika  Białostocka, 

www.pb.edu.pl; 

Krzysztof  Makar , k.makar@doktoranci.pb.edu.pl,  Katedra 

Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej, Wydział Elektryczny, 

Politechnika Białostocka, www.pb.edu.pl  

Energia elektryczna dostarczana odbiorcom poprzez układy elektro-

energetyczne, opisywana jest przy pomocy wielkości energetycznych, 

zwanych mocami. W sinusoidalnych obwodach trójfazowych, można 

wyszczególnić 3 moce, tj. moc czynną P, moc bierną Q oraz moc pozorną S. 

Obwody trójfazowe z sinusoidalnymi przebiegami prądu, od momentu 

wprowadzenia urządzeń elektronicznych, niemal nie występują w praktyce. 

Uwagę, należy zwrócić na trójfazowe obwody odkształcone, jako 

najbardziej rozpowszechnione układy zasilające odbiorców. Właśnie takim 

obwodom należy się szczególna uwaga oraz jak najdokładniejszy opis 

zachodzącychw nich, zjawiskom fizycznym.  

Zanim przystąpi się do opisu wielkości energetycznych w danym 

obwodzie, należy poprawnie opisać moc pozorną. Powszechnie używana od 

dawnaw elektrotechnice definicja mocy pozornej niedostatecznie charak-

teryzuje dzisiejsze obciążenie źródeł zasilania w odwodach niezrówno-

ważonych, doprowadzając do błędnej wartości współczynnika mocy. 

Rozpowszechnione są trzy definicje mocy pozornej, tj. arytmetyczna moc 

pozorna, geometryczna moc pozorna (najczęściej wykorzystywana) oraz moc 

pozorna zdefiniowana przez Buchholza. Ta ostania jest najmniej znaną 

definicją, a jednocześnie najpoprawniej odzwierciedlającą moc pozorną 

źródła oraz współczynnik mocy. 
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Koncepcja wykorzystania metod heurystycznych 

w optymalizacji SEE 

Michalina Gryniewicz-Jaworska, 

michalina.gryniewicz.jaworska@vp.pl, Politechnika Lubelska,  Wydział 

Elektrotechniki i Informatyki, www.pollub.pl  

Ze względu na trudności obliczeniowe związane z rozwiązaniem zadań 

typu OPF (Optimal Power Flow) oraz SCOPF (Security Constrain Optimal 

Power Flow) metodami klasycznymi coraz częściej wykorzystuje się 

alternatywne metody optymalizacyjne, na przykład metody heurystyczne 

oraz algorytmy genetyczne. W odróżnieniu od metod klasycznych metody 

heurystyczne nie wymagają znajomości postaci pochodnej funkcji celu i są 

obojętne na nieciągłości funkcji. W przypadku algorytmów genetycznych 

coraz częściej wykorzystywane są do rozwiązywania skomplikowanych 

zagadnień z różnych dziedzin nauk technicznych i sprawdzają się w przypadku 

dużej liczby rozwiązań w sensie Pareto. 

W referacie zaprezentowano kilka metod, zarówno metody heurystyczne 

jak i ewolucyjne, które można wykorzystać w optymalizacji systemów 

elektroenergetycznych, na przykład: metodę symulowanego wyżarzania, 

algorytm NSGA (Nondominated Sorting Genetic Algorithm), metodę 

optymalizacji rojem cząstek oraz algorytm NRGA 

Kontrola wtrąceń niemetalicznych 

podczas produkcji stali 

Bartłomiej Jędrysiak  bjedrysiak@wip.pcz.pl , Wydział inżynierii 

Produkcji i Technologi Materiałów  

Współcześnie stopień czystości stali definiowany jest poprzez ilość, 

wielkość i rodzaj wtrąceń niemetalicznych. Powstają one głównie podczas 

odtleniania i odsiarczania stali czy wprowadzania do kąpieli dodatków 

stopowych. Głównym powodem pojawiania się wtrąceń niemetalicznych 

jest zużywające się wyłożenie ogniotrwałe agregatów metalurgicznych lub 

reakcje chemiczne zachodzące w tracie procesu. Obecność wtrąceń 

niemetalicznych znacznie obniża jakość produktu finalnego jednak ich 

całkowite usunięcie jest nie możliwe. Weryfikacje wtrąceń niemetalicznych 

należy przeprowadzać na każdym etapie produkcji. Usunięcie największej 

liczby zanieczyszczeń następuje na stanowisku obróbki pozapiecowej, 

aktualnie proces oczyszczania stali został poszerzony o kadź pośrednią czy 

krystalizator COS. W wystąpieniu zaprezentowano badania pilotażowe 

przeprowadzone na stali o zwiększonej plastyczności. Pobieranie prób do 
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analizy odbywało się w trakcie normalnego cyklu produkcyjnego na 

stanowiskach pieca kadziowego i kadzi pośredniej. 

 

Lignoceluloza zielone źródło zielonej energii, 

technologii i chemii w tym wodoru" 

Gaweł  Sołowski, gawelsolowski@gmail.com http://wilis.pg.edu.pl 

Lignoceluloza jest podstawowym budulcem ścian komórkowych roślin; 

jest materiałem szeroko dostępnym i bardzo złożonym. Powszechna 

dostępność lignocelulozy jak i wysoka zawartość węglowodanów sprawia, 

że jest obiecującym materiałem do wykorzystania w ciemnej fermentacji, 

w zielonej chemii i energii. Podstawowym problemem lignocelulozy jest 

jej złożoność (składa się głównie z ligniny, celulozy, hemicelulozy). Proces 

przetwarzania lignocelulozy wymaga współdziałania różnych dziedzin 

chemii, biologii, matematyki, ekonomii, nauk rolniczych i nauk pośrednich. 

Planowanie procesu przerobu lignocelulozy rozpoczyna się od odpowiedniego 

doboru roślin - (oceniana jest zawartość poszczególnych składników i jej 

dostępności). Pod ciemną fermentacją najbardziej pożądana wydaje się być 

celuloza, toteż idealna roślina powinna zawierać jej najwięcej. Innym 

ważnym czynnikiem planowania przerobu materiału jest dopasowanie 

metod rozdzielenia, również przez łączenie ich w odpowiedniej kolejności. 

Metody rozdzielania dzielą się na fizyczne, chemiczne, fizykochemiczne 

i biologiczne.  

Literatura opisuje kilka sposobów przerobu lignocelulozowego na 

hydrolizat pod ciemną fermenctację. Wydajność procesu próbuje się 

polepszać poprzez zastosowanie odpowiedniego materiału wsadowego, 

dobór bakteriiWystąpienie jest przede wszystkim zestawieniem dotychczas 

opublikowanych metod przetwarzania lignocelulozy w szczególności na 

etapie przygotowania wsadu pod hydrolizę w ciemnej fermentacji. 

Lokalne wzmocnienia kompozytowe otrzymywane 

z użyciem preform 

Łukasz Szymański , lukaszszymanski14@gmail.com, Wydział 

Odlewnictwa, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych, Akademia  

Górniczo-Hutnicza w Krakowie www.odlewnictwo.agh.edu.pl oraz 

INNERCO sp. z o.o.  www.innerco.pl; 

Ewa Olejnik,  eolejnik@agh.edu.pl, Wydział Odlewnictwa, Katedra 

Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych, Akademia Górniczo -

Hutnicza w Krakowie www.odlewnictwo.agh.edu.pl oraz  INNERCO 

sp. z o.o. www.innerco.pl ; 
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Beata Grabowska , beata.grabowska@agh.edu.pl,  Wydział 

Odlewnictwa, Katedra Inżynierii Procesów Od lewniczych, Akademia 

Górniczo-Hutnicza w Krakowie www.odlewnictwo.agh.edu.pl  

Nadmierne zużycie maszyn i urządzeń to jeden z najpoważniejszych 

problemów z jakim boryka się wiele gałęzi gospodarki. Kompozyty 

odlewane na osnowie metalowej to bardzo ważna i szeroko rozwijana grupa 

materiałów inżynierskich. Szczególnie interesujące wydaje się otrzymywanie 

funkcjonalnych elementów maszyn i urządzeń, poprzez wytwarzanie w nich 

lokalnych wzmocnień kompozytowych. Fazę wzmacniającą w takich 

procesach stanowi najczęściej TiC, który jest otrzymywany w wyniku reakcji 

zachodzących bezpośrednio w kąpieli metalowej lub w obecności stopu 

odlewniczego. Celem badań było wytworzenie in situ lokalnych wzmocnień 

kompozytowych w odlewach żeliwnych. Jako fazę wzmacniającą 

wytypowano TiC, który otrzymano w wyniku syntezy in situ. 

Przeprowadzono ją z wykorzystaniem preformy, wprowadzonej do wnęki 

formy odlewniczej. Otrzymany odlew lokalnie wzmocniony strefami 

kompozytowymi charakteryzowano analizując jego: strukturę (XRD), 

mikrostrukturę (LM, SEM) i skład chemiczny w mikroobszarze (EDS, EDX) 

oraz badano twardość (HV30). Przeprowadzone badania mikrostrukturalne 

oraz fazowe wykazały w strukturze wytworzonego odlewu obecność węglika 

tytanu, zaś badania mechaniczne nawet czterokrotny wzrost twardości 

w obszarze strefy kompozytowej w porównaniu do stopu bazowego. Uzyskane 

wyniki wskazują na możliwość zastosowania wytworzonego materiału 

do produkcji elementów maszyn pracujących w warunkach silnego zużycia 

ściernego. 

Ługowanie Sr(II) z ekranu odpadowych szkieł CRT 

w środowisku kwasu etylenodiaminotetraoctowego  

Dominika Janczak , djanczak@wip.pcz.pl; Katedra Ekstrakcji 

i  Recyrkulacji Metali, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii 

Materiałów, Politechnika Częstochowska, www.keirm.wip.pcz.pl  

Ze względu na zawartość substancji szkodliwych wyeksploatowane 

monitory oraz telewizory oparte na technologii CRT stanowią trudny do 

zagospodarowania odpad. Szkło wycofanych z użytku lamp kinesko-

powych zawiera między innymi takie pierwiastki niebezpieczne jak ołów, 

bar i stront. Aby odpadowe szkło mogło być wykorzystane ponownie 

w różnych gałęziach przemysłu, należy usunąć z niego ołów natomiast 

zawartość baru i strontu powinna zostać zminimalizowana. Odzyskane 

w ten sposób metale również mogą stanowić doskonały surowiec wtórny. 

Efektywnym, a zarazem ekonomicznym sposobem usuwania pierwiastków 

ze szkła CRT mogą okazać się procesy hydrometalurgicznego ługowania. 
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W prezentacji przedstawiono wyniki eksperymentalnych badań labo-

ratoryjnych ługowania jonów strontu z panelu przedniego lampy CRT przy 

użyciu kwasu etylenodiaminotetraoctowego (EDTA). Zbadano wpływ 

temperatury na stopień wyługowania jonów strontu z odpadowego szkła. 

Badaniu poddano trzy frakcje szkła różniące się rozmiarem ziaren. Autor 

prezentacji dokonał zestawienia otrzymanych wyników oraz oceny 

efektywności ługowania w badanych warunkach. 

Metody uczenia maszynowego w programach 

do komputerowego projektowania syntez i reakcji 

organicznych – stan aktualny i kierunki rozwoju 

Mariusz Skomra , mariusz.skomra@stud.prz.edu.pl, Zakład 

Biotechnologii i Bioinformatyki, Wydział  Chemiczny, Politechnika 

Rzeszowska, http://chemia.prz.edu.pl/;  

Grzegorz Fic,  gf ic@prz.edu.pl, Zakład Biotechnologii 

i  Bioinformatyki, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, 

http://chemia.prz.edu.pl/;  

Barbara Dębska ,  bjdebska@prz.edu.pl, Zakład Biotechnologii 

i  Bioinformatyki, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszo wska, 

http://chemia.prz.edu.pl 

Komputerowe projektowanie syntez i reakcji organicznych (CAOS, 

Computer Assisted Organic Synthesis) jest dziedziną informatyki chemicznej, 

która zajmuje się zastosowaniem programów, systemów, baz danych itp. do 

wspomagania badań związanych z opracowaniem nowych syntez i technologii 

organicznych oraz prognozowaniem kierunków, mechanizmów i produktów 

przemian chemicznych w różnych środowiskach. Aby realizować swoje 

zadania, generatory reakcji zaimplementowane w tych programach muszą być 

wyposażone w bazy tzw. transformacji, czyli odpowiednio sformalizowanych 

schematów przekształceń struktur substratów w struktury produktów (tzw. 

podejście forward) lub struktur produktów (podcelów) w struktury ich 

prekursorów (backward). W pierwszych programach CAOS bazy te tworzone 

były manualnie przez ekspertów. Aktualnie, ze względu na powstawanie coraz 

zasobniejszych baz znanych reakcji chemicznych, programy CAOS 

wyposażane są w różnego rodzaju moduły uczenia maszynowego do 

automatycznej analizy znanej wiedzy (baz reakcji chemicznych) i tworzenia 

transformacji. 

W pracy przedstawiono i omówiono wybrane programy CAOS 

wykorzystujące metody uczenia maszynowego. Szczególną uwagę 

poświęcono metodom stosującym koncepcję tzw. rdzenia reakcji. 

Zaprezentowano i scharakteryzowano założenia i ideę nowego modułu uczenia 
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maszynowego opracowywanego na potrzeby nowej generacji programu CSB 

(Chemical Sense Builder). 

Mikrosfery oraz ich wpływ na wytwarzanie gazów 

mieszanki celulozowej w temperaturze 900 C 

Zbigniew Zawieja 

W pracy zamieszczono badania nad ilością wytwarzanych gazów 

mieszaniny na bazie celulozy z zmodyfikowanej mikrosferami. Jako 

lepiszcza użyto żywicy nieorganicznej glinokrzemianowej. Zaproponowana 

modyfikacja składu powoduje wydzielanie mniejszej ilości gazów od 

podobnych komercyjnych produktów. Dodatek mikrosfer obniża wytwarzanie 

gazów mieszanki celulozowe z 411 [cm³/g] do przedziału 165†366 [cm³/g] 

w zależności od kompozycji składu. Wyniki pokazują, iż zastosowanie 

innego lepiszcza w mieszankach własnych w porównaniu do związków 

stosowanych w komercyjnej mieszance czyli żywic melaminowo-

mocznikowo-formaldehydowych powoduje zmniejszenie ilości wytwarzanych 

gazów w trakcie wysokotemperaturowej obróbki cieplnej. Efekt redukcji 

emisyjności gazów obserwowany jest ze wzrostem dodatku mikrosfer 

w składzie. Pozwala to na wysnucie wniosków, iż mikrosfery mogą być 

stosowane jako wypełniacz do materiałów na bazie celulozy redukujący 

wytwarzanie gazów w trakcie wysokotemperaturowej obróbki cieplnej. 

Modelowanie procesu formowania wtryskowego 

kompozytu drewno-polimer 

Wiesław Frącz, wf@prz.edu.pl, Katedra Przeróbki Plastycznej, 

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska, 

www.portal.prz.edu.pl 

Grzegorz Janowski , gjan@prz.edu.pl, Katedra Przeróbki Plastycznej,  

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska, 

www.portal.prz.edu.pl 

Kompozyty typu drewno-polimer (WPC – ang. Wood Polymer Composites) 

są grupą materiałów kompozytowych o matrycy polimerowej z zawartością 

drzewnego wypełniacza, charakteryzującą się dobrymi właściwościami 

mechanicznymi. Materiały są łatwe w recyklingu i mogą ulegać degradacji 

szybciej niż kompozyty polimerowe z włóknami syntetycznymi. Zalety te 

sprawiają, że udział powyższych kompozytów stale zwiększa się w różnych 

dziedzinach przemysłu.  

W pracy przedstawiono analizę numeryczną procesu wtryskiwania 

kompozytu WPC za pomocą komercyjnego programu Autodesk Moldflow 

Insight 2013. Opracowano parametry modeli matematycznych właściwości 



VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 

Lublin, 12-13 marca 2016 r. 

Wystąpienia ustne w formie referatu lub odczytu 
 

79 

kompozytu WPC niezbędnych do wykonania obliczeń. Modelowanie 

numeryczne wykonano dla kompozytu drewno-polimer o matrycy polipro-

pylenowej z 15% zawartością włókna drzewnego. Wykonano analizę 

porównawczą wyników symulacji dla kompozytu i dla niemodyfikowanej 

matrycy polimerowej. Stwierdzono, że zastosowanie kompozytu WPC, 

jako materiału w procesie formowania wtryskowego, daje wymierne 

korzyści technologiczne bezpośrednio rzutujące na dalsze zastosowanie 

użytkowe wytworzonych detali. 

Badania zrealizowano w ramach People Programme (Marie Curie 

International Research Staff Exchange) of the European Union's Seventh 

Framework Programme FP7/2007-2013/ - grant n° PIRSES-GA-2013-

610547 

Możliwości wykorzystania numerycznej mechaniki 

płynów CFD w procesie projektowania eżekcyjnego 

schładzacza spalin, współdziałającego z turbinowym 

silnikiem śmigłowca 

Mateusz Paszko , mateusz.paszko@pollub.edu.pl; Katedra 

Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, 

Politechnika Lubelska 

Tytus Tulwin , tytus.tulwin@pollub.edu.pl; Katedra Termodynamiki,  

Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, Politechnika Lubelska  

W trakcie wykonywania zadań lotnych, śmigłowiec emituje do otoczenia 

zarówno promieniowanie elektromagnetyczne radiowe jak i podczerwone 

o różnej intensywności i różnych zakresach fal. Wyraźny obraz i nadmierny 

ślad termiczny śmigłowca w locie ułatwiają naprowadzanie rakiet, 

posiadających pasywne głowice kierowane na podczerwień, wystrzeliwanych 

przez przeciwnika. Ochronę śmigłowca przed wczesnym wykryciem, 

śledzeniem, namierzeniem i w konsekwencji zniszczeniem można 

realizować na wiele sposobów. Jednym z nich jest schładzanie spalin w 

wymienniku ciepła, doprowadzające do obniżenia temperatury spalin 

odpływających do otoczeniu. Opis zjawisk zachodzących w eżekcyjnym 

schładzaczu spalin w sposób klasycznej analizy matematycznej jest trydny 

lub wręcz niemożliwy. Stąd wynika potrzeba zastosowania podejścia 

numerycznego z wykorzystaniem odpowiednich, obliczeniowych programów 

komputerowych.  

W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania metod CFD 

(Computational Fluid Dynamics) w aspekcie projektowania eżekcyjnego 

schładzacza spalin, współdziałającego z turbinowym silnikiem śmigłowca. 
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Nadprzewodnictwo w związkach zawierających 

pierwiastki ziem rzadkich na przykładzie 

związków YSn3 oraz YB6 

Malwina Sowińska ,  malwinasowinska@onet.pl,  

Anna Magdalena Duda , annduda87@gmail.com 

W pracy omówione zostały właściwości termodynamiczne stanu 

nadprzewodzącego indukującego się w związkach zawierających pierwiastek 

ziem rzadkich – itr. Obliczenia zostały przeprowadzone dla związków YSn3 

oraz YB6, reprezentujących dwie główne rodziny substancji chemicznych pod 

postacią których występują metale ziem rzadkich (LnSn3 oraz YX6). Do 

wyznaczenia podstawowych parametrów termodynamicznych wspomnianych 

związków posłużono się formalizmem równań Eliashberga. Podstawą do 

użycia powyższego formalizmu była wysoka wartość stałej sprzężenia elektron 

fonon (λ) dla obydwu związków. W obliczeniach uwzględniono różne 

wartości pseudopotencjału kulombowskiego (µ*). 

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że najwyższą wartość 

temperatury krytycznej (Tc) równą 9,25 K uzyskano dla związku YB6 dla 

mi = 0,1, natomiast najniższą o wartości 3,4 K odnotowano dla YSn3 dla 

mi = 0,3. Wyznaczone zostały także pozostałe parametry termodynamiczne, 

takie jak skok ciepła właściwego, termodynamiczne pole krytyczne oraz 

różnica energii swobodnej.  

Otrzymane rezultaty pozwoliły stwierdzić, iż wartości temperatury 

krytycznej maleją wraz ze wzrostem µ*, zarówno w przypadku związku 

YB6 jak i YSn3. Temperatura krytyczna może osiągać wysokie wartości 

jedynie wtedy gdy deparujące korelacje elektronowe są małe. Uzyskane 

wyniki dowodzą, iż związki tworzone przez pierwiastki ziem rzadkich 

o wzorze ogólnym YX3 (YX6) osiągają temperatury krytyczne większe niż 

materiały LnSn3. 

Obliczenia symulacyjne spalania w gwiazdowym 

silniku tłokowym dużej mocy 

Tytus Tulwin  tytus.tulwin@pollub.edu.pl, Katedra Termodynamiki 

Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, Politechnika lubelska, 

ktmp.pollub.pl; 

Mateusz Paszko  mateusz.paszko@pollub.edu.pl,  Katedra 

Termodynamiki Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, 

Politechnika lubelska, ktmp.pollub.pl 

Cała istota działania silników spalinowych opiera się na procesie 

spalania mieszanki w komorze spalania. Spalanie, czyli proces chemiczny 
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utleniania paliwa, jest zjawiskiem, którego opis wymaga wiedzy z wielu 

dziedzin nauki. Sam proces spalania jest bardzo złożony. Przeanalizowano 

modele matematyczne spalania, które zaimplementowano w obliczeniach 

CFD. Aby przedstawić proces spalania przeprowadzono symulacje 

komputerowej mechaniki płynów. Parametry związane z turbulencją 

mieszanki paliwowo powietrznej decydują w dużej mierze o pewności 

zapłonu i prędkości rozchodzenia frontu płomienia. Zbadano opływ 

mieszanki wokół świecy zapłonowej i wpływ na proces zapłonu. Trendy 

panujące na świecie stawiają coraz większy nacisk na redukcję emisji 

szkodliwych substancji, co zaczyna również obejmować lotnictwo. 

Przedstawiono jakie szkodliwe substancje mogą powstawać w silniku 

tłokowym o zapłonie iskrowym oraz warunki ich powstawania w badanym 

silniku lotniczym. Wyniki symulacji komputerowej mechaniki płynów 

zostały przedstawione w pracy. 

Ocena barwy błyskawicznych kaszek  

kukurydziano-gryczanych 

Magdalena Kręcisz , magdalena_krecisz@wp.pl; Katedra Inżynierii 

Procesowej,  UP w Lublinie;  

Karol Kupryaniuk , karol-unio@o2.pl; Katedra Inżynierii Procesowej,  

UP w Lublinie; 

Materiał badawczy stanowiły kaszka kukurydziana (75%) oraz mąka 

gryczana w ilości 25%. Surowce zostały dowilżone do różnego poziomu 

wilgotności: 12, 14, 16, 18% i poddane procesowi ekstruzji przy wyko-

rzystaniu jednoślimakowego ekstrudera TS-45 (ZMCH Metalchem, Gliwice) 

o L:D-12:1. W ekstruderze zastosowano ślimak z podwójnym zwojem oraz 

matrycę formującą o średnicy otworu 3 mm. Ekstruzję prowadzono 

w temperaturach 120/130/135ºC w poszczególnych sekcjach urządzenia, 

przy zmiennych obrotach ślimaka wynoszących 60, 80, 100, 120 obr.min-1. 

Pomiary barwy wykonano z zastosowaniem kolorymetru odwzorowującego 

Lovibond CAM – System 500 w skali CIE – Lab, w której wyznaczono 

L* jako jasność ekstrudatów (w skali 0–100), a* jako balans barwy czerwonej 

(+100) i zielonej (-100) oraz wskaźnik barwy b* jako balans barwy żółtej 

(+100) i niebieskiej (-100). Pomiary wykonano w 10 powtórzeniach. 

Wartości jasności L* wynosiły średnio od 60,96 do 66,98. 

Zaobserwowano, że przy oznaczeniu wskaźnika barwy a* wyniki pomiarów 

miały wartości ujemne, co świadczyło o pojawieniu się odcienia 

zielonkawego. Zwiększenie prędkości obrotowej ślimaka powodowało 

obniżenie wskaźnika a*, natomiast zwiększenie poziomu dowilżenia 

mieszanek surowcowych zwiększało odcień zielonkawy. Zauważono, że 

przy oznaczaniu wskaźnika barwy b* wyniki pomiarów miały wartości 
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dodatnie. Co związane jest z żółtym zabarwieniem kaszki kukurydzianej. 

Wartości barwy b* wynosiły od 41,4 do 46,7. Zaobserwowano tendencję 

obniżania intensywności barwy żółtej przy zwiększeniu obrotów ślimaka. 

Ocena przydatności pochodnych  

1-amino-4-metylo-6-arylo-naftaleno-2-karbonitryli 

do zastosowań w procesach fotopolimeryzacji 

kationowej z otwarciem pierścienia oksiranowego 

Katarzyna Kukuła , katarzynakukula@onet.pl; Studenckie Koło 

Naukowe Sekcja Biotechnologia, Wydział Inżynierii i Technologii 

Chemicznej, Politechnika Krakowska, www.pk.edu.pl;  

Joanna Ortyl , jortyl@chemia.pk.edu.pl, Katedra Biotechnologii i 

Chemii Fizycznej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, 

Politechnika Krakowska, www.pk.edu.pl ; 

Anna Chachaj-Brekiesz , chachaj@chemia.uj.edu.pl, Zakład Chemii 

Ogólnej, Wydział Chemii, Uniwersytet 

Jagielloński,www.chemia.uj.edu.pl  

Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań pozwalających usprawnić 

funkcjonowanie linii technologicznych w trakcie produkcji powłok 

fotoutwardzlanych polimerowych doprowadziło w znacznym stopniu do 

zwiększenia nakładów badań związanych z nowoczesnymi metodami 

detekcji i kontroli jakości.  

Opisane w niniejszej pracy pochodne naftalenowe sprawdzano pod 

kątem zastosowania do procesów fotopolimeryzacji kationowej z otwarciem 

pierścienia oksiranowego dla monomeru epoksydowego. W skład kompozycji 

pomiarowej oprócz starannie wyselekcjonowanego układu 1-amino-4-

metylo-6-arylo-naftaleno-2-karbonitrylu, przeznaczonego do roli sondy 

molekularnej, wchodził fotoinicjator oraz monomer epoksydowy. Badania 

przeprowadzono z wykorzystaniem Fluorescence Probe Technology, której 

odkrycie doprowadziło do przełomu w zakresie fotochemii polimerów. Jej 

mechanizm oparty jest na analizie działania molekularnych sond fluores-

cencyjnych, których właściwości fizykochemiczne zmieniają się w zależności 

od przemian zachodzących w ich mikrośrodowisku. 

Analiza przeprowadzonych badań wykazała interesujące rezultaty. 

Ze względu na to, że rozpatrywane pochodne odznaczają się zróżnicowanymi 

odpowiedziami podczas monitowania polimeryzacji monomeru epoksydowego 

wybrano jeden układ charakteryzujący się największą stabilnością do kontroli 

tego procesu. Taki wynik skłania do dalszych poszukiwań i dogłębnej analizy 

dotyczącej wpływu podstawników na przydatność do roli molekularnych sond 

fluorescencyjnych. 
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Ochrona odgromowa w obiektach budowlanych 

Krzysztof Makar , k.makar@doktoranci.pb.edu.pl,  Katedra 

Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej, Politechnika Białostocka  

Zbigniew Sołjan , zbysio666@wp.pl, Katedra Elektroenergetyki, 

Fotoniki i  Techniki Świetlnej,  Politechnika Białostocka  

Ochrona odgromowa jest jednym z podstawowych elementów 

ochronnych wszystkich obiektów budowlanych. Za jej wynalazcę uważa 

się Beniamina Franklina, który w XVIII wieku stworzył archetyp 

piorunochronu. Zgodnie w wymaganiami Prawa Budowlanego urządzenia 

odgromowe LPS (ang. Lightning Protection System) na obiektach 

budowlanych, powinny być wykonane zgodnie z Polskimi normami. Brak 

ochrony odgromowej, lub wykonanie jej w sposób nieprawidłowy, może 

skutkować poważnymi konsekwencjami takimi jak: pożary, uszkodzenia 

konstrukcji budynku czy zniszczenie instalacji i urządzeń elektrycznych. 

Zadaniem urządzenia piorunochronnego jest przyjęcie i odprowadzenie 

ładunku wyładowania piorunowego do ziemi, w sposób bezpieczny dla 

ludzi i eliminujący zagrożenie uszkodzenia budynku oraz urządzeń 

i instalacji znajdujących się w jego wnętrzu. Autor referatu podejmuje 

szeroko zakrojoną problematykę ochrony odgromowej w obiektach 

budowlanych, w świetle polski norm i przepisów. Ponadto przedstawia 

podstawy zjawiska wyładowania atmosferycznego i sposoby likwidacji 

zagrożeń z nim związanych. 

Odlewy mineralne  

– makro i mikro właściwości mechaniczne 

Norbert Kępczak ,  norbert.kepczak@dokt.p.lodz.pl,  Instytut 

Obrabiarek i Techno logii Budowy Maszyn, Wydział Mechaniczny 

Politechniki Łódzkiej , www.ioitbm.p.lodz.pl  

Witold Pawłowski ,  witold.pawlowski@p.lodz.pl,  Instytut Obrabiarek 

i Technologii Budowy Maszyn, Wydział Mechaniczny Politechniki 

Łódzkiej, www.ioitbm.p.lodz.pl  

W pracy zamieszczono wyniki badań dotyczące mikro i makro właściwości 

mechanicznych odlewów mineralnych. Odlew mineralny (PC – polimer 

concrete, polimerobeton) jest to złożony materiał składający się z drobnych 

ziaren nieorganicznych kruszyw, takich jak bazalt, spodumen, popiół lotny, 

żwir rzeczny, piasek, kreda itd. połączonych ze sobą dwuskładnikową, 

chemoutwardzalną żywicą (najczęściej epoksydową). Stosunek objętościowy 

wypełniacza (kruszyw) do spoiwa (żywicy) wynosi około 9†1. Zależnie od 
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rodzaju i wymiarów użytych kruszyw oraz ilości żywicy utwardzenie może 

trwać od kilku minut do kilku godzin.  

Odlewy mineralne posiadają także znacznie lepsze właściwości dynamiczne 

niż powszechnie stosowane w konstrukcji obrabiarek żeliwo. Logaryt-

miczny dekrement tłumienia odlewów mineralnych jest nawet 10 razy 

wyższy niż w przypadku odlewów żeliwnych. Niestety odlewy mineralne 

posiadają niskie właściwości wytrzymałościowe. Wytrzymałość na 

rozciąganie odlewów mineralnych wynosi około 10 MPa, natomiast 

wytrzymałość na ściskanie około 100 MPa. W celu weryfikacji wartości 

parametrów wytrzymałościowych przeprowadzono niniejsze badania. 

Ponadto przeprowadzono badania przełomów próbek, za pomocą elektro-

nowego mikroskopu skaningowego (SEM), poddanych wcześniej próbom 

na rozciąganie i ściskanie. Otrzymane wyniki skorelowano odpowiednio 

z właściwościami mechanicznymi próbek poddanych badaniom wytrzymałości 

na rozciąganie i wytrzymałości na ściskanie. 

Optymalizacja warunków pracy pasa zębatego 

ze względu na parametry fizyczne elementu 

podatnego napinacza 

Jakub Rupniewski ,  jakub.rupniewski@gmail.com; Studenckie Koło 

Aerodynamiki Pojazdów, Wydział Mechaniczny Energetyki 

i  Lotnictwa, Politechnika Warszawska  

Projekt układu przeniesienia napędu wszystkich mechanizmów 

napędzanych pasem zębatym wiąże się z koniecznością rozpatrzenia problemu 

napięcia pasa w celu prawidłowej pracy układu. Zbyt silne napięcie spowoduje 

zerwanie, a zbyt słabe spadnięcie pasa zębatego z kół zębatych, co w obu 

przypadkach kończy się uszkodzeniem mechanizmu. Zapobiec temu mają 

napinacze pasów powszechnie stosowane w układach przeniesienia napędu 

tego typu. Celem badania była optymalizacja warunków pracy pasa zębatego 

ze względu na parametry fizyczne elementu podatnego, tj. sprężyny, 

w napinaczu własnej konstrukcji. Rozwiązanie tego problemu wymagało 

napisania modelu fizycznego oraz matematycznego pasa zębatego oraz 

elementu podatnego napinacza, określenia kryterium optymalizacji oraz 

rozwiązania modelu optymalizacyjnego ze względu na przyjęte założenia. 

Rezultatem badania jest zbiór optymalnych parametrów fizycznych sprężyny 

napinacza, które posłużą do kolejnego etapu projektowania układu 

napinającego pas zębaty. Wnioskiem płynącym z wykonanej pracy jest szereg 

aspektów potrzebnych do uwzględnienia w projekcie układu przeniesienia 

napędu pasem zębatym. 
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Właściwości mechaniczne wysokoporowatego mullitu  

Anna Chmielarz , achmielarz@stud.prz.edu.pl, Politechnika 

Rzeszowska, Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego, 

www.chemia.prz.edu.pl ; 

Marek Potoczek , potoczek@prz.edu.pl,  Politechnika Rzeszowska, 

Katedra Technologii i  Materiałoznawstwa Chemicznego, 

www.chemia.prz.edu.pl 

Formowanie z zawiesin ceramicznych daje możliwość otrzymania 

wyrobów o różnorodnej strukturze oraz skomplikowanych kształtach. 

Piankowe materiały ceramiczne stosowane są jako podłoża do katalizatorów, 

filtry do stopionych metali i gorących gazów, porowate biomateriały. Każde 

z tych zastosowań wymaga specyficznej mikrostruktury porowatych spieków, 

co można osiągnąć poprzez optymalizację procesów ich wytwarzania. 

W niniejszej pracy do wytworzenia porowatych materiałów z mullitu 

zastosowano metodę żelowania spienionej zawiesiny ceramicznej (ang. gel-

casting of foams). Metoda ta pozwala na wytworzenie ceramiki porowatej 

w postaci materiałów piankowych. Wytworzono pianki ceramiczne 

o porowatości całkowitej w zakresie 60-90%. Jako środek żelujący 

zastosowano przyjazny dla środowiska biopolimer – agarozę. Otrzymane 

pianki charakteryzowano pod względem rozmiarów makroporów i połączeń 

między makroporami, porowatości otwartej i wytrzymałości na ściskanie. Do 

określenia modułu Younga oraz Kirchoffa. wykorzystano metodę rezonansową. 

Politiouretanowe mikrokapsułki zawierające 

diizocyjanian jako system wzmacniający 

i pozwalający na efektywną samonaprawę 

kompozytów epoksydowych 

Tomasz Szmechtyk , tomaszszmechtyk@gmail.com; Instytut 

Technologii Polimerów i Barwników, Wydział Chemiczny, 

Politechnika Łódzka, http://www.p.lodz.pl/;  

Natalia Sienkiewicz,  natalia.sienkiewicz@p.lodz.pl;  Instytut 

Technologii Polimerów  

Mikrokapsułki zawierające substancję naprawczą, wprowadzone do 

matrycy polimerowej pozwalają na uzyskanie prostego i taniego materiału 

o zdolności do samonaprawy. Ich obecność pozwala wydłużyć czas 

użytkowania materiału poprzez naprawę mikropęknięć powstających 

w wyniku naprężeń. Mechanizm naprawy wygląda następująco: w wyniku 

propagacji mikropęknięć mikrokapsułki ulegną uszkodzeniu, pozwalając 

tym samym na uwolnienie ciekłej substancji naprawczej, która pod 
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wpływem wilgoci z powietrza utworzy wtórną sieć polimerową 

w przestrzeni mikropęknięcia. Celem naszych badań było otrzymanie 

nowych mikrokapsułek, które będą charakteryzować się parametrami 

optymalnymi dla ich zastosowania. Jako substancję naprawczą zastosowaliśmy 

więc diizocyjanian izoforonu (IPDI). Została ona uwięziona w procesie 

mikroenkapsulacji w politiouretanowej powłoce, której zadaniem jest 

izolacja chemiczna IPDI. Politiouretanowa powłoka została uzyskana 

w wyniku reakcji prepolimeru tiouretanowego z tiolem na granicy faz 

pomiędzy fazą wodną a zdyspergowaną w niej fazą olejową (zawierającą 

chlorobenzen i IPDI). Otrzymane mikrokapsułki zostały wprowadzone do 

żywicy epoksydowej, zdyspergowane, a całość utwardzono za pomocą 

trietylenotetraminy. Sporządzony w ten sposób kompozyt poddano 

badaniom mającym na celu zbadanie przebiegu samonaprawy i określenie 

jej efektywności. 

Porównanie możliwości obrabiarek do cięcia 

laserowego opartych o lasery CO2 oraz światłowodowe 

Piotr Löschner,  pleszner@op.pl; Politechnika Opolska, Wydział 

Mechaniczny, Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji.  

Krzysztof Jarosz , jarosz.krzysztof91@gmail.com; Politechnika 

Opolska, Wydział Mechaniczny,  Katedra Technologii Maszyn 

i Automatyzacji Produkcji  

Prezentowana praca ma na celu omówienie budowy i zasady działania 

laserów światłowodowych (Fiber) oraz CO2, obszarów i skali ich 

wykorzystania oraz wzajemne porównanie tych dwóch konkurencyjnych 

technologii do wycinania laserowego materiałów różnych gatunków 

i grubości. W pracy zawarte zostało tabelaryczne porównanie najważ-

niejszych parametrów technicznych i szczegółów konstrukcyjnych kilku 

obrabiarek różnych producentów, opartych zarówno na technologii laserów 

CO2 jak i Fiber. Omówione zostały również zalety oraz wady każdej 

z technologii. Porównania i oceny tych dwóch technologii dokonano 

względem szeregu kryteriów, takich jak przykładowo moc lasera, prędkość 

cięcia, maksymalna grubość ciętego materiału, zdolność cięcia materiałów 

refleksyjnych, a także interwały i koszta serwisowania obrabiarek. 

W końcowej części pracy zawarto podsumowanie zebranych informacji oraz 

sformułowano wnioski końcowe dotyczące przemysłowego zastosowania 

technologii laserowych CO2 oraz Fiber. W dalszych pracach badawczych 

planowane jest porównanie jakości powierzchni przecięcia oraz prędkości 

cięcia uzyskiwanych na obrabiarkach wyposażonych w lasery CO2 oraz 

światłowodowych. 
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Porównanie własności mechanicznych 

i technologicznych gipsowych mas formierskich 

Argentum i Plasticast 

Paulina Kordas,  pkordas@wip.pcz.pl; Katedra Odlewnictwa, Wydział 

Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Pol itechnika 

Częstochowska, www.pcz.pl  

W pracy przedstawiono porównanie wyników badań własności 

mechanicznych i technologicznych gipsowych mas formierskich, Argentum 

i Plasticast, przeznaczonych do wykonywania mikroodlewów metodą 

Vacummetal z modeli woskowych oraz z modeli z tworzyw sztucznych 

otrzymanych metodą przyrostową 3D. Oceniano twardość, wytrzymałość 

na ściskanie, rozciąganie i zginanie, oraz czas wiązania mas na próbkach po 

procesie wytapiania modeli i wypalania formy.  

Badania wytrzymałościowe przeprowadzono na próbkach o znormali-

zowanych kształtach. Pomiaru wytrzymałości kształtek laboratoryjnych 

dokonano na urządzeniu LRu-2e. Do pomiaru twardości masy formierskiej 

użyto kieszonkowego twardościomierza form typu C. Czas wiązania masy 

formierskiej przeprowadzony został z użyciem aparatu Vicat‟a.  

Stwierdzono, że masę Plasticast cechuje krótszy czas wiązania oraz 

niższe parametry mechaniczne (wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość 

na rozciąganie i wytrzymałość na zginanie) przy wyższej twardości 

w porównaniu do masy Argentum. 

Praktyczne zastosowania materiałów  

w stanie nadprzewodzącym 

Izabela Wrona , izabelawrona2107@op.pl; Instytut Fizyki,  Wydział 

Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika 

Częstochowska, www.pcz.pl; 

Artur Wójcik, awojcik14@wp.pl; Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii 

Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska, 

www.pcz.pl 

Celem pracy jest zaprezentowanie przeglądu współczesnych zastosowań 

materiałów w stanie nadprzewodzącym.  

Nadprzewodniki są substancjami, które poniżej pewnej temperatury, 

nazywanej temperaturą krytyczną, uzyskują szczególne właściwości, do których 

zaliczyć należy między innymi zerowy opór elektryczny. Ta wyjątkowa 

cecha pozwala konstruować przewody o doskonałych parametrach. Pierwszy 

raz nadprzewodniki zostały wykorzystane w rezonansie magnetycznym, jako 

magnesy nadprzewodzące, co pozwoliło zminimalizować straty wynikające 
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z nagrzewania się urządzeń podczas przepływu prądu o dużej mocy. Inną 

cechą charakterystyczną materiałów w stanie nadprzewodzącym jest 

wypychanie z ich wnętrza pola magnetycznego. Zjawisko to zostało 

wykorzystane np. do stworzenia lewitujących pociągów poruszających się bez 

tarcia z ogromnymi prędkościami. 

Ze względu na swoje unikatowe cechy nadprzewodniki znajdują liczne 

zastosowania od detekcji pól magnetycznych, magazynowania energii, 

układów przełączających czy obwodów mikrofalowych po urządzenia do 

przeprowadzania reakcji termojądrowych. 

Technologie pozwalające na wykorzystanie nadprzewodników są wciąż 

doskonalone, dlatego badania dotyczące nadprzewodnictwa mogą mieć istotny 

wpływ na rozwój nauki i techniki.  

W ramach pracy zostaną scharakteryzowane najważniejsze rozwiązania 

technologiczne, w których praktycznie wykorzystuje się występowanie stanu 

nadprzewodzącego. 

Proekologiczne rozwiązania  

w zespołach zabudowy miejskiej 

Patrycja Stasiak; patusias2@interia.pl; Politechnika Łódzka, Wydział 

Budownictwa, Architektury i Inżynieri i Środowiska; www.p.lodz.p l; 

Adam Krawiec; krawiecadam94@gmail.com; Politechnika Łódzka, 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; 

www.p.lodz.pl 

Celem opracowania projektu jest przedstawienie rozwiązań stosowanych 

w proekologicznych osiedlach, dzięki którym możemy ochronić środowisko 

przed nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych (m.in. gazu 

ziemnego, wody itp.). W pracy zamierzamy zaprezentować kilka przykładów 

owych rozwiązań, które pozwalają nam na rozpoczęcie dyskusji czy dane 

rozwiązania mogą być zastosowane także w Polsce Powołamy się m.in. na 

koncepcję miasta ekologicznego, cohousing oraz dzielnice bez samochodów. 

Przeprowadzona analiza pozwoliła nam dojść do wniosków, iż wymienione 

przez nas przykłady pozwalają na zmniejszenie zużycia energii, wody itp. 

Zaprezentowane metody często są nowinkami technologicznym, których 

wykonanie jest kosztowne. Na podstawie badań można przypuszczać, że 

w przyszłości miasta będą dążyć do tego, aby być bardziej ekologicznym, 

przyjaznym dla człowieka i środowiska miejscem. Tymczasem można 

zaobserwować, powstawanie mniejszych skupisk zabudowy starającej się 

odpowiadać na problemy związane z ekologią i kosztami utrzymania 

pojedynczych jednostek. 
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Projektowanie, tworzenie i konsumowanie API 

w stylu architektonicznym REST 

Marcin Kowalczyk , mkczyk@gmail.com, Koło Naukowe Informatyków 

Genbit, Instytut Inf ormatyki, Wydział Nauk Ścisłych  

Obecnie wiele aplikacji jest projektowanych w architekturze klient-serwer. 

Tworzona jest usługa sieciowa działająca na serwerze, udostępniająca interfejs 

programistyczny aplikacji (ang. API) oraz aplikacja kliencka działająca po 

stronie klienta np. w przeglądarce internetowej lub na smartfonie. W ostatnim 

czasie, coraz częściej jest używany styl architektoniczny REST 

(ang. Representational State Transfer), który koncentruje się na udostęp-

nianych danych.  

W pracy zostanie przedstawione, jak zaprojektować, stworzyć i wykorzystać 

przykładową usługę sieciową RESTful. Pokazane zostanie, jak powinny 

być konstruowane adresy URL do zasobów oraz jakie kody odpowiedzi 

HTTP powinny być wykorzystywane. Wymienione zostaną poziomy 

modelu dojrzałości Richardsona, którym powinna odpowiadać dobrze 

zaprojektowana usługa sieciowa RESTful. Za pomocą frameworka Spring 

w języku Java, zostanie utworzona usługa sieciowa. Zaś za pomocą 

frameworka AngularJS w języku JavaScript, napisany zostanie klient, który 

skonsumuje udostępnione API. Przedstawione zostaną dobre praktyki 

tworzenia oprogramowania w stylu architektonicznym REST oraz pracy 

z wymienionymi językami programowania i frameworkami. Wskazane 

będą najważniejsze fragmenty kodu i uzyskane efekty działania aplikacji. 

Protokół NMEA – wykorzystanie w praktyce 

Bartosz Talma ,  bartosz.tlm@gmail.com, Koło Naukowe Informatyków 

Genbit, Wydział Nauk Ścisłych, Uniwersytet Przyrodniczo -

Humanistyczny w Siedlcach, http://uph.edu.pl  

W prezentacji autor przedstawi pokrótce zarys praktycznego wykorzystania 

protokołu komunikacyjnego NMEA 0183, stosowanego do komunikacji 

pomiędzy urządzeniami nawigacji morskiej oraz w pracach satelitów GPS. 

To właśnie na przykładzie globalnego systemu pozycjonowania 

przedstawiony będzie przykładowy odbiór danych z satelitów, przetworzenie 

ramki NMEA oraz prezentacja wyników zrozumiałych dla człowieka.  

Wykorzystany do tego będzie odbiornik GPS, mikrokontroler 

ATmega328P-PU wraz z oprogramowaniem napisanym przez autora 

w oparciu o bibliotekę TinyGPS przeznaczoną do współpracy z urządzeniami 

komunikującymi się za pomocą protokołu NMEA. 
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W wystąpieniu omówiony zostanie standard NMEA, jego specyfikacja oraz 

format ramki, budowa urządzenia rejestrującego pozycję GPS (opartego na 

niedrogich komponentach, do samodzielnej budowy w domu lub warsztacie) 

oraz program odszyfrowujący dane z ramki NMEA oraz formatujący je do 

postaci zrozumiałej przez człowieka (oraz wariant z danymi przystosowanymi 

do dalszej współpracy z innym oprogramowaniem komputerowym, np. ze 

stronami gromadzącymi dane o lokalizacji GPS). 

Zaprezentowane rozwiązanie jest w całości oparte o wolną technologię, 

dostępną dla każdego za nieduże pieniądze. Autor postara się przekazać 

informacje wystarczające na tyle, by każda osoba bez specjalistycznej wiedzy 

z zakresu urządzeń elektronicznych i programowania mikrokontrolerów 

mogła, po uprzednim zgłębieniu odpowiednich źródeł, samodzielnie wykonać 

wyżej przedstawiony projekt. 

Przegląd metod i technik kontroli jakości 

wielowarstwowych ceramicznych form odlewniczych 

w procesie precyzyjnego odlewania krytycznych 

części silników odrzutowych 

Michał Kwiatkowski , mkwiat@agh.edu.pl; Wydział Metali 

Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica 

w Krakowie,  www.agh.edu.pl;  

Rafał Cygan , rafal.cygan@pwrze.utc.com; Pratt & Whitney Rzes zów 

S.A., http://www.pwrze.com; 

Jakub Nowak; nowakj@kul.lublin.pl; Wydział Zamiejscowy Prawa 

i  Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli - Instytut Inżynierii 

Środowiska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, http://www.kul.pl;  

Krzysztof Żaba , krzyzaba@agh.edu.pl; Wydział metali Nieżelaznych, 

Akademia Górniczo -Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,  

www.agh.edu.pl 

W referacie przedstawiono przegląd narzędzi i technik kontroli jakści 

wielowarstwowej ceramicznych form odlewniczych, wykorzystywanych w 

procesach precyzyjnego odlewania krytycznych części silników lotniczych 

metodą traconego wosku. Zaprezentowano techniki, które są powszechnie 

stosowane oraz sposoby zupełnie nowe, opracowane przez autorów. Opisano 

procedury projektowania wielowarstwowych ceramicznych form odlewniczych 

oraz wpływ stanu formy na jakość wyrobu końcowego w postaci łopatki 

turbiny silnika odrzutowego. Stan formy (jej jakość) jest definiowany poprzez 

rozkład grubości ścianki – pośrednio jej wagę, a także obecność wad 

wewnętrznych typu nieciągłości i pęknięcia oraz dystrybucję porów.  
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W ramach prac stworzono unikalną w skali światowej metodę 

wyznaczania rozkładu grubości ścianki formy z wykorzystaniem technik 

skanowania 3D. Następnymi z wykorzystywanych metod są techniki 

termowizji, które pozwoliła na wykrycie pęknięć i nieciągłości. Kolejnym 

z narzędzi zastosowanych do badań formy jest tomografia komputerowa  

– technika ta służy do kalibracji metod skanowania 3D i termowizji oraz 

opracowywania wzorców jakości. W/w techniki zweryfikowano w próbach 

technologicznych, zrealizowanych w warunkach przemysłowych. 

Rola badań interdyscyplinarnych 

dla zaawansowanych symulatorów 

kabinowych pojazdów drogowych 

Bartosz Orszulak , bartosz.w.orszulak@doctorate.put.poznan.pl; 

Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu,  

Instytut Silników Spalinowych i  Transportu; 60-965 Poznań, 

ul. Piotrowo 3 

Nowoczesne i innowacyjne pomysły badawcze wymagają coraz częściej 

od badacza z danej konkretnej dyscypliny naukowej zasięgania wiedzy 

z zupełnie innych nauk poprzez douczenie lub coraz popularniejsze 

tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Celem takiego działa w wielu 

przypadkach jest lepsze zrozumienia np. zjawisk fizycznych, czy zachowań 

ludzkich. Szczególnym takim przypadkiem są badania antropotechniczne 

wykorzystujące zaawansowane symulatory do symulacji środków 

transportów. Bardzo częstymi głównym zadaniem jest opracowanie coraz 

wierniejszego symulatora względem rzeczywistości, weryfikacja wiedzy 

oraz doświadczenia badanej osoby, ale też opracowywanie lepszej relacji 

pomiędzy człowiekiem a maszyną. Najistotniejszymi przyczynami coraz to 

szybszego rozwoju technologii symulatorowej jest ciągłe zwiększania 

bezpieczeństwa w transporcie, lepsza nauka i weryfikacja kursantów oraz 

redukcja kosztów w relacji do podobnych działań w rzeczywistości. 

W niniejszym artykule zawarto informacje na temat niektórych 

realizowanych interdyscyplinarnych niektórych prac badawczych związanych 

z symulatora drogowego AS1200-6 firmy AutoSim na Politechnice 

Poznańskiej w Instytucie Silników Spalinowych i Transportu. Zostanie 

przedstawiona argumentacja dlaczego tego typu badania mają szczególne 

znaczenie naukowe i jakie związane są z tym przykładowe zalety oraz 

problemy. 
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Sieciowanie mieszanin elastomerowych 

Angelika Michalska , michalska.angelika@gmail.com,  

Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Instytut Inżynierii 

Materiałowej  

W pracy zbadano właściwości mieszanin kauczuków chloroprenowego 

i butadienowo-styrenowego sieciowanych w obecności SnO w temperaturze 

160 oC. Opisano również wpływ rodzaju i ilości napełniacza na właściwości 

mieszaniny CR/SBR/SnO. Wykonano badania kinetyki sieciowania, 

pęcznienia równowagowego, ekstrakcję mieszanek kauczukowych i wulka-

nizatów oraz szereg analiz mających scharakteryzować właściwości 

wytwarzanych mieszanin. Wpływ napełniaczy na właściwości wulkanizatów 

oceniony został na podstawie oznaczeń właściwości mechanicznych, 

odporności na starzenie termooksydacyjne, stopnia usieciowania, a także 

odporności na palenie.  

Stwierdzono, że kolejność dodawania składników mieszaniny 

SBR/CR/SnO wpływa na właściwości wytrzymałościowe wulkanizatów. 

Dodanie napełniaczy do mieszaniny wpływa na poprawę właściwości 

mechanicznych, z kolei obniża ich odporność na starzenie. Ponadto 

wulkanizaty z udziałem napełniaczy wykazały większą zmianę masy 

podczas ekstrakcji niż te nieposiadające ich, co świadczy o wymywalności 

frakcji przez rozpuszczalnik. Wytworzone wyroby gumowe są materiałami 

trudnopalnymi. 

Szacowanie prędkości pojazdu  

na podstawie śladów hamowania 

Andrzej Graczyk , andrzej.graczyk@biegli.com; Katedra Pojazdów 

i  Podstaw Budowy Maszyn; Politechnika Łódzka, http://www.p.lodz.pl 

W trakcie wypadku pojazdy pozostawiają ślady, dzięki którym możliwe 

jest ustalenie dynamiki pojazdu oraz przebiegu i przyczyny wystąpienia 

zdarzenia drogowego. Prawidłowe rozpoznanie, zabezpieczenie i ustalenie 

rodzaju śladów pozostawionych przez pojazd oraz możliwość ustalenia 

intensyfikacji zjawiska fizycznego występującego w trakcie powstawania 

śladów jest niezbędna do oszacowania dynamiki pojazdu oraz możliwości 

przeprowadzenia rekonstrukcji zdarzenia drogowego.  

Celem badań jest opracowanie metodyki ujawniania i ustalania rodzaju 

śladów (sensorycznie nie rozpoznawalnych) pozostawianych na miejscu 

zdarzenia drogowego przez ogumione koła pojazdów – wyposażonych 

w układy ABS, ASR czy ESP. Ślady te dają możliwość oszacowania 

prędkości pojazdu w kolejnych etapach wypadku oraz możliwość 
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odtworzenia przebiegu zdarzenia drogowego. Jest to niezbędne dla 

prawidłowej oceny materiału dowodowego przez organów procesowe, 

które ustalają sprawstwo za zaistniałe zdarzenie drogowe. 

W pracy poddano analizie wybrane rodzaje nawierzchni bitumicznych 

z zabezpieczonymi śladami współpracy ogumienia pojazdu. Ustalono skład 

chemiczny badanych powierzchni oraz wykonano badania odbicia fali 

elektromagnetycznej od przygotowanych próbek. 

Środowisko programowe  

do wizualizacji algorytmów grafowych 

Kamil Banach , kamil.banach@student.wat.edu.pl; Instytut Systemów 

Informatycznych, Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia 

Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, www.wat.edu.pl  

Celem wystąpienia jest przedstawienie efektów pracy nad środowiskiem 

programowym umożliwiających interaktywną wizualizacje efektów działania 

algorytmów grafowych. Analiza grafów i sieci oraz ich wizualizacja jest 

bardzo istotna w wielu dziedzinach. Coraz więcej problemów rozwiązywanych 

jest z jej wykorzystaniem, co generuje zapotrzebowanie na oprogramowanie, 

które wspomagałoby ten proces. Niestety obecnie istniejące rozwiązania są 

trudno dostępne oraz wymagają specjalistycznej wiedzy. Z tego też względu 

zostało zbudowane łatwe w obsłudze środowisko dostępne przez przeglądarkę 

internetową. Podczas wystąpienia zademonstrowane zostaną podstawowe 

funkcjonalności środowiska, w tym między innymi tworzenie i modyfikacja 

grafu, wprowadzanie algorytmu, a także wykonywanie algorytmu w trybie 

ciągłym oraz krokowym. Ponadto zostanie opisana technologia w jakiej została 

zbudowana aplikacja oraz jej architektura. Wystąpienie zostanie zakończone 

przedstawieniem możliwości wykorzystania środowiska w pracy dydaktycznej 

i naukowej, a także plan jego rozwoju. 

Urządzenie do pomiaru czasowych zmian potencjału 

mięśnia sercowego – EKG 

Sylwia Stiler , stiler.sylwia@wp.pl; Studenckie Koło Naukowe 

Inżynierii Biomedycznej - InBio, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 

www.us.edu.pl; 

Szymon Wyszyński , szym.wysz@wp.pl; Studium Doktoranckie 

Wydziału Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w 

Katowicach, www.sum.edu.pl;  

Konrad Tatar,  konradtatar@interia.pl ;  Centrum Rehabilitacji Fizjo -

Wysz; www.f izjo-wysz.pl; 
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Joanna Piotrkowicz , joanna.piotrkowicz@gmail.com ; Studium 

Doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach, www.sum.edu.pl;  

Piotr Federowicz , p.federowicz1990@gmail.com ; Studium 

Doktoranckie Wydziału Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medycz ny 

w Katowicach, www.sum.edu.pl  

Serce kurczy się pod wpływem bodźców elektrycznych, które powstają 

w specjalnych komórkach układu przewodzącego serca i rozprzestrzeniają 

się na mięśnie przedsionków i komór. Elektrokardiogram nazywany EKG 

jest to zarejestrowana elektryczna aktywność serca przy pomocy elektrod 

podłączonych do kończyn i do skóry klatki piersiowej na odpowiedniej 

wysokości. W pracy badawczej wykonane zostało urządzenie do pomiarów 

sygnałów bioelektrycznych serca – EKG. EKG nie jest niezawodnym 

kryterium rozpoznania choroby, ale daje możliwość monitorowania pracy 

serca i szybkie zaobserwowanie wszelkich nieprawidłowości. Urządzenie 

wykonane zostało z użyciem platformy programistycznej Arduino Mini 

oraz modułu do pomiaru sygnałów bioelektrycznych mięśnia sercowego. 

Poszczególne elementy zlutowano, a całość zamontowano na płytce 

stykowej. Autorzy widzą szerokie zastosowanie dla wykonanego 

urządzenia, umożliwia ono pomiar sygnału bioelektrycznego mięśnia 

sercowego bez wychodzenia z domu, co może pozwolić na szybkie 

zaobserwowanie niepokojących zmian w tym sygnale i wezwanie fachowej 

pomocy. 

Wczesne stadia rekrystalizacji polikrystalicznego 

Ni po procesie wyciskania hydrostatycznego 

Milena Koralnik , milena.koralnik@inmat.pw.edu.pl; Zakład 

Projektowania Materiałów, Wydział Inżynierii Materiałowej,  

Politechnika Warszawska, www.inmat.pw.edu.pl;  

Dorota Jakubowska , d.jakubowska@inmat.pw.edu.pl; Zakład 

Projektowania Materiałów, Wydział Inżynierii Materiałowej,  

Politechnika Warszawska, www.inmat.pw.edu.pl;  

Bogusława Adamczyk-Cieślak , badamczyk@inmat.pw.edu.pl; Zakład 

Projektowania Materiałów, Wydział Inżynierii Materiałowej,  

Politechnika Warszawska, www.inmat.pw.edu.pl; 

Mariusz Kulczyk ,  mariusz.kulczyk@unipress.waw.pl; Instytut 

Wysokich Ciśnień Państwowej Akademii Nauk;  

Jarosław Mizera , jmizera@inmat.pw.edu.pl; Zakład Projektowania 

Materiałów, Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika 

Warszawska, www.inmat.pw.edu.pl  
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Celem pracy była analiza wczesnych stadiów rekrystalizacji polikrysta-

licznego niklu po procesie wyciskania hydrostatycznego (HE). Badania 

przeprowadzono na przekroju poprzecznym pręta po procesie wyciskania 

ze średnicy początkowej Ф 9 mm, następnie Ф 7 mm do końcowej średnicy 

Ф 5 mm. Proces wyciskania hydrostatycznego pozwolił na uzyskanie 

odkształcenia na poziomie ε≈1,2 w analizowanym materiale. Następnie 

materiał został wyżarzony w temperaturze 640 °C (ok. 0,4TT) w czasie 25, 

30 oraz 60 sekund. W celu analizy mikrostruktury wykonano obserwacje 

przy użyciu transmisyjnego mikroskopu elektronowego (TEM) w stanie po 

odkształceniu oraz po wyżarzaniu. Przeprowadzone obserwacje wykazały 

występowanie pierwszych zrekrystalizowanych ziaren po wyżarzaniu 

w czasie 60 sekund. W celu dokładniejszej analizy przeprowadzono 

badania metodą elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD) dla próbki po 

odkształceniu oraz stanu gdzie odnotowano wczesne stadia rekrystalizacji. 

Przeprowadzone eksperymenty ujawniły zmiany jakie zachodzą na poziomie 

mikrostrukturalnym w polikrystalicznym materie po procesie wyciskania 

jaki i po działaniu temperatury. Jednocześnie przedstawiono ewolucję 

tekstury lokalnej mierzonej metodą EBSD dla materiału poddanego 

działaniu temperatury 640°C przez 60 s. Przedstawione badania mają 

charakter badań podstawowych. 

Właściwości i zastosowanie High Strength 

Metallurgical Graphene 

Angelika Michalska , michalska.angelika@gmail.com, Instytut 

Inżynierii Materiałowej,  Wydział Mechaniczny, Politechnika Łódzka  

Coraz częściej napotkać można coraz to nowsze metody wytwarzania. 

W niniejszej pracy przedstawiono charakterystykę grafenu uzyskanego 

z fazy ciekłej na stopie Cu-Ni. Źródłem węgla była mieszanina acetylenu, 

etylenu i wodoru. Opisano właściwości metalurgiczne, scharakteryzowano 

metodę wytwarzania grafenu na ciekłej matrycy metalowej. Dla porównania 

zbadano właściwości grafenu wytwarzanego metodą chemicznego osadzania 

z fazy gazowej (CVD).  

Przy pomocy skaningowego mikroskopu elektronowego wykonano zdjęcia 

mikroskopowe i na ich podstawie omówiono mechanizm powstawania grafenu 

i morfologie. Charakterystyczne piki grafenowe uzyskano dzięki Spektroskopii 

Ramana. Charakterystyka zmiany oporu elektrycznego w funkcji wydłużenia 

wykonana została dla grafenu umieszonego na podłożu polietylenowym. 

Transfer na dane podłoże wykonano przy użyciu standardowej procedury 

z wykorzystaniem polimetakrylanu metylu. Na podstawie otrzymanych 

wyników, można stwierdzić, że metalurgiczny grafen wykazuje prawie 

czterokrotny wzrost wydłużenia bez utraty przewodności elektrycznej 
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w porównaniu z grafenem CVD. Ponadto w teście próby zmęczeniowej grafen 

metalurgiczny wykazał się 100 % większą wartością wydłużenia względnego 

do utraty przewodnictwa. 

Wpływ obróbki cieplnej na mikrostrukturę 

stali narzędziowej do pracy na zimno 

w gatunku X153CrMoV12 

Andrzej Maruszczyk , amaruszczyk@gmail.com; Koło Naukowe 

Metaloznawców, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii 

Materiałów 

W dzisiejszych czasach do produkcji narzędzi stosuje się wiele różnych 

materiałów narzędziowych, m.in. węgliki spiekane, ceramikę narzędziową, 

cermetale, jednak nadal najszerzej stosowanymi materiałami na narzędzia 

od dziesiątek lat pozostają stale narzędziowe. Dzielą się one na kilka grup 

ze względu na skład chemiczny oraz zastosowanie na potencjalne grupy 

narzędzi.  

W pracy scharakteryzowano podstawowe grupy materiałów stoso-

wanych do produkcji narzędzi, ze szczególnym uwzględnieniem stali 

narzędziowych. Ponadto, w pracy szczegółowo omówiona została techno-

logia obróbki cieplnej poszczególnych grup stali narzędziowych. 

W części badawczej pracy porównano mikrostrukturę stali narzędziowej do 

pracy na zimno w gatunku X153CrMoV12 w stanie wyjściowym oraz po 

obróbce cieplnej, polegającej na hartowaniu oraz odpuszczaniu w różnych 

wariantach temperaturowych. Analiza mikrostruktur stali X153CrMoV12 po 

poszczególnych operacjach wykazała różnice strukturalne (m.in. ilość 

węglików wtórnych) mogące się przełożyć na własności eksploatacyjne 

narzędzi wykonanych z obrabianych w ten sposób cieplnie stali. Dywagacja 

nad mikrostrukturami została przeprowadzona pod kątem aplikacji stali 

X153CrMoV12 po danej operacji obróbki cieplnej.  

Dalszym kierunkiem badań w kolejnych publikacjach będzie określenie 

własności tribologicznych stali X153CrMoV12. 

Wpływ obróbki cieplnej na właściwości stopów 
kobaltu w zastosowaniu biomedycznym 

Daniel Łukasik , daniel.lukasik10@gmail.com; Politechnika  Lubelska, 
Wydział Mechaniczny;  

Wojciech Kępa , wojciech.kepaa@gmail.com; Koło Naukowe 
Technologii Materiałów, Politechnika Lubelska  

Celem badań było scharakteryzowanie doświadczalnych stopów kobaltu, 
przeznaczonych do zastosowań biomedycznych, poddanych obróbce 
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cieplnej. Procesy obróbki cieplnej , w celu możliwości dokładniejszego 
porównania zmian właściwości stopów po ich wykonaniu, były mody-
fikowane na podstawie badań przeprowadzonych przez innych autorów. 
Przedmiotem badań były dwa doświadczalne stopy na osnowie kobaltu 
które podczas przeprowadzania kolejnych etapów badań okazały się, 
materiałami modyfikowanymi (doświadczalnymi) na bazie znormali-
zowanego stopu Co-Ni-Cr-Mo. Zakres badań, który obejmował wybrane 
stopy wyglądał następująco: zabiegi obróbki cieplnej, pomiar twardości, 
analiza składu chemicznego, badania tribologiczne, pomiary profilo-
metryczne, analiza SEM. Zakres badań pozwolił określić jaki wpływ ma 
modyfikowana, wybrana obróbka cieplna na wybrane doświadczalne stopy 
na osnowie kobaltu. Przeprowadzone analizy pozwoliły określić i sprawdzić 
na jakie procesy zużywania są narażone analizowane materiały. 

Wpływ prędkości przepływu niezakłóconego 
na zależność współczynników aerodynamicznych 

w funkcji kąta natarcia kadłuba wiatrakowca 

Zbigniew Czyż , z.czyz@pollub.pl, Katedra Termodynamiki, Mechaniki 
Płynów i Napędów Lotniczych, Wydział Mec haniczny, Politechnika 
Lubelska 

W pracy przedstawiono wyniki badań opływu modelu wiatrakowca 
wykonanego w skali 1:8. Model zastosowany podczas badań został 
wykonany przy użyciu technologii szybkiego prototypowania na drukarce 
3D. Badania przeprowadzono w tunelu małych prędkości T-1 (średnica 
przestrzeni pomiarowej 1.5 m) Instytutu Lotnictwa w Warszawie przy 
wykorzystaniu sześcioskładowej wewnętrznej wagi aerodynamicznej 
WDP1. Tunel aerodynamiczny T-1 jest tunelem małych prędkości ciągłego 
działania o otwartej przestrzeni pomiarowej. Maksymalna prędkość 
powietrza w tym tunelu wynosi 40 m/s, a minimalna 15 m/s. Badany model 
kadłuba wiatrakowca zamocowany był w przestrzeni pomiarowej na 
wysięgniku oddolnym, co pozwoliło na zachowanie części ogonowej 
modelu w niezmienionej geometrii. Zakres prac obejmował szereg 
wybranych prędkości przepływu niezakłóconego tj. V=20, 30 i 40 m/s , co 
odpowiada liczbom Reynolds‟a (odniesionym do 1 m) Re = 1.31*106, 
1.96*106, 2.62*106 , oraz dla kątów natarcia z zakresu -15°≤ α ≤ 20°. Na 
podstawie przeprowadzonych badań wyznaczono podstawowe 
charakterystyki aerodynamiczne oraz zaobserwowano wpływ prędkości 
przepływu niezakłóconego na zależność współczynników aerodynamicznych 
w funkcji kąta natarcia kadłuba wiatrakowca. 
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Wpływ wstępnego azotowania na profil węgla w  stali 
16MnCr5 po procesie nawęglania niskociśnieniowego 

ze wstępnym azotowaniem PreNitLPC® 

Paulina Kowalczyk , paulina_kowalczyk@outlook.com, Zakład 
Inżynierii Powierzchni i Obróbki Cieplnej, Instytut Inżynierii 
Materiałowej,  Politechnika Łódzka 

Etap wstępnego azotowania podczas procesu PreNitLPC® odgrywa 
kluczową rolę w ograniczeniu rozrostu ziarna. Dostarczany do stali azot 
wpływa między innymi na grubość warstwy nawęglonej a także ilość 
wprowadzonego węgla do stali. Nawęglanie próżniowe, tak jak 
PreNitLPC®, wykazuje konieczność podziału procesu na następujące po 
sobie fazy nasycania oraz dyfuzji, umożliwiające pełne wykorzystanie 
potencjału węglowego, który przekracza graniczą rozpuszczalność węgla 
wstali. Transport węgla zachodzi podczas obu procesów drogą dyfuzji 
reaktywnej. PreNitLPC®, w odróżnieniu od nawęglania próżniowego, 
charakteryzuje się fazą dozowania amoniaku w przedziale temperaturowym 
400-700°C podczas wstępnego grzania wsadu. Na tym etapie wydzielają 
się drobne azotki oraz węglikoazotki ograniczające rozrost ziarna austenitu. 
Dodatkowo faza austenityczna wzbogacana jest azotem, który w znaczny 
sposób ułatwia dyfuzyjny transport węgla. Wynika z tego istotny wpływ 
wstępnego azotowania na uzyskane parametry warstwy tj. grubość, ilość 
wprowadzonego węgla, stężenie węgla na powierzchni oraz na sam proces 
dyfuzji reaktywnej. W pracy skupiono się na metodyce wyznaczenia 
profilu węgla przy pomocy spektrometrii GDO-ES, po procesie próż-
niowego nawęglania oraz PreNitLPC® z uwzględnieniem czynników 
mogących wpłynąć na jakość uzyskanych wyników. Przedstawione wyniki 
opierają się na porównaniu i analizie otrzymanych gradientów stężenia 
węgla ze skupieniem szczególnej uwagi na kinetyce obu procesów. 

Wpływ zmiany stylu życia mieszkańców 
na przekształcanie się miasta 

Olga Skoczylas,  o.skoczylas@pollub.pl; Samodzielna Pracownia 
Architektoniczna, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika 
Lubelska, www.wbia.pollub.pl  

W artykule przedstawione zostały problemy miasta i jego mieszkańców 
związane ze zmianami sposobu życia. Na początku wybrano zmiany szczególnie 
wpływające na styl życia ludzi i określono ich wpływ na otoczenie, 
jednocześnie identyfikując związane z tym problemy miasta. Następnie 
przytoczono przykłady rozwiązań takich problemów. Podano rozwiązania 
oddolne, spontaniczne i planowane, polskie i zagraniczne. Artykuł dotyka 
również problemu niby-kontrolowanego rozlewania się miasta, będąc 
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jednocześnie zachętą do powstrzymania lub ograniczenia tego negatywnego 
zjawiska przez komplek-sowe, przemyślane przekształcenia istniejących 
osiedli prefabrykowanych. Zwłaszcza, że takie osiedla są nieodłączną 
częścią polskich miast i w najbliższym czasie nie ma perspektyw, by to się 
zmieniło. Bagatelizowanie tego elementu miasta i spychanie go 
w działaniach planistów, urbanistów, architektów i naukowców na margi-
nes może doprowadzić do rozpoczęcia procesu podziału społecznego, który 
jest bardzo trudny do zatrzymania. Artykuł pomaga znaleźć złoty środek 
między różnymi, często sprzecznymi potrzebami mieszkańców osiedli 
i miast. 

Współczesne kierunki rozwoju systemów 
inteligentnego wytwarzania – Smart Manufacturing 

Jakub Pizoń , jakub.pizon@pollub.edu.pl, Katedra Organizacji 
Przedsiebiorstwa, Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska, 
www.pollub.pl 

Artykuł przedstawia dyskusję na temat trendów rozwoju systemów 
w modelu inteligentnego wytwarzania (ang. Smart Manufacturing). Wskazane 
zostały realne obszary w jakich te systemy są rozwijane, gdzie znajdują 
zastosowania oraz jakie kluczowe działania są podejmowane w celu 
dookreślenia trendu inteligentnego wytwarzania, a także jego popularyzacji 
wśród przedsiębiorstw. 

Zidentyfikowano i przedstawiono pięć kluczowych obszarów rozwoju 
systemów. Obszary te dotyczą metod i protokołów wymiany danych, 
sposobów mierzenia jakości, interoperacyjności, zagadnień modelowania 
systemów inteligentnego wytwarzania, analizy i designu, standardów 
wymiany i interoperacyjności przekazywanych danych.  

Wskazane obszary rozwoju posiadają perspektywę rozwoju i wymagają 
dalszych badań przede wszystkim w perspektywie rozwoju technologii 
opartych o założenia Smart Manufacturing. Tym samym artykuł stanowi 
podsumowanie współcześnie kluczowych aspektów rozwoju przyszłych 
technologii zgodnych z ideą i założeniami Smart Manufaturing. 

Wykorzystanie rezonansu magnetycznego 
w diagnostyce wybranych chorób ośrodkowego 

układu nerwowego 

Anna Woźniak ,  plociennicka@op.pl, Instytut Fizyki, Politechnika 
Częstochowska; 

Marcin Jarosik , jarosikmw@wip.pcz.pl, Instytut Fizyki, Politechnika 
Częstochowska  
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Celem pracy jest zaprezentowanie podstaw fizycznych oraz możliwości 
obrazowania przy użyciu rezonansu magnetycznego jako metody 
diagnostycznej wybranych chorób ośrodkowego układu nerwowego. 

Rezonans magnetyczny jest stosunkowo nową metodą diagnostyczną, 
posiadającą znacznie lepsze możliwości diagnostyczne niż tomografia 
komputerowa, przy zachowaniu dużo mniejszej liczby skutków ubocznych. 
Bardzo często stosowany jest w rozpoznaniu chorób o podłożu neurolo-
gicznym, których przyczyny tkwią w dysfunkcjach tak złożonych struktur 
jak ośrodkowy układ nerwowy. Istnieje bardzo duża liczba chorób, które 
w badaniu rezonansem magnetycznym uwidaczniają się w różny sposób, 
w zależności od sekwencji obrazowania. Praca stanowi przegląd 
wybranych schorzeń ośrodkowego układu nerwowego, które diagnozuje się 
przy użyciu rezonansu magnetycznego, wraz z omówieniem ich charak-
terystycznych cech uwidaczniających się na uzyskanych obrazach. 
Szczegółowo omówiono choroby metaboliczne, zwyrodnieniowe oraz 
w stwardnienie rozsiane. 

Wykorzystanie wysokosprawnej chromatografii 
cieczowej w identyfikacji poliprenoli pozyskiwanych 

z odpadowych produktów leśnych 

Agnieszka Półtorak , a.poltorak@doktoranci.pb.edu.pl, Wydział 
Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka  

Wysokosprawna chromatografia cieczowa (ang. High Performance Liquid 
Chromatography) uważana jest za technikę preparatywną oraz analityczną, 
służącą identyfikacji związków chemicznych występujących w analizowanej 
substancji, a także do wszelkich analiz ich czystości oraz metod oczyszczania. 
Pomiędzy związkami chemicznymi dochodzi wówczas do oddziaływania 
między cząsteczkami, które są składnikiem analizowanej próbki, a wypeł-
nieniem kolumny. W efekcie skutkiem tych oddziaływań jest rozdział 
cząsteczek. Jako materiał do badań wykorzystane zostały odpadowe 
produkty leśne. Po wszelkich pracach związanych z wycinką drzew, 
niezbędne jest zagospodarowanie pozostałości zrębowych. Oprócz 
wykorzystania ich jako materiał opałowy, co było ich głównym 
przeznaczeniem, co raz częściej ekstrahuje się je oraz wykorzystuje jako 
cenny składnik wieku gałęzi przemysłu. Aby mogło do tego dojść, należy 
odpowiednio przygotować materiał i poddać obróbce, a następnie użyć 
technik chromatograficznych. W pracy poddano dokładnej analizie metodę 
HPLC oraz przedstawiono przykład wykorzystania cetyny sosnowej w celu 
pozyskiwania jednego ze związków z grupy lipidów, jakim są poliprenole. 
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Wysokowytrzymałe stopy aluminium serii 7xxx 
kształtowane dodatkami stopowymi 

Zofia Kwak (doktorantka), kwakzosia@gmail.com; Katedra Tworzyw 
Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych, 
Akademia Górniczo -Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krako wie, 
www.odlewnictwo.agh.edu.pl  

Obecnie obserwuje się nieustanny rozwój inżynierii stopów aluminium 
w wielu dziedzinach techniki. Wynika to m.in.: z lepszego zrozumienia 
mechanizmów umocnienia tych stopów, a także z roli mikrododatków. 
Wpływ ma na to również ciągłe doskonalenie rafinacji i modyfikacji. 
Jednak zasadniczo to właśnie mikrododatki w tych stopach stanowią o ich 
atrakcyjności i wciąż rosnącym zainteresowaniu. Wpływają one w istotny 
sposób na kinetykę przemian fazowych, makro-, mikrostrukturę, kształtując 
tym samym finalne efekty obserwowane na właściwościach. Stopy 
aluminium charakteryzują się wysoką odpornością na korozję, lekkością 
i wysoką wytrzymałością, co więcej obecność Zr i Sc dodatkowo 
zwiększają ich wytrzymałość i poprawiają odporność na pękanie. 

W ramach pracy pokazano kontynuację badań nad charakterystyką 
zmienności podstawowych właściwości w zależności od składu 
chemicznego. Wykonano badania: średniej wielkości ziarna, twardości, 
wytrzymałości na rozciąganie, granicy plastyczności i wydłużenia stopów 
aluminium oraz prowadząc analizę makrostruktury i mikrostruktury. 

Uwagę skupiono przede wszystkim na ocenie jakości wlewków 
wykonanych zgodnie z normą PN-EN 573-3:2013. Obserwacje prowadzono 
na wlewkach otrzymanych na drodze odlewania półciągłego, w stanie przed 
i po homogenizacji. Skład chemiczny analizowanych wlewków mieści się 
w granicach ujętych normą. Badania przeprowadzono w Centrum Badawczo-
Rozwojowym Grupy KĘTY oraz w LaBaSt WO na AGH w Krakowie. 

Zastosowanie staropolskiej rejestracji metrykalnej 
zgonów w badaniach geotechnicznych 

podziemi kościelnych 

Dominik Szulc, rocznik.ltg@interia.pl,  Polska Akademia Nauk, 
Wydział I Nauk Humanistycznych i Spo łecznych, Instytut Historii 
im. Tadeusza Manteuffla,  Zakład Badań Źródłoznawczych 
i  Edytorstwa 

Wystąpienie dotyczyć będzie możliwości wykorzystania staropolskiej 
rejestracji metrykalnej zgonów w badaniach geotechnicznych podziemi 
kościelnych w Polsce. Pod pojęciem staropolskiej rejestracji metrykalnej 
rozumiane są wpisy dotyczące zgonów jakie głównie XVIII w. umieszczano 
w księgach metrykalnych. Wśród nich znajdowały się także takie, które 
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informują nas o lokalizacji pod posadzką kościołów krypt oraz imion i dat 
śmierci pogrzebanych w nich zmarłych. Z kolei badania geotechniczne 
realizowane sa przez geotechników przy pomocy georadaru wyposażonego 
w komputer oraz antenę. Badanie takie w przypadku zabytkowych 
kościołów przeprowadza się zazwyczaj albo na potrzeby planowanych 
badan archeologicznych, albo celem stwierdzenia w jakim stanie znajdują 
się obecnie fundamenty budynku i jaki jest stan wód podziemnych. 
Porównując wyniki kwerendy w księgach metrykalnych z uzyskanymi 
w efekcie pomiarów georadarowych obrazów falogramowych jesteśmy 
w stanie lepiej, aniżeli bez udziału historyka-genealoga, ocenić jaki charakter 
mają widoczne na falogramie pustki, a jeśli sa one kryptami w jakich latach 
były użytkowane i dla jakiej grupy społecznej (stanu) były zarezerwowane. 

Związek pomiędzy wartością przerwy energetycznej 
a wartością temperatury pseudoszczeliny 

w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych 
o symetrii typu D 

Anna Magdalena Duda , aduda@wip.pcz.pl, Wydział Inżynierii 
Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska, 
www.pcz.pl; 

Malwina Sowińska ,  :malwinasowinska@onet.pl, Wydział Inżynierii 
Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska, 
www.pcz.pl 

W pracy przeanalizowano wpływ różnych czynników (gęstość dziur, 
nieporządek między- i wewnątrzpłaszczyznowy, masa izotopowa tlenu) na 
wartość przerwy energetycznej na powierzchni Fermiego (2Δ(0)) na 
przykładzie nadprzewodników Y1-xCaxBa2(Cu1-yZny)307-δ (YCBCZO) 
oraz La1.96-xSrxHo0.04CuO4 (LSHCO). Podstawowym celem badań było 
określenie związku pomiędzy przerwą energetyczną a temperaturą krytyczną 
(TC) i temperaturą pseudoszczeliny (T*). Uzyskane wyniki umożliwiły 
wyznaczenie wartości bezwymiarowych stosunków 2Δ(0)/kBTC (RΔ) oraz 
2Δ(0)/kBTC* (RΔ*) .Stwierdzono, że przerwa energetyczna jest ściśle 
skorelowana z temperaturą pseudoszczeliny niezależnie od rodzaju badanego 
materiału. Nie zauważano natomiast związku pomiędzy 2Δ(0) a wartością 
temperatury krytycznej, która w miedzianach determinuje jedynie zakres 
występowania stanu koherentnego kondensatu Coopera. Obliczenia 
przeprowadzono w ramach teorii zakładającej, że mechanizm parujący 
w miedzianach indukowany jest przez oddziaływanie elektron-fonon oraz 
oddziaływanie elektron-elektron-fonon. Dodatkowo, odpowiednie dobranie 
energii pasmowej elektronów, umożliwiło uwzględnienie istotnego wpływu 
quasi-dwumymiarowości płaszczyzn miedziowo-tlenowych na właściwości 
fizyczne badanych układów. 
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WYSTĄPIENIA USTNE W FORMIE REFERATU LUB ODCZYTU 

Badanie materiałów porowatych XAD-4, XAD-16 

oraz ich pochodnych techniką PALS 

Tomasz Madej , tomaszmadej1989@o2.pl,Wydział Elektrotechniki 

i  Informatyki, Politechnika Rzeszowska, weii.portal.prz.edu.pl  

W prezentacji zostanie przedstawione wykorzystanie spektroskopii czasów 

życia pozytonów PALS do badania stopnia zdefektowania oraz rodzaju 

wolnych objętości w materiałach porowatych. Do badania wykorzystano 

próbki wytworzone na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie 

Skłodowskiej w Lublinie tj. Polimery XAD-16 i XAD-4 dostępne komercyjnie 

producent ROHM & HAAS, kompozyty krzemowo-polimerowe XAD4-SiO2 

i XAD16-SiO2 wytworzone metodą zol-żel oraz krzemionki pozostałe po 

wypaleniu kompozytu SiO2-16, SiO2-4. W pracy autor przedstawi wyniki 

badań: średnice porów, ich kształt w danych materiałach. W drugiej części 

prezentacji autor porówna dwie komplementarne techniki badania wolnych 

objętości w materiałach porowatych pod względem otrzymywanych wyników 

(technika PALS, oraz technika adsorpcji/desorpcji ciekłego azotu). Dodatkowo 

podczas prezentacji, zostanie zaprezentowana metodologia obliczania 

numerycznego wolnych objętości w materiałach porowatych przy użyciu 

programów komputerowych LT9.2 (LifeTime) oraz skryptu MELT programu 

MatLAB. 

Bezpośrednie wytwarzanie energii elektrycznej 

z oleju napędowego 

Paweł P. Włodarczyk , pawel.wlodarczyk@uni.opole.pl, Samodzielna 

Katedra Inżynierii Procesowej,  Wydział Przyrodniczo -Techniczny, 

Uniwersytet Opolski, www.uni.opole.pl; 

Barbara Włodarczyk , barbara.wlodarczyk@uni.opole.pl, Samodzielna 

Katedra Inżynierii Procesowej,  Wydział Przyrodniczo -Techniczny, 

Uniwersytet Opolski, www.uni.opole.pl  

Ze względu na stale wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną 

poszukiwane są coraz to nowsze rozwiązania, pozwalające na sprostanie temu 

wyzwaniu. W ostatnich latach oprócz tradycyjnych metod wytwarzania energii 

coraz dynamiczniej rozwija się energetyka niekonwencjonalna. Przykładem 

takiego rozwiązania jest stosowanie ogniw paliwowych, głównie ze względu 

na ich wysoką sprawność. Ogniwa te przetwarzają energię chemiczną 

bezpośrednio na energię elektryczną, z pominięciem procesu spalania paliwa. 

Najczęściej zasilane są wodorem, jednak problemy z jego przechowywaniem 
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wymuszają poszukiwanie innych paliw. Ponadto ogniwa paliwowe mogą 

stanowić dodatkowe/zapasowe źródło energii elektrycznej w systemach 

wykorzystujących np. silniki spalinowe. Istotnym zagadnieniem staje się, więc 

wykorzystanie paliwa dla głównego źródła zasilania. Praca przedstawia 

badania nad elektroutlenianiem oleju napędowego na elektrodzie platynowej 

w wodnym roztworze H2SO4. Uzyskana gęstość prądu wyniosła 16 mA/cm2. 

Wykazano więc, że istnieje możliwość bezpośredniego zasilania ogniw 

paliwowych olejem napędowym. 

Dekompozycja LU macierzy rzadkich  

– nowe spojrzenie na złożoność i efektywność 

Marek Stabrowski , marek.2491@gmail .com, Wyższa Szkoła Ekonomii 

i  Innowacji, Lublin,  Wydział Transportu i Informatyki,  

www.wsei. lublin.pl 

Pojęcie złożoności obliczeniowej zostało wprowadzone w celu oceny 

zbieżności asymptotycznej algorytmów, ale często jest wykorzystywane 

także do oceny efektywności algorytmów i czasu ich wykonywania. 

Jednakże w świecie współczesnych komputerów z powolnymi pamięciami 

głównymi i szybkimi pamięciami podręcznymi niezbędna jest poszerzona 

analiza rzeczywistej efektywności czasowej. Artykuł analizuje i testuje dwa 

algorytmy dekompozycji LU (Gauss i Crout) teoretycznie równoważne 

numerycznie i arytmetycznie. Jako materiał testowy wykorzystano wybrane 

macierze rzadkie z klasycznej kolekcji Uniwersytetu Florydy. Wyniki 

eksperymentalne dekompozycji LU wykazują zdecydowana wyższość 

czasową algorytmu Gaussa. Wyjaśnia to analiza komunikacji z pamięcią 

podręczną. Nakład pracy na realizację tej komunikacji jest znacznie 

większy w przypadku algorytmu Crouta. Niestety dekompozycji wg Gaussa 

towarzyszy zdecydowanie większe wypełnienie elementów niezerowych, 

co może niekiedy przesądzać o wyborze algorytmu Crouta. 
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Analiza jakości odlewu artystycznego z modelu 3D 

w masie plasticast 

Katarzyna Skurka , skurka.kasia@gmail.com, Politechnika 

Częstochowska Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów  

W odlewach artystycznych istotna jest ich wysoka jakość i wierne 

odwzorowanie szczegółów. Jednym z podstawowych elementów oceny 

jakości odlewu jest stan jego powierzchni, który rozpatrywany jest głównie 

w aspekcie oceny parametrów chropowatości powierzchni.  

Chropowatość jest to cecha powierzchni ciała stałego, oznacza rozpoz-

nawalne optyczne lub wyczuwalne mechanicznie nierówności powierzchni, 

niewynikające z jego kształtu.  

W pracy dokonano oceny jakości odlewów artystycznych z modelu 3D 

w masie odlewniczej plasticast. Analizie poddano dwa modele wykonane 

w technologii druku 3D oraz gotowe odlewy ze stopu MK80, odlane 

metodą grawitacyjną w temperaturze 1080oC. Ocenę chropowatości 

powierzchni dokonano w oparciu o analizę parametrów mikrogeometrii, 

Ra – średnie arytmetyczne odchylenie profilu chropowatości oraz Rz – średnia 

wysokość profilu chropowatości, wykonane na przyrządzanie Hommel 

Tester T1000. W artykule przedstawiono także charakterystykę wydruków 

modeli 3D oraz masy odlewniczej R&R Plasticast. 

Analiza systemów ochrony termicznej pieców 

metalurgicznych i palenisk energetycznych 

Janusz Donizak , janusz.donizak@agh.edu.pl ; Wydz. Energetyki 

i  Paliw, Katedra Podstawowych Problemów Energetyki, AGH Kraków ; 

Anna Kraszewska , kraszka@agh.edu.pl ; Wydz. Energetyki i Paliw, 

Katedra Podstawowych Problemów Energetyki,  AGH Kraków 

Artykuł podejmuje temat analizy efektywności działania systemów ochrony 

termicznej pieców metalurgicznych i palenisk. Wysoka temperatura panująca 

w przestrzeniach roboczych pieców metalurgicznych i palenisk energe-

tycznych wymaga stosowania odpowiednich systemów ochrony przed 

destrukcyjnym wpływem wysokiej temperatury na elementy konstrukcyjne 

urządzenia. Szkodliwy wpływ wysokich temperatur ma związek zarówno 

z określonymi własnościami fizycznymi materiałów konstrukcyjnych ścian 

takich urządzeń jak również z możliwością intensyfikacji niekorzystnych 

procesów chemicznych niszczących materiał konstrukcyjny, oraz procesem 

dyfuzji pewnych substancji w strukturę materiału izolującego komory 



VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 

Lublin, 12-13 marca 2016 r. 

Postery naukowe 
 

106 

spalania. W artykule prezentujemy zastosowanie komputerowej analizy 

wymiany ciepła w urządzeniach do ochrony termicznej ścian paleniska 

potocznie zwanych „kesonami”. Analiza sprawności działania systemu 

chłodzenia opiera się na modelu matematycznym uwzgledniającym 

wymianę ciepła i przepływ płynu chłodzącego w różnych rozwiązaniach 

konstrukcyjnych kesonów. Symulacje numeryczne przeprowadzone 

w oparciu o proponowane modele matematyczne dostarczają detaliczne 

charakterystyki pracy analizowanych wariantów konstrukcyjnych kesonów 

i stanowią podstawę ich optymalnego doboru dla projektowanych 

konstrukcji wysokotemperaturowych urządzeń przemysłowych. 

Kawitacja jako zjawisko interdyscyplinarne 

Mirosław Szala , m.szala@pollub.pl; Katedra Inżynierii Materiałowej,  

Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska; www.kim.pol lub.pl 

Kawitacja jest to zjawisko wywołane zmiennym polem ciśnień w cieczy 

polegające na powstawaniu i wzroście w cieczy w obszarach o obniżonym 

ciśnieniu pęcherzyków wypełnionych parą lub rozpuszczonymi gazami oraz 

ich gwałtownym zaniku (implozji) w obszarach o podwyższonym ciśnieniu.  

Kawitacja jest zjawiskiem obecnym w przyrodzie i może być generowana 

przez organizmy żywe. Technologiczne i eksploatacyjne skutki występowania 

kawitacji w zależności od rodzaju elementu, funkcji urządzenia i procesu 

technologicznego mogą być pozytywne lub negatywne. Zjawisko to znalazło 

zastosowanie w wielu różnych dziedzinach, najczęściej wymieniane to: 

obróbka mechaniczna (ultradźwiękowe czyszczenie powierzchni, drążenie 

otworów i cięcie materiałów), niszczenie biologicznych zanieczyszczeń cieczy, 

oczyszczanie ścieków, wspomaganie procesów krystalizacji, produkcji 

biodiesla, wytwarzanie emulsji, intensyfikacja procesów chemicznych, 

wspomaganie procesów krystalizacji stopów metali, redukcja oporów 

przepływu w cieczach (tzw. torpeda kawitacyjna). Kawitacja znajduje 

zastosowania w różnych dziedzinach medycyny (okulistyce, urologii czy 

medycyna estetycznej) oraz zamianie energii mechanicznej w cieplną (pompy 

hydrosoniczne). 

Zjawisko to postrzegane jako szczególnie niekorzystne w budowie 

i podczas eksploatacji maszyn przepływowych np. turbin, pomp wirowych. 

Głównymi niepożądanymi skutkami występowania kawitacji są spadek 

wydajności, zakłócenia pracy, drgania, hałas oraz erozja kawitacyjna 

materiałów. 
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Koncepcja pracy coworking na przykładzie 

autorskiego projektu przestrzeni 

Aneta Tarnogórska ,  aneta.t@poczta.pl; Studenckie Koło Naukowe 

"AnimGRAF", Wydział Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska, 

www.pollub.pl 

Celem opracowania jest przedstawienie autorskiego projektu przestrzeni 

coworkingowej, wykonanego w oparciu o funkcje oraz możliwości 

studenckiej wersji programu do modelowania 3D Autodesk Inventor 2015. 

Coworking stanowi nowoczesny styl pracy, zrzeszający niezależne 

od siebie osoby w jednym środowisku pracowniczym. Głównym założeniem 

coworkingowych przestrzeni pracy jest umożliwianie nawiązania relacji 

oraz wzajemne pobudzanie do działania ich użytkowników. Z tego względu 

projekt przedstawia przestrzeń typu open space, charakteryzującą się 

głębokim planem, a przede wszystkim wspólnym środowiskiem pracy. 

Projekt zawiera modele mebli przeznaczonych do pracy indywidualnej, 

m.in. fotela biurowego oraz biura, a także modele mebli, umożliwiających 

kontakt pracowników z klientami (modele krzesła oraz stolika). Projekt 

powstał w oparciu o następujące kryteria: realizacja założeń coworkingu 

z naciskiem na relacje międzypracownicze, komfort oraz bezpieczeństwo 

pracowników. Z analizy zgromadzonego materiału oraz przedstawionego 

projektu wynika, że coworkingowe miejsca pracy zrzeszają m.in. przedsta-

wicieli tzw. wolnych zawodów, których zakres obowiązków pracowniczych 

ukierunkowany jest na wirtualizację oraz wiąże się z szeroko rozumianą 

mobilnością. 

Nowe proekologiczne materiały na układy wlewowe 

do odlewów żeliwnych 

Zbigniew Zawieja ,  800521@edu.p.lodz.pl 

Jacek Sawicki , Politechnika Łódzka ,  Wydział Mechaniczny, Instytut 

Inżynierii Materiałowej ,  ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź 

W niniejszej pracy autorzy przedstawili zastosowanie opatentowanej 

mieszanki pulpy papierowej wzbogaconej dodatkami mineralnych takimi 

jak: perlit ekspandowany, wermikulit ekspandowany oraz mikrosfery do 

zastosowań na elementy układów wlewowych lub też innych zastosowań 

do kontaktu z ciekłym metalem. Wytworzone eksperymentalne kształtki 

rurowe na podstawie opatentowanej przez autorów mieszanki na bazie 

pulpy papierowej zostały zalane ciekłym metalem. Dla porównania w ten 

sam sposób przebadano kształtki ceramiczne oraz komercyjnie dostępne 

kształtki celulozowe. Przeprowadzono pomiar stygnięcia ciekłego metalu 
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dla wszystkich analizowanych kształtek rurowych, celem porównania 

procesów krystalizacji. Z otrzymanych w ten sposób próbek metalowych 

wykonano zgłady metalograficzne celem porównania mikrostruktur żeliwa. 

Zaprezentowana opatentowana mieszanka może krótkotrwale pracować 

w kontakcie z ciekłym metalem. 

Zastosowanie mikrosfer wyzwala efekt egzotermiczny wydłużający 

proces krystalizacji. 

Użyte dodatki do modyfikacji składu mieszanki celulozowej nie 

wprowadzają dodatkowych faz do struktury metalu 

Przeprowadzony eksperyment uzasadnia stosowanie lepiszcza 

nieorganicznego glinokrzemianowego jako składnika zmodyfikowanej 

pulpy papierowej 

Zaprezentowana opatentowana mieszanka może krótkotrwale pracować 

w kontakcie z ciekłym metalem. 

Zastosowanie mikrosfer wyzwala efekt egzotermiczny wydłużający 

proces krystalizacji 

Użyte dodatki do modyfikacji składu mieszanki celulozowej nie wpro-

wadzają dodatkowych faz do struktury metalu. 

Oczyszczanie ścieków w mikrobiologicznym ogniwie 

paliwowym z anodą Cu-B 

Barbara Włodarczyk , barbara.wlodarczyk@uni.opole.pl; Samodzielna  

Katedra Inżynierii Procesowej,  Wydział Przyrodniczo -Techniczny, 

Uniwersytet Opolski, www.uni.opole.pl;  

Paweł P. Włodarczyk, pawel.wlodarczyk@uni.opole.pl;  

Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej, Wydział Przyrodniczo -

Techniczny, Uniwersytet Opolski, www.uni.opole.pl;  

Technologia wykorzystania mikrobiologicznych ogniw paliwowych może 

stanowić przyszłość wytwarzania energii, a także technologii oczyszczania 

ścieków. Jako paliwo do zasilania ogniwa mogą być wykorzystywane różne 

związki np. octan, glukoza, etanol, a także ciekłe odpady komunalne, odcieki 

ze składowisk i inne. Istotną cechą tej technologii jest również skalowalność. 

W mikrobiologicznych ogniwach paliwowych najczęściej stosuje się elektrody 

węglowe, lub węglowe z 1% udziałem Pt. Jednak ze względu na wysokie 

koszty elektrod stosowanych w tych ogniwach, stale poszukiwane są materiały 

pozwalające na znaczne obniżenie tych kosztów. Praca przedstawia analizę 

możliwości wykorzystania stopu Cu-B jako materiału na elektrodę paliwową 

w mikrobiologicznych ogniwach paliwowych jako alternatywę dla elektrod 

węglowych. Pomiary objęły zmianę stężenia ChZT, NH4+ oraz NO3- podczas 

pracy mikrobiologicznego ogniwa paliwowego. Przeprowadzono również 

pomiary ilości uzyskanej energii elektrycznej. Wykazano skuteczność 
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działania stopu Cu-B w oczyszczaniu ścieków w mikrobiologicznym ogniwie 

paliwowym. Zatem może on stanowić alternatywę dla elektrod węglowych. 

Odporność korozyjna w środowiskach fizjologicznych 

utlenianego stopu tytanu Ti6Al4V 

Paulina Chalińska , paulina.chalinska@gmail.com, Wydział Inżynierii 

Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska, 

www.wip.pcz.pl ;  

Kamil Skoczylas, kamil.skoczylas@interia.pl, Wydział Inżynierii 

Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska, 

www.wip.pcz.pl 

W pracy zaprezentowano wyniki badań dotyczące odporności korozyjnej 

stopu tytanu Ti6Al4V w stanie wyjściowym i po procesie utleniania 

anodowego jego powierzchni w 2M roztworze kwasu fosforowego H3PO4. 

Anodowanie prowadzono przy stałym natężeniu prądu (150 µA), stosując 

różne czasy, odpowiednio: 10, 40, 70 minut. Potencjokinetyczne krzywe 

polaryzacji badanego materiału w stanie wyjściowym i po anodowaniu 

wykonano w fizjologicznym roztworze Ringera w temperaturze 37°C. Na 

podstawie otrzymanych pomiarów polaryzacyjnych stopu tytanu Ti6Al4V 

wyznaczono potencjały i prądy korozyjne. Stwierdzono, że proces anodowania 

poprawił odporność korozyjną badanego materiału w zastosowanym 

środowisku. Po odpowiednim czasie utleniania anodowego, na powierzchni 

badanego stopu powstawały ochronne warstewki tlenkowe. Ich grubości 

i kolory były zależne od długości utleniania powierzchni materiału. Warstewki 

tlenkowe nie tylko pełnią funkcję ochronną stopu, ale nadają mu odpowiednią 

strukturę i morfologię, kształtując przy tym jego właściwości użytkowe. 

Odzysk metali ze zużytego sprzętu elektronicznego 

Adrianna Mielcarz,  amielcarz@wip.pcz.pl; Katedra Ekstrakcji 

i  Recyrkulacji Metali  

Obecne czasy pozwalają nam na komfortowe życie pełne osiągnięć 

technicznych, które nie tylko ułatwiają pracę i edukację, ale także 

dostarczają nam rozrywki. Za te możliwości musimy jednak płacić cenę 

w postaci dużej ilości odpadów, które gromadzą się między innymi 

w naszym środowisku na naszej Ziemi. Na chwilę obecną nie obejdziemy 

się bez składowisk, ale dzięki odpowiedniemu podejściu do kwestii 

zbierania, sortowania i recyklingu odpadów możemy pomóc środowisku 

naturalnemu i sobie. Wszędzie w Europie dochodzi do wzrostu ilości 

odpadów elektrycznych i elektronicznych, które w składzie mają znaczne 

ilości metali szlachetnych. Większość konsumentów w dzisiejszych czasach 
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produkuje średnio 16 kg tych odpadów rocznie, co w całej Europie oznacza 

około 6 mln ton rocznie. Substancje niebezpieczne w odpadach elektro-

nicznych mogą dostać się do gleby lub być uwalniane do atmosfery, a tym 

samym negatywnie wpływać na otoczenie i środowisko. Na śląsku kwestia 

recyklingu i unieszkodliwiania odpadów jest kwestią bardzo aktualną 

w odniesieniu do charakteru przemysłowego regionu, wysokiego udziału 

starych obciążeń dla środowiska naturalnego i bardzo obiecującej perspektywy 

ekonomicznej rozwijającego się przemysłu. Przeprowadzone badania 

dotyczą odzysku metali ze zużytych telefonów komórkowych. 

Polimerowe rusztowania komórkowe 

do regeneracji tkanki kostnej 

Anna Laska, anna.barbara.laska@gmail.com; 

Zofia Kula,  zosia.kula88@gmail .com; 

Hieronim Szymanowski , hieronim.szymanowski@p.lodz.pl  

Inżynieria tkankowa jest interdyscyplinarną dziedziną, która stwarza 

nowe możliwości w zakresie regeneracji tkanek i narządów. Problem 

uszkodzeń i dysfunkcji tkanek dotyczy szerokiej grupy pacjentów. 

Powszechnie stosowanymi rozwiązaniami są sztuczne implanty i przeszcze-

pianie narządów, tkanek lub ich fragmentów. Niestety te metody nie są 

dostatecznie satysfakcjonujące i wystarczające. Nowoczesne produkty 

inżynierii tkankowej – rusztowania komórkowe mają potencjał do 

zapewnienia optymalnych warunków do odbudowy uszkodzonych tkanek.  

Rusztowania tkankowe to trójwymiarowe, porowate struktury, 

stanowiące podłoże pod komórki pacjenta, które muszą spełniać szereg 

wymogów związanych z ich zastosowaniem w ludzkim organizmie. Mogą 

być wykonane z biodegradowalnych polimerów, takich jak na przykład 

polilaktyd (PLA) czy polikaprolakton (PCL). Zadaniem rusztowania jest 

zapewnienie odpowiednich warunków do namnażania się komórek 

i stopniowego odbudowywania tkanki, a także przenoszenie naturalnie 

występujących w organizmie obciążeń mechanicznych. Degradowanie do 

nieszkodliwych produktów i powolne wchłanianie rusztowania na rzecz 

nowo powstającej struktury jest dodatkową zaletą tej metody leczenia 

ubytków tkanek i narządów. 
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Pozyskiwanie biowodoru w procesie 

fermentacji metanowej 

Grzegorz S. Jodłowski , jodlowsk@agh.edu.pl;  

Mariusz Pieńkowski;Marta Wójcik, mwojcik@agh.edu.pl; Wydział 

Energetyki i Paliw, AGH Akademia Górniczo -Hutnicza w Krakowie,  

www.agh.edu.pl 

Od wielu lat wodór uważany jest za paliwo przyszłości. Już teraz 

stosowany jest w technice kosmicznej i ogniwach paliwowych. W warunkach 

kurczenia się zasobów naturalnych paliw kopalnych poszukuje się 

alternatywnych, odnawialnych źródeł paliw. 

Najbardziej znaną i efektywną metodą produkcji wodoru jest elektroliza 

wody rozpatrywana jako sposób magazynowania energii słonecznej. 

Natomiast alternatywną metodą, wymagającą minimalnych ilości energii jest 

fermentacja metanowa. 

Podjęto próbę produkcji biowodoru poprzez sterowanie warunkami 

fermentacji metanowej. W typowych warunkach biogaz składa się z dwutlenku 

węgla metanu i niewielkich ilości wodoru (1-5%). Można zwiększyć 

wydajność wodoru i typową procedurą w takim przypadku jest skrining 

mikroorganizmów o szczególnej selektywności względem wytwarzania 

wodoru. W wyniku eksperymentów laboratoryjnych uzyskano biogaz 

o zwiększonej zawartości wodoru bez konieczności zastosowania skriningu. 

Sterując warunkami procesu stworzono optymalne warunki dla mikro-

organizmów faz acido- i aceto-gennej, podczas której następuje wzmożone 

wytwarzanie wodoru. Tym sposobem udało się zwiększyć stężenie wodoru 

w biogazie do kilkunastu procent. 

Projekt indywidualnego implantu kości biodrowej  

Adrian Dubicki , a.dubicki@doktoranci.pb.edu.pl,  Katedra Inżynierii 

Materiałowej i Biomedycznej,  Wydział Mechaniczny,  Politechnika 

Białostocka, www.pb.edu.pl  

Indywidualne implanty stają się coraz powszechniej stosowaną metodą 

zastąpienia uszkodzonych tkanek i przywrócenia pełnionych przez nie 

funkcji. Rosnąca popularność związana jest m.in. z coraz częstszymi 

przypadkami dysfunkcji w obrębie kośćca miednicy, spowodowanymi 

poprzez zmiany zwyrodnieniowe, onkologiczne lub urazy. Zaawansowanie 

i rozległość niektórych z nich sprawia, że często jedynym rozwiązaniem są 

spersonalizowane implanty. 

Rola implantów w organizmie oraz fakt, że będą wewnątrz niego 

umieszczone, powoduje konieczność postawienia im licznych wymagań. 
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Zamysłem tej pracy było połączenie wiedzy medycznej z techniczną, 

w celu uzyskania zadowalających efektów leczenia implantologicznego, 

przy jednoczesnym skróceniu czasu projektowania i wytwarzania wszczepu 

oraz zmniejszeniu ryzyka powikłań, dzięki jego dokładnemu dopasowaniu 

do struktur anatomicznych. 

W pracy skoncentrowano się na przygotowaniu wszczepu dokładnie 

odtwarzającego kształt uzupełnianych tkanek, co umożliwi zmniejszenie 

ryzyka niepowodzenia zabiegu. Zaprezentowana propozycja 

indywidualnego implantu oraz sposób jego wykonania umożliwia jego 

zastosowanie i prawidłowe funkcjonowanie w organizmie. Zastosowane 

materiały zapewniają biozgodność, a konstrukcja odpowiednią wytrzymałość. 

Synteza 4-(alkil-1-yn-1-yl)-bromobenzenów jako 

użytecznych półproduktów do syntezy wysoko 

dwójłomnych ciekłych kryształów 

Marta Pytlarczyk ,  marta.pytlarczyk@wat.edu.pl; Instytut Chemii, 

Wydział Nowych Technologii i  Chemii, Wojskowa Akademia 

Techniczna, www.wat.edu.pl ; 

Piotr Harmata ,  Instytut Chemi i, Wydział Nowych Technologii 

i  Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl ; 

Przemysław Kula ,  Instytut Chemii, Wydział Nowych Technologii 

i  Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl  

Materiały ciekłokrystaliczne stały się ważną klasą elektronicznych 

materiałów funkcjonalnych dla zastosowań displejowych i fotonicznych. 

Szczególną uwagę zwraca się na zwiększenie optycznej anizotropii 

nematycznych ciekłych kryształów. Anizotropia optyczna to w prostym 

określeniu parametr związany z maksymalną modulacją światła, uzyskaną 

po przejściu danego promienia świetlnego przez warstwę materiału 

ciekłokrystalicznego odpowiednio zorientowaną w określonej geometrii. 

Większość zastosowań wymaga zatem użycia materiałów ciekłokrysta-

licznych o wysokiej wartości dwójłomności (anizotropii optycznej 

w przypadku nematyka), wygenerowanej w mezogenach o dużej anizotropii 

polaryzowalności elektronowej. W przypadku prętopodobnych związków 

ciekłokrystalicznych, zaprojektowanie cząsteczki z długim układem 

sprzężonych elektronów typu π może skutkować taką dużą anizotropią 

polaryzowalności elektronowej. Jednym z możliwych rozwiązań jest 

wykorzystanie fragmentu 4-(alkil-1-yn-1-yl)-fenyl-4-ylu jako niepolarnej 

części terminalnej cząsteczki. 
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4-(alkil-1-yn-1-yl)-bromobenzeny z dłuższym łańcuchem alkilowym 

(powyżej 4 atomów C) mogą być otrzymywane bezpośrednio przez 

wykorzystanie reakcji sprzęgania Sonogashira. 

W pracy przedstawiona zostanie metodologia syntezy 4-(alkil-1-yn-1-

yl)-bromobenzenów z krótkimi i dłuższymi łańcuchami. Otrzymane w ten 

sposób półprodukty mogą być użyte bezpośrednio w reakcji sprzęgania 

Suzuki-Miyaura, bądź też przekształcone przed reakcją w odpowiednie 

kwasy boronowe. 

Synteza i badanie właściwości mezomorficznych 

pochodnych 4'-[(4'-pentylobifenyl-4-yl)etynyl] 

bifenyl-4-karbonitryli 

Piotr Harmata ,  piotr.harmata@wat.edu.pl, Instytut Chemii, Wydział 

Nowych Technologii i Chemii,  Wojskowa Akademia Techniczna, 

www.wat.edu.pl 

Marta Pytlarczyk ,  Instytut Chemii, Wydział Nowych Technologii 

i  Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl 

Przemysław Kula ,  Instytut Chemi i, Wydział Nowych Technologii 

i  Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl  

Ciekłokrystaliczne mieszaniny składają się z różnych klas związków. 

Stosowane są domieszki, których celem jest zwiększenie np. temperatury 

klarowania lub innych parametrów danej mieszaniny ciekłokrystalicznej. 

Molekuły o silnie wydłużonym rdzeniu i dodatniej anizotropii dielektry-

cznej charakteryzują niskie wartości częstotliwości, w których następuję 

rotacja wzdłuż krótkiej osi molekularnej. Cecha ta jest wymagana z punktu 

widzenia projektowania mieszanin ciekłokrystalicznych do techniki sterowania 

dwiema częstotliwościami (DFLC). 

Celem pracy badawczej było opracowanie syntezy oraz otrzymanie 

związków opartych na wydłużonym oraz wysoce polaryzowalnym rdzeniu 

molekularnym. Założyliśmy, że rdzeń 4'-[(4'-pentylobifenyl-4-yl)etynyl] 

bifenyl-4-karbonitryl będzie spełniał ww. parametry, a następnie będzie 

sfunkcjonalizowany w pozycji bocznej. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie 

w syntezie i oczyszczaniu związków ciekłokrystalicznych zdecydowaliśmy 

się na następującą strategię. W pierwszej kolejności syntezowaliśmy  

4-jodo-4'-pentylobifenylowe pochodne. Następnie syntezowaliśmy 4'-

etynylobifenyl-4-karbonitrylowe pochodne. W ostatnim etapie wykorzystano 

syntezowane wcześniej półprodukty w reakcji sprzęgania Sonogashira 

w celu uzyskania produktów końcowych. Wszystkie związki końcowe 

otrzymano z czystością powyżej 99,5% (GC-FID). 
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Ze względu na fakt, że prace nad tym tematem trwają w dalszym ciągu, 

wstępne wyniki badań oraz wnioski zostaną zaprezentowane na kon-

ferencyjnym posterze. 

Uwarunkowania organizacyjno-prawne zastosowania 

skały płonnej powstającej w procesie wydobycia, 

przeróbki kopalin ze złóż 

Katarzyna Wróbe l, k.wrobel@pollub.pl, doktorant Wydział Inżynierii 

Środowiska Politechniki Lubelskiej  

Kopaliny użyteczne występujące w naturze, nigdy nie występują 

samodzielnie, a wspólnie z innymi materiałami kopalnymi. W kopalni 

węgla kamiennego, po rozdzieleniu urobku górniczego, powstaje kopalina 

użyteczna oraz odpad wydobywczy o kodzie 010412 – odpady powstające 

przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 010407 

i 010411. Zwyczajowa nazwa odpadu to skała płonna. Znaczna część 

powstającego odpadu deponowana jest na składowisku odpadów. Tylko 

niewielka część jest wykorzystywana w inny sposób niż skołowanie 

w postaci hałd. 

W artykule przedstawiono podstawową terminologię, problemy i dylematy 

umożliwiające właściwe zrozumiecie procesów rekultywacji, rewitalizacji, 

zagospodarowania odpadów na terenach poprzemysłowych i niekorzystne 

przekształconych oraz problemy związane z zagospodarowaniem skały 

płonnej uważanej za nieużyteczną, w odniesieniu do eksploatowanej kopaliny, 

w obowiązujących aktach prawnych. W artykule zostanie również omówiony 

problem kiedy można uznania rekultywację terenu jako zakończoną, a kiedy 

jest to teren niekorzystnie przekształcony. 

Wielkie pomysły architektoniczne na wykorzystanie 

małych przestrzeni 

Adam Krawiec,  krawiecadam94@gmail.com; Politechnika Łódzka 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynieri i Środowiska; 

www.p.lodz.pl; 

Patrycja Stasiak , patusias2@interia.pl; Politechnika Łódzka, Wydział 

Budownictwa, Architektury i Inżyni erii Środowiska; www.p.lodz.pl  

Celem opracowania tematu jest ukazanie rozwiązań, w jaki można wyko-

rzystać niewielkie przestrzenie. W swojej pracy powołujemy się na kilka 

przykładów, które w znakomity sposób pozwalają na wykorzystanie owej 

przestrzeni w stu procentach. Udowodnimy, że całą przestrzeń, niezbędną do 
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komfortowego życia można spokojnie zagospodarować np. w 20 m
2 

– lub 

też mniej. 

Budynki te są pełno funkcjonalnymi domami, w których mogą zamieszkać 

2-3 osoby. Obiekty te są tańsze w wykonaniu i utrzymaniu, niż tradycyjna 

zabudowa. W ich budowie zastosowane są nowoczesne technologie, które 

tworzą z nich w pełni ekologiczne budynki. Udowodnimy, iż wyżej 

wymienione budynki mogą uzupełnić pewne braki w zapotrzebowaniu na 

lokale mieszkalne dla pewnych grup społecznych. Ze względu na wzrastającą 

liczbę ludności na świecie i malejące zasoby w powierzchni do zabudowy 

potrzebujemy obiektów mało kubaturowych, dzięki którym ludność za 

niewielkie pieniądze będzie mogła mieć swoją przestrzeń do mieszkania. 

Również ogromną zaletą tych budynków jest możliwości przenoszenia ich 

w zależności od upodobani inwestora oraz jego zasobności w zasoby 

pieniężne. 

Wpływ metody przygotowania gorzelniczych 

zacierów zbożowych na efektywność ich fermentacji 

Ewelina Strąk, ewelina.strak@dokt.p.lodz.pl, Zakład Technologii 

Spirytusu i Drożdży, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, 

Wydział Biotechnologii i  Nauk o Żywności,  Politechnika Łódzka, 

http://binoz.p.lodz.pl 

Maria Balcerek ,  maria.balcerek@p.lodz.pl , Zakład Technologii 

Spirytusu i Drożdży, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, 

Wydział Biotechnologii i  Nauk o Żywności,  Politechnika Łódzka, 

http://binoz.p.lodz.pl 

Przedmiotem badania było porównanie wpływu metody bezciśnieniowego 

uwalniania skrobi (BUS) z jednoczesną hydrolizą i fermentacją (SSF) 

skleikowanej oraz natywnej skrobi na wydajność etanolu z uzyskanych 

zacierów (zaw. 24,17 % s.m.). Do przygotowania zacierów wg założeń 

technologii BUS wykorzystano preparaty amylolityczne pochodzenia 

mikrobiologicznego (α-amylaza - Bacillus licheniformis, glukoamylaza  

– Aspergillus niger). Do hydrolizy skrobi natywnej zastosowano preparat 

Stargen (α-amylaza- Aspergillus kawachi, prod. Trichoderma reesei), 

glukoamylaza - transgeniczne szczepy Aspergillus Niger). 

Uzyskane wyniki pozwoliły na ocenę stopnia scukrzenia uzyskanych 

zacierów, wykorzystania cukrów przez drożdże oraz wydajności etanolu. 

Zaobserwowano, iż zaciery po obróbce preparatem Stargen odznaczył się 

prawie 3-krotnie wyższym stopniem scukrzenia w porównaniu do zacierów 

z technologii BUS. Fermentacja zacierów metodą jednoczesnej hydrolizy 

i fermentacji skrobi natywnej znalazła odzwierciedlenie w wyższym 

wykorzystaniu cukrów (87,10%) i wydajności etanolu (80,24%), niż 
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w przypadku sporządzonych metodą BUS (wykorzystanie cukrów 68,92%; 

wydajność etanolu (59,84%). 

Przeprowadzone badania wykazały, iż technologia SSF z enzymem 

Stargen pozwala na pracę z gęstymi zacierami, wymaga to jednak dalszej 

pracy na optymalizacją warunków procesu. 

Wpływ wybranych dodatków na przebieg syntezy 

de novo polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn 

i dibenzofuranów 

Grzegorz Wielgosiński , grzegorz.wielgosinski@p.lodz.pl; 

Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i O chrony 

Środowiska,  ul. Wólczańska 175, 90-924 Łódź, Polska;  

http://www.wipos.p.lodz.pl; 

Olga Namiecińska , namiecinska@gmail.com, Politechnika Łódzka, 

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, ul. Wólczańska 

175, 90-924 Łódź, Polska, http://www.wipos.p.lodz.pl  

Polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i polichlorowane dibenzofurany 

powszechnie uważane są za jedne z najgroźniejszych i najbardziej 

niebezpiecznych substancji chemicznych znanych człowiekowi. Chociaż 

nigdy nie były one produktem celowej działalności człowieka, to jednak 

powstają one w bardzo wielu procesach chemicznych oraz praktyczne we 

wszystkich procesach termicznych. Badania nad występowaniem dioksyn 

w środowisku, ich uwalnianiem do środowiska, drogami powstawania oraz 

metodami ograniczania ich emisji trwają od końca lat siedemdziesiątych 

ubiegłego wieku. Znamy dziś trzy podstawowe drogi powstawania dioksyn 

w procesach termicznych, przy czym najważniejszym z nich jest 

tzw. synteza de novo, zachodząca poza strefą spalania, w temperaturze  

200-400
o
C, w obecności katalizatorów (np. miedzi) i tlenu z produktów 

niepełnego spalania, w tym sadzy oraz chloru lub związków chlorowanych. 

Powszechnie wiadomo, że niektóre metal podobnie jak miedź katalizują 

syntezę de novo, inne rozkładają powstałe dioksyny i furany. W pracy 

wykonano badania nad powstawaniem dioksyn w wyniku syntezy de novo 

analizując wpływ rodzaju metalu na przebieg syntezy de novo. 
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Wykorzystanie biosorbentów do usuwania 

barwników ze środowiska naturalnego 

Agnieszka Orzechowska-Zięba,  azieba@agh.edu.pl;  

Grzegorz S. Jodłowski , jodlowsk@agh.edu.pl;  

Daniel Ciepliński; Wydział Energetyki i Paliw, AGH Akademia 

Górniczo-Hutnicza w Krakowie,  www.agh.edu.pl 

Obecnie wśród organicznych zanieczyszczeń środowiska ważną grupę 

stanowią barwniki i pigmenty. Barwniki w ściekach, nawet w niskich 

stężeniach maja wpływ na biocenozę w środowisku wodnym. Dodatkowo 

produkty rozkładu barwników mogą okazać się kancerogenne i toksyczne. 

Stosowane metody ich degradacji biologiczne czy tez fizykochemiczne 

okazują się mało skuteczne.  

Adsorpcja jest najefektywniejszą metodą usuwania barwników 

z roztworów wodnych. Do tego celu stosuje się porowate adsorbenty 

syntetyczne (węgle aktywne, żywice jonowymienne itp.). Wysokie koszty oraz 

problemy z regeneracją zużytych sorbentów zmuszają do poszukiwania 

nowych adsorbentów, efektywnych i niedrogich, z naturalnych, odpadowych 

surowców, tzw. biosorbentów. 

Celem prac eksperymentalnych było określenie efektywności usuwania 

wybranych barwników z roztworów wodnych przy wykorzystaniu procesu 

adsorpcji. Badania adsorpcji z roztworów wodnych na skale laboratoryjną, 

wykonano dla dwóch barwników: zieleni bromokrezolowej oraz oranżu 

metylowego. Jako substancje pochłaniające wykorzystano węgiel aktywny 

z łupin kokosu oraz biosorbent, skórkę pomarańczy jako alternatywę. Do 

badan wyselekcjonowano frakcję ziarnową o ϕ 0,5 - 1,0 mm. Eksperyment 

prowadzono w stałej, temperaturze pokojowej przez 30 minut w statycznych 

warunkach kontaktu. 

Określono wpływ zarówno stężenia barwnika w roztworze, jak i dawki 

sorbentu na jego pojemność sorpcyjną w stosunku do barwnika. Wyniki 

przedstawiono w formie wykreślonych izoterm. 

Zastosowanie substancji pylistych w technologii 

tlenowego osadu granulowanego 

Joanna Czarnota , askalucz@prz.edu.pl; Zakład Inżynierii i Chemii 

Środowiska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska 

i  Architektury, Politechnika Rzeszowska, www.prz.edu.pl;  

Adam Masłoń, amaslon@prz.edu.pl; Zakład Inżynierii i Chemii 

Środowiska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska 

i  Architektury, Politechnika Rzeszowska, www.prz.edu.pl  
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Tlenowy osad granulowany jest nową i obiecującą technologią do 

oczyszczania ścieków. Mimo że uruchamiane są już pierwsze instalacje 

działające w oparciu o w/w technologię, nadal prowadzone są intensywne 

badania, zarówno w skali laboratoryjnej, jak i technicznej, nad 

optymalizacją biogranulacji. Najistotniejszym wyzwaniem pozostaje dobór 

parametrów eksploatacyjnych reaktora, które umożliwiają efektywną 

granulację i pozyskanie stabilnych granul, a tym samym wysokosprawne 

usuwanie zanieczyszczeń ze ścieków. 

Praca stanowi studium literatury w zakresie oceny wpływu substancji 

pylistych na technologię tlenowego osadu granulowanego. Zakres 

opracowania obejmuje analizę właściwości fizyko-chemicznych 

zastosowanych materiałów pylistych, ocenę wpływu substancji pylistych 

m.in. na właściwości sedymentacyjne tlenowego osadu granulowanego 

oraz na sam proces biogranulacji, jak również porównanie efektywności 

oczyszczania ścieków w układach z dodatkiem i bez dodatku substancji 

pylistej. Zwrócono również uwagę na przyjęte w pracach parametry 

technologiczne reaktorów i ich wpływ na proces biogranulacji. 

W oparciu o przegląd literatury stwierdzono, że w zakresie poszukiwania 

niekonwencjonalnych metod wspomagania technologii tlenowego osadu 

granulowanego, istotną rolę spełniają substancje pyliste. 

Zawartość związków polifenolowych w owocach 

oraz ich właściwości prozdrowotne 

Paulina Marczuk ,  mmarczuk.paulina@gmail.com;  

Ewelina Włodarczyk ,  ewelina.wlodarczyk93@gmail.com 

Aktualnie wzrasta zainteresowanie konsumentów w kierunku zdrowego 

stylu życia. Coraz częściej miejsce w codziennej diecie zajmują warzywa 

i owoce. Wspomniana żywność stanowi cenne dla zdrowia człowieka 

źródło roślinnych związków bioaktywnych, do których należą związki 

polifenolowe.  

Produkty bogate w naturalne przeciwutleniacze stanowią ważną linię 

obrony w walce z wolnymi rodnikami. Wolne rodniki traktowane są jako 

sprawcy uszkodzeń komórek, starzenia organizmu, a nawet pojawienia się 

nowotworów. Jak dowodzą badania dieta bogata w polifenole może mieć 

duże znaczenie w profilaktyce wielu chorób cywilizacyjnych, takich jak 

nadciśnienie czy miażdzyca.  

Celem pracy była analiza wybranych pozycji piśmiennictwa dotyczących 

zawartości polifenoli ogółem w wybranych owocach oraz ich znaczenie dla 

zdrowia człowieka.  
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Materiałem poddawanym analizie było siedem owoców, do których 

należały borówka czernica, borówka brusznica, jeżyna, malina, wiśnia, 

czarna porzeczka, żurawina. Polifenole ogółem zostały oznaczone metodą 

Folina-Ciocalteu w przeliczeniu na kwas galusowy.  

Na podstawie zgromadzonych danych stwierdzono, iż z grupy anali-

zowanych owoców do najwartościowszych pod względem zawartości 

związków polifenolowych można zaliczyć owoce czarnej porzeczki, 

borówki brusznicy oraz wiśni. 

Zmiana właściwości biologicznych wybranych 

związków chemicznych w procesie 

termohydrolizy nadkrytycznej 

Monika Janas, monika.janas@dokt.p.lodz.pl, Politechnika Łódzka, 

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska;  

Alicja Zawadzka , alicja.zawadzka@p.lodz.pl, Politechnika Łódzka, 

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska  

Wzrastające ciągle ilości zanieczyszczeń, jakie powstają w wyniku 

procesów produkcyjnych w przemyśle powodują konieczność poszukiwania 

coraz to bardziej skutecznych metod ich unieszkodliwiania. Najtańszym 

sposobem usuwania ich ze ścieków jest ich biologiczne unieszkodliwianie, 

niestety większość zanieczyszczeń w nich obecnych nie jest biodegradowalna. 

W związku z czym poszukuje się nowych i skutecznych metod pozwalających 

na eliminację tych zanieczyszczeń. 

Termohydroliza nadkrytyczna jest jedną z najnowszych metod 

niszczenia zanieczyszczeń organicznych, wykorzystująca własności wody 

po przekroczeniu jej punktu krytycznego (Tkr=374°C, Pkr=22,1MPa).  

Celem pracy było przebadanie procesu termohydrolizy w warunkach wody 

nadkrytycznej i sprawdzenie jej przydatności do likwidacji trudno 

rozkładalnych związków organicznych w ściekach. Wykonano badania 

toksyczności tych związków w stosunku do organizmów wodnych oraz 

określono ich stopień biorozkładalności. badania biologiczne wykonano na 

związkach wyjściowych i po procesie termohydrolizy. Do badań wytypowano: 

kwas p-nitrotoluenosulfonowy (PNTS), kwas 2,2'-dinitrostilbenodisulfonowy-

4,4' (DNSDS), kwas 2,2'-diaminostilbenodisulfonowy-4,4' (DASDS).  

Badania wykazują, iż reakcje przebiegające podczas prowadzenia 

wysokotemperaturowej termohydrolizy trzech badanych związków są 

wyjątkowo złożone. Wyniki badań świadczą o obniżeniu toksyczności 

i wzroście biorozkładalności produktów otrzymanych po procesie 

termohydrolizy. 
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WYSTĄPIENIA USTNE WRAZ Z PREZENTACJĄ 

MULTIMEDIALNĄ 

ABC wpływu nikotyny na białka transportowe leków 

Jakub Potoczny, potocznyjakub@op.pl;Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze Histologii i Embriologii, Wydział Lekarski w Katowicach, 

Śląski Uniwersytet Medyczny,www.sum.edu.pl;  

Aleksandra Studnicka ,aleksandra.m126@wp.pl;Studenckie Koło 

Naukowe przy Katedrze Histologii i Embriologii,  Wydział Lekarski 

w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny,www.sum.edu.pl;  

Magdalena Konieczna , lenakonieczna@interia.pl;Studenckie Koło 

Naukowe przy Katedrze Histologii i Embriologii,  Wydział Lekarski 

w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny,www.sum.edu.pl  

Transportery leków to białka zlokalizowane w błonie cytoplazmatycznej, 

odgrywające ważną rolę w utrzymaniu homeostazy oraz ochronie komórek 

przed szkodliwym działaniem ksenobiotyków. Ich głównym zadaniem jest 

przenoszenie szkodliwych substancji do środowiska zewnątrzkomórkowego.  

Nikotyna jest istotnym składnikiem tradycyjnych papierosów,  

e-papierosów oraz preparatów wspomagających zerwanie z nałogiem. 

Wykazano, że nie jest ona substratem dla transporterów, jednakże wywiera 

inhibujący wpływ na niektóre z nich, np. OCTN1 i OCTN2. Ogranicza 

transport aminokwasów poprzez łożysko zależny od białek z nadrodziny 

SLC mający znaczenie dla prawidłowego rozwoju płodu. Z drugiej strony, 

poddanie komórek Caco-2 działaniu nikotyny wykazało wzrost ekspresji 

MDR1. Badania nad wpływem nikotyny na białko BCRP wskazują, że 

może ona powodować zwiększenie aktywności transportera. 

Prawdopodobnie mechanizm działania nikotyny na transportery leków 

jest pośredni, poprzez wpływ na syntezę białek transportowych. Skutkiem 

zwiększonej aktywności transporterów może być zmniejszona ekspozycja 

komórek na związki egzogenne, ale też zwiększona lekooporność. Tak 

więc, nikotyna może zakłócać fizjologiczne działanie transporterów 

modyfikując efekty terapeutyczne leków. 

Aktywność ruchowa w kontekście chorób układu 

ruchu wśród osób starszych 

Kamila Zabłocka , agnieszkazablocka2@wp.pl; Studenckie Koło 

Naukowe przy Zakładzie Matematyki i Biostatystyki Medycznej,  

Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  
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Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Zakład Etyki i  Filozofii Człowieka 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,  

Ewelina Firlej ,  Katedra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie 

Wstęp: Problem starości jest jednym z priorytetowych problemów wielu 

współczesnych społeczeństw. Starzenie się ludności wiąże się z występo-

waniem licznych chorób charakterystycznych dla wieku starczego. Do 

najczęstszych schorzeń tego okresu zalicza się choroby układu ruchu. 

Największy problem stanowi choroba zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa, 

reumatoidalne zapalenie stawów oraz osteoporoza.  

Cel pracy:  Celem pracy jest analiza chorób układu ruchu w populacji 

osób starszych. Zostaną scharakteryzowane poszczególne schorzenia oraz 

ich konsekwencje. 

Metoda badawcza: Metodę badawczą stanowi analiza dostępnej 

literatury przedmiotu, która opiera się na fachowym piśmiennictwie, 

publikacjach naukowych oraz danych epidemiologicznych. 

Wnioski: Choroby narządu ruchu stanowią ogromy problem wśród 

populacji osób starszych. Pojawiają się wraz z wiekiem, co prowadzi 

u seniorów do pogorszenia sprawności ruchowej i utraty samodzielności w 

życiu codziennym. Schorzeniom tym towarzyszy przewlekły ból, zmiany 

zwyrodnieniowe oraz złamania. Objawy te mogą doprowadzić do 

inwalidztwa i całkowitego uzależnienia od drugiej osoby. Dlatego 

odpowiednio wcześnie wprowadzone leczenie i rehabilitacja może 

złagodzić symptomy choroby i poprawić jakość życia seniora. 

Analiza stopnia odżywienia i zaburzeń odżywiania 

oraz charakterystyka przyzwyczajeń żywieniowych 

i aktywności fizycznej wśród dzieci w wieku 

od 6 do 13 lat uczęszczających do wybranych szkół 

podstawowych na terenach wiejskich 

województwa śląskiego i opolskiego 

Paweł Jonczyk, STN przy Zakładzie Patof izjologii Katedry 

Patof izjologii i  Endokrynologii Śląskiego Uniwersytetu Medyczne go 

w Katowicach, Zabrze, Polska; 

Magdalena Potempa,  STN przy Zakładzie Patof izjologii Katedry 

Patof izjologii i  Endokrynologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Katowicach, Zabrze, Polska; 

Dariusz Kajdaniuk,  Zakład Patofizjologii Katedry Patofizjologii i 

Endokrynologii Śląskiego Un iwersytetu Medycznego w Katowicach, 

Zabrze, Polska  
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Celem pracy była analiza zaburzeń odżywiania i poznanie nawyków 

żywieniowych oraz scharakteryzowanie aktywności fizycznej dzieci 

szkolnych w wieku 6‒13 lat zamieszkałych na terenach wiejskich 

województw śląskiego i opolskiego. W badaniu wzięli udział rodzice dzieci 

z wybranych szkół podstawowych na terenach wiejskich. Badanie objęło 

410 osób: 217 chłopców (52,93%) oraz 193 dziewczynki (47,07%). 

Na podstawie otrzymanych danych obliczono wartości współczynników 

BMI oraz dokonano analizy stopnia odżywienia, zwyczajów żywieniowych 

oraz aktywności fizycznej badanych dzieci. Prawie 38% badanych dzieci 

dotyczył problem nadwagi lub otyłości, natomiast aż 17% okazało się 

niedożywionych. Zaledwie 3,66% z nich zjada każdego dnia pięć lub 

więcej porcji warzyw i owoców. Tylko około 62% uczniów codziennie 

spożywa mleko lub jego przetwory. Ponad 83% uczniów deklaruje, że kilka 

razy w tygodniu je mięso. Ponad 28% dzieci codziennie sięga po słone 

przekąski lub słodycze. Około 59% w ramach aktywności fizycznej 

wybiera ruch na świeżym powietrzu, natomiast prawie 22% regularnie 

uprawia jakiś sport. Uczniowie szkół podstawowych mają niewłaściwe 

nawyki żywieniowe. Dzieci spożywają niewystarczające ilości warzyw 

i owoców, ryb oraz mleka i wysokobłonnikowych produktów zbożowych. 

Zachowania zdrowotne w zakresie aktywności fizycznej wśród badanych 

uczniów również są nieodpowiednie – dzieci poświęcają zbyt mało czasu 

na aktywność fizyczną. 

Analiza subpopulacji monocytów pośrednich 

u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową 

(PBL) pod kątem wewnątrzkomórkowej ekspresji 

cytokin przeciwzapalnych TGF-β oraz IL-10 

mgr Wioleta Kowalska , wioleta.kowalska91@gmail.com; Katedra 

i Zakład Immunologii Klinicznej, II Wydział Leka rski z Oddziałem 

Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl ; 

mgr Małgorzata Waldowska , malgorzatawaldowska@gmail.com, 

Katedra i Zakład Immunologii Kl inicznej,  II Wydział Lekarski 

z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersyt et Medyczny w Lublinie,  

www.umlub.pl; 

dr hab. n. med. Agnieszka Bojarska-Junak , agnieszka.bojarska-

junak@umlub.pl, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, II Wydział 

Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie,  www.umlub.pl 

Założenia i cel pracy. Monocyty pośrednie CD14++CD16+ to sub-

populacja monocytów cechującą się aktywnością immunosupresyjną oraz 
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posiadająca właściwości proangiogenne. Uważa się, że ich wpływ na 

odpowiedź przeciwnowotworową jest uwarunkowany hamowaniem przez 

tę subpopulację monocytów odpowiedzi T-zależnej oraz stymulowaniem 

generacji limfocytów T regulatorowych. Celem pracy była ocena odsetka 

monocytów CD14++CD16+ pod kątem zdolności tych komórek do 

wydzielania TGF-β i IL-10 u chorych na PBL. 

Pacjenci i materiał do badań: Materiał do badań stanowiła krew 

obwodowa pobrana od 10 zdrowych dawców oraz 20 chorych na PBL. 

Subpopulacje monocytów wyznakowano przy użyciu przeciwciał 

monoklonalnych anty-CD14 FITC oraz anty-CD16 PE-Cy5 (BD 

Pharmingen). W każdej subpopulacji monocytów oceniono wewnątrz-

komórkową ekspresję TGF-β (anty-TGF-β PE) oraz IL-10 (anty-IL-10). 

Komórki analizowano w cytometrze przepływowym (FACSCalibur, BD). Do 

oceny pomiaru ekspresji TGF-β oraz IL-10 wykorzystano analizę odsetka 

poszczególnych subpopulacji monocytów TGF- β+ oraz IL-10+.  

Wyniki: U chorych na PBL obserwowano istotnie wyższy odsetek 

monocytów pośrednich (12,58%) w porównaniu z grupą kontrolną (4,05%) 

(p<0,05). Komórki CD14++CD16+ odznaczają się wyższą ekspresją TGF-

β (mediana: 35.77%) w porównaniu z monocytami nieklasycznymi 

(mediana: 17,50%) (p<0,05). U osób z PBL odsetek monocytów 

CD14++CD16+IL-10+ (mediana: 1,96%) był istotnie wyższy w porównaniu 

z odsetkiem monocytów CD14++CD16-IL-10+ (p<0,001) oraz monocytów 

CD14+CD16++IL-10+ (p<0,05).  

Wnioski: Wysoka ekspresja cytokin przeciwzapalnych TGF-β i IL-10 

oraz zwiększony odsetek monocytów pośrednich u chorych na PBL 

sugeruje ich zdolności immunosupresyjne wpływające niekorzystnie na 

odporność przeciwnowotworową pacjentów. 

Badania mechanizmów fotokatalitycznej degradacji 

wybranych sulfonamidów 

Mateusz Cholewiński , mateochol@t len.pl; Zakład Chemii Ogólnej 

i  Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 

Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny, 

www.chemiaogolna.sum.edu.pl;  

Roman Adamczyk ,  adamczyk.romek@gmail .com; Zakład Chemii 

Ogólnej i Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem 

Medycyny Laboratoryjnej,  Śląski Uniwersytet Medyczn y, 

www.chemiaogolna.sum.edu.pl; 

Barbara Pelczar, bpelczar15@gmail.com; Koło STN przy Zakładzie 

Chemii Ogólnej i  Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny 
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z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medycz ny, 

www.chemiaogolna.sum.edu.pl  

Jednym z negatywnych skutków postępu cywilizacyjnego jest powszechne 

wykorzystanie leków przeciwbakteryjnych w celu poprawy efektywności 

hodowli zwierząt. Dotychczas nie wypracowano skutecznych środków 

ograniczenia tego zjawiska.  

W literaturze została opisana metoda pozwalająca na selektywną i wysoce 

efektywną eliminację sulfisoksazolu (Sfix) ze strumienia odpadów 

pohodowlanych. Sfix należy do leków z grup najczęściej wykorzystywanych 

w hodowli. Autorzy zastosowali w tym celu proces fotokatalityczny, a jego 

wysoką skuteczność powiązali ze specyficzną budową przestrzenną Sfix.  

Celem naszej pracy była weryfikacja tej teorii w oparciu o prze-

prowadzone badania fotokatalitycznej degradacji wybranych sulfonamidów 

o cechach budowy zbliżonej do Sfix. Proces fotokatalityczny realizowano 

w obecności TiO2-P25, w roztworze FeCl3 oraz w obecności mieszaniny 

TiO2-P25/FeCl3.  

Dodatek FeCl3 w układzie z TiO2 pozwolił na ponad 55-krotne 

zwiększenie wydajności rozkładu Sfix i ponad 20-krotne w przypadku 

sulfachloropirydazyny (SCP) oraz sulfachinoksaliny (SQ).  

Najistotniejszym wnioskiem z przeprowadzonych badań jest fakt, że 

mechanizm fotokatalitycznej degradacji SCP i SQ okazał się odmienny od 

opisywanego w literaturze. W obu przypadkach zaobserwowano tworzenie 

się trwałego związku kompleksowego sulfonamidu z Fe
3+

, który umożliwiał 

łatwą eliminację leku ze środowiska reakcji. Podczas naświetlania kompleks 

rozpadał się, czemu towarzyszył rozkład sulfonamidu i redukcja Fe
3+

. 

Badanie ultrasonograficzne FAST  

– oczekiwania versus rzeczywistość 

Karol Krawiec , karolkrawiec93@gmail.com; Studenckie Koło 

Naukowe przy I Zakładzie Radiologii Lekarskiej, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie,  www.umlub.pl;  

Elżbieta Czekajska-Chehab,  czekajska@gazeta.pl; I Zakład 

Radiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl  

Udzielanie pomocy ofiarom wypadków w stanach zagrożenia życia 

wymaga szybkich i zdecydowanych decyzji personelu medycznego. 

Kluczem do sukcesu jest dokładna ocena stanu pacjenta. Warunki podczas 

akcji ratunkowej utrudniają szczegółowe badanie fizykalne pacjenta. 

Niektóre obrażenia, jak krwawienie do jamy opłucnej, otrzewnowej lub 

worka osierdziowego, w początkowych stadiach mogą przebiegać bez 

niepokojących objawów. Są to stany zagrażające życiu, wymagające 
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szybkiego rozpoznania, priorytetowego transportu do ośrodka specja-

listycznego i pilnej interwencji chirurgicznej.  

W celu oceny obecności wolnego płynu (krwi) w jamach ciała 

zastosowanie znajduje mobilne badanie ultrasonograficzne FAST (Focused 

Assesment with Sonography for Trauma). W badaniu FAST ocenie podlega 

przestrzeń okołowątrobowa, zachyłek śledzionowo-nerkowy, osierdzie 

i zachyłek pęcherzowo (lub maciczno)-odbytniczy. Badanie FAST może 

zostać poszerzone o ocenę jam opłucnowych pod kątem odmy opłucnowej 

i płynu (EFAST, ExtendedFAST). Zaletą badania FAST jest jakość 

obrazowania i możliwość wykorzystywania sprzętu o niewielkich rozmiarach 

w postępowaniu przedszpitalnym z ofiarami wypadków. Niestety pomimo 

wpisania FAST do protokołu zaawansowanych czynności ratujących życie 

po urazach, nie jest ono powszechnie wykorzystywane w polskim systemie 

ratownictwa.  

Celem pracy jest przedstawienie techniki FAST, możliwości jej 

wykorzystania w stanach zagrożenia życia oraz ograniczeń metody. 

Bakteriobójcze działanie apolipoforyny III 

Galleria mellonella na bakterie izolowane  

ze zmian skórnych pacjentów 

Paulina Lipa, paulina.lipa56@gmail.com; Zakład Genetyki 

i  Mikrobiologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  

Marta Palusińska -Szysz , marta.szysz@poczta.umcs.lublin.pl; Zakład 

Genetyki i Mikrobiologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

Wprowadzenie: Hemolimfa owadów Galleria mellonella jest bogatym 

źródłem białek odpornościowych, którego ważnym składnikiem jest 

apolipoforyna III (apoLp-III). Białko to uczestniczy w rozpoznawaniu 

determinant molekularnych drobnoustrojów i aktywacji układu immuno-

logicznego.  

Cel: Celem badań było określenie bakteriobójczego wpływu apoLp-III 

wyizolowanej z hemolimfy larw G. mellonella w stosunku do bakterii 

pochodzących ze zmian skórnych pacjentów z trądzikiem różowatym. 

Materiały i metody: Identyfikację bakterii przeprowadzono w oparciu 

o ich cechy morfologiczne oraz analizę sekwencji genu 16S rRNA. 

Bakterie inkubowano w obecności apoLp-III wyizolowanej z ekstraktu 

hemolimfy gąsienic G. mellonella w zakresie stężeń od 0,4mg/ml do 

3,12µg/ml. Przeżywalność bakterii określano po godzinnej inkubacji 

w temperaturze 37º i wysianiu na podłoże agarowe. Na podstawie liczby 
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wyrosłych kolonii bakterii określono minimalne stężenie hamujące (MIC) 

apoLp-III w stosunku do badanych drobnoustrojów. 

Wyniki: Ze zmian chorobowych wyizolowano dwa gatunki: 

Staphylococcus epidermidis oraz hemolizujący szczep S. aureus, które 

wykazywały wysoką wrażliwość na działanie apoLp-III. Stężeniem LC50 

dla szczepu S. epidermidis okazało się stężenie 6,25µg/ml apoLp-III zaś 

wartość MIC wynosiła 3,12 µg/ml. 

Wnioski: Apolipoforyna III G. mellonella wykazuje działanie bójcze 

w stosunku do badanych bakterii co w dobie rosnącej lekooporności może 

okazać się skutecznym rozwiązaniem w terapii zmian skórnych o etiologii 

bakteryjnej. 

Białka TET w aktywnej demetylacji DNA, 

a występowanie chorób nowotworowych 

Kinga Gutowska , kinga.gutowska5@gmail.com; Katedra Biochemii 

Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum im. Ludwika 

Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

www.cm.umk.pl; 

Adrian Krajewski , krajewski.adrian@wp.pl; Katedra i Zakład 

Histologii i  Embriologii, Wydział Lekarski,  Collegium Medicum 

im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl;  

Edyta Simińska ,  edyta.siminska@gmail.com; Katedra i Zakład 

Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum 

im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, www.cm.umk.pl  

Cel: Przybliżenie roli białek TET w aktywnej demetylacji DNA oraz ich 

powiązanie z procesem kancerogenezy.  

Wstęp: Nieprawidłowa równowaga pomiędzy metylacją i demetylacją 

DNA z reguły predysponuje do występowania chorób nowotworowych. 

Hipermetylacja DNA często prowadzi do wyciszenia ekspresji genów 

supresorowych, natomiast w wyniku hipometylacji DNA może dochodzić 

do nadmiernej ekspresji protoonkogenów. Główną rolę w aktywnej 

demetylacji DNA odgrywają białka z rodzin TET oraz AID/APOBEC.  

Materiały i metody: Analiza artykułów dostępnych w bazach literatury 

naukowej. 

Wyniki: Białka TET są dioksygenazami, które hydroksylują 5–metylocytozynę 

do 5–hydroksymetylocytozyny i dalej do 5–formylocytozyny i 5–karboksy-

cytozyny. Kofaktorem białek TET jest żelazo (II), natomiast kosubstratem 

– 2–oksoglutaran. Aktywność białek TET jest również zależna od 

redukcyjnego działania kwasu askorbinowego. Białka TET oddziaływają 
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też z enzymami metabolizmu komórkowego: transferazą β–N–acetylo-

glukozaminy i dehydrogenazą izocytrynianową, dehydrogenazą burszty-

nianową oraz fumarazą.  

Wnioski: Wobec znaczącej roli katalitycznej, jak również powiązań 

z innymi czynnikami metabolizmu komórki, zaburzenie aktywności białek 

TET powoduje rozwój i progresję kancerogenezy. Przypuszcza się, że geny 

TET mogą pełnić funkcje supresorowe, ponieważ ich nieprawidłowa 

ekspresja generuje występowanie wielu nowotworów zarówno hemato-

logicznych, jak i guzów litych. 

Błędy laboratoryjne w codziennej pracy 

laboratorium medycznego 

Katarzyna Krawczyk ,  badaniagenetyczne@wp.pl; Centrum Badań 

Genetycznych i Medycyny Sądowej Sp. z o.o.,  

www.badaniagenetyczne.com.pl  

Błędy laboratoryjne dzielimy na przedlaboratoryjne, analityczne i poanali-

tyczne. Najmniejszą wartość procentową stanowią błędy fazy analitycznej. 

Eliminacja tego rodzaju błędów bierze się z bardzo rygorystycznych 

przepisów prawa oraz z obowiązkowego prowadzenia kontroli jakości 

badań laboratoryjnych. Kontrola jakości badań laboratoryjnych służy do 

wykrywania błędów analitycznych, do monitorowania jak i oszacowania 

popełnionych błędów w laboratorium w celu zagwarantowania zarówno 

rzetelności jak i dokładności wyników badań. Większość błędów jednak to 

błędy przed i poanalityczny. Błąd przedlaboratoryjny można zdefiniować 

jako zmianę stężenia lub aktywności substancji w materiale biologiczny, 

spowodowany niewłaściwym przygotowaniem pacjenta do badań, 

niestandardowym pobraniem materiału lub postępowaniem z nim przed 

rozpoczęciem analizy, natomiast błąd poanalityczne wynikają głównie 

z komunikacji, niewłaściwego zapisu, przedruków. Eliminacja całkowita 

ich jest niemożliwa, ale dąży się do ich zminimalizowania. 

Chłoniak Hodgkina u kobiet w ciąży  
– dylematy i wyzwania 

Monika Klimek , klimkowa1@gmail.com; Studenckie Koło Naukowe 
przy Katedrze i Klinice Hematoonkologii i  Transplantologii Szpiku, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, http://www.umlub.pl;  

Joanna Knap, joanna.knap100@gmail.com; Studenckie Koło Naukowe 
przy Katedrze i Klinice Hematoonkologii i  Transplantologii Szpiku, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, http://www.umlub.pl;  
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lek. med. Agnieszka Szymczyk ,  agusia_szymczyk@wp.pl; Katedra 
i Klinika Hematoonkologii i Transplantologii Szpiku, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie,  http://www.umlub.pl;  

dr hab. n. med. Monika Podhorecka , monika.podhorecka@umlub.pl;  
Katedra i Klinika Hematoonkologii i  Transplantologii Szpiku, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, http://www.umlub.pl  

Chłoniak Hodgkina (HL, Hodgkin lymphoma) jest chorobą nowotworową 
wywodzącą się z komórek układu chłonnego, charakteryzującą się 
obecnością olbrzymich komórek Reed-Stenberga o wielopłatowym jądrze 
oraz dużych, jednojądrzastych komórek Hodgkina indukujących odczy-
nową proliferację limfocytów, monocytów, histiocytów i makrofagów. Jest 
drugim co do częstości występowania nowotworem w populacji ludzi 
młodych i najczęściej diagnozowanym chłoniakiem w okresie ciąży 
(występuje z częstością 1/1000–6000 ciąż). Mimo że, rokowanie w HL jest 
dobre, a odsetek uzyskiwanych remisji całkowitych (CR, complete 
remission) sięga 80%, to szczególna sytuacja kliniczna jaką jest ciąża, 
stwarza duże problemy diagnostyczno-terapeutyczne natury medycznej, 
etycznej i emocjonalnej. Wiele z diagnostycznych metod obrazowych ma 
udowodniony teratogenny wpływ na płód. Wybór leczenia musi 
uwzględniać wiele aspektów klinicznych choroby, okres ciąży, a przede 
wszystkim dobro matki i płodu. Ze względu na wysoką toksyczność 
i teratogenność chemioterapii stosowanej w terapii HL, w przypadkach 
o łagodnym lub powolnym przebiegu leczenie należy odroczyć do chwili 
porodu lub do końca I trymestru ciąży, kiedy narządy dziecka będą już 
w pełni uformowane. U chorych z bardziej agresywnym przebiegiem HL, 
u których konieczne jest szybkie wdrożenie leczenia cytostatycznego, 
niezwykle ważna jest indywidualizacja strategii terapeutycznych. 

Ciała obce przełyku: zagrożenie życia pacjenta, 
a zarazem wyzwanie dla lekarzy wielu specjalności  

Weronika Sikora , weronikaa.s@wp.pl; 

Marlena Kot, marlena.kot07@gmail.com; Studenckie Koło Naukowe 
przy Katedrze i Klinice Otolaryngologii i  Onkologii Laryngologicznej, 
UM Lublin 

Tomasz Stankiewicz,  Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, Oddział 
Otorynolaryngologiczny 

Ciała obce przełyku dotyczą najczęściej dwóch grup wiekowych: dzieci 
poniżej 10 roku życia i dorosłych po 65 roku życia. Znaczną większość 
stanowią dzieci, które przypadkowo, bądź celowo połykają baterie, monety, 
małe zabawki lub ich części. Dorośli połykają podczas jedzenia słabo 
umocowane protezy zębowe, ości, kości lub przedmioty, które przypadkowo 
dostały się do pokarmu. 
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Artykuł przedstawia dwa przypadki pacjentek po incydentach połknięcia 
protez zębowych. Pierwszy przypadek dotyczy pacjentki, lat 48 przywiezionej 
w stanie dość ciężkim do Szpitalnego Oddziału Ratowniczego z powodu 
przypadkowego połknięcia protezy zębowej podczas jedzenia. Drugi 
przypadek odnosi się do pacjentki, lat 55, która zgłosiła się do szpitala 
z podejrzeniem połknięcia protezy zębowej podczas snu. 

Praca przedstawia usuwanie ciał obcych przełyku metodami, które 
wymagają niezwykłego doświadczenia personelu medycznego oraz 
zawraca uwagę na poważne powikłania po incydentach połknięcia ciał 
obcych, stanowiące zagrożenie zdrowia, a nawet życia pacjenta. 

Cynamon – nie tylko przyprawa 

Katarzyna Kaławaj , katarzyna.kalawaj@op.pl; Zakład Wirusologii 
i  Immunologii, Wydział Biologii i Biotechnologii,  Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl ; 

Adrianna Dudek , annairda2711@gmail .com; Zakład Wirusologii 
i  Immunologii, Wydział Biologii i Biotechnologii,  Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl  

Szukając skutecznego leku na różne dolegliwości często zapominamy, jak 
ważną rolę w profilaktyce oraz w leczeniu chorób odgrywają składniki 
codziennej diety. Przyprawy, bo o nich mowa, to nie tylko “polepszacze smaku”, 
ale również substancje posiadające wiele korzystnych, prozdrowotnych 
właściwości. Jedną z wielu niedocenianych przypraw jest cynamon. 

Cynamon pozyskuje się z kory cynamonowca (Cinnamomum), który jest 
wiecznie zielonym drzewem lub krzewem należącym do rodziny 
wawrzynowatych (Lauraceae). Najbardziej znane gatunki to cynamonowiec 
cejloński, chiński oraz kamforowy. Surowcem użytkowym jest wysuszona 
kora pozyskiwana z młodych pędów. W farmacji stosuję się nie tylko korę 
cynamonowca cejlońskiego, ale także olejek. Zawiera on duże ilości aldehydu 
cynamonowego, jednej z najważniejszych substancji bioaktywnych 
izolowanych z cynamonu. 

Kojarząc cynamon głównie z dodatkiem do wypieków, nie zdajemy sobie 
sprawy z jego prozdrowotnego działania. Posiada on właściwości 
antybakteryjne i przeciwgrzybiczne. Korzystnie wpływa na funkcjonowanie 
układu pokarmowego, przede wszystkim na trawienie i wchłanianie 
składników odżywczych. Cynamon wykazuje działanie przeciwzapalne, 
przeciwcukrzycowe oraz antyoksydacyjne. Przyprawa ta posiada także 
właściwości przeciwnowotworowe, dlatego szczególnie duże nadzieje wiąże 
się z możliwością jego wykorzystania w prewencji i leczeniu nowotworów. 
Rozważa się również możliwość wykorzystania cynamonu w terapii 
Alzheimera. 
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Czas spędzany przed urządzeniami elektronicznymi 
a wielkość kąta kifozy i lordozy  

w klasach 1-3 szkoły podstawowej 

Paula Musiał ,  musial_paula@inetria.pl ,  Studenckie Koło Naukowe 
działające przy Zakładzie Kinezjologii Katedry Fizjoterapii Wydzi ału 
Nauk o Zdrowiu w Katowicach  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach –  opiekun SKN dr n. med. Anna Brzęk  

Krzysztof Wdowik ,  krzysiek-wdowik@wp.pl , Studenckie Koło 
Naukowe działające przy Zakładzie Kinezjologii Katedry Fizjoterapii 
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach  Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach –  opiekun SKN dr n. med. Anna Brzęk  

Wstęp: Spędzanie czasu przed urządzeniami eletronicznymi wymusza 
przyjmowanie pozycji siedzącej/leżącej, często mało ergonomicznej, co 
skutkuje negatywnym wpływem na postawę ciała. Taki sposób spędzania 
wolnego czasu zaczyna wypierać aktywny wypoczynek. 

Cel badań: Celem badań była analiza wpływu ilości minut spędzanych 
przez uczniów przed urządzeniami elektronicznymi, na postawę ciała 
w płaszczyźnie strzałkowej.  

Materiał i metoda: Badaniami objęto 83 uczniów (37 chłopców, 
46 dziewczynek) klas I-III szkoły podstawowej. Dokonano pomiaru ciężaru 
i długości ciała. Dokonano oceny kąta lordozy lędźwiowej i kifozy 
piersiowej zgodnie z metodyką Dobosiewicz inklinometrem cyfrowym. 
Dodatkowo badania uzupełniono autorskim kwestionariuszem ankiety.  

Wyniki: Dzieci spędzają 4075 minut w ciągu tygodnia przed 
urządzeniami elektrycznymi oraz 3435 min w weekend. Najczęściej 
przyjmowaną pozycją jest pozycja siedząca. Chłopcy częściej wybierają 
komputer i komórkę niż dziewczęta. Tylko 16.9% chłopców oraz 25.3% 
dziewcząt ma prawidłowe wartości kąta kifozy i lordozy.  

Wnioski: Pozycja siedząca przed komputerem jest dłuższa w ciągu 
tygodnia niż w weekend. Konieczne jest podjęcie edukacji rodziców w celu 
zachęcenia uczniów do podejmowania aktywności ruchowej w wolnym 
czasie. Czas spędzany przed urządzeniami elektronicznymi ma wpływ na 
parametry postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej. 

Czy istnieje uniwersalny wskaźnik otyłości  
– słów kilka o BMI, WHR, WHtR, WC, ABSI 

Paulina Cembrowska , paulina.cembrowska@wp.pl, Katedra i Zakład 
Diagnostyki Laboratoryjnej, Wyd ział Farmaceutyczny, Collegium 
Medicum UMK w Bydgoszcz, www.cm.umk.pl; 

Joanna Woźniak ,  wozniak.jkw@gmail.com Zakład Genoterapii 
Wydział Lekarski, Collegium Medicum UMK w Bydgoszcz, 
www.cm.umk.pl; 
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Natalia Dereń , nataliaderen@gmail.com, Katedra Położnictwa, 
Zakład Medycyny Rozrodu i Andrologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Collegium Medicum UMK w Toruniu, www.cm.umk.pl  

Otyłość jako choroba cywilizacyjna uznawana jest za epidemię 
XXI wieku. Nadmiar tkanki tłuszczowej, szczególnie w obrębie brzucha, 
silnie koreluje z występowaniem zaburzeń metabolicznych, chorób 
sercowo-naczyniowych (CVD), rozwojem cukrzycy czy dyslipidemii. 
Istotne staje się więc wykrycie pacjentów z otyłością brzuszną lub 
zagrożonych jej wystąpieniem. Popularny i prosty w użyciu wskaźnik masy 
ciała (BMI) bardzo ogólnie informuje o całkowitej zawartości tkanki 
tłuszczowej, nie definiując jej rozmieszczenia i z założenia przeznaczony 
był do oceny zbiorowości, nie jednostek. Do określenia wielkości tkanki 
tłuszczowej brzusznej zaczęto stosować pomiar obwodu w pasie (WC), 
wskaźnik talii do wzrostu (WHtR) oraz wskaźnik talii do bioder (WHR). 
Według wielu badaczy najlepszymi wskaźnikami otyłości i oceny ryzyka 
CVD są WHR oraz WHtR. Niektórzy proponują połączenie pomiaru BMI, 
WC oraz WHR by optymalnie i dokładnie ocenić ryzyka CVD. 
Najnowszym, dopiero wprowadzanym do użycia wskaźnikiem jest indeks 
kształtu ciała (ABSI), który w skomplikowanym wzorze wykorzystuje 
zależność WC do BMI oraz wzrostu. Dotychczasowe badania sugerują 
iż może stać się on pomocny w wykrywaniu pacjentów z ryzykiem 
zaburzeń metabolicznych wywołanych otyłością. 

Czy przyprawy dostępne na Polskim rynku 
spełniają normy stężeń dla ołowiu i kadmu? 

Dawid Konwant , Dawidkonwant@inter ia.pl; Studenckie Koło 
Naukowe przy Zakładzie Zdrowia Środowiskowego, Wydział Zdrowia 
Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 
www.zdrowie.srodowiskowe.sum.edu.pl;  

Piotr Gregorczyk , piotrgreg@op.pl; Studenckie Koło Nauko we przy 
Zakładzie Zdrowia Środowiskowego , Wydział Zdrowia Publicznego, 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 
www.zdrowie.srodowiskowe.sum.edu.pl  

Wstęp: Stosowanie przypraw jest nieodłącznym elementem spożywanych 

potraw, nadając im przy tym właściwego smaku, aromatycznego zapachu 

oraz intensywnego koloru. Fascynacja zagraniczną kuchnią i czerpane 

z niej inspiracje spowodowały zwiększenie wykorzystywania różnorakich 

przypraw pochodzących z coraz bardziej egzotycznych regionów świata. 

Warunki prowadzonych upraw roślin w krajach rozwijających się mogą 

być powodem zanieczyszczenia różnymi związkami chemicznymi, w tym 

metalami ciężkimi. 

Cel pracy: Celem pracy była analiza zawartości określonych metali 

ciężkich w wybranych przyprawach dostępnych na polskim rynku. 
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Materiał i metody: Dokonano pomiarów zawartości ołowiu i kadmu 

pośród 25 próbek przypraw metodą emisyjnej spektrometrii atomowej 

z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP OES). Badaniami objęto przyprawy 

pochodzące wyłącznie z jednej popularnej marki przypraw.  

Wyniki: Prowadzone badania wykazały obecność kadmu oraz ołowiu 

w badanych próbkach. Najwyższą, ponadnormatywną wartość kadmu 

wynoszącą 1,82 µg Cd/g stwierdzono w cząbrze, natomiast najwyższą 

wartość ołowiu wynoszącą 0,21 µg Pb/g zaobserwowano w bazylii. 

Wnioski: Zawartość stężenia ołowiu i kadmu w badanych próbkach jest 

różnorodna. Spożywanie przypraw nie jest istotnym źródłem narażenia na 

analizowane metale ciężkie, lecz problem podwyższonych stężeń nie 

powinien ulegać marginalizacji. 

ECMO jako metoda ogrzewania pozaustrojowego 

w ciężkiej hipotermii 

Anna Jędruszczak , anna-jedruszczak@wp.pl; 

Weronika Sikora , weronikaa.s@wp.pl; Kardiochirurgiczne Studenckie 

Koło Naukowe, UM Lublin  

dr n. med. Krzysztof Olszewski , Klinika Kardiochirurgii SPSK nr 4 

w Lublinie 

Metoda membranowego pozaustrojowego natlenowania (ECMO – Extra-

corporeal Membrane Oxygenation) jest od ponad 30 lat używana w celu 

leczenia niewydolności oddechowej na Oddziałach Intensywnej Terapii 

oraz Kardiochirurgii. Stanowi podstawową metodę ratowania chorych ze 

skrajną niewydolnością układu oddychania i krążenia 

Jedna z konfiguracji procedury, dzięki możliwości wprowadzenia krwi 

pacjenta z odpowiednią energią kinetyczną jest optymalnym rozwiązaniem 

dla pacjentów znajdujących się w III i IV stadium hipotermii według 

klasyfikacji szwajcarskiej. Procedura ta zmniejsza ryzyko wystąpienia 

uszkodzenia tkanek, głównie mózgu i serca oraz opornej na leczenie 

niewydolności krążeniowo-oddechowej, która jest częstym powikłaniem 

nieodpowiedniego postępowania podczas ogrzewania pacjenta. 

 Praca przedstawia przypadek 49- letniej pacjentki znalezionej 

w skrajnie ciężkim stanie ogólnym oraz głębokiej hipotermii <28°C, 

u której ze względu na zagrażającą zatrzymaniu akcji serca niewydolność 

krążenia i skrajne wychłodzenie zdecydowano się na wdrożenie ECMO. 
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Efekt transpozycji jelitowej (IT – ileal transposition), 
oraz diety na glikemię oraz masę ciała szczurów  
szczepu Sprague-Dawley w otyłości indukowanej 

dietą (DIO – diet induced obesity) 

Marta Grygiel , marta.grygiel90@gmail.com ; Katedra i Zakład 
Fizjologii, Wydział Lekarski z Oddz iałem Lekarsko-Dentystycznym 
w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; 
http://www.f izjozab.sum.edu.pl 

Jan Augustyniak , jsaugustyniak@gmail.com ; Katedra i Zakład 
Fizjologii, Wydział Lekarski z Oddz iałem Lekarsko-Dentystycznym 
w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;  
http://www.f izjozab.sum.edu.pl  

Michał Iwanicki , iwanickimichal@hotmail.com; Katedra i Zakład 
Fizjologii, Wydział Lekarski z Oddz iałem Lekarsko-Dentystycznym 
w Zabrzu, Śląski Un iwersytet Medyczny w Katowicach; 
http://www.f izjozab. sum.edu.pl 

Operacja transpozycji jelitowej (IT) jako zabieg metaboliczny, ma na 
celu m.in. poprawę tolerancji glukozy oraz insulino-wrażliwości komórek. 
Mechanizm działania IT nie został do końca poznany, lecz wiadomo że 
korzystny efekt metaboliczny związany jest z aktywnością hormonów 
inkretynowych, które wykazują silne działanie insulinotropowe. 

Celem badania była ocena łącznego efektu operacji IT oraz diety 
pooperacyjnej na tolerancję glukozy u szczurów szczepu Sprague-Dawley 
w otyłości indukowanej dietą. 

Operacja IT polega na wstawieniu wyizolowanego fragmentu jelita 
krętego za więzadło Treitza. W przypadku grupy SHAM zostały wykonane 
anastomozy w miejscach analogicznych do IT. Do momentu zabiegu 
połowa szczurów utrzymywana była na diecie wysokotłuszczowej (HFD), 
druga część na na zbilansowanej diecie kontrolnej (DK). Po operacji 
zwierzęta rozdzielano losowo do grup skarmianych dietą HFD, oraz DK. 
W eksperymencie wykonywano pomiary masy ciała szczurów oraz doustny 
test tolerancji glukozy. 

Tolerancja glukozy w okresie przedoperacyjnym w grupie DK, była 
istotnie wyższa w porównaniu z grupą HFD (5498 vs 18691). W okresie 
pooperacyjnym zanotowano wyraźny wzrostu nietolerancji glukozy 
w grupie SHAM skarmianej przed operacją dietą HFD, pomimo zmiany 
diety po zabiegu na DK w porównaniu do grupy SHAM na diecie DK 
(21548 vs 15037). Szczury z transpozycją jelitową wykazywały najlepsza 
tolerancję glukozy wśród grup DK, pomimo pozabiegowej zmiany diety na 
HFD w porównaniu ze szczurami grupy SHAM skarmianych w identyczny 
sposób (13861 vs 17876). 
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EKO płodność – moda XXI w. 

Natalia Dereń , nataliaderen@gmail.com; Katedra Położnictwa, 

Zakład Medycyny Rozrodu i Andrologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, 

Collegium Medicum UMK w Toruniu, www.cm.umk.pl;  

Paulina Cembrowska , paulina.cembrowska@wp.pl, Katedra i Zakład 

Diagnostyki Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny, Collegium 

Medicum UMK w Toruniu, www.cm.umk.pl;  

Joanna Woźniak ,  wozniak.jkw@gmail.com, Zakład Genoterapii,  

Wydział Lekarski, Collegium Medicum UMK w Toruniu, 

www.cm.umk.pl 

W XXI w. coraz więcej osób korzysta z produktów z ekologicznych upraw, 

samemu komponuje posiłki, sprawdza fermy, z których pochodzi kupowane 

mięso oraz częściej decyduje się na zamieszkanie poza zgiełkiem dużych 

miast. Kobiety, a zwłaszcza te w okresie rozrodczym, starają się dbać 

o dobrostan fizyczny oraz psychiczny. Modne stały się wyjazdy w ustronne 

miejsca celem kontemplacji oraz obserwacji swojego ciała i sygnałów 

wydawanych przez organizm. Ekologiczny styl życia przenosi się także do 

innych stref. Jedną z nich jest płodność. Począwszy od określania dokładnej 

daty owulacji, poprzez przewidywanie gorszego samopoczucia związanego 

z Zespołem Napięcia Przedmiesiączkowego, po rozpoznawanie dni płodnych 

i niepłodnych. Współcześnie wraca się do naturalnych metod planowania 

rodziny, nie tylko ze względów zdrowotnych, ale także ekonomicznych. 

Świadczą o tym wprowadzone na rynek takie produkty jak np. kubeczki 

menstruacyjne. Naturalne metody wykluczają także rozbieżności związane 

z problemami ze strony światopoglądu, wyznania oraz etyki. W niniejszej 

pracy przeglądowej, zbadałyśmy jakość obecnych trendów związanych 

z naturalnym podejściem do płodności oraz opisałyśmy na czym dokładnie 

polegają poszczególne metody naturalnego planowania rodziny, "ekologiczne' 

prowadzenie ciąży oraz porodu. 

Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania 

transformacji nowotworowej 

w obrębie gruczołu piersiowego 

Magdalena Sowa , magdalena.sowa@cm.umk.pl, Katedra Chirurgii 

Onkologicznej, Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii,  

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  Collegium Medicum 

w Bydgoszczy; 

Iwona Głowacka ,  iwona.glowacka@cm.umk.pl, Katedra i Klinika 

Rehabilitacji,  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium 

Medicum w Bydgoszczy 
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Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet, u mężczyzn 

stanowi rzadkość. Polska należy do krajów o średnim współczynniku 

zachorowalności na raka piersi, złej strukturze zaawansowania klinicznego 

oraz wysokim współczynniku zgonów spowodowanych późną wykry-

walnością. Badania molekularne i epidemiologiczne pozwoliły wyselekcjo-

nować kilka niezależnych czynników sprzyjających rozwojowi kancerogenezy 

w obrębie gruczołu piersiowego.  

Celem pracy jest analiza genetycznych i środowiskowych uwarunkowań 

transformacji nowotworowej w obrębie gruczołu piersiowego. Z uwagi na 

fakt, iż większość z nich ma charakter modyfikowalny, ich popularyzacja 

wśród kobiet w istotny sposób może przyczynić się do zmniejszenia liczby 

zachorowań i zgonów. Współczesna onkologia kładzie duży nacisk na 

oszacowanie indywidualnego ryzyka kancerogenezy, wyłonienie kobiet 

znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka oraz wdrożenie wśród 

nich metod profilaktyki pierwotnej. W pracy, posługując się metodą analizy 

piśmiennictwa omówiono najważniejsze czynniki ryzyka zachorowania na 

raka piersi.  

Dbałość o świadomość prozdrowotną kobiet poprzez upowszechnianie 

i dostarczanie wiedzy o czynnikach wiodących do kancerogenezy sutka, 

w istotny sposób może wpłynąć na ograniczanie bądź eliminację zachowań 

sprzyjających rozwojowi raka, co może przyczynić się do zmniejszenia 

liczby nowych zachorowań. 

Glikokortykosteroidy  

– nieprzyjacielem lekarza stomatologa? 

Wojciech Tynior; 

Paweł Jonczyk , STN przy Zakładzie Patof izjologii Katedry 

Patof izjologii i Endokrynologii Wydziału Lekarskiego z  Oddziałem 

Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach  

Glikokortykosteroidy są steroidowymi związkami chemicznymi – hormo-

nami produkowanymi przez korę nadnerczy i pełniącymi w organizmie 

wiele ważnych funkcji. Stanowią jeden z głównych czynników regulujących 

metabolizm ustroju. Hormony te oddziałują na organizm przede wszystkim 

w wyniku aktywacji specyficznych receptorów cytoplazmatycznych dla 

glikokortykosteroidów oraz pobudzenia procesu transkrypcji danego 

odcinka DNA, co skutkuje stymulacją bądź supresją syntezy określonych 

białek komórkowych. Glikokortykosteroidy modyfikują funkcje układu 

krążenia, regulują gospodarkę wodno-mineralną organizmu, pełnią także 

funkcje immunomodulujące wywołując ogólnoustrojowy efekt immuno-

supresyjny. Wpływają między innymi na komórki układu kostnego 



VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 

Lublin, 12-13 marca 2016 r. 

Wystąpienia ustne wraz z prezentacją multimedialną 
 

139 

(osteocyty, osteoblasty i osteoklasty) oraz na komórki budujące tkankę 

zębową (odontoblasty, odontoklasty i odontocyty). W pracy omówiono rolę 

glikokortykosteroidów w patogenezie powstawania próchnicy zębów, 

chorób przyzębia oraz kandydozy jamy ustnej. Wskazano także na 

potencjalne możliwości ich wykorzystania w terapii innych schorzeń 

stomatologicznych. 

Glikokortykosteroidy a ortodontyczny ruch zębów  

Paweł Jonczyk , STN przy Zakładzie Patof izjologii Katedry 

Patof izjologii i Endokrynologii Wydziału Lekarskiego z Od działem 

Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwer sytetu 

Medycznego w Katowicach;  

Wojciech Tynior , STN przy Zakładzie Patofizjologii Katedry 

Patof izjologii i Endokrynologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem 

Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach;  

Magdalena Potempa ,  STN przy Zakładzie Patof izjologii Katedry 

Patof izjologii i Endokrynologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem 

Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwer sytetu 

Medycznego w Katowicach;  

Beata Kandefer,  STN przy Zakładzie Patofizjologii Katedry 

Patof izjologii i Endokrynologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem 

Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwer sytetu 

Medycznego w Katowicach;  

Justyna Maciejiczek , STN przy Zakładzie Patof izjologii Katedry 

Patof izjologii i Endokrynologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem 

Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwer sytetu 

Medycznego w Katowicach;  

Dariusz Kajdaniuk ,  Katedra Patofizjologii i Endokrynologii Wydziału 

Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko -Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  

Glikokortykosteroidy to hormony o budowie lipidowej, będące 

pochodnymi cholesterolu. Produkowane i wydzielane są przez korę nadnerczy 

w wyniku licznych przemian biochemicznych. Mechanizm fizjologicznego 

działania kortyzolu polega głównie na aktywacji specyficznych białek 

wewnątrzkomórkowych, w wyniku czego dochodzi do modyfikacji procesu 

transkrypcji i translacji materiału genetycznego komórki i syntezy 

odpowiednich peptydów. Innym udowodnionym sposobem oddziaływania 

GKS jest ich niegenomowy wpływ na przepuszczalność błonowych kanałów 

jonowych. Do głównych funkcji glikokortykosteroidów w organizmie 

człowieka należą: regulacja metabolizmu ustroju, gospodarki wodno-

elektrolitowej, pracy układu sercowo-naczyniowego oraz ośrodkowego 
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układu nerwowego. Glikokortykosteroidy ze względu na swoje właściwości 

immunosupresyjne oraz oddziaływanie na tkankę kostną i zęby stanowią jeden 

z wielu czynników mających wpływ na prędkość zachodzenia zjawiska 

ortodontycznego ruchu zębów. W pracy wyjaśniono mechanizm działania 

glikokortykosteroidów oraz ich potencjalne możliwości wykorzystania 

w praktyce lekarza ortodonty. 

Guzy chromochłonne obu nadnerczy zdiagnozowane 

w tomografii komputerowej jako przyczyna przełomu 

nadciśnieniowego – prezentacja przypadku 

Sebastian Uhlig; ulmee78@gmail.com; I Zakład Radiologii 

Lekarskiej, UM Lublin, www.umlub.pl;  

Agnieszka Zwolak; agnieszka.zwolak@umlub.pl; Klinika 

Endokrynologii,UM Lublin, www.umlub.pl  

Michał Kowalczyk ; michalkowalczyk@vp.pl; Klinika Anestezjologii 

i  Intensywnej Terapii, UM Lublin, www.umlub.pl;  

Joanna Knap; joanna.knap100@gmail.com; Studenckie Koło 

Naukowe przy I Zakładzie Radiologii Lekarskiej, UM Lublin, 

www.umlub.pl;  

Monika Klimek; klimkowa1@gmail.com; Studenckie Koło Naukowe 

przy I Zakładzie Radiologii Lekarskiej,  UM Lublin, www.u mlub.pl 

Guz chromochłonny (pheochromocytoma) jest rzadkim nowotworem, 

pojawiającym się średnio u 2 do 8 osób na milion w ciągu roku. Najczęściej 

lokalizuje się w nadnerczach, lecz tylko w 10% występuje obustronnie. Jest 

stwierdzany u ok 0.1% osób z nadciśnieniem, a prawidłowe rozpoznanie ma 

istotne znaczenie praktyczne, ponieważ nieleczony prowadzi do przełomu 

nadciśnieniowego, będącego stanem zagrożenia życia.  

Do wstępnego rozpoznania wykorzystywane są metody biochemiczne, 

a do potwierdzenia obecności i ustalenia lokalizacji guza stosuje się metody 

obrazowe. Najpowszechniej stosowaną techniką, umożliwiającą wykrycie 

zmian ogniskowych w nadnerczach z ponad 95% czułością jest tomografia 

komputerowa.  

W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 32-letniego mężczyzny, 

przyjętego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z bólami w klatce 

piersiowej i objawami przełomu nadciśnieniowego. Przy podejrzeniu 

klinicznym rozwarstwienia aorty wykonano badanie angiograficzne metodą 

tomografii komputerowej. Badaniem nie potwierdzono wstępnego rozpoznania, 

natomiast wykryto obecność zmian ogniskowych w obu nadnerczach 

o cechach guzów chromochłonnych. 
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W prezentowanym przypadku ostateczna diagnoza okazała się być 

rozbieżna z początkowym założeniem zespołu lekarskiego, a badanie 

tomografii komputerowej zadecydowało o rozpoznaniu i właściwym 

ukierunkowaniu leczenia. 

Hipotermia terapeutyczna 

Marcin Urbańczuk ,  marcin.urbanczuk@gmail.com; Katedra i Zakład 

Medycyny Rodzinnej UM w Lublinie, www.umlub.pl ; 

Magdalena Amarowicz , magdalena.amarowicz@wp.pl; Katedra 

i Zakład Patomorfologii Klinicznej UM w Lublinie 

www.patomorfologia.lublin.pl ; 

Katarzyna Schab , kas.s@o2.pl; Katedra i Zakład Immunologii 

Klinicznej UM w Lublinie,  www.immunologia.lublin.pl  

Mimo ogromnego postępu jaki dokonał się w medycynie na przestrzeni 

ostatnich lat to w dalszym ciągu zarówno szpitalne jak i pozaszpitalne 

zatrzymanie krążenia stanowi poważny problem terapeutyczny. Często 

nawet po skutecznej akcji reanimacyjnej u chorych powstają znaczne 

deficyty neurologiczne uniemożliwiające samodzielną egzystencje. Komórki 

nerwowe są wyjątkowo wrażliwe na niedotlenienie. Już kilka minut bez 

dopływu krwi powoduje ich nieodwracalne uszkodzenie. Około 200 lat 

temu w Rosji osoby po zatrzymaniu krążenia przykrywano śniegiem 

z nadzieją, że zimno spowoduje powrót krążenia. W później 

przeprowadzonych badaniach udowodniono, że hipotermia po zatrzymaniu 

akcji serca może zmniejszać częstość deficytów neurologicznych a tym 

samym zwiększać przeżywalność. Powstało wiele systemów służących do 

kontrolowanego schładzania jak i ogrzewania pacjenta, które umożliwiają 

łatwiejsze i bezpieczniejsze stosowanie hipotermii terapeutycznej. 

W chwili obecnej według najnowszych wytycznych Polskiej Rady 

Resuscytacji z 2015 roku hipotermia terapeutyczna jest zalecana 

u nieprzytomnych pacjentów po ROSC w rytmach do defibrylacji. 

W niniejszej pracy przedstawiono przegląd najnowszej literatury związanej 

z leczeniem hipotermią terapeutyczną. 

Immunoterapia chłoniaków nieziarniczych 

i chłoniaka Hodgkina – dotychczasowe osiągnięcia 

i perspektywy na przyszłość 

Katarzyna Schab , kas.s@o2.pl; Katedra i Zakład Immunologii 

Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.immunologia.am.lublin.pl;  
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Magdalena Amarowicz , magdalena.amarowicz@wp.pl; Katedra 

i Zakład Patomorfologii Klinicznej,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.patomorfologia.lublin.pl;  

Marcin Urbańczuk ,  marcin.urbanczuk@gmail.com; Katedra i Z akład 

Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  

www.umlub.pl 

Chłoniaki złośliwe to heterogenna grupa chorób rozrostowych 

wywodzących się z limfocytów B lub T obwodowych narządów 

limfatycznych, zróżnicowana pod względem przebiegu, leczenia oraz 

rokowania. Mimo dużej wrażliwości chłoniaków na chemio- i radioterapię, 

metody te okazują się jednak niewystarczające do uzyskania trwałej remisji 

choroby u wszystkich pacjentów. Immunoterapia jest obecnie ważną częścią 

leczenia systemowego wielu typów histologicznych chłoniaków  

B-komórkowych. Obecnie w praktycznym użyciu znajduje się przeciwciało 

chimeryczne anty-CD20, rituksymab, stosowane w połączeniu z chemio-

terapią i poprawiające wyniki leczenia u pacjentów z B-komórkowymi 

chłoniakami nieziarniczymi. Inne metody immunoterapii chłoniaków 

(m.in. inhibitory kinaz szlaku przekaźnictwa sygnałowego z receptorów 

limfocytów B, nowe przeciwciała monoklonalne anty-CD20, anty-CD19, 

anty-CD37 oraz blokada cząstek PD-1/PD-L1) znajdują się obecnie na 

różnym etapie badań klinicznych. W niniejszej pracy prezentujemy obecne 

standardy immunoterapii chłoniaków złośliwych oraz przegląd badań nad 

nowymi metodami leczenia immunologicznego, które w przyszłości mają 

szansę stać się standardem. 

Incydentaloma nadnercza – coraz częstszy 

problem diagnostyczny 

Magdalena Amarowicz , magdalena.amarowicz@wp.pl; Katedra 

i Zakład Patomorfologii Klinicznej UM w Lublinie , 

www.patomorfologia.lublin.pl;  

Marcin Urbańczuk ,  marcin.urbanczuk@gmail.com; Katedra i  Zakład 

Medycyny Rodzinnej UM w Lublinie, www.umlub.pl;  

Katarzyna Schab, kas.s@o2.pl; Katedra i Zakład Immunologii 

Klinicznej UM w Lublinie,  www.immunologia.am.lublin.pl  

Rozwój metod diagnostycznych, a w szczególności badań obrazowych, 

jaki dokonał się w ostatnich latach, spowodował znaczący wzrost 

wykrywalności zmian ogniskowych w nadnerczach. Incydentaloma 

nadnercza to patologiczna masa tkankowa o średnicy > 1cm wykryta 

przypadkowo podczas wykonywania badań obrazowych z innej przyczyny. 

Częstość występowania guzów nadnerczy kształtuje się na poziomie ok. 4% 

u osób w średnim wieku do 10% u pacjentów w wieku podeszłym. Zmiany 
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w nadnerczach mogą mieć charakter łagodny lub złośliwy, mogą 

występować w jednym nadnerczu lub też po obu stronach, mogą być czynne 

lub nieczynne hormonalnie, aż w końcu mogą to być zmiany przerzutowe. 

Najczęściej są to gruczolaki nie wykazujące aktywności hormonalnej. 

Stanowią one ok. 80% spośród wszystkich guzów nadnerczy. Postępowanie 

w razie przypadkowego wykrycia zmiany ogniskowej w nadnerczu polega na 

określeniu wielkości zmiany, jej fenotypu w badaniu obrazowym oraz 

wykonaniu badań hormonalnych celem oceny potencjalnej aktywności 

wydzielniczej. W przypadku zmian łagodnych i nieczynnych hormonalnie 

obowiązuje okresowa ocena wielkości guza oraz ewentualnego pojawienia 

się aktywności hormonalnej, co może świadczyć o złośliwości zmiany i być 

wskazaniem do jej operacyjnego usunięcia. Artykuł jest przeglądem 

aktualnej literatury na temat przypadkowo wykrytych zmian ogniskowych 

nadnerczy. 

Integracja międzypokoleniowa przedszkolaków 

z seniorami – doniesienie wstępne  

Agnieszka Chrzan , SKN przy Katedrze Onkologii i Środowiskowej 

Opieki Zdrowotnej,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie ; 

Anna Świrszcz , SKN przy Katedrze Onkologii i Środowiskowej Opieki 

Zdrowotnej,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie; 

Jadwiga Bąk , SKN przy Katedrze Onkologii i Środowiskowej Opieki 

Zdrowotnej,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie; 

Agata Pietraszek , Katedra Onkologii i  Środowiskowej Opieki 

Zdrowotnej,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie ; 

Marcin Rząca , Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki 

Zdrowotnej,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie ; 

Hanna Kachaniuk  Katedra Onkologii i  Środowiskowej Opieki 

Zdrowotnej,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

Seniorzy będący na emeryturze, mają mnóstwo do zaoferowania swoim 

rodzinom i społecznościom, jednak duża część tego potencjału pozostaje 

niewykorzystana. Celem integracji międzypokoleniowej jest przekazywanie 

młodemu pokoleniu właściwych wartości życiowych a także pozytywnych 

wzorców. Senior bogaty w mądrość życiową może być wartościowym 

nauczycielem dla młodych pokoleń. Celem badań było poznanie opinii 

seniorów na temat organizowania wspólnych zajęć przedszkolaków 

z seniorami, których byliby potencjalnymi uczestnikami. 

Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny z techniką ankiety. Badania 

przeprowadzono wśród 135 seniorów w wieku do 90 r. ż. uczestniczących 

w zajęciach Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Lublinie i Wadowicach. 
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Ponad 80% ankietowanych przyznało, że lubi dzieci w wieku przed-

szkolnym. Większość badanych seniorów przyznało (81,5%), że chciałby 

aby organizowano wspólne spotkania dla dzieci w wieku przedszkolnym 

oraz osób starszych. Zdecydowana większość, bo nawet 90% badanych, 

którzy odpowiedzieli pozytywnie na to pytanie spotykałoby się z dziećmi 

nieodpłatnie. Rodzaj aktywności, które seniorzy chętnie realizowaliby 

razem z dziećmi to przede wszystkim czytanie książek i spacery. Jeden na 

ośmiu (12,7%) seniorów mógłby poświęcić czas przedszkolakom 

codziennie, a ponad połowa (58,1%) mogłaby się spotykać z dziećmi nawet 

2 razy w tygodniu. Głównym powodem chęci spotykania się z dziećmi 

byłoby dla badanych seniorów spełnienie poczucia bycia potrzebnym.  

Kalanchoe daigremontiana – tropikalny gatunek 

inwazyjny o właściwościach leczniczych 

Sylwia Nowak,  sylwia.nowak@phd.ue.poznan.pl; Uniwersytet 

Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa, Katedra 

Technologii i Analizy Instrumentalnej, www.ue.po znan.pl 

Na świecie rośnie około 500 000 gatunków roślin, z których pod 

względem farmakologicznym scharakteryzowano tylko kilka procent. Do 

grupy roślin leczniczych zakwalifikowano jedynie około 2000, z tego 400 

w Europie, a w Polsce 250. Naukowcy nieustannie poszukują nowych 

roślin, jak również badają wyizolowane z nich związki farmakologicznie 

czynne, mogące mieć potencjalne zastosowanie w medycynie. Ryzyko 

wystąpienia skutków ubocznych w przypadku preparatów roślinnych jest 

niższe niż w przypadku leków syntetycznych, dlatego preparaty roślinne 

często zastępują lub uzupełniają leczenie konwencjonalne wielu chorób. 

Kalanchoe daigremontiana należy do rodziny gruboszowatych Crassulacae. 

Pochodzi z Madagaskaru, ale występuje w strefie tropikalnej całej kuli 

ziemskiej. Podobnie jak inne sukulenty może przetrwać długie okresy suszy. 

Ze względu na szybki sposób rozmnażania Kalanchoe daigremontiana 

uznawana jest w niektórych krajach za gatunek inwazyjny. Wzdłuż brzegów 

blaszki liściowej tworzą się rozmnóżki, które wykształcają się z komórek 

merystematycznych w zagłębieniach karbowanego liścia, a następnie opadają 

ukorzeniając się. Przeprowadzone badania naukowe oraz kliniczne 

potwierdzają jej wysoki potencjał leczniczy oparty na działaniu 

bakteriobójczym, grzybobójczym oraz wirusobójczym, a także biostymulu-

jącym, przeciwzapalnym i regenerującym. Pomimo dużej ekspansywności 

Kalanchoe daigremontiana jest rzadko zwalczana z uwagi na wykorzystywanie 

jej właściwości prozdrowotnych. 
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Kapsaicyna i jej szerokie zastosowanie terapeutyczne 

Paulina Panek , tu.paulina18@wp.pl; Katedra Patobiochemii i  Chemii 

Klinicznej, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium 

Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,  Uniwersytet im. 

Mikołaja Kopernika w Toruniu;  

Iga Hołyńska-Iwan,  igaholynska@cm.umk.pl;Katedra Patobiochemii 

i  Chemii Klinicznej CM UMK, Collegium Medicum im.  Ludwika 

Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet im . Mikołaja Kopernika 

w Toruniu; 

Dorota Olszewska-Słonina, dorolsze@cm.umk.pl;Katedra 

Patobiochemii i Chemii Klinicznej CM UMK, Collegium Medicum 

im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet im. Mikołaja 

Kopernika w Toruniu; 

W owocach papryki rocznej (Capsicum annuum) i chili (łac. Capsicium), 

należących do rodziny psiankowatych, rzędu psiankowców, występuje 

kapsaicyna. Jest to organiczny związek chemiczny należący do grupy 

alkaloidów. Substancja ta wykazuje szerokie działanie terapeutyczne: 

przeciwbólowe, bakteriobójcze, bakteriostatyczne, przeciwbakteryjne, 

przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Wywiera również wpływ na teromo-

regulację i metabolizm tkanki tłuszczowej.  

Istnieją w literaturze naukowej badania udowadniające kancerogenny 

wpływ kapsaicyny na rozwój nowotworu skóry oraz działanie 

antykancerogenne poprzez oddziaływanie na białka cyklu komórkowego 

i białka związane z procesem apoptozy . Przyłączenie kapsaicyny do receptora 

TRPV1 (transient receptor potential cation channel subfamily V member 1, 

receptora waniloidowego) powoduje wzrost wewnątrzkomórkowego poziomu 

wapnia, uwalnianie neuropeptydów, takich jak substancja P oraz przepływ 

kationów w kanale wapniowym. Te procesy mają wpływ na powierzchnię 

skóry lub błon śluzowych, a ich skutkiem jest przekrwienie, uczucie ciepła, 

ból oraz nadwrażliwość na bodźce nocyceptywne. Kapsaicyna jako silny 

analgetyk, hamuje odczuwanie bólu, co jest szeroko wykorzystywane 

w medycynie.  

Celem niniejszej pracy jest analiza dostępnego piśmiennictwa odnośnie 

wpływu kapsaicyny na kanały jonowe, wewnątrzkomórkowe stężenie 

jonów wapnia, jej wpływ na powierzchnię skóry i błony śluzowe. 

Omówienie działania terapeutycznego potwierdzonego badaniami klinicznymi 

i laboratoryjnymi. Z przeprowadzonej analizy piśmiennictwa wynika potrzeba 

prowadzenia dalszych badań nad wpływem kapsaicyny na powierzchnię skóry 

oraz jej parametry elektrofizjologiczne. 
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Kisspeptyna – „pocałunek śmierci” 

dla cukrzycy typu 2 

Magdalena Szydełko , :mszydelko@interia.pl ; Studenckie Koło 
Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej, I Wydział 
Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie,  http://www.umlub.pl; 

Joanna Szydełko , jszydelko@interia.pl ; Studenckie Koło Naukowe 
przy Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej, I  Wydział Lekarski 
z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 
http://www.umlub.pl ; 

Kamila Tuzim ,  kamila.weronika.bak@gmail.com; Studenckie Koło 
Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej, I Wydział 
Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie,  http://www.umlub.pl  

Wstęp: Wiodącą rolę w patogenezie cukrzycy typu 2 (T2DM) przypisuje 
się wzajemnym interakcjom pomiędzy insuliną a glukagonem. W przebiegu tej 
choroby obserwuje się znaczną hiperglikemię oraz hiperglukagonemię. 
W świetle najnowszych doniesień wydaje się, że brakującym ogniwem 
w patogenezie T2DM jest kisspeptyna 1, obecnie znana jako regulator 
procesów dojrzewania i płodności. KISS1, zwana „białkiem pocałunku” 
wykazuje ekspresję w komórkach wątroby, trzustki, tkanki tłuszczowej oraz 
struktur mózgu.  

Cel pracy: 
1. Analiza korelacji pomiędzy poziomem KISS1, aktywnością białkowej 

kinazy A (PKA) oraz białkiem wiążącym się z elementem odpowiedzi na 
cAMP (CREB) w przebiegu T2DM. 

2.Wpływ kisspeptyny na poziom inkretyn oraz galaniny. 

3. Odpowiedź komórek  trzustki w zakresie wydzielania insuliny 
w efekcie blokowania receptorów KISS1. 

Materiał i metody: Analizie została poddana dostępna literatura naukowa. 
Wyniki:Kisspeptyna odgrywa kluczową rolę w stymulowanej glukozą 

sekrecji insuliny (GSIS). Glukagon poprzez aktywację szlaku cAMP-PKA-
CREB prowadzi do wzrostu wątrobowej produkcji kisspeptyny, która 

oddziałując na receptory KISS-1 w obrębie komórek  trzustki prowadzi do 
zahamowania wydzielania insuliny. Kisspeptyna wpływa także na 
powstawanie oporności na inkretynyna drodze hamowania syntezy cAMP 

w komórkach  trzustki.  
Wnioski:Wyniki badań pokazują, że pozbawienie trzustki receptorów 

KISS1 pozwala na utrzymanie poziomu insuliny w granicach normy, co daje 
duże szanse na samodzielną produkcję przez organizm insuliny u pacjentów 
z T2DM. 

mailto:mszydelko@interia.pl
http://www.umlub.pl/
mailto:jszydelko@interia.pl
http://www.umlub.pl/
mailto:kamila.weronika.bak@gmail.com
http://www.umlub.pl/
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Kisspeptyny – jako „złoty środek” 

w walce z bezpłodnością u kobiet? 

Karol Pachla, celtic20@tlen.pl; studenckie koło naukowe przy 

Katedrze i Zakładzie Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie 

Ewa Gibuła-Bruzda , ewa.gibulabruzda@umlub.pl; Katedra i Zakład 

Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet M  

Wyizolowanie kisspeptyn jest jednym z najważniejszych odkryć 

w endokrynologii rozrodu w ostatniej dekadzie. Ich wdzięczna nazwa  

– „hormony pocałunku” – związana jest z pobudzaniem przez nie osi pod-

wzgórzowo-przysadkowo-gonadalnej i nasileniem uwalniania gonado-

liberyny (GnRH). Poprzez połączenie kisspeptyn z receptorem GPR-54 

możliwe jest wyższe i szybsze wydzielenie do krwi hormonu 

folikulotropowego (FSH) i luteinizującego (LH) niezbędnych w rozwoju 

płciowym i gametogenezie. Ponadto nasilenie transkrypcji genów dla 

receptora GPR-54 przez kisspeptyny prowadzi do nasilenia działania 

GnRH w organizmie.  

Zakres działania tych peptydów nie został w całości poznany, co skłania 

do dalszych badań nad hormonami „pocałunku”. Wydaje się jednak, 

iż kisspeptydy mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu niepłodności lub 

problemach w zajściu i utrzymaniu ciąży. Dodatkowo zastosowanie 

kisspeptyn daje możliwość leczenia szeregu cech niedojrzałości płciowej 

ujętych w formie izolowanego hipogonadyzmu hipogonadotropowego 

(IHH) oraz diagnostyki zaburzeń funkcjonowania osi podwzgórze-

przysadka-gonady. Antagoniści receptorów dla tych peptydów mogliby 

zostać wykorzystani m. in. w procedurze zapłodnienia in vitro, a także jako 

środki antykoncepcyjne dla kobiet.  

Głównym celem pracy jest przedstawienie najnowszych informacji na 

temat roli kisspeptyn w organizmie człowieka, a także możliwości 

wykorzystania tej wiedzy w farmakoterapii. 

Leczenie raka odbytnicy  

– chirurgia laparoskopowa vs klasyczna 

Norbert Nowak , norbertt.nowak@gmail.com, Studenckie Koło 

Naukowe przy II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, 

Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; 

Michał Raban , raban.michalpl@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

przy II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej 
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i  Nowotworów Układu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie 

Rak jelita grubego (RJG) należy do najczęstszych statystycznie 

nowotworów. Nowotwory odbytnicy stanowią największą grupę pacjentów 

ze zdiagnozowanym RJG.. Najczęstszymi objawami są: nawracające 

krwawienia, nietrzymanie stolca, zmiana rytmu wypróżnień. 

Leczenie raka odbytnicy obejmuje skojarzone procedury: chirurgię 

(klasyczną lub laparoskopową) i/lub chemio- albo chemioradioterapię. 

Podstawową metodą leczenia pozostaje zabieg operacyjny. 

W powyższej pracy przedstawiono wyniki europejskich wielo-

ośrodkowych badań COLOR II, koreańskich COREAN, ACOSOG Z6051 

i AlaCaRT porównujące skuteczność leczenia chirurgicznego różnymi 

metodami. Za kryterium porównania uznano makroskopową kompletność 

resekcji, zachowanie bezpiecznych marginesów, odpowiednie wycięcie 

mezorektum i ocenę węzłów chłonnych w preparacie, czas operacji, okres 

hospitalizacji.  

W badaniach COLOR II i COREAN wykazano podobne wyniki 

laparoskopii i metod klasycznych. Niemniej w badaniach ACOSOG Z6051 

i AlaCaRT w ocenianych parametrach stwierdzono wyższość operacji 

klasycznych u chorych z rakiem odbytnicy. Technika laparoskopowa 

cechowała się mniejszą ilością powikłań pooperacyjnych, mniejszą utratą 

krwi, krótszą hospitalizacją i rekonwalescencją.  

Powyższe badania nie wykazały różnic w zależności od zastosowanej 

techniki chirurgicznej. Zalecono indywidualny dobór metody do przypadku 

klinicznego i doświadczenia operatora. Podkreślono konieczność rozwoju 

technik małoinwazyjnych (chirurgii robotowej i laparoskopii). 

Loa loa – oko w oko z tropikalnym potworem 

Jonczyk Paweł, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie 
Biologii Medycznej i Molekularnej w Zabrzu, Śląski Uniwersytet 
Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko -
Dentystycznym w Zabrzu; 

Potempa Magdalena,  Studenck ie Koło Naukowe przy Katedrze 
i  Zakładzie Biologii Medycznej i Molekularnej w Zabrzu, Śląski 
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem 
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu; 

Zalewska-Ziob Marzena,  Katedra i Zakład Biologii Medycznej 
i  Molekularnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział 
Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu 

Wyjazdy zagraniczne, przede wszystkim do krajów egzotycznych – o niskim 
poziomie higieny, wiążą się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na 
tzw. „choroby tropikalne”. Niektóre z „importowanych” chorób mogą nieść 
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poważne skutki zdrowotne, a nawet stać się przyczyną śmierci turystów. 
W związku z coraz częstszymi międzykontynentalnymi podróżami ludzi 
istotne wydaje się poznanie chorób tropikalnych, pasożytów je wywo-
łujących, objawów chorobowych oraz potencjalnych metod zapobiegania 
i ich leczenia. 

Loa loa jest mierzącym kilka centymetrów nicieniem z rodziny Filariidae, 
pasożytem wywołującym u człowieka chorobę zwaną loajozą. Występuje 
przede wszystkim w regionie równikowych lasów deszczowych Afryki, 
szczególnie Afryki Środkowej i Zachodniej. Po zarażeniu nicień w organizmie 
człowieka przechodzi ze stadium rozwojowego larwy – mikrofilarii do postaci 
dorosłej, zdolnej do rozmnażania płciowego. Główne objawy choroby to: 
występujące pod różną postacią zmiany skórne, tzw. obrzęk kalabarski oraz 
charakterystyczna dla loajozy podspojówkowa migracja pasożyta. W pracy 
omówiono zasięg występowania, cykl rozwojowy nicienia Loa loa, objawy 
loajozy oraz główne metody diagnostyki i leczenia. 

Macierzyste komórki nowotworowe  
– ich charakterystyka i potencjalne znaczenie medyczne 

Bogdan Dugiełło , bogdan.dugiello@gmail.com; Studenckie Koło 
Naukowe przy Katedrze Histologii i Embriologii,  Wydział Lekarski 
w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, www.sum.edu.pl;  

Agnieszka Noga , agugulec@gmail.com; Studenckie Koło Naukowe 
przy Katedrze Histologii i Embriologii, Wydział Lekarski 
w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny, www.sum.edu.pl;  

Nowotworowe komórki macierzyste (CSC) cechują się nieśmier-
telnością, niskim stopniem zróżnicowania i zdolnością do samoodnawiania 
w guzie nowotworowym, co jest jedną z głównych przyczyn odnowy guza 
i powstawania przerzutów. CSC wywodzą się prawdopodobnie z komórek 
macierzystych, które uległy zarówno zmianom genetycznym, jak i epigene-
tycznym. Spośród komórek raka mózgu, piersi, trzustki i prostaty około 1% 
posiada cechy charakterystyczne dla komórek macierzystych. Wykazano, 
że w procesie ich transformacji nowotworowej następują zmiany 
w funkcjonowaniu ścieżek sygnalizacyjnych, m.in.: Notch, Wnt i Hedgehog. 
W warunkach prawidłowych ścieżki te uruchamiają transkrypcję genów 
odpowiedzialnych za właściwości komórek macierzystych. Potencjalnym 
onkogenem jest gen Bmi-1, niezbędny do proliferacji i utrzymania puli 
CSC. Na powierzchni CSC następuje ekspresja takich markerów, jak: 
CD24, CD44 i CD133. Udział CSC w procesie nowotworzenia nie jest do 
końca jasny. Przypuszcza się, że posiadają one duże możliwości naprawy 
DNA, co czyni je opornymi na radio- i chemioterapię. Poznanie właściwości 
CSC ma na celu zwiększenie efektywności terapii przeciwnowotworowych 
opartych na hamowaniu wzrostu, migracji i lekooporności komórek. 
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Mechanizmy powstawania i wyrażania się 

efektów behawioralnych indukowanych 

przewlekłym stresem u myszy 

Karolina Pękała , karolinappp@wp.pl,  Katedra i Zakład Farmakologii 

z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny z  Oddziałem Analityki 

Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie ; 

Barbara Budzyńska , barbara.budzynska@umlub.pl, Katedra i  Zakład 

Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny z 

Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie ; 

Grażyna Biała , grazyna.biala@am.lublin.pl,  Katedra i Zakład 

Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny 

z Oddziałem Analityki Medycznej,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

Celem prezentowanych badań była ocena efektów behawioralnych 

towarzyszących zarówno jednorazowemu, jak i przewlekłemu podaniu 

nikotyny w połączeniu z chronicznym umiarkowanym nieprzewidywalnym 

bodźcem stresowym (ang. chronic mild unpredictable stress – CMUS) 

w zwierzęcych modelach doświadczalnych. W niniejszych badaniach 

przebadano poziom lęku w teście podniesionego labiryntu krzyżowego 

(EPM), efekty pamięciowe w teście biernego unikania (PA) oraz zachowania 

depresyjne w teście wymuszonego pływania (FST). Dodatkowo opisano 

wpływ metyraponu – związku hamującego syntezę kortykosteronu. 

W przeprowadzonych badaniach myszy poddawane były procedurze CMUS 

przez 4 tygodnie, 2 godziny na dobę. Zastosowano następujące bodźce 

stresowe: wilgotna ściółka lub jej brak, wytrząsanie i przechylenie klatek 

o 45 stopni, ograniczenie wody lub pokarmu, zaburzenie cyklu dzień i noc, 

elektryczny sygnał dźwiękowy (90dB).  

Przeprowadzone badania wykazały, że jednorazowe i przewlekłe podanie 

nikotyny odwraca zachowania depresyjne i lękowe indukowane CMUS. 

Natomiast podanie metyraponu osłabia efekt depresyjny indukowany 

stresem, co sugeruje wpływ glikokortykosteroidów i osi podwzgórze-

przysadka-nadnercza w anhedonii powodowanej stresem. Zaprezentowane 

wyniki mogą przyczynić się do rozwoju i wprowadzania skuteczniejszej 

farmakoterapii lęku i depresji we współczesnym środowisku narażonym na 

codzienne bodźce stresowe i uzależnienia. 

  



VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 

Lublin, 12-13 marca 2016 r. 

Wystąpienia ustne wraz z prezentacją multimedialną 
 

151 

Metoda High Resolution Melting Analysis 

i jej potencjalne zastosowania w biomedycynie 

Arkadiusz Goede , arkadiusz_goede@wp.pl; Zakład Genoterapii,  

Wydział Lekarski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium 

Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,  http://www.cm.umk.pl  

Kinga Gutowska , kinga.gutowska5@gmail.com; Katedra Biochemi i 

Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, 

http://www.cm.umk.pl ; 

Adrian Krajewski , krajewski .adrian@wp.pl; KiZ Histologii 

i  Embriologii, Wydział Lekarski,  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, 

http://www.cm.umk.pl 

High Resolution Melting Analysis (HRMA, analiza krzywych topnienia 

w wysokiej rozdzielczości) jest jednorodną, wysoce wydajną metodą 

analizowania kwasów nukleinowych. Analiza HRMA zaczyna się po reakcji 

amplifikacji badanego fragmentu DNA w procesie PCR i polega na 

stopniowym ogrzewaniu amplikonu. Osiągnięcie temperatury topnienia 

dsDNA powoduje denaturacje cząsteczki kwasu nukleinowego. Wykrywanie 

niewielkich różnic w amplifikowanej sekwencji DNA jest możliwe, gdyż 

każdy z ewentualnych wariantów sekwencji posiada nieznacznie odmienną 

temperaturę denaturacji. Zastosowanie nowoczesnego sprzętu i specjalnie 

zaprojektowanych barwników, których fluorescencja znacznie spada 

w przypadku braku obecności dsDNA, co umożliwia analizę krzywych 

topnienia. Nawet pojedyncza zmiana w bazowej sekwencji DNA próbki 

powoduje różnice w krzywej topnienia. Dzięki wspomnianej technice 

możliwe staje się proste i szybkie wykrywanie polimorfizmów SNP, 

mapowanie DNA, wykrywanie mutacji, analiza metylacji DNA oraz wiele 

innych. Dodatkowo HMRA jest łatwa w obsłudze, prosta, elastyczna, tania, 

doskonale czuła i swoista, a na dodatek nie niszczy DNA, który po analizie 

można dalej wykorzystać. HRMA obecnie staje się narzędziem do 

screeningu pacjentów pod względem wariantów patogennych, jak również 

może stanowić alternatywę dla typowego rozdziału elektroforetycznego 

kwasów nukleinowych. 

Metody postępowania w terapii bólu nowotworowego 

w praktyce lekarza każdej specjalności 

Katarzyna Schab , kas.s@o2.pl; Katedra i Zakład Immunologii 

Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.immunologia.am.lublin.pl;  
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Magdalena Amarowicz , magdalena.amarowicz@wp.pl; Katedra 

i Zakład Patomorfologii Klinicznej,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.patomorfologia.lublin.pl;  

Marcin Urbańczuk ,  marcin.urbanczuk@gmail.com; Katedra i Zakład 

Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  

www.umlub.pl 

Ból jest subiektywnym negatywnym doświadczeniem czuciowym 

i emocjonalnym związanym z potencjalnym lub rzeczywistym uszkodzeniem 

tkanek organizmu. Szacuje się, że nawet ok.70% chorych na nowotwory 

złośliwe na którymś etapie choroby doświadcza bólu i będzie wymagało 

leczenia z tego powodu. Dolegliwości bólowe w przebiegu choroby 

nowotworowej mogą rozwijać się w różnym mechanizmie, którego znajomość 

powinna przekładać się na odpowiednie decyzje terapeutyczne. Leczenie bólu 

jest jednym z najważniejszych zadań w opiece nad pacjentem z rozpoznaniem 

nowotworu złośliwego, przy czym podkreśla się rolę nie tylko lekarzy 

onkologów, ale także lekarzy innych specjalności. W niniejszej pracy prezen-

tujemy patomechanizm powstawania dolegliwości bólowych w różnych 

lokalizacjach a także podsumowujemy wskazania do poszczególnych metod 

leczenia, w tym określonej farmakoterapii (lekami nieopioidowymi, opioidami, 

lekami przeciwdrgawkowymi, przeciwdepresyjnymi), stosowania bifosfo-

nianów lub denosumabu, neurolizy splotu trzewnego czy w końcu paliatywnej 

radio- lub chemioterapii. 

Mobilizacja tkanek miękkich w leczeniu „łokcia 

tenisisty” – postępowanie fizjoterapeutyczne 

Paweł Goguł, pgog@interia.pl; Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii 

i  Balneoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.  

Emilia Karczewska , emilia.karczewska.11@wp.pl; Katedra 

Rehabilitacji,  Fizjoterapii i Balneo terapii, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie. 

Paula Szlachta , paula.szllachta@gmail.com; Katedra Rehabilitacji, 

Fizjoterapii i Balneoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

Łokieć tenisisty (epicodylitis lateralis – EL) jest stanem klinicznym 

manifestującym się bólem bocznej strony łokcia, który wzrasta przy 

ruchach w stawie łokciowym.  

Celem pracy jest przedstawienie postępowania fizjoterapeutycznego 

mobilizacji tkanek miękkich w leczeniu EL. 

Leczenie przy pomocy mobilizacji tkanek miękkich w EL rozpoczyna 

się od odpowiedniej diagnostyki, na którą składa się badanie podmiotowe 

i badanie przedmiotowe. Na podstawie przeprowadzonego badania oraz 
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analizy badań dodatkowych zostaje opracowany indywidualny plan 

postępowania fizjoterapeutycznego. 

Postępowanie fizjoterapeutyczne rozpoczyna edukacja. Pacjent zostaje 

poinformowany o istocie schorzenia i dostaje zalecenia, w jaki sposób 

może unikać przeciążeń łokcia. Następnie pacjent zostaje poddany 

mobilizacji tkanek miękkich, w skład której wchodzą różne techniki 

manualne mające na celu zmniejszenie napięcia mięśniowego, zwiększenie 

zakresu ruchu, zwiększenie siły mięśniowej i zmniejszenie bólu. Technikami 

stosowanymi w mobilizacji tkanek miękkich są: terapia punktów 

spustowych, techniki aktywnego rozciągania, techniki energii mięśniowej. 

Po zabiegach pacjent dostaje instruktarz ćwiczeń rozciągających.  

Problem łokcia tenisisty dotyczy od 1 do 3 % społeczeństwa polskiego, 

co czyni go dużym problemem zdrowotnym. Metoda mobilizacji tkanek 

miękkich może być alternatywą lub uzupełniać powszechnie stosowane 

metody leczenia EL prowadząc do szybszego powrotu do zdrowia 

i poprawy jakości życia. 

Modyfikowane ftalocyjaniny dla diagnozowania 

oraz terapii fotodynamicznej nowotworów 

Katarzyna Barchiewicz ,  bmkate@wp.pl, Zakład Chemii Ogólnej, 

Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski  

Karolina Jakubczyk ,  kjoncz@gmail.com, Zakład Chemii Ogólnej, 

Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski  

Rudolf Słota, rslota@uni.opole.pl,  Zakład Chemii Ogólnej, Wydział 

Chemii, Uniwersytet Opolski  

Terapie przeciwnowotworowe powinny charakteryzować się wysoką 

skutecznością przy możliwie ograniczonych skutkach ubocznych. 

Obiecującą metodą wydaje się być terapia fotodynamiczna (PDT). Dobrą 

efektywność terapii uzyskuje się, stosując lipofilowe fotouczulacze, 

kumulujące się w błonie komórkowej. Dodatkowo efektywność terapii 

fotodynamicznej można zwiększyć, stosując liposomy jako nośniki leków. 

Rolę fotouczulaczy (PS) dla terapii PDT mogą pełnić modyfikowane 

ftalocyjaniny (MPc). 

W badaniach koncentrowano się na możliwości penetracji błony 

fosfolipidowej przez ftalocyjaninę miedzi o 4 podstawnikach 2,4-bis(1,1-

dimetylopropylo)fenoksylowych (CuPc-TM), bezmetaliczną ftalocyjaninę 

o 4 podstawnikach pentadecylofenoksylowych (H2Pc-PDF), diftalocyjaninę 

iterbu (YbPc2) oraz diftalocyjaninę iterbu o 8 podstawnikach pentadecylo-

fenoksylowych (YbPc2-PDF). 

Zmianę płynności środowiska fosfolipidowego badano przy wykorzystaniu 

modelu liposomowego i metody sond spinowych EPR. Spośród badanych 
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związków największą aktywnością w części wewnętrznej błony charak-

teryzowały się H2Pc-PDF oraz YbPc2. W części zewnętrznej błony 

największą aktywność wykazały CuPc-TM oraz H2Pc-PDF. Najmniej 

aktywny był kompleks YbPc2-PDF. 

Otrzymane wyniki świadczą o tym, że trzy spośród badanych związków 

mogą stosunkowo dobrze przenikać do błon komórkowych i prawdopodobnie 

mogą być dostarczane do komórek za pośrednictwem liposomów. 

Mutacje w genach IDH1/IDH2 
jako potencjalny czynnik predykcyjny 

w leczeniu ostrych białaczek szpikowych 

Maciej Gawroński ,  m.gawronski@vp.pl, Studenckie Koło Naukowe 
Terapii Genowej,  Zakład Genoterapii, Wydział Lekarski, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 
w Bydgoszczy,  http://www.cm.umk.pl  

Tomasz Wandtke, tomasz_wandtke@wp.pl, Zakład Genoterapii , 
Wydział Lekarski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium 
Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,  http://www.cm.umk.pl  

Arkadiusz Goede , arkadiusz_goede@wp.pl,  Zakład Genoterapii,  
Wydział Lekarski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Co llegium 
Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,  http://www.cm.umk.pl  

Ostra białaczka szpikowa (AML) to choroba bezpośrednio zagrażająca 
życiu chorego. Jej leczenie jest trudne, długie i obejmuje zastosowanie 
chemioterapii, zaś w skrajnych przypadkach przeszczepu szpiku kostnego. 
W rozwoju AML szczególną rolę odgrywają procesy epigenetyczne  
– metylacja i demetylacja DNA, które uczestniczą w różnicowaniu się 
komórek szpiku w kierunku linii limfoidalnej lub mieloidalnej. Demetylację 
DNA przeprowadzają białka z rodziny TET, przy wykorzystaniu alfa-
ketoglutaranu (α-KG). α-KG powstaje w wyniku oksydacyjnej dekarboksylacji 
izocytrynianu przy udziale dehydrogenazy izocytrynianowej 1 lub 
2 (IDH1/IDH2). Mutacje w genach IDH prowadzą do obniżenia poziomu 
α-KG w komórce, jak również do powstania onkometabolitu 2-hydroksy-
glutaranu (2-HG), hamującego aktywność białek TET, co zaburza procesy 
demetylacji DNA. Mutacje w genach IDH1/IDH2 zaobserwowano 
w wczesnych stadiach AML (5%-33%) i zespołach mielodysplastycznych 
(2%-3,6%), gdzie korelowały z gorszą prognozą i trudniejszym 
przebiegiem procesu leczenia. Obserwowano podwyższone poziomy 2-HG 
w moczu i osoczu pacjentów z wymienionymi mutacjami, jak również 
lepszą reakcję na leczenie czynnikami hipometylującymi – poziom 2-HG 
w osoczu drastycznie spadał wraz z redukcją ilości nieprawidłowych 
klonów komórek. Wydaje się, iż status mutacji IDH1/IDH2 może stanowić 
potencjalny czynnik predykcyjny przebiegu AML i jej leczenia, a poziom 
2-HG może umożliwiać monitorowanie obecności choroby resztkowej. 
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Na ile jesteśmy w stanie celowo wpływać na naszą 

fizjologię i jakie mogą być tego konsekwencje?  

Natalia Kopik , nataliakopik@gmail.com; Studenckie Koło Naukowe 

Biotechnologów "Mikron", Uniwersytet Marii Curie -Skłodowsk iej, 

www.umcs.pl 

Jesteśmy zdeterminowani poprzez nasz genotyp oraz warunki środowiska, 

w którym żyjemy. Procesy, zarówno fizjologiczne, jak i biochemiczne, 

zachodzące w danych organizmach są w głównej mierze uniwersalne dla 

pozostałych przedstawicieli tego samego gatunku, a nierzadko również dla 

innych taksonów. Część z nich jesteśmy w stanie kontrolować, są również 

takie, które są od nas niezależne. Kluczowa jest prawidłowa ich 

klasyfikacja. 

W pracy omówię wybrane przykłady stanów, których zmiana postrzegania 

i reinterpretacja może powodować faktyczne zmiany w organizmie, 

m.in. zmiany stężenia hormonów, reakcji fizjologicznych i biochemicznych, 

a w konsekwencji nawet poprawę lub pogorszenie stanu zdrowia fizycznego 

i psychicznego. Jednym z najlepiej poznanych przykładów jest stres, którego 

szkodliwe postrzeganie może zwiększyć ryzyko przedwczesnej śmierci nawet 

o ponad 40%. Przedstawię również znaczenie tych zmian i możliwe ich 

zastosowanie, a także zastrzeżenia i braki w dotychczasowej wiedzy, których 

uzupełnienie jest szczególnie istotne w przyszłych badaniach. 

Na styku psychologii i medycyny. Ruch na rzecz 

prawa do przepisywania recept przez psychologów 

Wojciech Oronowicz, wojciech.oronowicz@snps.pl, Instytut 

Psychologii, Wydzia ł Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński  

Prawo do przepisywania recept przez psychologów ma w założeniu 

prowadzić do świadczenia lepszej jakości opieki medycznej. Celem referatu 

jest przedstawienie postulatów i historii ruchu na rzecz prawa do przepisywania 

recept przez psychologów oraz argumentacji jego przeciwników. 

W 2014 roku na nowo odżył ruch na rzecz prawa do przepisywania 

recept przez psychologów. W tym roku trzeci stan USA (Illinois), po New 

Mexico i Louisiana wprowadził prawo do przepisywania recept przez 

psychologów. 

Warunkiem otrzymania uprawnień do przepisywania leków przez 

psychologa jest nie tylko tytuł naukowy psychologa, ale również spełnienie 

wielu dodatkowych wymagań. 

Najsilniejszą opozycją dla ruchu na rzecz prawa do przepisywania recept 

przez psychologów wydaje się być środowisko psychiatrów, którzy zarzucają, 
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że psycholodzy (nawet po ukończeniu dodatkowych szkoleń) nie posiadają 

ogólnej wiedzy medycznej, która pozwala im na efektywne i bezpieczne 

stosowanie leków. 

Wskazuje się również na to, że jeżeli w dłuższej perspektywie stosowanie 

leków przez psychologów stanie się normą, może to wpłynąć na zmianę 

modelu pracy psychologów, kierując ich w stronę podejścia biomedycznego. 

Niefarmakologiczne metody leczenia 

przewlekłej choroby serca 

Marcin Urbańczuk ,  marcin.urbanczuk@gmail.com; Katedra i  Zakład 

Medycyny Rodzinnej UM w Lublinie, www.umlub.pl  

Magdalena Amarowicz , magdalena.amarowicz@wp.pl; Katedra 

i Zakład Patomorfologii Klinicznej UM w Lublinie  

www.patomorfologia.lublin.pl  

Katarzyna Schab , kas.s@o2.pl; Katedra i Zakład Immunologii 

Klinicznej UM w Lublinie,  www.immunologia.lublin.pl  

Niewydolność serca to stan, w którym serce nie jest w stanie dostarczyć 

odpowiedniej ilości substancji odżywczych i tlenu tkankom organizmu. 

Częstość występowania niewydolności serca stale rośnie. Jest to związane 

głównie ze starzeniem społeczeństwa oraz epidemią chorób cywilizacyjnych 

takich jak nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca czy choroba 

niedokrwienna serca. W leczeniu niewydolności serca podstawę stanowi 

farmakoterapia. Związane z nią ograniczenia skłaniają do poszukiwania 

nowych metod walki z niewydolnością serca. W leczeniu niefarmakolo-

gicznym bardzo ważna jest wielodyscyplinarna opieka nad pacjentem oraz 

odpowiednio dobrany trening fizyczny. Dodatkowo u wybranych chorych 

implantuje się kardiowertery defibrylatory z funkcją resynchronizacji. Stale 

poszukuje się nowych skutecznych metod niefarmakologicznych opierających 

się m.in. na wykorzystaniu komórek macierzystych oraz najnowszych 

osiągnięciach biologii molekularnej. W niniejszej pracy dokonano przeglądu 

aktualnie stosowanych oraz nowych eksperymentalnych metod leczenia 

niefarmakologicznego niewydolności serca. 

Nowoczesne terapie stosowane  

w leczeniu stwardnienia rozsianego 

Aleksandra Waszczuk ,waszczuk197@wp.pl.  Katedra i Klinika 

Neurologii SPSK4 w Lublinie 

Barbara Cuch, basia_cuch@o2.pl , Katedra Anatomii Człowieka UM 

w Lublinie  
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Konrad Rejdak , K.rejdak@umlub.pl, Katedra i Klinika Neurologii 

SPSK4 w Lublinie 

Stwardnienie rozsiane (SR) jest przewlekłą, a zarazem postępującą 

chorobą ośrodkowego układu nerwowego o prawdopodobnym podłożu 

immunologicznym, w przebiegu której dochodzi do zapalnej demielinizacji 

i uszkodzenia neuronów oraz ich aksonów. Szacuje się, iż choroba ta 

występuje dwukrotnie częściej u kobiet pomiędzy 20 a 40 rokiem życia, 

a ponadto stanowi jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności wśród 

ludzi młodych. Dzięki wprowadzeniu nowoczesnych metod terapii SR, 

schorzenie to należy do grupy nielicznych chorób neurologicznych, 

w przebiegu których możemy zastosować skuteczne metody leczenia 

obejmujące zastosowanie: leków hamujących migrację limfocytów 

z węzłów chłonnych do ośrodkowego układu nerwowego(OUN)-

(fingolimod), leków blokujących aktywność enzymów (teryflunomid) czy 

przeciwciał monoklonalnych (natalizumab, alemtuzumab, daclizumab). 

Ponadto efekty badań prowadzonych nad preparatami wpływającymi na 

proces naprawy uszkodzeń neuronalnych wydają się być bardzo obiecujące 

(przeciwciała przeciw LINGO-1), natomiast w chwili obecnej pozostają 

one na etapie początkowych analiz klinicznych. 

Celem wystąpienia jest przedstawienie nowoczesnych metod terapii 

wpływających na przebieg SR. 

Stwardnienie rozsiane pozostaje nadal jedną z najczęstszych 

postępujących chorób neurodegeneracyjnych OUN, której przebiegu nie 

jesteśmy w stanie do końca przewidzieć. Jednakże zastosowanie leków 

nowej generacji wydaje się być efektywną i dobrze tolerowaną metodą 

leczenia SR. 

Objawy zapalenia wielomięśniowego jako pierwszy 

objaw SLA – trudności diagnostyczne 

Angelika Dobrowolska , angeldob24@gmail.com; Studenckie Koło 

Naukowe przy Katedrze i Klinice Neurologii, II Wydział Lekarski 

z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  

www.umlub.pl;  

Joanna Mitek, joannamitek@wp.pl; Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Klinice Neurologii, II Wydział Lekarski z Oddziałem 

Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl;  

Anna Jamroz-Wiśniewska, anna.jamroz@umlub.pl; Katedra i Klinika 

Neurologii,  II  Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl;  

Arkadiusz Koszarny ,  arkadiusz.koszarny@umlub.pl; Katedra i Klinika 

Reumatologii i  Układowych Chorób Tkanki Łącznej,  II  Wydział 
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Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie,  www.umlub.pl;  

Maria Majdan , maria.majdan@umlub.pl; Kierownik Katedry i Kliniki 

Reumatologii i  Układowych Chorób Tkanki Łącznej,  II  Wydział 

Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medeczny 

w Lublinie,  www.umlub.pl;  

Konrad Rejdak , konrad.rejdak@umlub.pl; Kierownik Katedry 

i Kliniki Neurologii, II Wydział Lekarski z  Oddziałem 

Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl;  

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA) jest postępującą chorobą neuro-

zwyrodnieniową, w której dochodzi do uszkodzenia obwodowego 

i ośrodkowego neuronu ruchowego oraz stopniowego osłabienia kolejnych 

mięśni. Etiologia choroby jest nieznana. Najczęściej rozpoczyna się w 4.-6. 

dekadzie życia. Rokowanie jest niekorzystne, brak jest skutecznego 

leczenia. Średnia długość życia od rozpoznania wynosi 3-5 lat. 

Celem pracy jest przedstawienie opisu przypadku chorego na SLA, 

u którego początkowo podejrzewano zapalenie wielomięśniowe (PM). 

Czterdziestosiedmioletni mężczyzna został przyjęty do Kliniki Reuma-

tologii z powodu osłabienia siły mięśniowej, narastających trudności 

z chodzeniem i podwyższonej aktywności kinazy kreatynowej w surowicy 

krwi. Początkowo brano pod uwagę miopatię postatynową ze względu na 

roczny wywiad przyjmowania statyn. Na podstawie wykonanych badań 

dodatkowych wykluczono PM. Progresja objawów neurologicznych, 

charakterystyczne zmiany dla choroby motoneuronu w badaniu EMG oraz 

wykluczenie innych możliwych przyczyn stwierdzanych objawów 

pozwoliły na rozpoznanie SLA. Obecnie pacjent porusza się z pomocą innych 

osób i wózka inwalidzkiego. 

Wnioski: Dopiero w pełni rozwinięty obraz kliniczny nie stwarza trudności 

diagnostycznych. Jednak rozpoznanie może być trudne w początkowym 

okresie choroby. W różnicowaniu należy uwzględnić również polineuropatię, 

mielopatię szyjną, stwardnienie rozsiane, guz śródkanałowy. 

Ocena ekspresji łańcucha zeta (CD247) 

kompleksu CD3-TCR w komórkach iNKT u chorych 

na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) 

Małgorzata Waldowska , malgorzatawaldowska@gmail.com, Katedra 

i Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny, Lublin, 

www.umlub.pl 

Wioleta Kowalska , wioleta.kowalska91@gmail.com, Katedra i Zakład 

immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  

www.umlub.pl  
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Agnieszka Bojarska-Junak,  abojarskajunak@gmail.com, Katedra i 

Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.umlub.pl 

Komórki invariant NKT (iNKT) potrafią rozpoznawać antygeny 

lipidowe prezentowane w kontekście cząsteczek CD1d. Pod wpływem 

aktywacji wydzielają one cytokiny typu Th1 oraz Th2, a także wykazują 

bezpośrednią aktywność cytotoksyczną. Podobnie jak dla konwencjo-

nalnych limfocytów T, kluczową rolę w przekazywaniu sygnału 

pobudzającego do wnętrza komórek iNKT, pełni łańcuch zeta kompleksu 

TCR-CD3. Celem pracy była ocena ekspresji łańcucha zeta w komórkach 

iNKT u chorych na PBL. Badaniami objęto grupę 20 wcześniej 

nieleczonych chorych na PBL oraz 10 zdrowych dawców. Markery 

powierzchniowe komórek iNKT zostały oznaczone przy pomocy 

przeciwciał monoklonalnych anty-iNKT (anti-Vα24) oraz anty-CD3. 

Przeprowadzony następnie proces permeabilizacji, umożliwił oznaczenie 

ekspresji wewnątrzkomórkowego łańcucha zeta przy użyciu przeciwciał 

anty-CD247 (BD Pharmingen). Komórki oceniano w cytometrze 

przepływowym (FACSCalibur, BD) na podstawie wartości średniej 

intensywności fluorescencji (mean fluorescencje intensity-MIF). Zaobser-

wowano obniżenie ekspresji łańcucha zeta w komórkach iNKT pacjentów 

z PBL (mediana: 103,55 MFI), w porównaniu z grupą kontrolną 

(186,17 MFI) (p<0,05). Ponadto, ekspresja łańcucha zeta w grupie badanej 

różniła się w zależności od obecności uznanego czynnika rokowniczego 

ZAP-70. Była ona niższa u pacjentów ZAP-pozytywnych (mediana: 

102,98 MFI), niż ZAP-negatywnych (mediana: 174,07 MFI) (p<0,05). 

Otrzymane wyniki mogą sugerować, iż spadek ekspresji cząsteczki 

sygnałowej zeta może być związany z zaburzeniami funkcji komórek iNKT 

u pacjentów z PBL, jak również być istotnym w patomechanizmie PBL. 

Ocena ilości i przyczyn stosowania suplementów diety 

wśród kobiet oraz wiedza na ich temat 

Monika Kowalik , monika.kowalik01@o2.pl Studenckie Koło Naukowe 

przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, 

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 

Katarzyna Mendyk , kasiuuunia007@gmail.com, Studenckie Koło 

Naukowe przy Klinice Hematologii,  Onkologii i Transplantologii 

Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny Lublin ; 

Kinga Antos-Latek,  kinga.antos@gmail.com, Studenckie  Koło 

Naukowe przy Klinice Hematologii,  Onkologii i Transplantologii 

Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny Lublin  
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WSTĘP: Suplementy diety mogą być pomocne w uzupełnieniu braków 

składników odżywczych w stanach ich niedoboru. Obecnie obserwuje się 

wzrost ich spożycia. Ze względu na potencjalną szkodliwość preparatów 

w przypadku przedawkowania lub niewłaściwego stosowania istotna jest 

kontrola nad suplementacją i edukowane społeczeństwa. 

METODY: Badanie ankietowe przeprowadzone w grupie 175 kobiet 

z województwa lubelskiego. Przeanalizowano zależność między stoso-

waniem suplementów diety, a wskaźnikami demograficznymi (wiek, miejsce 

zamieszkania, wykształcenie) i powody suplementacji. 

CEL: Ocena ilości i przyczyn spożycia suplementów przez kobiety 

w odniesieniu do wskaźników demograficznych. 

WYNIKI: Spożycie suplementów deklaruje 65% kobiet. Oczekiwano 

głównie poprawy stanu skóry, włosów, paznokci (do 35rż) i poprawy 

odporności (powyżej 35rż) . Ankietowane wybierały głównie jeden rodzaj 

suplementu (56%), ale 44% zadeklarowało spożycie dwóch lub więcej 

rodzajów. 70% kobiet przy wyborze suplementu kieruje się innymi 

źródłami niż wiedza fachowa . 60% kobiet stosuje suplementy poza 

kontrolą lekarską, a 41% nie zna potencjalnych szkodliwych skutków 

ubocznych ich stosowania. 

WNIOSKI:Znacząca większość ankietowanych zażywa suplementy 

diety. Na ilość i powody przyjmowania suplementów ma wpływ wiek, 

miejsce zamieszkania i wykształcenie. Powody zażywania suplementów są 

różne i zależne od grupy wiekowej. Wiedza na temat szkodliwości jest 

niska, a suplementy przyjmowane są bez konsultacji ze specjalistą. 

Ocena in vitro potencjału biomedycznego 

nowatorskiego rusztowania kostnego  

chitosan/β-1,3-glukan/HA do zastosowań 

w medycynie regeneracyjnej 

Agata Przekora , agata.przekora@umlub.pl; Katedra i Zakład 

Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem 

Analityki Medycznej,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  www.umlub.pl  

Grażyna Ginalska , agata.przekora@umlub.pl; Katedra i Zakład 

Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem 

Analityki Medycznej,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  www.umlub.pl  

Rusztowanie kostne do zastosowań w inżynierii tkankowej kości 

powinno stymulować adhezję, proliferację i różnicowanie osteoblastów, a 

więc przyspieszać proces regeneracji w miejscu implantacji. Celem 

niniejszej pracy była ocena potencjału biomedycznego nowatorskiego 

rusztowania kostnego chitosan/β-1,3-glukan/hydroksyapatyt (chit/glu/HA). 
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Eksperymenty in vitro przeprowadzono z zastosowaniem linii komórkowej 

prawidłowych ludzkich płodowych osteoblastów (hFOB 1.19) oraz linii 

komórkowej ludzkiej białaczki monocytarnej (THP-1). Dokonano oceny 

cytotoksyczności oraz stopnia zasiedlania biomateriału przez osteoblasty 

(ilościowo – test kolorymetryczny WST-8, jakościowo – barwienie fluores-

cencyjne), określono ryzyko wystąpienia stanu zapalnego po implantacji 

(produkcja cytokin prozapalnych przez monocyty/makrofagi i osteoblasty 

w kontakcie z biomateriałem) oraz dokonano oceny procesu kościo-

tworzenia na powierzchni nowatorskiego rusztowania (ilościowo – ELISA 

dla bALP, osteokalcyny, jakościowo – immunofluorescencja kolagenu typu 

I). Przeprowadzone eksperymenty in vitro wykazały, że biomateriał 

chit/glu/HA jest nietoksyczny, sprzyja adhezji i proliferacji osteoblastów, 

stymuluje procesy kościotwórcze oraz niesie ze sobą niewielkie ryzyko 

wystąpienia postimplantacyjnego stanu zapalnego. Zatem, kompozyt 

chit/glu/HA jest obiecującym materiałem do stosowania w inżynierii 

tkankowej kości jako rusztowanie kostne mające za zadanie przyspieszenie 

procesów regeneracyjnych w miejscu implantacji. 

Ocena jakości życia u chorych z rakiem odbytnicy 

(RO) operowanych metodami Transanalnej 

Endoskopowej Mikrochirurgii (TEM) połączonej 

z Resekcją Mezorektum z dojścia Podotrzewnowego 

(EPMR) oraz laparoskopowej 

przedniej resekcji (LAR) 

Michał Raban , Studenckie Koło Naukowe przy II Katedrze i Klinice 

Chirurgii ogólnej,  gastroenterologicznej i nowotworów układu 

pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ; 

Norbert Nowak , Studenckie Koło Naukowe przy II Katedrze i  Klinice 

Chirurgii ogólnej,  gastroenterologicznej i nowotworów układu 

pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

Celem pracy jest porównanie dwóch metod leczenia RO w różnym stadium 

zaawansowania: TEM+EPMR i LAR. Na podstawie badań prospektywnych 

(A) „Anterior resection of rectum – selected quality of life aspects” (I Klinika 

Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii, Collegium Medicum, UJ w Krakowie) 

oraz (B) „Transanal endoscopic microsurgery combined with endoscopic 

posterior mesorectum resection in the treatment of patients with T1 rectal 

cancer – 3-year results” (III Klinika Chirurgii Ogólnej, Collegium Medicum, 

UJ w Krakowie) oceniono częstość występowania zaburzeń: upośledzenia 

kontroli wypróżnień, mikcji, funkcji psychologicznych, zachowań, jakości 

życia. 
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W analizie obserwowano pacjentów operowanych metodą skojarzoną 

TEM+ EPMR lub LAR. Wykorzystano standaryzowane kwestionariusze 

badające jakość życia, w tym kwestionariusz WHO 

QOL-100 dla badania A. W badaniu B do oceny zastosowano 

kwestionariusz „Fecal Incontinence Severity Index” oraz badanie fizykalne.  

U 52% badanych oceniono jakość życia (kontrola wypróżnień zaburzeń 

mikcji) jako dobrą i bardzo dobrą, u 31% jako neutralną, a jako złą u 17% 

(bad. A). Stwierdzano inne zaburzenia psychogenne. 

W bad. B nie zaobserwowano w ocenie prospektywnej zaburzenia 

wypróżnień oraz mikcji.  

Podsumowując nie można jednoznacznie stwierdzić wyższości 

którejkolwiek metody. Jednakże stwierdza się iż małoinwazyjność techniki 

TEM+EMPR niesie ze sobą mniejsze ryzyko powikłań oraz zapewnia lepszy 

komfort życia u pacjentów. 

Ocena potencjału leczniczego bajkaliny w terapii 

glejaka wielopostaciowego 

Barbara Łasut ,  barbara.lasut@gmail.com, Koło Naukowe 

MEDIGENET przy Katedrze i Zakładzie Genetyki Medycznej, Wydział 

Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski 

Uniwersytet Medyczny w Katowicach  

Małgorzata Poręba , malgorzata.poreba.25@gmail.com, Koło 

Naukowe MEDIGENET przy Katedrze i Zakładzie Genetyki Medycznej, 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyn y Laboratoryjnej,  

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach  

Glejak wielopostaciowy (GMB) jest jednym z najbardziej złośliwych 

nowotworów mózgu, charakteryzującym się zdolnością do szybkiego, 

inwazyjnego wzrostu. Podstawowym problemem chorych z tym typem 

nowotworu jest oporność na dostępne metody terapii przeciwnowo-

tworowej, co istotnie wpływa na czas przeżycia pacjentów. 

Substancją przejawiającą właściwości przeciwnowotworowe jest 

bajkalina. Takie jej działanie wykazano w przypadku nowotworu jelita 

grubego, prostaty i białaczki. Udowodniono, iż w wyniku obniżenia 

ekspresji kinazy cyklino-zależnej 1oraz cykliny B1 regulujących przejście 

komórki z fazy S cyklu komórkowego do faz G2 i M, bajkalina blokowała 

cykl komórkowy z fazie S. Ponadto obserwowano obniżenie poziomu 

białka Bcl-2 oraz wzrost ekspresji białek pro-apoptycznych oraz redukcję 

aktywności czynnika transkrypcyjnego NF-κB. 

Celem pracy było określenie, czy i w jaki sposób bajkalina wpływa na cykl 

komórkowy, proliferację oraz proces apoptozy i autofagii w komórkach 

glejaka wielopostaciowego linii T98G i U87MG.  
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Komórki glejaka wielopostaciowego linii T98G i U87MG eksponowano 

na działanie bajkaliny (100µM; 24h). Kontrolę stanowiły komórki nie 

eksponowane na jej działanie. Zmiany w cyklu komórkowym, aktywność 

proliferacyjną komórek, regulację procesu apoptozy i autofagii oceniono 

metodą cytometrii przepływowej. 

Ekspozycja komórek glejaka wielopostaciowego na działanie bajkaliny 

może stanowić potencjalną strategię terapeutyczną do kontrolowania 

wzrostu tego typu nowotworu. 

Ocena terapeutycznego i diagnostycznego znaczenia 

osi IL27/WSX1 u chorych z niedrobnokomórkowym 

rakiem płuca (ang. non-small cell lung cancer; NSCLC) 

Tomasz Wandtke, tomasz_wandtke@wp.pl; Zakład Geoterapii,  

Wydział Lekarski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; 

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, 

www.cm.umk.pl 

Edyta Simińska ,  edyta.siminska@gmail.com; Katedra i Zakład 

Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Mikołaj a 

Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 

w Bydgoszczy,  www.cm.umk.pl  

Arkadiusz Goede , arkadiusz.goede@gmail.com; Zakład Geoterapii, 

Wydział Lekarski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; 

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, 

www.cm.umk.pl 

IL27 i jej receptor, WSX1, są kluczowymi czynnikami wspierającymi 

polaryzację typu Th1 w płucach. 

Cel: Ocena występowania oraz terapeutycznego i diagnostycznego 

potencjału IL27 i WSX1 w dolnych drogach oddechowych we wczesnych 

stadiach NSCLC. 

Ekspresję IL27/WSX1 oceniono u chorych z sarkoidozą płuc (SP, n=17, 

10 niepalących; NP), NSCLC (n=15, 15 NP) i w grupie kontrolnej (GK; 

n=11, 6 NP). Ekspresję IL27 zbadano testem ELISA w supernatantach 

BAL oraz, podobnie jak WSX1, w komórkach BAL cytometrią 

przepływową. Przeprowadzono kokulturę komórek A549 modyfikowanych 

plazmidami: kontrolnym i kodującym IL27 oraz leukocytów krwi 

obwodowej (LKO). Potencjał terapeutyczny IL27 oceniono przez pomiar 

ekspresji markerów aktywacji limfocytów T. 

IL27 wykryto testem ELISA u chorych z SP (4.46±1.83pg/ml, 

mediana±SEM) i NSCLC (17.48±74.77pg/ml). Barwienie na IL27 

wykazało jej obecność w limfocytach pęcherzykowych (LP) u chorych 

z SP (89±15.5) i w GK (46±15.0). NP wykazywali wyższą ekspresję 
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WSX1 na LP w porównaniu z grupą kontrolną (SP: 6.5±2.3; NSCLC: 

8.2±3.1 vs 3.8±1.1%). Wykazano ekspresję IL27 w LKO eksponowanych 

na komórki A549 IL27+ (21±17%, brak ekspresji w hodowlach 

kontrolnych). 

WSX1 to niespecyficzny marker aktywacji LP. W przeciwieństwie do 

SP, skład popłuczyn BAL u chorych z NSCLC był podobny do GK. 

Poziom LP WSX1+ może służyć jako marker nowotworzenia w dolnych 

drogach oddechowych. Przeciwnowotworowa aktywność IL27 jest 

dyskusyjna odkąd jej ekspresja nie wpływała na cechy limfocytów. 

Ocena wpływu ekotoksyczności produktów 

degradacji antybiotyków weterynaryjnych 

metodą Fentona 

Roman Adamczyk ,  adamczyk.romek@gmail.com; Zakład Chemii 

Ogólnej i Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem 

Medycyny Laboratoryjnej ,  Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach, www.sum.edu.pl;  

Mateusz Cholewiński , mateochol@o2.pl; Zakład Chemii Ogólnej 

i  Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 

Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet M edyczny w Katowicach, 

www.sum.edu.pl;  

Joanna Wilk, j.kliww@gmail.com; STN przy Zakładzie Chemii 

Ogólnej i Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem 

Medycyny Laboratoryjnej,  Śląski Uniwersytet Medycz ny 

w Katowicach, www.sum.edu.pl  

Antybiotyki są powszechnie stosowane w celu polepszenia wydajności 

hodowli zwierząt. W efekcie przedostają się one do biosfery, co może 

skutkować poważnymi zaburzeniami w stanie mikroflory bakteryjnej oraz 

w dalszej perspektywie zwiększeniem oporności na antybiotyki.  

Celem pracy była degradacja metodą Fentona wybranych antybiotyków 

(Ampicyliny, Tylozyny, Doksycykliny) stosowanych w weterynarii oraz 

ocena ekotoksyczności produktów tego procesu.  

Badania prowadzono w obecności stałej dawki FeSO4 oraz gradientu 

stężeń H2O2. Ekotoksyczność oceniano z wykorzystaniem testu płytkowego 

z pożywką szczepioną wodą zawierającą bakterie pochodzącą z rzeki 

Brynicy oraz efluentem. Równocześnie w próbkach oceniano stopień 

degradacji i mineralizacji badanych antybiotyków.  

Stwierdzono, że stosowanie zbyt niskich stężeń H2O2 nie powoduje 

degradacji antybiotyków, które zachowują swoją toksyczność wobec 

bakterii. Z drugiej strony produkty reakcji Fentona prowadzonej przy 

wyższych stężeniach H2O2 powodują silne zahamowanie wzrostu 
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mikroorganizmów, co może świadczyć o ich potencjalnej ekotoksyczności. 

Natomiast użycie optymalnych stężeń reagenta skutkuje wysokim stopniem 

degradacji antybiotyku. W tym przypadku produkty reakcji nie są 

ekotoksyczne mimo niewielkiego stopnia mineralizacji badanych próbek. 

Reasumując niezwykle ważny jest odpowiedni dobór stężeń reagentów 

procesu Fentona, aby zminimalizować negatywny efekt środowiskowy 

a dodatkowo obniżyć jego koszty. 

Ocena wpływu ekstraktów z roślin Cannabis sativa 

na proliferację i wzrost wybranych linii  

komórek nowotworowych 

Paweł Śledziński , pawel717@gmail.com; Katedra Biochemii 

i  Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 

www1.up.poznan.pl/kbib/;  

Joanna Zeyland ,  jzeyland@gmail.com; Katedra Biochemii 

i  Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 

www1.up.poznan.pl/kbib/;  

Ryszard Słomski , slomski@up.poznan.pl, Katedra Biochemii 

i  Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 

www1.up.poznan .pl/kbib/,  Instytut Genetyki Człowieka PAN 

w Poznaniu, www.igcz.poznan.pl  

Kannabinoidy są lipofilowymi związkami otrzymywanymi z roślin 

z rodzaju Cannabis. Spośród nich, Δ9- tetrahydrokannabinol (THC) jest 

głównym psychoaktywnym składnikiem konopi. Został zidentyfikowany 

w 1960 r. razem z kannabidiolem (CBD), izomerem THC, który nie 

wykazuje działania psychoaktywnego. Kannabinoidy są agonistami dwóch 

receptorów z grupy receptorów siedmiotransbłonowych: CB1 i CB2, 

będących elementami systemu endokannabinoidowego, który jest zaanga-

żowany m.in. w regulację procesów proliferacji, różnicowania oraz 

apoptozy komórek.  

Kannabinoidy jak dotąd znalazły zastosowanie w medycynie paliatywnej, 

istnieje jednak nowe podejście, polegające na wykorzystywaniu ich w celu 

hamowania proliferacji i rozwoju komórek nowotworowych. Wpływ 

kannabinoidów na nowotwory jest zróżnicowany. Eksperymenty in vitro oraz 

in vivo dowiodły działania zarówno hamującego, jak i indukującego rozwój 

komórek nowotworowych w zależności od zastosowanego kannabinoidu, jego 

stężenia oraz typu nowotworu. 

Cele badawcze projektu: analiza zmian zachodzących w komórkach 

nowotworowych w wyniku ekspozycji na ekstrakty z roślin Cannabis 

sativa o różnych stężeniach: określenie zmian poziomu proliferacji, 

aktywności apoptotycznej, autofagii oraz zmian w morfologii komórek, 
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a także analiza pośredniczenia reaktywnych form tlenu (ROS) w aktywności 

kannabinoidów. Badaniom zostaną poddane linie komórkowe raka piersi 

(MDA-MB-231) oraz raka prostaty (PC-3). 

Odma opłucnowa samoistna – analiza metod leczenia 

stosowanych w Klinice Chirurgii i Traumatologii 

Dziecięcej w Lublinie w latach 2010-2015 

Barbara Cuch , basia_cuch@o2.pl, Katedra Anatomii Człowieka, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  

Magdalena Kozłowska , madziaidziak@poczta.onet.pl, Katedra 

i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej,  Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie;  

Błażej Rogowski , blarog@poczta.onet.pl, Klinika Chirurgii 

Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  

Paweł Nachulewicz,  pawel.nachulewicz@umlub.pl, Klinika Chirurgii 

Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Pierwotna odma opłucnowa samoistna powstaje w wyniku przedostania 

się powietrza z płuca do jamy opłucnej. Najczęściej jej przyczyną jest 

pęknięcie pęcherzy podopłucnowych u osób bez współistniejącej patologii 

tkanki płucnej.  

W latach 2010-2015 Klinice Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej 

w Lublinie leczono 19 pacjentów z pierwotną odmą samoistą opłucnową. 

U 2 pacjentów zastosowano skuteczne leczenie zachowawcze. U 15 pacjentów 

pierwotnym sposobem postępowania był drenaż jamy opłucnej po stronie 

odmy. 2 pacjentów leczonych było z powodu pierwszego epizodu odmy 

w przeszłości poza naszym ośrodkiem. U 8 pacjentów doszło do nawrotu 

odmy . Siedmioro dzieci z nawrotem odmy zostało zakwalifikowanych do 

leczenia torakoskopowego. Podczas zabiegu stwierdzono obecność pęcherzy 

podopłucnowch u 6 pacjentów. W trakcie torakoskopii zastosowano 

resekcję szczytu płuca z pęcherzami podopłucnowymi połączoną z pleurodezą 

argonową u 6 pacjentów. U 1 pacjenta, u którego nie stwierdzono pęcherzy 

podopłucnowych, zabieg ograniczono do wykonania pleurodezy argonowej.  

W wyniku zastosowanego leczenia torakoskopowego w dostępnym 

okresie obserwajcji nawrót odmy obserwowaliśmy u jednego pacjenta po 

zabiegu torakoskopii. U pozostałych 7 pacjentów leczenie torakoskopowe 

okazało się skuteczne. 
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Określenie aktywności antyoksydacyjnej naturalnych 

monoterpenów z zastosowaniem metody ABTS•+  

Karolina Wojtunik-Kulesza,  k.wojtunik@o2.pl; Zakład Chemii 

Nieorganicznej,  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki 

Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie;  

Łukasz Cieśla , lukecarpenter@poczta.onet.pl; Zakład Chemii 

Nieorganicznej,  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki 

Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie;  

Monika Waksmundzka-Hajnos, monika.hajnos@umlub.pl; Zakład 

Chemii Nieorganicznej,  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem 

Analityki Medycznej,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie; 

www.umlub.pl 

Stres oksydacyjny, wywołany zaburzeniem bilansu wolnych rodników 

oraz substancji ich zwalczających, czyli antyoksydantów, prowadzi do wielu 

chorób i zaburzeń w prawidłowo funkcjonującym organizmie. Aktywność 

antyoksydacyjna jest jedną z najważniejszych właściwości, zarówno 

naturalnych, jak też sztucznych substancji o potencjalnym zastosowaniu 

w przemyśle farmaceutycznym czy spożywczym.  

Przedstawione badania obejmują grupę 18 naturalnych terpenów. Celem 

prowadzonych badań było określenie ich aktywności antyoksydacyjnej, 

elementów struktury odpowiedzialnych za tę aktywność oraz wpływu 

rodzaju rozpuszczalnika na otrzymane wyniki. Badania zostały przepro-

wadzone z zastosowaniem spektrofotometrycznej metody opartej na redukcji 

kationorodnika ABTS•+. Podobnie jak w przypadku wcześniej przepro-

wadzonych badań z zastosowaniem metody DPPH•, badania z użyciem 

ABTS•+ ujawniły znaczny wpływ polarności zastosowanego rozpusz-

czalnika na aktywność badanych substancji.  

Badania przeprowadzone z zastosowaniem obydwu wskazanych metod 

ujawniły największą aktywność antyoksydacyjną terpenów posiadających 

sprzężone wiązania podwójne. Wśród najaktywniejszych substancji znalazły 

się m.in. ocymen, farnesen, cytral oraz α-terpinene. Wyniki zostały 

przedstawione w postaci TEAC, czyli równoważnikach troloksu 

wyrażających ich zdolność przeciwutleniającą. 

Otępienie czołowo-skroniowe – opis przypadku 

Véronique Petit , vpetit@onet.pl; Katedra i Klinika Neurologii UM w 

Lublinie, www.umlub.pl ; 

Joanna Szkatuła ,  asiaszkatula@vp.pl; Studenckie Koło Naukowe Przy 

Katedrze i Klinice Neurologii UM w Lublinie, www.umlub.pl ; 
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Aleksandra Marzęda , a.marzeda16@gmail.com; Studenckie Koło 

Naukowe Przy Katedrze i Klinice Neurologii UM w Lublinie,  

www.umlub.pl; 

Konrad Rejdak , sknneurologii@onet.pl; Katedra i Klinika Neurologii 

UM w Lublinie, www.umlub.pl  

Otępienie czołowo-skroniowe jest postępującą chorobą zwyrodnieniową 

ośrodkowego układu nerwowego, która stanowi 15% przyczyn otępień. 

Choroba ta zalicza się do tauopatii, czyli grupy chorób spowodowanych 

nieprawidłowościami białka tau związanego z mikrotubulami. Zmiany 

zwyrodnieniowe zlokalizowane są w płatach czołowych i skroniowych 

czego wynikiem są zaburzenia mowy, pamięci, oraz zmiany zachowania. 

Celem pracy jest przedstawienie opisu przypadku pacjenta z zespołem 

otępiennym czołowo-skroniowym oraz trudności w diagnostyce tego 

schorzenia. Pacjent, lat 72, został przyjęty do Kliniki Neurologii celem 

poszerzenia diagnostyki w kierunku zespołu otępiennego. Od 7 lat pojawiły 

się u pacjenta stopniowe osłabienie aktywności poznawczej oraz 

zaburzenia mowy. W ostatnim czasie wystąpiły zaburzenia zachowania, 

pamięci oraz apraksja. W badaniu psychologicznym, stwierdzono 

osłabienie aktywności poznawczej, spowolnienie psychomotoryczne, oraz 

zaburzenia procesów myślenia. W badaniu rezonansu magnetycznego 

głowy, stwierdzono nieadekwatne do wieku uogólnione zaniki korowo-

podkorowe. Na podstawie całości obrazu klinicznego i badań dodatkowych 

rozpoznano zespół otępienny z dominującym obrazem postępującej afazji 

niepłynnej. Dochodzi w niej do nieprawidłowej ekspresji mowy przy 

zachowanym jej rozumieniu.  

Diagnostyka jest trudna, szczególnie w początkowym okresie choroby 

w którym objawy nie są charakterystyczne. Leczenie farmakologiczne nie 

jest wystarczająco skuteczne by zahamować chorobę. 

Otrzymywanie nanosfer polilaktydowych 

z izoniazydem 

Monika Łątka,  latkamonika@gmail.com;  

Agnieszka Gadomska–Gajadhur , agnieszka.gadomska@ch.pw.edu.pl;  

Paweł Ruśkowski ,  pawel.ruskowski@ch.pw.edu.pl; Laboratorium 

Procesów Technologicznych, Wydział Chemiczny Politechniki 

Warszawskiej,  http://lpt.ch.pw.edu.pl  

Aktualna terapia gruźlicy cechuje się niską efektywnością leczenia, 

powoduje efekty uboczne i jest niekomfortowa dla pacjenta. Ze względu na 

nawrót gruźlicy odpowiadającej epidemii poszukuje się nowych rozwiązań. 

Obiecujący staje się system kontrolowanego uwalniania substancji czynnej 

tzw. DDS. Dostarcza kontrolowaną ilość leku zapewniając odpowiedni 
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poziom terapeutyczny. Jedną z form DDS są biodegradowalne nanosfery 

polimerowe. Ze względu na mały rozmiar mogą być podawane dożylnie 

bez ryzyka powstawania zakrzepów. Dodatkowo istnieje możliwość 

uniknięcia wychwytu cząstek zawierających terapeutyk przez komórki 

układu odpornościowego organizmu. Do otrzymania nanosfer polilakty-

dowych z substancją aktywną – izoniazydem (INH), zastosowano metodę 

emulsyjną z odparowaniem rozpuszczalnika. Porównano dwa warianty tej 

metody – emulsję pojedynczą woda/olej i emulsję podwójną woda/olej/woda. 

Opracowano procedury laboratoryjne otrzymywania nanosfer z INH 

obiema metodami. Zbadano wpływ zmiennych na ten proces: średniej 

wagowo masy molowej poli(alkoholu winylowego) (stabilizator emulsji), 

średniej liczbowo masy molowej polilaktydu (matryca polimerowa) i objętości 

roztworu polilaktydu w dichlorometanie. Potwierdzono obecność izoniazydu 

wewnątrz sfer polimerowych za pomocą analizy widm w podczerwieni 

(technika ATR). Wielkość otrzymywanych sfer mierzono stosując metodę 

dynamicznego rozpraszania światła (DLS – ang. Dynamic Light Scattering). 

Pierwszy napad padaczkowy u 38-letniego pacjenta 

jako manifestacja ropnia mózgu – opis przypadku 

Marlena Kot, marlena.kot07@gmail.com Studenckie Koło Naukowe 

przy Katedrze i Klinice Neurologii,  Uniwersytet M edyczny w Lublinie; 

Weronika Sikora , weronikaa.s@wp.pl Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Klinice Neurologii,  Uniersytet Medyczny w  Lublinie ; 

Sebastian Szklener, szklener@wp.pl Katedra i Klinika 

Neurologii,Uniwersytet Medyczny w Lublinie ; 

Joanna Knap, joanna.knap100@gmail.com Studenckie Koło Naukowe 

przy Katedrze i Klinice Neurologii,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Wprowadzenie 

Ropień mózgu jest związany z wysokim odsetkiem śmiertelności, 

jednakże w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat uległ znacznemu 

obniżeniu. Było to związane przede wszystkim z poprawą diagnostyki 

obrazowej, technik neurochirurgicznych i rozwojem antybiotykoterapii. 

Mimo to przewidzenie przebiegu choroby jest trudne, szczególnie ze 

względu na brak zdefiniowanego protokołu postępowania opartego na 

dowodach naukowych. 

Opis przypadku 

38-letni mężczyzna z przebytym ropnym zapaleniem otrzewnej 

w przebiegu ostrego zapalenia trzustki został przyjęty do Kliniki Neurologii 

z powodu wystąpienia napadu padaczkowego. Na postawie badanie 

rezonansu magnetycznego (MR) stwierdzono obecność ropnia mózgu. 

Początkowo pacjent został zdyskwalifikowany z leczenia neuro-
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chirurgicznego, natomiast w leczeniu włączono empiryczną antybiotyko-

terapie. W kolejnych dniach stan kliniczny pacjenta ulegał poprawie, 

parametry zapalne uległy normalizacji, a kontrolne MR nie wykazało 

progresji ropnia. Niestety po 14-dniach hospitalizacji nagle doszło do 

głębokich zaburzeń przytomności, a wykonana tomografia komputerowa 

głowy wykazała obecność masywnego krwawienia śródmózgowego z cechami 

wgłabiania, pacjent zmarł. 

Wnioski 

Przewidywanie wyników leczenia i odpowiedni wybór procedury 

terapeutycznych jest nadal problematyczne w tej grupie pacjentów. Kolejne 

badania czynników predykcyjnych mogą przyczynić się do efektywniejszego 

planowania postępowania terapeutycznego u chorych z ropniem mózgu. 

Podejście populacyjne do modelowania 

farmakokinetyki leków 

Agnieszka Borsuk , agnieszkabe@gumed.edu.pl,  Katedra Biofarmacji 

i Farmakodynamiki, Gdański Uniwersytet  Medyczny, www.gumed.edu.pl  

Paweł Wiczling , wiczling@gumed.edu.pl, Katedra Biofarmacji i  

Farmakodynamiki, Gdański Uniwersytet Medyczny, www.gumed.edu.pl  

Farmakokinetyka (PK) opisuje zmiany stężenia leku w organizmie 

w czasie. W tradycyjnym ujęciu analiza farmakokinetyczna polega na 

oszacowaniu parametrów PK na podstawie obserwacji pochodzących od 

poszczególnych pacjentów. Opieranie się na indywidualnych parametrach 

w celu przewidywania stężeń leku u kolejnego pacjenta obarczone jest 

dużym błędem - jest to spowodowane zróżnicowaniem populacji pod 

względem płci, wieku, stanu zdrowia, przyjmowanych leków czy 

metabolizmu. Celem populacyjnego modelowania PK jest opis zmienności 

parametrów farmakokinetycznych w populacji i wyjaśnienie części 

zmienności międzyosobniczej przy pomocy kowariant. W większości 

przypadków dane pochodzące od całej przebadanej populacji analizowane 

są jednocześnie, jednak z zachowaniem rozróżnienia poszczególnych 

pacjentów. Metody stosowane do estymacji parametrów populacyjnych to: 

data pooling, metoda dwuetapowa, nieliniowe modelowanie efektów 

mieszanych oraz analiza bayesowska. Metody te zostaną omówione wraz 

z przykładami zastosowania w praktyce klinicznej. Podejście populacyjne 

do modelowania farmakokinetyki to zaawansowana i szybko rozwijająca 

się dziedzina. Umożliwia indywidualizację i optymalizację farmakoterapii, 

zwiększając tym samym jej bezpieczeństwo. Jest elementem niezbędnym 

w procesie opracowywania nowych leków oraz ich rejestracji. 



VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 

Lublin, 12-13 marca 2016 r. 

Wystąpienia ustne wraz z prezentacją multimedialną 
 

171 

Porównanie wpływu karbenoksolonu, antagonisty 

połączeń szczelinowych, na aktywność 

przeciwdrgawkową kwasu walproinowego 

i fenobarbitalu w testach drgawek pentetrazolowych 

oraz psychoruchowych (6 Hz) u myszy 

Barbara Miziak , basia_86@op.pl, Katedra i Zakład Patof izjologii, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.http://umlub.pl/ ; 

Edyta Glazer-Sawicka, edytasawickaglazer@gmail.com, Katedra 

i Zakład Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  

www.http://umlub.pl/; 

Paweł Gryta , pawel.gryta@10g.pl,  Katedra i Zakład Patofizjologii, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.http://umlub.pl/ ; 

Stanisław Jerzy Czuczwar , czuczwar.stanislaw@pan.pl, Katedra 

i Zakład Patofizjologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  

www.http://umlub.pl/,  Zakład Fizjopatologii In stytutu Medycyny Wsi 

w Lublinie 

Celem projektów była ocena wpływu karbenoksolonu (CBX) na 

przeciwdrgawkowe działanie 2 klasycznych leków przeciwpadaczkowych 

(LPP) w modelach drgawek pentetrazolowych (PTZ) i 6 Hz u myszy. 

Dorosłym samcom myszy podawano dootrzewnowo CBX w dawkach 

75 i 150 mg/kg (w modelu drgawek PTZ) oraz w dawkach 100 i 150 mg/kg 

(w modelu drgawek 6 Hz) w kombinacji z kwasem walproinowym (VPA) oraz 

fenobarbitalem (PB). W modelu drgawek PTZ, zastosowano VPA w zakresie 

dawek 110–160 mg/kg w kombinacji z CBX (75 i 150 mg/kg), zaś w modelu 

drgawek 6 Hz, użyto VPA w dawkach 60-200 mg/kg w kombinacji z CBX 

(100 mg/kg) oraz w dawkach 40-160 mg/kg w kombinacji z CBX (150 

mg/kg). Z kolei PB został podany w zakresie dawek 0,5–7 mg/kg 

w kombinacji z CBX (75 i 150 mg/kg) w modelu drgawek PTZ, zaś w modelu 

drgawek 6 Hz w zakresie dawek 5-10 lub 2,5-10 mg/kg w kombinacji z CBX 

(odpowiednio 100 lub 150 mg/kg). Aktywność drgawkową wywołano podając 

podskórnie pentylenetrazol (model drgawek PTZ), zaś w drugim modelu  

– stymulacją prądem o częstotliwości 6 Hz, wykorzystując elektrody 

rogówkowe.  

CBX (do dawki 100 mg/kg – model 6 Hz, oraz dodatki 300 mg/kg – model 

PTZ) nie wpływał w stopniu istotnym na próg drgawkowy u myszy. CBX 

w dawce 150 mg/kg zwiększał potencjał przeciwdrgawkowy VPA w modelu 

drgawek 6 Hz u myszy. W pozostałych przypadkach nie wykazano znaczącego 

wpływu CBX na działanie LPP. 
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Powyższe dane wskazują, iż CBX może wzmacniać działanie 

przeciwdrgawkowe VPA w modelu drgawek 6 Hz. 

Postać guzowa SM dotycząca rdzenia kręgowego 

Angelika Dobrowolska , angeldob24@gmail.com; Studenckie Koło 

Naukowe przy Katedrze i Klinice Neurologii, II Wydział Lekarski 

z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  

www.umlub.pl;  

Olga Nowacka ,  olgajulianowacka@gmail.com; Studenckie Koło 

Naukowe przy Katedrze i Klinice Neurologii, II Wydział Lekarski 

z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  

www.umlub.pl;  

Anna Jamroz-Wiśniewska, anna.jamroz@umlub.pl; Katedra i Klinika 

Neurologii,  II  Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl; 

Konrad Rejdak , konrad.rejdak@umlub.pl; Kierownik Katedry i 

Kliniki Neurologii,  II  Wydział Lekarski z  Oddziałem Anglojęzycznym, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl  

Stwardnienie rozsiane (SM) jest autoimmunologiczną, demielinizacyjną 

chorobą ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Najczęściej rozwija się u 

młodych dorosłych. Charakterystyczne dla SM jest stwierdzenie rozsianych 

wieloogniskowych zmian demielinizacyjnych w badaniu MR OUN oraz 

występowanie rzutów choroby w wywiadzie. W rzadkich przypadkach 

początkowa prezentacja objawów może mieć charakter guzowy tzw. 

guzopodobna postać SM. 

Autorzy prezentują przypadek 49-letniej pacjentki z ostatecznym 

rozpoznaniem SM, u której początek objawów klinicznych nasuwał 

podejrzenie guza śródrdzeniowego. Pacjentka została przyjęta do Kliniki 

Neurologii z powodu narastającego osłabienia siły mięśniowej kończyn 

dolnych, prowadzącego do głębokiej paraparezy spastycznej (przestała 

chodzić). Pacjentka została zakwalifikowana przez neurochirurga do biopsji 

zmiany patologicznej rdzenia na wys. Th8-Th9. Początkowy wynik badania 

histopatologicznego był niejednoznaczny. Uwzględniono możliwość glejaka 

astrocytarnego o niższym stopniu złośliwości. Przed planowanym 

napromienianiem zmiany śródrdzeniowej wykonano MR mózgowia, w którym 

wykryto rozsiane zmiany demielinizacyjne, w związku z czym zweryfikowano 

obraz histopatologiczny, stwierdzając rozpad osłonek mielinowych. 

Postawiono rozpoznanie agresywnej postaci SM i zaplanowano włączenie 

leczenia natalizumabem. 

Z powodu niespecyficznych objawów opisany przypadek kliniczny 

obrazuje trudności w diagnostyce SM. 
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Potencjalne zastosowanie profilowania 

metabolicznego aminokwasów w poszukiwaniu 

biomarkerów wczesnego wykrywania nowotworów 

Edyta Simińska ,  edyta.siminska@gmail.com, Katedra i Zakład 

Toksykologii, Wydział Farmaceu tyczny, Collegium Medicum 

im L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu,  

Tomasz Wandtke, tomasz_wandtke@wp.pl, Zakład Genoterapii, 

Wydział Lekarski, Collegium Medicum im L. Rydygi era w Bydgoszczy 

UMK w Toruniu, 

Kinga Gutowska , kinga.gutowska5@gmail.com, Katedra Biochemii 

Klinicznej, Wydział Farmaceu tyczny, Collegium Medicum 

im L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu 

Choroby nowotworowe są jedną z głównych przyczyn zgonów tak 

w Polsce, jak i na świecie. Wysoka śmiertelność niewątpliwie wynika z ich 

późnego rozpoznawania oraz, w większości przypadków, z braku nieinwa-

zyjnych, skutecznych metod wczesnej diagnozy. Częstość występowania 

nowotworów na świecie wciąż rośnie, więc niezwykle istotne jest, aby 

opracować nową, wysoce swoistą i bardziej czułą metodę diagnostyczną. 

W ostatnich latach kilku badaczy wskazało na aminokwasy jako 

potencjalne markery wczesnej diagnozy nowotworów. Idealny biomarker 

nowotworowy powinien charakteryzować się wysoką czułością i swois-

tością, możliwie najmniejszym stopniem skomplikowania pomiaru i co ważne, 

zdolnością do wykrywania choroby w jej wczesnym stadium. Prezen-

towane wyniki pochodzą z przeglądu najnowszych opublikowanych badań, 

w których pacjenci diagnozowani na wczesnym, często bezobjawowym 

stadium stanowili duży odsetek grupy badanej, a u których naukowcy 

zaobserwowali zmiany w profilach aminokwasów. Przegląd koncentruje się 

na analizie badań nowotworów będących najczęstszymi przyczynami 

zgonów w tej grupie chorób (rak płuca, piersi, jelita grubego). Odkrycie 

skutecznej metody wczesnej diagnozy jest bowiem szczególnie istotne 

w przypadku tych chorób 

Potrzeba edukacji zdrowotnej w różnorodności form 

– analiza opinii wybranej grupy społecznej  

Mariola Śleziona ,  mariolas@poczta.onet.eu, Studium Doktoranckie 

Wydziału Nauk o Zdrowiu, Ślaski Un iwersytet Medyczny w 

Katowicach; 

Lucyna Graf , lucyna.graf@ceiwr.pl, Studium Doktoranckie Wydziału 

Nauk o Zdrowiu, Ślaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach  
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WSTĘP: Świadomość społeczna odnośnie prewencji chorób, preferowania 

zdrowego stylu życia, możliwości walki z uzależnieniami, opieki nad dziećmi, 

osobami starszymi i niepełnosprawnymi, to doskonały punkt wyjścia do 

poprawy jakości życia, minimalizowania kosztów leczenia i poprawy zdrowia 

społeczeństwa. 

CEL PRACY: Celem pracy była analiza opinii badanej grupy studentów 

odnośnie potrzeby edukacji zdrowotnej, jej źródeł i wpływu na zdrowie 

społeczne. 

MATERIAŁ I METODA: Badaniem przeprowadzono w terminie 

10.10.2015-30.11.2015. Objęto nim 98 studentów Wydziału Nauk o Ziemi 

, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W badaniu wykorzystano 

kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji. 

WYNIKI: Odsetek 79,5% badanych uznało Internet za podstawowe 

źródło edukacji zdrowotnej. Połowa (55,0%) ankietowanych nie brała 

nigdy udziału w akcjach zdrowotnych. Odsetek 70,4% badanych 

oczekiwało edukacji zdrowotnej ze strony lekarza. 88,8% respondentów 

uważało, że edukacja w tym zakresie jest społeczeństwu potrzebna. Około 

43,9% było zdania, że poziom edukacji zdrowotnej w Polsce jest wysoki, a 

16,3% ocenia ją bardzo nisko. 

WNIOSKI: 

• Istnieje zgodność badanych co do potrzeby edukacji zdrowotnej 

i jej korzystnego wpływu na zdrowie społeczeństwa 

• Do najbardziej preferowanych form przekazu edukacji zdrowotnej 

należą Internet, TV, radio 

• Zdecydowanie zbyt mało jest bezpośredniej edukacji jednostki 

i grup społecznych, przez pracowników ochrony zdrowia. 

Praca biegłego sądowego  

na przykładzie genetyka sądowego 

Katarzyna Krawczyk ,  badaniagenetyczne@wp.pl; Centrum Badań 

Genetycznych i Medycyny Sądowej Sp. z o.o.,  

www.badaniagenetyczne.com.pl  

Biegły sądowy to osoba posiadająca bogate doświadczenie zawodowe 

i uznana za eksperta w zakresie swojej działalności. Jest powoływana 

w celu przedstawiania fachowych opinii o okolicznościach mających 

znaczenie dla wyniku sprawy sądowej, a których wyjaśnienie wymaga 

specjalistycznej wiedzy, lub też w sprawach przygotowawczych dla celów 

prokuratury i policji. Biegłym sądowym w sprawie może być wyznaczona 

przez sąd osoba figurująca na liście biegłych sądów okręgowych lub inna 

osoba posiadająca odpowiednią wiedzę (biegły ad hoc), lub też instytucja 

naukowa (biegły instytucjonalny). Podstawą prawną powołania biegłego 
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sądowego jest Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów 

powszechnych oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 

24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych. Biegli powoływani są 

z wszelakich dziedzin życia by wesprzeć postępowanie sądowe fachową 

wiedzą. Jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin genetyki 

i współczesnej kryminalistyki jest genetyka sądowa. Na przykładzie tej 

nowej profesji przedstawiono pracę biegłego sądowego. Ta nowa 

dyscyplina naukowa, łączy metody i narzędzia badawcze genetyki, biologii 

molekularnej, immunologii oraz kryminalistyki. Genetyka sądowa zajmuje 

się identyfikacją osobniczą (określaniem pokrewieństwa pomiędzy 

osobami, również zmarłymi), oraz identyfikacją genetyczną śladów 

biologicznych pozostawionych na miejscu przestępstwa. 

Przeznabłonkowy transport jonów oraz wody 

w nabłonku oddechowym 

Iga Hołyńska-Iwan,  igaholynska@cm.umk.pl; Katedra Patobiochemii 

i Chemii Klinicznej CM UMK, Collegium Medicum im.  Ludwika 

Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu;  

Paulina Panek , tu.paulina18@wp.pl; Katedra Patobiochemii i  Chemii 

Klinicznej, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium 

Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,  Uniwersytet im. 

Mikołaja Kopernika w Toruniu; 

Elżbieta Piskorska , piskorska_e@cm.umk.pl;  Katedra Patobiochemii 

i Chemii Klinicznej CM UMK, Collegium Medicum im. Ludwika 

Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu  

Drogi oddechowe człowieka zbudowane są ze ściśle ze sobą współ-

pracujących komórek, których głównym celem jest zapewnienie mechanicznej 

stabilności i efektywnego oczyszczania powietrza dostarczanego do 

pęcherzyków płucnych z kurzu, pyłu i innych drobnych zanieczyszczeń.  

Mechaniczne oczyszczanie dróg oddechowych związane jest z efektywnym 

klirensem śluzowo-rzęskowym oraz transportem jonów i wody. W odruchu 

kaszlowym uczestniczy transport kationów sodu i anionów chlorkowych. 

Transport jonów potasu, wapnia, wodorowęglanowych, a także wody jest 

zależny od przepływu jonów sodowych i chlorkowych oraz prawidłowego 

funkcjonowania nabłonka wyścielającego drogi oddechowe. Prawidłowy 

transport jonów zapewnia układowi oddechowemu możliwość prawidłowego 

funkcjonowania. Na skutek modyfikacji lub zaburzeń białek transportowych 

jonów zmienia się przepuszczalność komórek dla wody, następuje 

zagęszczenie śluzu co skutkuje rozwojem wielu chorób. min.: muko-

wiscydozy, astmy i dolegliwości przebiegających z odczynem zapalnym 

nabłonka oddechowego.  
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Celem niniejszej pracy jest analiza dostępnego piśmiennictwa 

dotyczącego transportu jonów oraz wody w układzie oddechowym, a także 

przedstawienie roli transportu jonów w niezaburzonym i efektywnym 

funkcjonowaniu nabłonka dróg oddechowych. 

Przyjmowanie napojów pobudzających a wiedza 

na temat negatywnego wpływu na organizm 

wynikającego z ich stosowania 

Lucyna Graf , Studia Doktoranckie, Katedra Filozof ii i Nauk 

Humanistycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet 

Medyczny w Katowicach  

Mariola Śleziona ,  Studia Doktoranckie, Katedra Filozofii i  Nauk 

Humanistycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet 

Medyczny w Katowicach 

Napoje energetyczne i energetyzujące (NE) są coraz bardziej powszechne 

oraz ogólnodostępne. Sięgają po nie zarówno dorośli jak i młodzież licealna, 

gimnazjalna, a także dzieci ze szkół podstawowych.  

Celem pracy była analiza dostępnych źródeł na temat zagrożeń 

wynikających po spożyciu NE. Badanie pilotażowe przeprowadzone przy 

pomocy autorskiego kwestionariusza ankiety miało na celu wstępną analizę 

dotyczącą nadużywania NE przez młodzież czynnie uprawiającą sport oraz 

sprawdzenie wiedzy na temat skutków ubocznych wynikających z ich 

stosowania. 

 Analiza wykazała, że 95% uczniów spożywa napoje energetyzujące, 

z częstotliwością średnio 1 raz dziennie w ilości 250-500ml, a wiedza na 

temat zagrożeń jakie mogą wystąpić po spożyciu NE nie jest wystarczająca. 

Napoje energetyzujące niekorzystnie wpływają na układ krążenia, gdyż 

zaburzają rytm serca, a czasem doprowadzają do śmierci. Konieczna jest 

edukacja na temat działania i skutków ubocznych NE, zwłaszcza 

w szkołach wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Istnieje potrzeba 

przeprowadzenia kontynuacji badania, poszerzonego o ilość respondentów 

oraz o znajomość wiedzy na temat odczuwanych przez młodzież 

niekorzystnych objawów po spożyciu NE. 

Rak piersi jako choroba cywilizacyjna  

– profilaktyka pierwotna i wtórna raka piersi  

Magdalena Sowa , magdalena.sowa@cm.umk.pl; Katedra Chirurgii 

Onkologicznej, Katedra i Zakład Laseroterapii i Fizjoterapii,  Wydział 

Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  

Collegium Medicum w Bydgoszczy 
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Michał Tarkowski , e.michal@wp.pl; Wojewódzka Stacja Pog otowia 

Ratunkowego w Bydgoszczy 

Iwona Głowacka ,  iwona.glowacka@cm.umk.pl; Katedra i Klinika 

Rehabilitacji,  Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwe rsytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy  

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet 

w Polsce i na świecie. Stanowi drugą co do częstości, przyczynę zgonów 

z powodów onkologicznych w naszym kraju. Mimo rozwoju medycyny, 

licznych programów profilaktycznych i niewątpliwej poprawy wyników 

leczenia, liczba zachorowań stale rośnie. Rocznie w Polsce odnotowuje się 

blisko 11 tysięcy nowych przypadków. Stanowi to ok. 17,4% ogółu 

zachorowań na nowotwory i ok. 22,2% zgonów spowodowanych chorobą 

nowotworową w polskiej populacji. Z tego powodu, rak piersi stanowi 

ważny problem medyczny i społeczny. 

Celem pracy jest przybliżenie tematyki badań profilaktycznych 

i diagnostycznych wchodzących w skład profilaktyki pierwotnej i wtórnej 

raka piersi  

Wczesne wykrycie nowotworu możliwe jest dzięki badaniom profilak-

tycznym oraz diagnostycznym, między innymi: badaniu palpacyjnemu, 

mammografii, badaniu ultrasonograficznemu. Wcześnie wykryty rak piersi 

jest chorobą prawie całkowicie wyleczalną. Dotyczy to zwłaszcza 

przypadków, gdy nie ma jeszcze przerzutów do węzłów chłonnych. 

W takich przypadkach 5- letnie przeżycie wynosi aż 90%.  

W pracy posługując się metodą analizy piśmiennictwa dostępnego 

w internetowych, medycznych bazach danych przedstawiono aktualne dane 

epidemiologiczne dotyczące zachorowalności oraz wyników leczenia zmian 

nowotworowych w obrębie gruczołu piersiowego. Przybliżono tematykę 

profilaktyki pierwotnej i wtórnej raka piersi. 

Raki płaskonabłonkowe głowy i szyi – podłoże 

molekularne i wybrane możliwości diagnostyczne 

Katarzyna Pluta ,  katarzyna.pluta1994@gmail.com; Studenckie Koło 

Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Biologii Medycznej i Molekularnej 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wydział Lekarski 

z Oddziałem Lekarsko -Dentystycznym w Zabrzu, www.sum.edu.pl ; 

Magdalena Potempa ,  magdalenapotempa@o2.pl; Studenckie Koło 

Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Biologii Medycznej i Molekularnej 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wydział Lekarski 

z Oddziałem Lekarsko -Dentystycznym w Zabrzu, www.sum.edu.pl ; 

Marzena Zalewska-Ziob,  mirabilis18@wp.pl; Katedra i Zakład 

Biologii Medycznej i Molekularnej Śląskiego Uniwersytetu 
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Medycznego w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko -

Dentystycznym w Zabrzu, www.sum.edu.pl  

Do raków płaskonabłonkowych głowy i szyi (HNSCC, ang. head and 

neck squamous cell carcinoma) należą nowotwory zlokalizowane w jamie 

nosowej, zatokach obocznych nosa, jamie ustnej, gruczołach ślinowych, 

gardle oraz krtani. W Polsce HNSCC stanowią ponad 5% wszystkich 

nowotworów złośliwych. W etiologii HNSCC biorą udział czynniki egzo- 

i endogenne. Do tych pierwszych należą m.in. kancerogeny obecne 

w dymie tytoniowym, nadużywanie alkoholu, niedostateczna higiena jamy 

ustnej i infekcja wirusem HPV (ang. human papilloma virus) typu 16 i 18. 

Wpływ czynników rakotwórczych na komórkę jest zależny od mutacji 

i polimorfizmów genów zaangażowanych w procesy detoksykacji oraz 

genów naprawy DNA. Wnikliwe poznanie mechanizmów molekularnych 

i genetycznych stwarza szansę na oszacowanie ryzyka wystąpienia choroby 

oraz rokowanie. Do podstawowych nieprawidłowości spotykanych 

w HNSCC należą mutacje genu supresorowego TP53 i nadekspresja receptora 

naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR, ang. epidermal growth factor 

receptor). Nie bez znaczenia jest także utrata heterozygotyczności 

i hipermetylacja w obrębie promotorów innych genów supresorowych (Rb, 

p16) oraz aberracje chromosomowe. Osiągnięcia biologii molekularnej 

mogą w przyszłości zaowocować rozwojem nowych terapii celowanych, 

dzięki czemu będzie możliwe bardziej zindywidualizowane leczenie 

pacjentów z HNSCC. 

Recepta na ból neuropatyczny  

– nowe mechanizmy zaangażowane  

w jego powstawanie i perspektywy leczenia 

Bartłomiej Nycz,  bartelny@wp.pl; studenckie koło naukowe przy 

Katedrze i Zakładzie Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie 

Ewa Gibuła-Bruzda , ewa.gibulabruzda@umlub.pl; Katedra i Zakład 

Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Jolanta H. Kotlińska , jolanta.kotlinska@umlub.pl; Katedra i Zakład 

Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu definiuje ból jako "nieprzy-

jemne doświadczenie zmysłowe i emocjonalne związane z rzeczywistym lub 

potencjalnym uszkodzeniem tkanek". Czy dobrze byłoby nie czuć bólu? 

Odpowiedź nie jest prosta. Z jednej strony ból pełni funkcje ostrzegawcze, 

z drugiej odczuwany długotrwale jest ogromnym obciążeniem dla pacjentów 

i utrudnia im normalne funkcjonowanie.  
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Ból neuropatyczny jest przewlekłym bólem, który pojawia się w wyniku 

uszkodzeń nerwów lub występowania wielu powszechnych chorób m. in. 

cukrzycy i dotyczy około 10% populacji. Jednakże leczenie tego typu bólu 

jest trudne przy zastosowaniu tradycyjnych metod, m. in. ze względu na 

jego oporność w stosunku do klasycznych leków przeciwbólowych, 

niepożądane skutki uboczne leczenia oraz nie do końca poznane mecha-

nizmy leżące podstaw bólu neuropatycznego.  

W niniejszej pracy zostaną omówione najnowsze wiadomości dotyczące 

mechanizmów powstawania bólu neuropatycznego m. in. rola komórek 

glejowych, receptorów opioidowych oraz procesów immunologicznych. 

Przedstawione obserwacje mogą mieć istotny wpływ na opracowanie 

nowszych, bardziej skutecznych rozwiązań w terapii bólu neuropatycznego. 

"Wszystko, co ludzkość dotychczas uczyniła i wymyśliła, wzięło się 

z dążenia człowieka do zaspokojenia swych najgłębszych potrzeb i uśmie-

rzenia bólu." 

Albert Einstein 

Rola badań klinicznych w projektowaniu ścieżki 

rozwoju produktu leczniczego 

Joanna Woźniak ,  wozniak.jkw@gmail.com; Zakład Genoterapii,  

Wydział Lekarski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium 

Medicum w Bydgoszczy, www.cm.umk.pl;  

Natalia Dereń , nataliaderen@gmail.com, Katedra Położnictwa, 

Zakład Medycyny Rozrodu i Andrologii,  Wydział Nauk o Zdrowiu, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Collegium Medicum w Bydgoszczy, 

www.cm.umk.pl;  

Paulina Cembrowska , paulina.cembrowska@wp.pl, Katedra i Zakład 

Diagnostyki Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika Collegium Medicum w Bydgoszczy,  

www.cm.umk.pl 

Proces tworzenia nowego produktu leczniczego wymaga zaangażowania 

kadry naukowo-technicznej, zespołów badawczych oraz dużych nakładów 

finansowych. Niezmiernie istotna jest świadomość, iż na każdym etapie 

procesu, począwszy od odkrycia substancji leczniczej aż do rejestracji leku, 

istnieje wysokie ryzyko niepowodzenia. W tym długoletnim procesie 

wyróżnić możemy badania podstawowe i przedkliniczne (4-5 lat), trwające 

najdłużej badania kliniczne (5-7 lat) oraz dokumentacji i dopuszczenia 

produktu leczniczego do obrotu (1 rok). Wyniki uzyskane na etapie badań 

klinicznych są kluczowe w rozstrzyganiu przydatności nowego produktu 

leczniczego do celów terapeutycznych. I faza badań klinicznych to 

pierwsza styczność produktu badanego z organizmem ludzkim. Dostarcza 
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ona podstawowych danych dotyczących bezpieczeństwa farmakokinetyki 

i dawki stosowania badanego produktu. Faza II to przede wszystkim 

doprecyzowanie dawki (IIA) oraz badanie skuteczności działania nowego 

produktu leczniczego u chorych (IIB). Badania III fazy są większości 

randomizowane i wieloośrodkowe. Mają na celu porównanie nowego 

produktu leczniczego z dostępnym na rynku standardem terapeutycznym. 

Faza IV dotyczy produktów leczniczych dopuszczonych na rynek, a jej 

celem jest przede wszystkim ustalenie długotrwałego efektu stosowania 

leku w aspekcie skuteczności, bezpieczeństwa i jakości życia pacjentów. 

Rola glikokortykosteroidoterapii w chirurgii 

stomatologicznej – ekstrakcja trzecich 

zębów trzonowych 

Paweł Jonczyk , STN przy Zakładzie Patof izjologii Katedry 

Patof izjologii i Endokrynologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem 

Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwer sytetu 

Medycznego w Katowicach;  

Wojciech Tynior , STN przy Zakładzie Patofizjologii Katedry 

Patof izjologii i Endokrynologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem 

Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwer sytetu 

Medycznego w Katowicach;  

Beata Kandefer,  STN przy Zakładzie Patof izjologii Katedry 

Patof izjologii i Endokrynologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem 

Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwer sytetu 

Medycznego w Katowicach;  

Magdalena Potempa ,  STN przy Zakładzie Patof izjologii Katedry 

Patof izjologi i i Endokrynologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem 

Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwer sytetu 

Medycznego w Katowicach;  

Kinga Szczerba , STN przy Zakładzie Patofizjologii Katedry 

Patof izjologii i Endokrynologii Wydziału Lekar skiego z Oddziałem 

Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwer sytetu 

Medycznego w Katowicach;  

Dariusz Kajdaniuk ,  Katedra Patofizjologii i Endokrynologii Wydziału 

Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko -Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  

Wykonywanie różnorakich procedur chirurgicznych w obrębie okolicy 

twarzoczaszki (miedzy innymi leczenie obrażeń części twarzowej czaszki, 

złamań wyrostków kłykciowych żuchwy, chorób stawów skroniowo – żuch-

wowych, a także terapia prostych i złożonych wad szczękowo – twa-

rzowych, a ponadto torbieli i zmian guzopodobnych, nowotworów 
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łagodnych i złośliwych żuchwy) niejednokrotnie wiążą się z pojawiającymi 

się u pacjentów bezpośrednio po operacji powikłaniami: obrzękiem twarzy, 

bólem, szczękościskiem oraz funkcjonalnym dyskomfortem w obrębie 

jamy ustnej spowodowanym przykurczem mięśni. 

Leki glikokortykosteroidowe z powodzeniem stosuje się podczas 

ekstrakcji trzecich zębów trzonowych w celu zmniejszenia obrzęku, bólu 

i szczękościsku. W pracy porównano skuteczność związków steroidowych 

z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, a także z lekami opioido-

wymi i środkami znieczulającymi. Wskazano najkorzystniejsze połączenia 

glikokortykosteroidów z innymi środkami przeciwbólowymi oraz 

dokonano analizy najlepszej drogi podania wspomnianych leków. 

Ryzyko wystąpienia niepożądanych reakcji 

poprzetoczeniowych a wiek przechowywanych 

krwinek czerwonych 

Kamila Czubak , kamilaczubak@biol.uni. lodz.pl; Katedra Biochemii 

Ogólnej, Wydział Biologii i  Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki,  

www.biol.uni. lodz.pl 

Transfuzja krwi lub jej składników związana jest z ryzykiem wystąpienia 

niepożądanych reakcji poprzetoczeniowych. Powikłania te dzielimy ze 

względu na czas po jakim obserwowane są negatywne objawy u biorcy 

(wczesne i późne). Następnym kryterium jest mechanizm powstawania 

(powikłania nieimmunologiczne i immunologiczne) oraz hemoliza (niehemo-

lityczne i hemolityczne). 

 Występowanie powikłań poprzetoczeniowych bezpośrednio związane 

jest ze zmianami zachodzącymi podczas przechowywania koncentratów 

krwinek czerwonych. KKCz może zostać zanieczyszczony drobnoustrojami 

pochodzącymi ze skóry dawcy. Aby temu zapobiec stosuje się środki 

dezynfekcyjne o szerokim spektrum działania. Warunki przechowywania 

KKCz umożliwiają wzrost tylko i wyłącznie mikroorganizmom odpornym 

na niską temperaturę. Przetoczenie KKCz zawierającego komórki 

z uszkodzonymi oksydacyjnie białkami i lipidami bioaktywnymi może być 

związane z wystąpieniem u biorcy ostrego poprzetoczeniowego uszkodzenia 

płuc (TRALI). Natomiast zaburzenia rytmu serca obserwowane u pacjentów 

po transfuzji mogą być w znacznym stopniu skorelowane z przetoczeniem 

KKCz zawierającego wysokie stężenie pozakomórkowego potasu. 

 Obecnie toczą się dyskusje na temat niekorzystnego wpływu 

przetaczania KKCz przechowywanych ponad 14 dni. Dostępne wyniki 

badań klinicznych nie dostarczają wystarczających dowodów, aby 
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definitywnie stwierdzić, iż bezpieczeństwo przetaczania tego składnika krwi 

jest znacznie obniżone i należałoby skrócić czas jego przechowywania.  

Spostrzeganie zawodu lekarza w oczach dzieci 

w wieku przedszkolnym – profilaktyka XXI wieku 

Milena Marczak , marczakmilena@wp.pl, doktorant w Zakładzie 

Psychologii Ogólnej, Instytut Psychologii, Wydział Pedagogiki 

i  Psychologii,  Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie,  

www.umcs.pl; 

Marlena Stradomska , stradomskamarlena@onet.pl, Koło Naukowe 

Psychologów, Instytut Psychologii, Wydział Pedagogiki i Psycho logii, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,  www.umcs.pl  

Celem badania było przedstawienie sposobu w jaki dzieci w wieku 

przedszkolnym spostrzegają wizytę w gabinecie lekarskim, która jest dla nich 

sytuacją trudną i obciążającą emocjonalnie.  

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą autorskiego kwestionariusza 

wywiadu z dzieckiem oraz metodą jakościową, liczba badanych dzieci 64. 

Zarówno rozmowa jak i rysunek są naturalną formą komunikacji i aktywności 

dziecka w wieku przedszkolnym.  

W analizie zwrócono uwagę na zakres wiadomości posiadanych przez 

dzieci dotyczący wyglądu osoby lekarza, jego miejsca pracy oraz 

podejmowanych przez niego czynności. Dodatkowo przedstawiono 

zachowanie dzieci oraz ich rodziców w gabinecie.  

Wyniki badań ukazują szeroki zakres posiadanej wiedzy na temat specyfiki 

zawodu lekarza prezentowanego przez małych pacjentów. Widoczne jest to 

zarówno w wypowiedziach, jak i rysunkach. Warto dodać, że bardzo często 

dziecko w czasie wizyty traktowane jest w sposób przedmiotowy, gdyż 72% 

dzieci nie uczestniczy w rozmowie z lekarzem i jest biernym uczestnikiem 

sytuacji. Dzieci uważają, że lekarz przede wszystkim bada ludzi (92%), są 

przekonane, że do lekarza udają się jedynie chorzy ludzie (80%). W związku 

z tym należy zwiększyć działania dotyczące promowania wizyt adaptacyjnych 

zarówno wśród młodych pacjentów jak i rodziców czy nauczycieli.  

Prezentacja ma charakter teoretyczno-empiryczny, nastawiony na 

profilaktykę i promocję pozytywnego nastawienia w stosunku do lekarzy 

i personelu medycznego. 
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Stężenie SDF-1α a zróżnicowanie histopatologiczne 

endometriozy i raka jajnika 

Dorota Suszczyk;Karolina Okła;Justyna Surówka;Iwona Wertel , 

I  Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i  Ginekologii;  

ul. Staszica 16, 20-081, Lublin, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Wstęp: SDF-1α jest chemokiną-ligandem receptora CXCR4 kodowaną 

przez gen SDF-1 który znajduje się na chromosomie 10q11.1. SDF-1α 

odgrywa istotną rolę w procesie angiogenezy, wpływa na migrację komórek 

nowotworów złośliwych, odpowiada za chemotaksję i adhezję komórek 

prozapalnych. Kompleks chemokina SDF-1α i receptor CXCR4 sprzyja 

powstawaniu przerzutów w wielu nowotworach, w tym w raku jajnika. 

Cel pracy: Celem pracy była ocena stężenia SDF-1α w płynie otrzew-

nowym (PO) chorych z torbielami łagodnymi jajnika, endometriozą oraz 

pacjentek z endometrioidalnym rakiem jajnika. 

Materiały i metody: Badaniami objęto grupę 25 kobiet operowanych 

z powodu łagodnych torbieli jajnika, 57 u których potwierdzono 

endometriozę i 15 chorych na endometrioidalnego raka jajnika. Stężenia 

SDF-1α oznaczono za pomocą testu immunoenzymatycznego ELISA. Do 

porównania danych statystycznych posłużono się testem Manna-Whitney‟a. 

Wyniki: Nie wykazano różnicy istotnej statystycznie w stężeniu SDF-1α 

w PO chorych z łagodnymi torbielami jajnika i endometriozą. Natomiast 

stężenie SDF-1α w PO chorych na endometroidalnego raka jajnika było 

istotnie statystycznie wyższe (p < 0,00001) niż u pacjentek z endometriozą. 

Wnioski: Stężenie chemokiny SDF-1α może być parametrem 

różnicującym endometriozę i endometrioidalnego raka jajnika. Wysokie 

stężenie SDF-1α w PO chorych na endometrioidalnego raka jajnika może 

mieć istotne znaczenie w nasilaniu procesu angiogenezy. 

Synteza i aktywność przeciwdrobnoustrojowa 

hydrazonów kwasów karboksylowych 

Paweł Patrejko , treja92@o2.pl; Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej, Wydział Farmaceutyczny 

z Oddziałem Analityki Medyczne j,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie;  

Kinga Paruch , kiinga93@o2.pl;  Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej, Wydział Farmaceutyczny 

z Oddziałem Analityki Medycznej,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie;  

Łukasz Popiołek, lukasz.popiolek@umlub.pl; Katedra i Zakład 

Chemii Organicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki 

Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl  
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W ostatnich latach przypadki bakteryjnych i grzybiczych infekcji narastają 

z powodu oporności patogenów na obecnie stosowane leki. Przezwyciężenie 

oporności mikroorganizmów jest możliwe na drodze poszukiwanie nowych 

czynników przeciwdrobnoustrojowych. We współczesnej terapii nowe 

chemioterapeutyki są niezbędne, nie tylko w zwalczaniu poważnych chorób 

i infekcji, ale również w zapobieganiu i leczeniu niektórych powikłań 

infekcyjnych. 

Interesującymi związkami chemicznymi, które wykazującą istotną 

aktywność mikrobiologiczną są związki z grupy hydrazonów. Niniejsza praca 

stanowi przegląd literatury dotyczącej syntezy i aktywności przeciw-

drobnoustrojowej hydrazonów kwasów karboksylowych.  

Hydrazony są zwykle otrzymywane poprzez ogrzewanie odpowiednich 

podstawionych hydrazyn lub hydrazydów z aldehydami lub ketonami 

z wykorzystaniem jako rozpuszczalników metanolu, etanolu, butanolu lub 

tetrahydrofuranu. Inną drogą ich syntezy jest sprzęganie soli arylo-

diazioniowych ze związkami posiadającymi aktywny atom wodoru. Grupa 

tych związków stanowi także bazę do dalszych licznych syntez chemicznych. 

Hydrazony, otrzymywane z hydrazydów kwasów karboksylowych, 

zawierające ugrupowanie -CONHN=CH-, są ważnymi produktami pośrednimi 

w syntezach takich grup związków jak: 1,3,4-oksadiazoliny, azetidin-2-ony 

czy tiazolidin-4-ony. 

Test generowania trombiny – wstępna standaryzacja 

oznaczania ilości wygenerowanej trombiny w osoczu  

Małgorzata Sieradzka , msieradzka@biol.uni.lodz.pl; Katedra 

Biochemii Ogólnej,  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 

Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 141 /143, 90-236 Łódź ,   

Joanna Kołodziejczyk-Czepas, joannak@biol.uni. lodz.pl; Katedra 

Biochemii Ogólnej,  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 

Uniwersytet Łódzki, ul. Pomorska 141/143, 90 -236 Łódź,  

Paweł Nowak,  pnowak@biol.uni. lodz.pl; Katedra Biochemii Ogólnej, 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki,  ul.  

Pomorska 141/143, 90-236 Łódź 

Metodyka bezpośredniego monitorowania powstawania trombiny w osoczu 

krwi po aktywacji oparta jest na analizie kinetyki uwalniania p-NA 

z substratu chromogennego o niskim powinowactwie do enzymu (Sigma, 

T3068) i zastosowaniu peptydu hamującego polimeryzację włóknika 

(Sigma, G1895).  

Celem prezentowanej pracy było ustalenie procedury umożliwiającej 

pomiar ilości trombiny wygenerowanej w osoczu krwi aktywowanej 

Innovin‟em®(Siemans). We wstępnych badaniach wyznaczono optymalne 
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stężenie substratu dla trombiny, oceniano wpływ przechowywania osocza 

oraz stopień rozcieńczenia osocza na uzyskane wyniki. Zbadano również 

wpływ argatrobanu w stężeniach 0,01; 0,1 i 1 µM (kompetycyjnego 

inhibitora trombiny) oraz klowamidu i ekstraktów z koniczyn (1 i 5 µg/ml) 

na proces generowania trombiny. 

Ustalono, że optymalne stężenie substratu T3068 wynosiło 0,5 mM, 

a stopnień rozcieńczenia osocza 50%. Wykazano, że przechowywanie 

osocza nie ma istotnego wpływu na ilość utworzonej trombiny. Argatroban 

w sposób zależny od stężenia hamuje proces tworzenia trombiny w osoczu 

aktywowanym Innovin`em® , natomiast klowamid oraz ekstrakty z koniczyn 

nie wykazywały istotnych różnić w generowaniu trombiny w porównaniu 

z osoczem kontrolnym. 

Wykorzystanie testu generowania trombiny do oznaczania ilości 

wygenerowanej trombiny w osoczu w jednostce czasu jest pomocne 

w badaniach oceniających wpływ potencjalnych inhibitorów trombiny. 

Potrzebne są jednak dalsze prace prowadzące do optymalizacji tej metody. 

Trombektomia jako metoda leczenia ostrego udaru 

niedokwiennego mógzu 

Tomasz Roman , tomek.gov@gmail.com, Zakład Radiologii 

Zabiegowej i Neuroradiologii ,  II Wydział Lekarski z Oddziałem 

Anglojęzycznym , Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl.   

Justyna Markowicz-Roman, markowicz _j@o2.pl , Katedra i Zakład 

Imuunologii Klinicznej , II Wydział Lekarski z Oddziałem 

Anglojęzycznym , Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

http://www.umlub.pl/  

Agnieszka Szymczyk , agnieszka.szymczyk.med@wp.pl, Katedra 

i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku , I Wydział Lekarski 

z Oddziałem Anglojęzycznym , Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  

http://www.umlub.pl 

U pacjentki lat 65 wystąpił nagle niedowład połowiczy prawostronny, 

początkowo z bełkotliwą mową, a następnie utrata przytomności. Chora 

obciążona kardiologicznie – stan po wymianie zastawki aortalnej, obwodowa 

choroba naczyniowa, nadciśnienie tętnicze od wielu lat, nikotynizm. W Angio-

CT wykazano zamknięcie końcowego odcinka lewej tętnicy szyjnej 

wewnętrznej. Po upływie około 2,5 godziny rozpoczęto podawanie pacjentce 

dożylnego leczenia trombolitycznego (alteplaza) oraz skierowano ją do 

pracowni neuroradiologii interwencyjnej. 

W znieczuleniu ogólnym uzyskano dostęp naczyniowy do prawej tętnicy 

udowej wspólnej. Do lewej tętnicy szyjnej wewnętrznej wprowadzono cewnik 

prowadzący 6 French, zaopatrzony w balon okluzyjny. Potwierdzono 
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angiograficznie zamknięcie lewej tętnicy szyjnej wewnętrznej. Następnie przy 

pomocy mikroprowadnika przeprowadono mikrocewnik 2,4 French przez 

odcinek niedrożny, umieszczając go w gałęzi skroniowej lewej tętnicy 

środkowej mózgu. W kojelnym etapie, wprowadzono stent systemu Solitaire 

do trombektomii, rozprężając go na odcinku niedrożności. Wyprowadzenia 

stentu dokonano w warunkach zatrzymania przepływu krwi w obrębie lewej 

tętnicy szyjnej wewnętrznej oraz aspiracji krwi z cewnika prowadzącego  

– celem profilaktyki zatoru w nowym obszarze (ang. new territory infarct). Po 

pierwszym przejściu wykonano kontrolę angiograficzną, która potwierdziła 

całkowite udrożnienie obszaru lewej tętnicy szyjnej wewnętrznej. Okres 

okołooperacyjny bez powikłań. 

Układy dostarczania antybiotyków jako efektywna 

i bezpieczna alternatywa dla farmakoterapii ciężkich 

zakażeń bakteryjnych 

Magdalena Paczkowska , magda.paczkowska@gmail.com; Katedra 

i Zakład Chemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. 

Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, www.ump.edu.pl;  

Judyta Cielecka-Piontek , jpiontek@ump.edu.pl; Katedra i Zakład 

Chemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu, www.ump.edu.pl  

Opracowanie układu substancji aktywnej farmakologicznie (API) z sub-

stancją modyfikującą jej właściwości istotne z punktu widzenia efektyw-

niejszej i bezpieczniejszej farmakoterapii (N) stanowi wyzwanie w wielu 

obszarach badawczych. Opracowany układ API-N, może stać się integralną 

częścią nowej formulacji, co zmierza do otrzymywania innowacyjnych 

systemów dostarczania API. 

Możliwość modyfikacji właściwości bakteriobójczych antybiotyków 

(analogów β-laktamowych) w efekcie modyfikacji fizykochemicznych 

właściwości po wprowadzeniu w układy z N (m.in. kompleksowania 

z cyklodekstrynami) może stanowić istotne rozwiązanie dla ograniczeń ich 

stosowania wynikających z narastającej oporności drobnoustrojów.  

Prezentowane badania składają się z etapów: 

1. preparatyki układów antybiotyku z nośnikiem (cyklodekstryna), 

2. badania tożsamości układów metodami spektralnymi (UV-Vis, FT-IR 

i Ramana), termicznymi (DSC) oraz chromatograficznymi (HPLC-DAD), 

3. badania efektów modyfikacji właściwości chemioterapeutyków 

w kierunku oceny trwałości chemicznej, rozpuszczalności, przenikalności 

przez modelową błonę nabłonka jelitowego i aktywności mikrobiologicznej. 
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Prowadzone badania wykazały możliwość zwiększenia aktywności 

bakteriobójczej wybranych antybiotyków, poprawy trwałości chemicznej, 

rozpuszczalności i wzrostu przenikania przez modelowe układy błon, jako 

efekt modyfikacji ich właściwości fizykochemicznych. 

Badania finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki 

(Preludium, 2015/17/N/NZ7/00937) 

Wewnątrzprzeponowy sekwestr płucny  

– od pomyłki diagnostycznej do skutecznego leczenia. 

Opis przypadku 

Barbara Cuch , basia_cuch@o2.pl, Katedra Anatomii Człowieka 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; 

Aleksandra Waszczuk , waszczuk197@wp.pl, Katedra i Klinika 

Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;  

Paweł Nachulewicz,  Klinika Chirurgii Dziecięcej w Lublinie, 

pawel.nachulewicz@umlub.pl  

Sekwestr płucny jest wadą wrodzoną, charakteryzującą się obecnością 

tkanki płucnej nieczynnej oddechowo, położonej wewnątrz płuca lub poza 

nim. Taka tkanka posiada własne zaopatrzenie tętnicze, będące gałęzią 

aorty bądź innej tętnicy systemowej. Wada ta stanowi od 1,5 do 6,5% 

wszystkich wrodzonych patologii płucnych. Diagnostyka sekwestracji płucnej 

możliwa jest już w okresie prenatalnym, głównie dzięki zastosowaniu badania 

ultrasonograficznego płodu z badaniem dopplerowskim. Zwykle badanie to 

pozwala na uwidocznienie patologicznej tkanki płucnej z własnym unaczy-

nieniem systemowym. 

W Klinice Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej w Lublinie w latach 

2010-2016 leczonych było 3 pacjentów z sekwestracją zewnątrzpłucną. 

U jednego pacjenta ze zmianą umiejscowioną w okolicy nadprzeponowej 

według badania rezonansu magnetycznego, w trakcie torakoskopii nie 

odnaleziono sekwestru w tej lokalizacji. Laparoskopowa eksploracja 

okolicy podprzeponowej również okazała się bezskuteczna. Dopiero 

w czasie torakotomii, po rozdzieleniu kopuły przepony zlokalizowano 

zmianę wewnątrzprzeponowo. Sekwestr usunięto w całości. Mimo 

wykonania pełnej diagnostyki przedoperacyjnej nie udało się precyzyjnie 

określić położenia sekwestru. 

Zwykle badania obrazowe pozwalają na rozpoznanie sekwestru płucnego 

i skuteczne leczenie tej wady. Przykład naszego pacjenta wskazuje jednak, że 

niektóre wyjątkowo rzadkie przypadki, mimo rozwiniętych metod 

diagnostycznych nadal mogą być trudne do rozpoznania i stanowić 

wyzwanie dla lekarza. 
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Wewnątrzrdzeniowe przerzuty czerniaka złośliwego: 

przypadek 61-letniego pacjenta 

Weronika Sikora , weronikaa.s@wp.pl;  

Marlena Kot, marlena.kot07@gmail.com;  

Monika Klimek , klimkowa1@gmail.com Studenckie Koło Naukowe 

przy Katedrze i Klinice Neurologii,  UM Lublin;   

dr n. med. Andrzej Fidor ,  Katedra i Klinika Neurologii UM Lublin 

Najczęstszym w ośrodkowym układzie nerwowym miejscem przerzutów 

czerniaka złośliwego jest mózg. Przerzuty wewnątrzrdzeniowe są niezwykle 

rzadkie. 

Pacjent, lat 61, hospitalizowany w Oddziale Neurologii z objawami silnego 

bólu w odcinku piersiowym kręgosłupa i osłabieniem kończyn dolnych. 

Przeprowadzone badania diagnostyczne, w tym obrazowe (MRI) wykazały 

obecność guza wewnątrzrdzeniowego na wysokości wyrostków kolczystych 

Th7-Th8, najprawdopodobniej o charakterze wyściółczaka (ependymoma). 

Pacjent został zakwalifikowany do leczenia operacyjnego w Klinice Neuro-

chirurgii w celu usunięcia zmiany. Wykonane badanie histopatologiczne 

śródoperacyjne wykluczyło pierwotne podejrzenie etiologii guza i wykazało, iż 

jest to ognisko przerzutowe czerniaka złośliwego z nieznanego wówczas 

ogniska pierwotnego. 

Artykuł ma na celu przedstawienie trudnej ścieżki diagnostycznej 

w rozpoznawaniu przerzutów do rdzenia kręgowego oraz zwraca szczególną 

uwagę na metody leczenia i znaczenie badań obrazowych w rozpoznawaniu 

guzów wewnątrzrdzeniowych. 

Wpływ biodegradowalnych rusztowań komórkowych 

na przeżywalność komórek linii Jurkat 

Aleksandra Kruk , akruk@ch.pw.edu.pl; Laboratorium Procesów 

Technologicznych, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska ; 

Agnieszka Gadomska-Gajadhur,  agadomska@ch.pw.edu.pl, 

Laboratorium Procesów Technologicznych, Wydział Chemiczny, 

Politechnika Warszawska; 

Paweł Ruśkowski ,  pawel.ruskowski@ch.pw.edu.pl,  Laboratorium 

Procesów Technologicznych, Wydział Chemiczny, Politechnika 

Warszawska  

W ostatnich latach rusztowania komórkowe zyskały dużą popularność 

w naukach biomedycznych. Są one stosowane jako fizyczne podłoże do 

hodowli komórek, zarówno w badaniach laboratoryjnych, jak medycynie 

regeneracyjnej (implant regeneracyjny). Badania wykazały, że rusztowania 
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te stwarzają warunki, które o wiele lepiej odzwierciedlają naturalne 

środowisko tkanki, w porównaniu do tradycyjnych metod hodowli. 

Do wytwarzania rusztowań stosuje się głównie polimery biodegrado-

walne, zarówno pochodzenia naturalnego jak i syntetyczne. Wśród tych 

ostatnich, jednymi z bardziej znanych są polilaktyd, polikaprolakton, 

poliglikolid oraz ich kopolimery. Charakteryzują się biozgodnością, bio-

kompatybilnością, ponadto ulegają przekształceniu do CO2 i wody. Mimo, 

że produkty ich rozkładu nie są cytotoksyczne, to przed zastosowaniem 

aplikacyjnym należy określić czy wytworzone z nich rusztowania nie są 

szkodliwe dla komórek (ryzyko pozostałości rozpuszczalników organicz-

nych i innych związków stosowanych w procesie otrzymywania). 

Otrzymano rusztowania komórkowe z polimerów biodegradowalnych 

metodą inwersji faz. Zbadano: polilaktyd, poli-ε-kaprolakton, poli(laktyd-

co-ε-kaprolakton), poli(laktyd-co-glikolid). Prowadząc hodowle na badanych 

rusztowaniach, określono ich wpływ na przeżywalność komórek nowo-

tworowych linii Jurkat. W tym celu zbadano aktywność życiową (test 

MTT) oraz procentowy udział żywych komórek (cytometria przepływowa) 

w warunkach prowadzenia hodowli w odpowiednim czasie. 

Wpływ budowy i biomechaniki stawu skokowego 

dolnego na występowanie ostróg piętowych 

Ewa Kotecka,  ekot1990@gmail.com, SKN Antropologii Klinicznej 

przy Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Pomorski 

Uniwersytet Medyczny, anatomia.pum.edu.pl  

Maja Lemiec,  majalemiec@gmail.com, SKN Antropologii Klinicznej 

przy Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Pomorski 

Uniwersytet Medyczny, anatomia.pum.edu.pl  

Anna Wilma,  annawilma@wp.pl, SKN Antropologii Klinicznej przy 

Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, Pomorski Uniwersytet 

Medyczny, anatomia.pum.edu.pl  

Wyróżniamy dwa rodzaje ostróg piętowych: grzbietową i podeszwową. 

Są to egzofityczne twory kostne powstające w miejscu przyczepu do guza 

piętowego ścięgna Achillesa i rozcięgna podeszwowego. 

Celem pracy jest weryfikacja hipotezy, czy ukształtowanie i konfiguracja 

powierzchni stawowych na podpórce skokowej i położenie stopy względem 

podłoża – kąt inklinacji kości piętowej, wpływają na częstość występowania 

ostróg piętowych u osobników badanej populacji historycznej. 

Zbadano 107 kości piętowych osobników dorosłych z wczesnośrednio-

wiecznego grodziska w Santoku.  

Oceniono typy powierzchni stawowych, kąt zawarty między nimi oraz 

kąt inklinacji kości piętowej względem podłoża. Następnie zbadano 
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obecność zmian degeneracyjnych na powierzchniach stawowych oraz 

występowanie ostróg piętowych. 

Wyróżniono 3 typy powierzchni stawowych: ciągłą (34,61%), 

ósemkowatą (24,04%) i podzieloną (42,30%). Kąt zawarty między 

powierzchnią przednią a środkową na podpórce skokowej był istotnie 

mniejszy (p<0,05) na kościach o typie powierzchni podzielonej (140,42°) 

w stosunku do kątów na kościach o powierzchniach ciągłych (146,77°) 

i ósemkowatych (145,80°). Obecność zmian degeneracyjnych na po-

wierzchniach stawowych podpórki skokowej odnotowano najczęściej na 

kościach o typie powierzchni ósemkowatym (44%). Ostroga podeszwowa 

była obecna na 18,69% kości piętowych, najczęściej na kościach o typie 

powierzchni ósemkowatym (24%). 

Wpływ mikrośrodowiska raka jelita grubego 

na komórki monocytów linii THP1 

Adrianna Dudek , annairda2711@gmail.com; Zakład Wirusologii 

i  Immunologii, Wydział Biologii i Biotechnologii,  Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej,  http://www.umcs.pl/;  

Katarzyna Kaławaj , katarzyna.kalawaj@op.pl; Zakład Wirusologii i 

Immunologii, Wydział Biologii i Biotechnolo gii, Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej,  http://www.umcs.pl/;  

Sylwia Bilska, sylwia.bmw@onet.pl; Katedra i Klinika 

Hematoonkologii i  Transplantac ji Szpiku, I Wydział Lekarski 

z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublini e 

Rak jelita grubego jest złośliwym nowotworem rozwijającym się 

w odbytnicy lub okrężnicy. W miejscu guza pierwotnego już w początkowej 

fazie rozwoju nowotworu tworzy się specyficzne mikrośrodowisko, do którego 

przyciągane są komórki immunologicznie kompetentne, np. monocyty, 

makrofagi, limfocyty T oraz B.  

Celem było zbadanie, w jaki sposób komórki raka jelita grubego 

i wydzielane przez nie czynniki wpływają na monocyty oraz w jakim stadium 

nowotworu ten wpływ jest najsilniejszy.  

Monocyty ludzkie linii THP-1 inkubowano z podłożami pohodowlanymi 

pochodzącymi z czterech linii komórek raka jelita grubego z różnych stadiów 

rozwoju nowotworu (HT29 – stadium I, LS180 – II, SW480 – III, SW680  

– przerzuty w węzłach chłonnych nowotworu w stadium III). Kontrole 

stanowiły linia prawidłowych fibroblastów skóry człowieka (HSF) i linia 

prawidłowych fibroblastów ludzkich izolowanych z jelita (CCD Co841). 

Przeprowadzono testy na żywotność, proliferację i fazy cyklu komórkowego, 

test na produkcję wolnych rodników oraz zbadano ekspresję markerów 

powierzchniowych na monocytach. 
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Nowotworowe podłoża pohodowlane w znaczny sposób aktywowały 

komórki THP1 w stosunku do kontroli. W zależności od stadium nowotworu 

w różny sposób podwyższały produkcję ROS, a także ekspresję markerów na 

powierzchni monocytów.  

Mikrośrodowisko nowotworu przyciąga komórki układu immuno-

logicznego (monocyty) i powoduje ich aktywację, dzięki czemu są one zdolne 

do rozpoznania guza jako tkanki obcej i do jej eliminacji. 

Wpływ obróbki termicznej na potencjał 

antyoksydacyjny, zawartość polifenoli 

oraz barwników w soku z dwóch odmian 

buraka ćwikłowego (Beta vulgaris) 

Magdalena Fujarowicz ,  fmag92@vp.pl; Studenckie Koło Naukowe 

Technologów Żywności,,Ferment", Wydział Biologiczno Rolniczy, 

Uniwersytet Rzeszowski,ur.edu.pl;  

Dorota Grabek-Lejko,  dorobek@o2.pl; Katedra Biotechnologii 

i  Mikrobiologii, Uniwersytet Rzeszowski,  ur.edu.pl;  

Maciej Kluz, Katedra Biotechnologii i Mikrob iologii, Uniwersytet 

Rzeszowski  

Burak ćwikłowy jest warzywem dwuletnim, uprawianym na szeroką skalę 

ze względu na małe wymagania i wysoki plon. Uwagę przyciąga jego 

niezwykle bogaty i korzystny dla organizmu ludzkiego skład chemiczny. 

Korzeń obfituje w fenole, antyoksydanty, czy barwniki. Obok wysokiej ilości 

potasu, sodu, wapnia i żelaza, wykryto obecność rzadkich metali – rubidu, 

cynku, cezu. Bogate są również w witaminy z grupy B, witaminę C, białko 

oraz błonnik.  

Celem pracy było zbadanie wpływu ogrzewania na ilość antyoksydantów, 

polifenoli oraz betalain w dwóch odmianach buraka ćwikłowego. 

Materiał do badań stanowiły dwie odmiany buraka, zakupione w 2015 roku 

w okresie jesiennym na terenie Rzeszowa. Sok z buraka poddawano procesowi 

ogrzewania w 100oC przez 5,5 godziny, co 30 minut odbierając kolejne próby. 

W próbach oznaczono potencjał antyoksydacyjny metodą FRAP, zawartość 

polifenoli metodą Folina – Ciocalteau oraz barwników metodą spektro-

fotometryczną. 

Wykazano silną odwrotną korelację pomiędzy czasem trwania obróbki 

termicznej a zawartością analizowanych związków. 
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Wpływ składu matryc polimerowych 

na sposób uwalniania rysperydonu 

Paulina Karpeta , paulina.karpeta@gmail.com; Studenckie  Koło 

Naukowe Remedium,  Wydział Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu, 

Śląski Uniwersytet Medyczny, www.sum.edu.pl;  

Justyna Wilińska ,  justynawilinska90@gmail.com; Studenckie Koło 

Naukowe Remedium, Wydział Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu, 

Śląski Uniwersytet Medyczny, www.sum.edu.pl;  

Roksana Tomanek , roxy.tmk@gmail.com; Studenckie Koło Naukowe 

Remedium, Wydział Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu, Śląski 

Uniwersytet Medyczny, www.sum.edu.pl;  

Adam Mokshaha-Zarzycki,  adam.zarzycki91@gmail.com; Studenckie 

Koło Naukowe Remedium, Wydział Farmaceutyczny z OML w 

Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny, www.sum.edu.pl  

Obecnie rysperydon (RSP) jest często stosowany w leczeniu chorób 

psychicznych. W chorobach przewlekłych wymagane jest stałe przyjmowanie 

produktów leczniczych. Przyjętym trendem jest zastosowanie postaci leku 

o przedłużonych działaniu. Obecnie jedynym komercyjnie dostępnym 

produktem leczniczym uwalniającym RSP w sposób prolongowany są 

mikrosfery podawane drogą iniekcji co dwa tygodnie, maksymalny czas 

uwalniania leku wynosi 7 tygodni. Celem badań była optymalizacja składu 

materiału polimerowego w celu wydłużenia uwalniania RSP.  

Matryce polimerowe zawierające RSP o średnicy 10mm otrzymano  

z L-PLGA 85:15 (RSP 5% w/w) oraz D,L-PLGA 85:15 (RSP 10% w/w) 

metodą wylewania z roztworu. Martyce inkubowano w buforze PBS (pH,7.4), 

37°C przy stałym wytrząsaniu (240 obr/min). W badaniach wykorzystano 

HPLC, DSC i SEM. 

W prowadzonych badaniach uzyskano sigmoidalny charakter krzywych 

reprezentujących kumulacyjne uwalnianie RSP dla obydwu polimerów. Przy 

czym całkowity czas uwalniania RSP w przypadku semi-krystalicznego  

L-PLGA wynosił 215 dni, a w przypadku amorficznego D,L-PLGA wynosił 

78 dni. W obu przypadkach nie odnotowano niekontrolowanego uwalniania 

substancji leczniczej na każdym etapie tego procesu. Zaobserwowano 

natomiast wpływ spadku wartości Tg oraz zmian morfologicznych, 

polegających na powstawaniu i nasileniu porowatości matryc, na szybkości 

uwalniania RSP. 

Zastosowanie L-PLGA pozwoliło na istotne wydłużenie uwalniania RSP. 
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Wskaźniki zmian homeostazy energetycznej 

organizmu po operacji metabolicznej na przykładzie 

transpozycji jelitowej (IT – ileal transposition) 

Tomasz Sawczyn ,  sawczyn.t@gmail.com; Katedra i Zakład Fizjologii, 

Wydział Lekarski z Oddz iałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;  

Dominika Stygar , dstygar@gmail.com; Katedra i Zakład Fizjologii,  

Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;  

Wojciech Kazura , wojciech.kazura@gmail.com; Katedra i Zakład 

Fizjologii, Wydział Lekarski z Oddz iałem Lekarsko-Dentystycznym 

w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach  

Transpozycja jelitowa (IT) jest nowym, obiecującym zabiegiem 

metabolicznym leczącym cukrzycę typu 2 (T2DM). IT jest zabiegiem którego 

głównym celem jest poprawa gospodarki glukozowej organizmu, bez 

znaczącej utraty masy ciała, co potencjalne umożliwia jej zastosowanie u osób 

z prawidłową wagą. IT polega na wstawieniu wyizolowanego fragmentu jelita 

krętego za więzadło Treitza, z zachowaniem całości pasażu jelitowego. 

Pomimo znanych benefitów zabiegu IT niewiele jeszcze wiadomo na temat 

długoterminowych zmian jakie mogą zaistnieć po jego zastosowaniu.  

Celem naszej pracy jest zbadanie długoterminowych zmian zachodzących 

po IT w metabolizmie operowanych zwierząt, jak również mikrostrukturze 

narządów, poprzez ocenę biochemiczną, molekularną i histologiczną 

wybranych parametrów ich metabolizmu, z równoczesnym wskazaniem 

potencjalnych zagrożeń i korzyści wynikających z zastosowania IT.  

Dotychczasowe badania wskazują na korzystne efekty IT, związane ze 

zwiększoną tolerancją glukozy u operowanych zwierząt jak również 

pozytywnymi zmianami w metabolizmie tkanki tłuszczowej, mierzonymi 

poziomem wybranych adipokin. Niepokój budzą analizy histologiczne jelita 

które pokazują hipertrofię i hiperplazję transponowanego fragmentu. 

Dodatkowo efekt IT w okresie długoterminowym wydaje się słabnąć. 

Aktualnie wiele argumentów przemawia za stosowaniem IT, co ma już 

miejsce w niektórych krajach. Nasze badania wskazują na korzystne efekty 

zabiegu, wskazując równocześnie na jego słabe strony z przyszłą korzyścią dla 

klinicystów a przede wszystkim ich pacjentów. 
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Wykorzystanie β-jasmonidów  

w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym 

Alicja Kapuścińska ,  alicja.kapuscinska@amu.edu.pl, Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział chemii, Pracownia 

Chemii Stosowanej,  www.chemia.amu.edu.pl;  

Izabela Nowak , nowakiza@amu.edu.pl; Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, Wydział chemii, Pracownia Chemii 

Stosowanej,  www.chemia.amu.edu.pl 

β-Jasmonidy to hormony roślinne, które są analogami strukturalnymi 

prostaglandyn. Przedstawicielami jasmonidów są m.in. kwas jasmonowy 

(JA, ang. jasmonic acid) i jego pochodne- jasmonian metylu (MeJA, ang. 

metyl jasmonate) oraz dihydrojasmonian metylu (MeDiJA, ang. methyl 

dihydrojasmonate). Ze względu na interesującą aktywność biologiczną, 

związki te znalazły zastosowanie w przemyśle kosmetycznym oraz 

farmaceutycznym. Jasmonidom przypisuje się zdolność m.in. złuszczania 

naskórka, redukcji zmian pigmentacyjnych oraz widocznych oznak 

starzenia się skóry. Uważa się także, że pochodne kwasu jasmonowego 

wykazują działanie przeciwnowotworowe i mogą być stosowane samo-

dzielnie, bądź jako substancje synergiczne z cisplatyną oraz adriamycyną. 

Badania in vivo nad aktywnością biologiczną jasmonidów wykazały, że 

związki te mogą także działać przeciwzapalnie, a ich potencjał jest 

porównywany do pochodnych prostaglandyn. Uważa się również, że 

prezentowane fitohormony wykazują działanie przeciwpasożytnicze i mogą 

być stosowane w terapii malarii, wywoływanej przez zarodźca sierpowego 

(P. falciparum). Ze względu na różnorodną i ciekawą aktywność biologiczną, 

β-Jasmonidy stanowią grupę związków pochodzenia roślinnego, które są 

substancjami kosmetycznymi oraz leczniczymi przyszłości i mogą być 

stosowane w przemyśle kosmetycznym oraz farmaceutycznym. 

Wyznaczanie parametrów lipofilowości 

i parametrów termodynamicznych pochodnych  

1,2,4-triazolo-3-tionu metodą HPLC oraz laserowej 

kalorymetrii skaningowej 

Anna Kowalska , a.kowalska1004@gmail.com; Zakład Chemii 

Analitycznej,  Katedra Chemii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie;  

Jolanta Flieger , jolanta.flieger@umlub.pl; Zakład Chemii 

Analitycznej,  Katedra Chemii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie;  

Magdalena Pizoń , magdalena.pizon@umlub.pl; Zakład Chemii 

Analitycznej,  Katedra Chemii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie  
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Prezentowana praca dotyczy analizy pochodnych 1,2,4-triazolo-3-tionu 

wykazujących aktywność przeciwdrgawkową. Wyznaczono chromatograficzne 

parametry lipofilowości za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej 

na wybranych fazach stacjonarnych. Wyznaczone eksperymentalnie 

parametry chromatograficzne wraz z deskryptorami teoretycznymi poddano 

analizie statystycznej regresyjnej oraz PCA. Na podstawie przepro-

wadzonej analizy głównych składowych (PCA) stwierdzono, iż parametry 

log k, S i fi0 są ze sobą silnie skorelowane dla badanych związków  

(R2 > 0,9) zarówno w kombinacji z acetonitrylem, jak i metanolem jako 

składnikiem eluentu. Korelując chromatograficzne parametry lipofilowości 

wyznaczone dla badanych pochodnych potwierdziono ich podobieństwo 

strukturalne oraz jednolitość mechanizmu retencji. Dodatkowo wyko-

rzystując metodę HPLC wyznaczono parametry termodynamiczne dla 

pochodnych 1,2,4-triazolu na wybranych kolumnach chromatograficznych 

przy użyciu wodno-organicznych eluentów zawierających metanol 

i acetonitryl jako modyfikatory organiczne. Na wszystkich kolumnach 

uzyskano ujemne wartości zmian entalpii swobodnej świadczące o egzo-

termicznym przebiegu procesu. We wszystkich przypadkach zmiany 

energii swobodnej również stanowiły wartości ujemne co potwierdza 

samorzutność procesu retencji. Otrzymane parametry termodynamiczne 

porównano z wartościami wyznaczonymi przy użyciu laserowej kalorymetrii 

skaningowej, tj. entalpią przejścia fazowego dla 14 badanych związków. 

Zaburzenia czynności tarczycy u kobiet ciężarnych  

Magdalena Amarowicz , magdalena.amarowicz@wp.pl; Katedra 

i Zakład Patomorfologii Klinicznej UM w Lublinie, 

www.patomorfologia.lublin.pl;  

Marcin Urbańczuk ,  marcin.urbanczuk@gmail.com; Katedra i  Zakład 

Medycyny Rodzinnej UM w Lublinie, www.umlub.pl;  

Katarzyna Schab , kas.s@o2.pl; Katedra i Zakład Immunologii 

Klinicznej UM w Lublinie,  www.immunologia.am.lublin.pl  

Zaburzenia funkcji tarczycy należą do jednych z najczęstszych schorzeń 

występujących u młodych kobiet. W okresie ciąży dochodzi do wielu 

zmian adaptacyjnych w obrębie gruczołu tarczowego, takich jak niewielkie 

powiększenie tarczycy, zmiany w metabolizmie jodu czy stężeniu 

globuliny wiążącej tyroksynę. W czasie trwania ciąży często dochodzi do 

zmian w klinicznym przebiegu schorzeń tyreologicznych, które istniały już 

wcześniej. Mogą się w tym stanie także pojawić zaburzenia funkcji 

gruczołu tarczowego typowe dla okresu ciąży. Zaburzenia czynności 

tarczycy mogą powodować trudności z zajściem w ciążę. W czasie ciąży 

natomiast, zwiększają ryzyko wystąpienia powikłań położniczych oraz 
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negatywnie oddziaływują na rozwijający się płód. Najczęstszą patologią 

tarczycy w okresie ciąży jest niedoczynność tego narządu na tle 

autoimmunologicznym – choroba Hashimoto. Znacznie rzadziej mamy do 

czynienia z nadczynnością gruczołu tarczowego. Szybkie wyrównywanie 

zaburzeń tyreologicznych, zwłaszcza o charakterze niedoczynności ma 

ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju płodu już od samego 

początku trwania ciąży, stąd wskazane jest oznaczenie poziomu TSH 

u każdej ciężarnej w trakcie pierwszej wizyty położniczej. Praca powstała 

na podstawie przeglądu aktualnej literatury na temat zaburzeń tyreo-

logicznych u kobiet ciężarnych. 

Zakażenia grzybicze w przebiegu leczenia 

chorób hematologicznych 

Ewelina Wieczerzak , ewelinawieczerzak92@interia.pl, Studenckie 

Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Hematoonkologii 

i  Transplantacji Szpiku I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem 

Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  www.umlub.pl ; 

Anna Trawicka , ania_trawicka@yahoo.pl, Studenckie Koło Naukowe 

przy Katedrze i Klinice Hematoonkologii i  Transplantacji Szpiku I 

Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie,  www.umlub.pl; 

Agnieszka Szymczyk , agusia_szymczyk@wp.pl, Katedra i Klinika 

Hematoonkologii i  Transplantacji Szpiku I Wydziału Lekarskiego 

z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.umlub.pl 

Zakażenia grzybicze występujące u chorych z niedoborami odporności 

są często zakażeniami oportunistycznymi, stanowiącymi istotny problem 

kliniczny. Populacją szczególnie zagrożoną rozwojem inwazyjnych 

zakażeń grzybiczych (IFI, invasive fungal infections) są chorzy z rozpoz-

naniem ostrych białaczek szpikowych (AML, acute myeloid leukemia), 

zespołów mielodysplastycznych (MDS, myelodysplastic syndrome) oraz 

pacjenci po alogenicznym przeszczepieniu komórek krwiotwórczych  

(alo-HSCT, allogeneic hematopoietic cell transplantation). Systematyczny 

wzrost liczby procedur z zastosowaniem intensywnych protokołów 

chemioterapii, leczenia immunosupresyjnego oraz coraz powszechniej 

stosowana szerokospektralna antybiotykoterapia przyczyniły się do wzrostu 

liczby IFI charakteryzujących się wysoką śmiertelnością, która wynika 

przede wszystkim z opóźnionego rozpoznania. Najczęstszymi patogenami 

związanych z IFI są grzyby z rodzaju Aspergillus, Candida, Fusarium, 

Mucorales i Scedosporium. Celem pracy jest zbadanie ryzyka zapadalności 

na zakażenia grzybicze w odniesieniu do poszczególnych schematów 
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protokołów chemioterapii oraz charakterystyka poszczególnych strategii 

terapeutycznych stosowanych w praktyce hematologicznej. 

Zależność pomiędzy powierzchnią właściwą ceramiki 

a jej właściwościami biologicznymi 

Katarzyna Klimek , katarzyna.klimek@umlub.pl; Katedra i Zakład 

Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

Chodźki 1,  20-093 Lublin,  Polska;  

Anna Belcarz,  anna.belcarz@umlub.pl ;  Katedra i Zakład Biochemii 

i  Biotechnologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Chodźki 1, 20 -

093 Lublin, Polska;  

Rafał J. Wiglusz , R.Wiglusz@int.pan.wroc.pl; Instytut Niskich 

Temperatur i Badań Strukturalnych PAS, Okólna 2, 50-422 Wrocław, 

Polska;  

Grażyna Ginalska , grazyna.ginalska@umlub.pl; Katedra i Zakład 

Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

Chodźki 1,  20-093 Lublin,  Polska 

Zgodnie z kryteriami normy ISO 10993-5, ceramika hydroksyapatytowa 

(HAp) o dużej powierzchni właściwej wykazuje wysoką cytotoksyczność. 

Dowiedziono jednak, że ceramika ta charakteryzuje się wysoką bio-

aktywnością (ze względu na zdolność do absorpcji jonów) i jest stosowana 

z powodzeniem w warunkach in vivo. Celem pracy było zatem sprawdzenie, 

czy powierzchnia właściwa ceramiki HAp ma wpływ na jej właściwości 

biologiczne. Do badań wykorzystano granulaty HAp wypiekane w zakresie 

500–1000oC, dla których oznaczono: powierzchnię właściwą (metoda BET), 

wychwyt jonów z pożywki (metody kolorymetryczne) i aktywność 

cytotoksyczną in vitro wobec ludzkich komórek kościotwórczych (hFOB 

1.19) zgodnie z normą ISO 10993-5. Otrzymane wyniki wskazują, że wraz 

ze wzrastającą temperaturą wypiekania zmniejsza się powierzchnia właściwa 

granul HAp, czemu towarzyszy zmniejszona pojemność absorpcyjna jonów 

(Ca
2+

, Mg
2+

, HPO
4-

) kluczowych dla metabolizmu komórek 

kościotwórczych. Ponadto wykonane testy kolorymetryczne (NRU i MTT) 

oraz obserwacja mikroskopowa komórek hFOB 1.19 potwierdziły, że 

aktywność cytotoksyczna również zmniejsza się wraz ze wzrastającą 

temperaturą wypalania granul HAp. Uzyskane wyniki badań sugerują zatem 

potrzebę opracowania nowej, skorygowanej metody oznaczania 

cytotoksyczności in vitro dedykowanej swoiście dla ceramiki o wysokiej 

powierzchni właściwej. 
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Zastosowanie dodatku dietyloaminy 

do fazy ruchomej w analizie leków kwasowych 

i zasadowych metodą HPLC 

Karol Wróblewski , karolw222@wp.pl; Zakład Chemii Nieorganicznej, 

Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Analityki Medycznej, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Anna Petruczynik , annape truczynik@poczta.onet.pl, Zakład Chemii 

Nieorganicznej,  Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Analityki 

Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

Monika Waksmundzka-Hajnos, monika.waksmundzka-

hajnos@umlub.pl, Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział 

Farmaceutyczny z Odziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie 

Leki o charakterze elektrolitów organicznych są trudnym obiektem 

analizy chromatograficznej ze względu na ich występowanie w roztworach 

wodnych w postaci obojętnej i zjonizowanej. Odmienne mechanizmy 

retencji jonów i cząsteczek prowadzą w efekcie do uzyskania niskiej 

sprawności układów i małej selektywności rozdzielania oraz asymetrii 

uzyskanych na chromatogramach pików. W związku z tym analiza 

związków jonowych wymaga zastosowania odpowiednich metod do 

których należą min. chromatografia par jonowych oraz metoda blokowania 

grup silanolowych. Dietyloamina może być stosowana jako odczynnik 

blokujący wolne grupy silanolowe w analizie zasad, jak również jako 

odczynnik parotwórczy w analizie kwasów. 

Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu dodatku dietyloaminy do 

fazy ruchomej na retencję, sprawność układu, symetrię pików oraz 

selektywność rozdzielenia jonowych analitów na trzech różnych kolumnach: 

RP-18, Polar-RP i Phenyl-Heksyl. Prowadzone badania miały na celu oprócz 

optymalizacji układów chromatograficznych również ich zastosowanie do 

oznaczania leków w preparatach farmaceutycznych. 

Analizie chromatograficznej poddane zostały leki stosowane w chorobach 

układu krążenia. Badania przeprowadzono metodą wysokosprawnej 

chromatografii cieczowej (HPLC) z detekcją DAD. Efektem prowadzonych 

badań było opracowanie nowej, szybkiej i dokładnej metody jednoczesnego 

oznaczania w preparacie farmaceutycznym atorwastatyny - leku o charakterze 

kwasowym i amlodypiny – leku będącego zasadą. 
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Zastosowanie ekstruzji  

do otrzymywania implantów z estradiolem 

Adam Mokshaha-Zarzycki,  adam.zarzycki91@gmail.com; Studenckie 

Koło Naukowe Remedium, Wydział Farmaceutyczny z OML w 

Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny, www.sum.edu.pl;  

Roksana Tomanek , roxy.tmk@gmail.com; Studenckie Koło Naukowe 

Remedium, Wydział Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu, Śląski 

Uniwersytet Medyczny, www.sum.edu.pl;  

Justyna Wilińska ,  justynawilinska90@gmail.com ; Studenckie Koło 

Naukowe Remedium, Wydział Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu, 

Śląski Uniwersytet Medyczny, www.sum.edu.p l;  

Paulina Karpeta , paulina.karpeta@gmail.com; Studenckie Koło 

Naukowe Remedium, Wydział Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu, 

Śląski Uniwersytet Medyczny, www.sum.edu.pl  

17-β-estradiol (E2) jest hormonem pełniącym istotne funkcje w organizmie. 

Ostatnio zwrócono także uwagę na możliwości wykorzystania jego 

właściwości neuroprotekcyjnych. Terapia chorób neurodegradacyjnych 

wymaga stałego przyjmowania substancji leczniczej, a optymalnym sposobem 

terapii może być zastosowanie implantów otrzymanych za pomocą ekstruzji. 

Celem badań była ocena właściwości strukturalnych i powierzchniowych 

implantów zawierających E2 otrzymanych z terpolimeru z pamięcią kształtu. 

Przydatność procesu ekstruzji jako metody otrzymania implantów 

polimerowych była również przedmiotem badań. 

Implanty (0,7 mm x 10 mm) zawierające E2 (10% w/w) uzyskano 

z terpolimeru laktyd:glikolid:trimetylenowęglan (57:19:24; 59000 Da) 

z pamięcią kształtu. Terpolimer zsyntetyzowano w masie, a octan cyrkonu 

użyto jako inicjatora polimeryzacji o niskiej toksyczności. Implanty otrzymano 

metodą ekstruzji. Implanty sterylizowano za pomocą promieniowania gamma 

z użyciem akceleratora wiązki elektronów (10 MeV, 360 mA). Badaniom 

poddano E2, terpolimer, implanty przed i po sterylizacji. Właściwości 

strukturalne i powierzchniowe zbadano za pomocą NMR, DSC i SEM. 

Otrzymane wyniki wskazały na brak istotnych różnic strukturalnych 

i powierzchniowych prętów przed i po sterylizacji. Ponadto proces ekstruzji 

uznano za optymalny dla otrzymania implantów z E2. 

Zastosowanie wodnych układów dwufazowych 

opartych na cieczach jonowych do ekstrakcji 

czerwieni alizarynowej S 

Anna Madejska ,  annagroszek@umlub.pl;  
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Joalnta Flieger , jolanta.flieger@umlub.pl;  

Małgorzata Tatarczak -Michalewska,  malgorzata.tatarczak-

michalewska@umlub.pl, Zakład Chemii Analitycznej,  Katedra Chemii, 

Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

Hydrofilowe ciecze jonowe (ang. ionic liquids) wykorzystuje się do 

tworzenia wodnych układów dwufazowych (ang. aqueous biphasic systems 

– ABS) w obecności soli nieorganicznych o własnościach kosmotropowych 

(wysalających). Taki układ dwufazowy jest zwykle stosowany do ekstrakcji 

jako alternatywa do klasycznych układów podziałowych typu ciecz-ciecz 

lub ciecz-ciało stałe. Powstały układ ekstrakcyjny wykorzystuje się przede 

wszystkim do analizy próbek wodnych. Dotychczas opisano zastosowanie 

systemów ABS do ekstrakcji białek, hormonów, alkaloidów, witamin, 

antybiotyków z próbek biologicznych i środowiskowych. W prezentowanej 

pracy wykorzystano układy typu ABS oparte na imidazolowej cieczy 

jonowej i fosforanach jako odczynnikach kosmotropowych do ekstrakcji 

czerwieni alizarynowej S. Zaobserwowano wpływ stężenia cieczy jonowej, 

wodorofosforanu dipotasu oraz współczynnika zatężenia na wydajność 

ekstrakcji. Do oznaczeń ilościowych wykorzystano technikę chromatografii 

HPLC w układzie faz odwróconych oraz metodę wzorca zewnętrznego. Dla 

badanego związku ustalono analityczną długość fali λ=255 nm w oparciu 

o widma odnotowane w zakresie 190-400 nm. W zoptymalizowanym 

układzie dwufazowym BMIMCl/K2HPO4 uzyskano ponad 93±2,2% 

odzysk czerwieni alizarynowej S. Wydajność ekstrakcji zwiększała się 

wraz ze wzrostem temperatury o około 5%, co 10°C w badanym zakresie 

temperatur: 10-70°C. 

Zjawisko biofilmu  

– zagrożenia oraz możliwości zwalczania 

Katarzyna Szałapata , katarzyna.szalapata@poczta.umcs.lublin.pl; 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,  Wydział Biologii i 

Biotechnologii, Zakład Biochemii, www.fungi.umcs.lublin.pl  

Monika Osińska-Jaroszuk , moniosi73@gmail.com, Uniwersytet  

Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i B iotechnologii, Zakład 

Biochemii 

Anna Jarosz-Wilkołazka, anna.wilkolazka@poczta.umcs.lublin.pl, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,  Wydział Biologii 

i  Biotechnologii, Zakład Biochemii 

Drobnoustroje żyjące w środowisku naturalnym bardzo rzadko występują 

w formie pojedynczych komórek. Większość z nich wykazuje zdolności do 

adsorpcji na powierzchniach stałych, czyli do wytwarzania biofilmu. 

Badania przeprowadzone w ostatnich latach wskazują na to, że właściwości 
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chorobotwórcze wielu patogenów kojarzone są ze zdolnością do wytwa-

rzania przez nie biofilmu. Zmiany fenotypowe zachodzące w mikro-orga-

nizmach, żyjących w obrębie tych wielokomórkowych skupisk, pozwalają 

im na zwiększenie odporności na niesprzyjające warunki środowiskowe 

oraz na wzrost patogenności. Uważa się, że tworzenie biofilmu przez liczne 

mikroorganizmy może mieć znaczący wpływ na utrzymywanie się 

przewlekłych stanów zapalanych czy trudności w gojeniu się ran. Aby móc 

ograniczyć szkodliwy wpływ biofilmu na zdrowie człowieka poszukuje się 

czynników, które umożliwiłyby zahamowanie jego wytwarzania. 

Przeprowadzone badania miały na celu określenie zdolności do 

ograniczenia wytwarzania biofilmu E. coli, S. aureus oraz C. albicans na 

powierzchni dwóch protez naczyniowych przez syntetyczny inhibitor 

proteaz serynowych unieruchomiony na powierzchni protez. W celu 

wizualizacji wyników badań przeprowadzono test na redukcję chlorku 

2,3,5-trójfenylotetrazoliowego (TTC) przez badane mikroorganizmy oraz 

wykonano zdjęcia za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego 

(SEM). 

Praca współfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki 

w ramach grantu badawczego 2014/15/N/NZ7/04092. 

Zjawisko nadpłodnienia  

– od starożytności do czasów współczesnych 

Paweł Jonczyk , STN przy Zakładzie Patof izjologii Katedry 

Patof izjologii i  Endokrynologii Wydzia łu Lekarskiego z Oddziałem 

Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego w Katowicach  

Nadpłodnienie jest niezwykle rzadko występującym zjawiskiem. Mówi 

się o nim wtedy, gdy dochodzi do dodatkowego zapłodnienia drugiej 

komórki jajowej (uwolnionej w tym samym cyklu menstruacyjnym) przez 

plemniki pochodzące z oddzielnych stosunków płciowych. Warunkiem 

koniecznym do zajścia zjawiska jest odbycie przez kobietę aktów 

płciowych w krótkim odstępie czasu jeden po drugim. Przyjmuje się, że 

kolejne zapłodnienie ma miejsce zwykle pomiędzy trzecim a czwartym 

dniem, licząc od dnia pierwszej inseminacji. Częstość występowania 

zjawiska nadpłodnienia w populacji ogólnej jest niewielka. Wydaje się być 

prawdopodobne, że w pewnych grupach społecznych nadpłodnienie może 

występować znacznie częściej.  

W niniejszej pracy przedstawiono zjawisko nadpłodnienia jako przykład 

ciąży wielopłodowej, którą ludzkość interesowała się już w starożytności. 

Nawiązania do zagadnienia wielorództwa odszukać można zarówno 

w literaturze, jak i sztuce każdej z epok kultury europejskiej. 
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W pracy omówiono czynniki sprzyjające wystąpieniu zjawiska nad-

płodnienia oraz aktualny stan wiedzy naukowej na ten temat wraz 

z przykładami kazuistycznymi. 

Zmiany aktywności wybranych metaloproteinaz 

pod wpływem działania ekstraktów z Capsicum 

chinese na liniach komórkowych czerniaka  

UACC-647, UACC-903 i M93-047 

Joanna Szydełko , jszydelko@interia.pl; Studenckie Koło Naukowe 

przy Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej, I  Wydział Lekarski 

z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

http://www.umlub.pl;  

Magdalena Szydełko, mszydelko@interia.pl; Studenckie Koło 

Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej, I Wydział 

Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie,  http://www.umlub.pl;  

mgr Kamil Wojnicki ,  kamil.wojnicki@umlub.pl,  Katedra i Zakład 

Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie,  http://www.umlub.pl;  

dr n. med. Anna Boguszewska-Czubara , anna.boguszewska-

czubara@umlub.pl ; Katedra i Zakład Chemii Medycznej, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie,  http://www.umlub.pl  

Wstęp: Czerniak należy obecnie do najbardziej agresywnych nowotworów 

skóry o stale wzrastającej liczbie nowych zachorowań. Istotną rolę w progresji 

tego nowotworu przypisuje się metaloproteinazom (MMPs), które poprzez 

degradację składników macierzy pozakomórkowej przyczyniają się do inicjacji 

procesu przerzutowania. Jednym ze związków o potencjalnym antynowo-

tworowym działaniu jest kapsaicyna, główny składnik zawarty w różnych 

rodzajach papryk. Celem badania było określenie korelacji pomiędzy 

stężeniem etanolowych ekstraktów z Capsicum chinese działających na 

komórki czerniaka a aktywnością MMP-9.  

Materiał i metody: Do wykonania badania wykorzystano nasiona 

i owoce papryki Capsicum chinese. Etanolowe ekstrakty o stężeniach: 

10 µg/ml, 100 µg/ml, 250 µg/ml i 500 µg/ml uzyskano metodą ekstrakcji 

ultradźwiękowej. W doświadczeniu użyto trzech linii komórkowych 

czerniaka: UACC-647, UACC-903, M93-047 oraz linię fibroblastów ludzkich 

BJ jako kontrolę. Ekstrakty inkubowano z komórkami nowotworowymi przez 

24 godziny. Aktywność MMP-9 oceniono metodą zymografii żelatynowej. 

Wyniki: Uzyskane wyniki pokazują, że ekstrakty w dawkach 100 µg/ml 

oraz 250 µg/ml zmniejszają aktywność MMP-9 odpowiednio dla M93-047 
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oraz UACC-647 i UACC-903. Dawka 500 µg/ml mimo statystycznie 

istotnego wpływu na aktywność MMP-9 okazała się stymulować proliferację 

komórek BJ.  

Wnioski: Kapsaicyna prowadzi do znacznego zmniejszenia aktywności 

MMP-9 w komórkach czerniaka w sposób zależny od dawki. Obecnie 

trwają dalsze badania w celu określenia mechanizmu działania kapsaicyny 

na komórki czerniaka. 

Żywienie w pierwotnej i wtórnej profilaktyce 

nowotworu jelita grubego 

Ernest Smyk, smykernest@gmail.com; Student VI roku kierunku 

lekarskiego, Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika 

Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet im. Mikoł aja Kopernika 

w Toruniu; 

Iga Hołyńska-Iwan,  igaholynska@cm.umk.pl;Katedra Patobiochemii i 

Chemii Klinicznej CM UMK, Collegium Medicum im. Ludwika 

Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika 

w Toruniu 

Dorota Olszewska-Słonina, dorolsze@cm.umk.pl; Katedra 

Patobiochemii i Chemii Kliniczne j CM UMK, Collegium Medicum 

im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet i m. Mikołaja 

Kopernika w Toruniu 

Choroby nowotworowe stanowią od wielu lat drugą przyczynę zgonów 

w Polsce. Wzrastająca liczba zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe 

wynika nie tylko z dynamicznego starzenia się ludności w Polsce, ale także 

narażenia na czynniki kancerogenne pochodzące z diety i środowiska oraz 

predysponujących czynników genetycznych. Istotny czynnnik w zapobieganiu 

rozwojowi nowotworów jelita grubego stanowi styl życia Polaków (właściwa 

dieta, uprawianie aktywności fizycznej). Profilaktyka chorób nowotworowych 

to nieodłączny element zdrowego stylu życia, choć często jest ignorowana ze 

względu na niedostateczną edukację zdrowotną oraz brak świadomości jej 

efektów. 

Celem niniejszej pracy jest omówienie korelacji między sposobem 

żywienia, a powstawaniem raka jelita grubego, charakteryzującego się wysoką 

wrażliwością na składniki diety dorosłego człowieka oraz podkreślenie 

doniosłości prawidłowej diety w profilaktyce i leczeniu nowotworów jelita 

grubego. Plan leczenia nowotworu powinien być skierowany na ograniczenie 

czynników ryzyka rozwoju nowotworu poprzez zastosowanie profilaktyki 

pierwotnej oraz wtórnej, która poprawia skuteczność leczenia pacjentów, ich 

jakość życia oraz stanowi korzyść dla ekonomii szpitala. 
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Healthism - troska o zdrowie czy kult zdrowia? 

Monika Szpringer, mszprin@poczta.onet.pl , Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut 

Zdrowia Publicznego, Zakład Profilaktyki Społec znej, 

http://www.wnoz.ujk.edu.pl  

Justyna Kosecka ,  justyna.kosecka@gmail.com, Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, 

http://www.ujk.edu.pl/wpia.html  

Ideologia healthismu powstała w latach 80-tych XX wieku w Stanach 

Zjednoczonych, natomiast jego genezę upatruje się w ewolucji procesów 

medykalizacji. Po raz pierwszy termin ten został użyty przez Roberta 

Crawford‟a, który określił w ten sposób nowe podejście stanowiące ważny 

aspekt nowej „świadomości społecznej”. Samo pojęcie healthismu 

w języku polskim nie ma swojego odpowiednika i w wolnym tłumaczeniu 

może oznaczać „kult zdrowia” bądź „obsesję zdrowia”. Zjawisko healthismu 

oznacza nadmierną koncentrację na zdrowiu i przez wielu badaczy 

postrzegane jest jako negatywne. Z licznych obserwacji wynika, że obsesja 

dbania o zdrowie może utrudniać prowadzenie normalnego życia a nawet 

przyczyniać się do obniżenia jego jakości. W istocie rzeczy w dobie nasilenia 

działań różnych instytucji nakierowanych na wzmacnianie potencjału 

zdrowia jednostek i zbiorowości nadmierna koncentracja na zdrowiu może 

mieć kluczowe znaczenie dla kierunków jakie powinny być związane 

z realizacją zadań w ramach profilaktyki i promocji zdrowia. 

Interesujące właściwości 

wybranych alkaloidów terpenoidowych 

Kamil Szymczak ,  kamil.szymczak@dokt.p.lodz.pl; Instytut Podstaw 

Chemii Żywności,  Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, 

Politechnika Łódzka, www.binoz.p.lodz.pl  

Alkaloidy są tak różnorodną grupą związków, że z powodu ich 

skomplikowanej konstytucji nie ustalono jednej, ogólnie przyjętej 

klasyfikacji. Spośród znanych przeszło 21 tysięcy alkaloidów pochodzenia 

naturalnego dużą grupę stanowią alkaloidy terpenoidowe.  

Charakterystycznym dla ich struktury jest występowanie atomu (lub 

atomów) azotu o charakterze zasadowym oraz najczęściej rozbudowanej, 

wielofunkcyjnej części terpenoidowej. Ze względu na swoją budowę 

zazwyczaj posiadają one wysoką aktywność fizjologiczną i mogą pełnić 
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w organizmach żywych różnorodne funkcje. Wśród naturalnych alkaloidów 

terpenoidowych znajdziemy zarówno jedne z najsilniejszych trucizn 

roślinnych (akonityna, nepalina), jak i powszechnie stosowane leki, w tym 

przeciwnowotworowe (paklitaksel, winblastyna), a nawet afrodyzjaki 

(johimbina). Ponadto, dzięki wykorzystaniu syntezy chemicznej do grupy 

dodane zostały półsyntetyczne pochodne naturalnie występujących 

związków, jak zmodyfikowana winblastyna – winorelbina, która po 

niewielkich transformacjach strukturalnych jest znacznie lepiej tolerowana 

przez organizm. Stworzone zostały także semisyntetyczne alkaloidy 

terpenoidowe, niektóre o tak silnym wpływie na organizm ludzki, że ich 

dawki mierzy się w mikrogramach. Koronnym przykładem jest dietyloamid 

kwasu D-lizergowego (lepiej znany pod nazwą LSD). 

Wystąpienie ma charakter przeglądu wybranych naturalnych i syntetycznych 

terpenoidów alkaloidowych o istotnym znaczeniu dla człowieka. 

Zapłodnienie in vitro – argumentacja zwolenników 

i przeciwników – studium etyczno-moralne 

Bartosz Pietrzak , hani20@wp.pl; doktorant instytutu filozofii 

chrześcijańskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, 

Papieski Wydział Teologiczny, www.pwt.w roc.pl 

Problematyka związana z zapłodnieniem in vitro jest bardzo aktualna 

w dzisiejszym świecie. Na co dzień dociera do nas wiele informacji, 

odnośnie tej metody sztucznej inseminacji, które często są ze sobą 

sprzeczne, u niektórych ludzi mogą one wywoływać informacyjny zamęt. 

Z jednej strony możemy słuchać argumentów zwolenników tej metody 

wspomagania prokreacji, a z drugiej strony dociera do nas argumentacja 

przeciwników takiego rodzaju poczęcia. Chociaż samo zapłodnienie in 

vitro stosowane jest w Polsce już od ponad ćwierćwiecza, to jednak 

dyskusja wokół niego nie straciła na sile. 

Podstawowy problem etyczny związany z zapłodnieniem in vitro polega 

na określeniu statusu ontycznego embriony. Czy embrion ludzki możemy 

uznać za osobę, jak chcą tego personaliści chrześcijańscy, a może jednak 

nie przysługuje mu takowy status. W swoim wystąpieniu chciałbym 

przeanalizować argumentację zwolenników zapłodnienia in vitro oraz 

kontrargumentacje ich adwersarzy. W analizie przytoczę wypowiedzi 

wybranych filozofów odnośnie animacji (zwolenników animacji równoczesnej 

i opóźnionej). W swoim wystąpieniu nie będę się jednak ograniczał tylko i 

wyłącznie do tematyki związanej z statusem ontycznym ludzkiego zarodka, 

postaram sie również przeanalizować argumenty mówiące o prawie 

rodziców do posiadania dziecka oraz o prawie dziecka do poznania swoich 

rodziców. 
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AIDS w kontekście  

oportunistycznych zakażeń grzybiczych 

Anna Gal , galanna9@gmail.com; Studenckie Koło Naukowe 

Mikrobiologów "Bakcyl", Wydział Biologii i Biotechnologii,  

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,  www.umcs.pl;  

Kamil Filipek , kamilfilipek@wp.pl; Studenckie Koło Naukowe 

Mikrobiologów "Bakcyl", Wydział Biologii i Biotechnologii,  

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,  www.umcs.pl  

Celem opracowania jest charakterystyka AIDS oraz wybranych 

grzybiczych infekcji oportunistycznych stanowiących tzw. zakażenia 

wskaźnikowe dla tej choroby. Opis obejmuje grzyby wywołujące kandydozę, 

kryptokokozę, penicilliozę, kokcidioidomykozę oraz histoplazmozę. 

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) czyli zespół nabytego 

niedoboru odporności jest konsekwencją postępującego zaburzenia 

odpowiedzi immunologicznej, będącego wynikiem infekcji ludzkim 

wirusem upośledzenia odporności (HIV). Komórkami wrażliwymi na 

zakażenie HIV są przede wszystkim limfocyt T posiadające marker CD4+. 

Ryzykiem zakażenia tym wirusem są obarczone osoby, które oddają się 

ryzykownym zachowaniom, bądź też ulegają ekspozycji na materiał 

zakaźny zawierający wirus, zawodowo lub pozazawodowo. Szacuje się, że 

od 1980 r. wirus ten uśmiercił 39 mln osób, spośród 78 mln zarażonych. 

Charakterystyczna dla AIDS jest bardzo wysoka podatność osób chorych 

na występowanie licznych zakażeń oportunistycznych, wywoływanych 

przez ponad 100 patogenów, obejmujących wirusy, bakterie, pierwotniaki 

oraz grzyby. Według CDC (Center for Disease Control and Prevention) 

grzybicze infekcje oportunistyczne pojawiające się u osób HIV-dodatnich, 

wywoływane są głównie przez takie gatunki jak Candida albicans, 

Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gatti, Penicillium marneffei, 

Coccidioides immitis, Coccidioides posadasii, Histoplasma capsulatum 

oraz Histoplasma duboisii. 

Badania doświadczalne nad wykorzystaniem 

nowoczesnych środków hemostatycznych 

Mateusz Stojko , mateusz.stojko@gmail.com, Studenckie Koło 

Naukowe przy Zakładzie Higieny, Bioanalizy i Badania Środowiska, 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,  

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl;  
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Paulina Musiał , paulinna.musial@gmail.com, Studenckie Koło 

Naukowe przy Zakładzie Higieny, Bioanalizy i Badania Środowiska, 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,  

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl;  

Marta Hełka, marta.helka@gmail.com, Zakład Higieny, Bioanalizy i 

Badania Środowiska, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 

Laboratoryjnej , Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 

www.sum.edu.pl; 

Jerzy Stojko , jstojko@sum.edu.pl , Zakład Higieny, Bioanalizy 

i  Badania Środowiska, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem 

Medycyny Laboratoryjnej,  Śląski Uniwersytet Medycz ny 

w Katowicach, www.sum.edu.pl  

W codziennej praktyce chirurgicznej w przypadkach krwawień z pola 

operacyjnego stosuje się tradycyjne metody w zakresie hemostazy czyli 

podwiązywanie naczyń lub stosowanie diatermii w celu zamknięcia 

uszkodzonego naczynia krwionośnego.  

Nowoczesna chirurgia wykorzystuje do tego celu produkty oparte 

o składniki pochodzące z osocza ludzkiego lub tkanek zwierzęcych. 

Produkty te możemy podzielić na: 

 preparaty hemostatyczne, 

 preparaty hemostatyczne i zabezpieczające przed ewentualnym 

zakażeniem miejsca operowanego, 

 preparaty łączące tkanki, 

 preparaty uszczelniające zespolenia chirurgiczne. 

Tego typu produkty są wykorzystywane w takich dziedzinach 

zabiegowych jak: chirurgia ogólna, torakochirurgia, kardiochirurgia, 

chirurgia plastyczna oraz wiele innych. 

Celem naszych badań było wywołanie w warunkach eksperymentu na 

zwierzętach rany z niekontrolowanym wypływem krwi. 

W tym celu przeprowadzono zgodnie z procedurami anestezję oraz 

analgezję 50 kg świni rasy Polska Biała Zwisłoucha. W warunkach 

doświadczalnego bloku operacyjnego przeprowadzono zabieg laparotomii 

w trakcie którego wykonano resekcję klinową nerki oraz dokonano 

częściowego usunięcia płata wątroby. Rany kontrolne stanowiły ubytki 

zaopatrywane w sposób tradycyjny, natomiast grupę badaną stanowiły rany 

zaopatrywane nowoczesnym preparatem hemostatycznym. 

W efekcie przeprowadzonych obserwacji doświadczalnych stwierdzono, 

iż preparaty hemostatyczne gwarantują chirurgowi zdecydowanie większe 

możliwości zaopatrzenia. 
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Badanie oddziaływania pochodnych azafenotiazyny 

z albuminą surowicy krwi ludzkiej z zastosowaniem 

dokowania molekularnego 

Ewelina Pluta, plutaewelina@op.pl; Apteka "Nad Jeziorem-Białek" 

w Tychach;  

Jolanta Sochacka ,  jsochacka@sum.edu.pl; Wydział Farmaceutyczny 

z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Chemii Ogólnej 

i  Nieorganicznej, www.sum.edu.pl;  

Laura Krumpholz,  laura.krumpholz@med.sum.edu.pl; Wydział 

Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Studenckie 

Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, 

www.sum.edu.pl 

Losy leków w organizmie zależą od następujących po sobie procesów 

określanych jako ADME. Na etapie procesu dystrybucji (D) prowadzącego 

do rozmieszczenia leku w tkankach ma miejsce wiązanie z białkami 

surowicy krwi, głównie z albuminą. 

Celem pracy było zbadanie oddziaływania z albuminą wybranych nowych 

struktur diazafenotiazyny, chinobenzotiazyny i dichinotiazyny wykazujących 

znaczące właściwości przeciwnowotworowe i immunomodulujące. 

W badaniach zastosowano metodę dokowania molekularnego z wykorzystaniem 

programu komputerowego Molegro Virtual Docker (MVD, v. 6.0. 2011). 

Strukturę kryształu albuminy (PDB ID: 1ao6) importowano z Banku Struktur 

Białkowych (http://www.rcsb.org/pdb). Po zadokowaniu ligandów w postaci 

struktur 3D poddanych minimalizacji energetycznej wyznaczono wartości 

energii oddziaływań występujących pomiędzy ligandami i resztami 

aminokwasowymi w miejscu wiążącym albuminy oraz określono jaki rodzaj 

oddziaływań jest istotny dla utworzenia kompleksu ligand–albumina.  

Wyniki dokowania wykazały, że główne miejsce wiążące dla pochodnej 

dichinotiazyny znajdowało się w obszarze obejmującym subdomenę  

IIa-IIIa albuminy, natomiast dla pozostałych pochodnych mieściło się 

w subdomenie IIa. Oddziaływania stabilizujące powstające kompleksy 

miały głównie charakter oddziaływań sterycznych, dodatkowo dla diaza-

fenotiazyny obserwowano oddziaływania wodorowe. 

W dalszych pracach kompleksy ligand–albumina będą badane techniką 

spektroskopii fluorescencyjnej i absorpcyjnej UV-vis. 
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CRISPR-Cas9 w projektowaniu modeli 

chorób nowotworów szpiku 

Karol Nowosad , karol-nowosad@wp.pl; Studenckie Koło Naukowe 

Biochemików UMCS ,  Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej  

Mutacje wielogenowe wpływające na poziom ekspresji genów 

supresorowych, białek sygnałowych oraz czynników transkrypcyjnych mają 

kluczowe znaczenie w procesie kancerogenezy chorób nowotworowych 

szpiku. Analiza interakcji pomiędzy genami pozwala na lepsze zrozumienie 

mechanizmu nowotworzenia dając szanse na opracowanie nowych metod 

leczenia. Manipulacje genomowym DNA w warunkach in vivo oparte na 

technologii CRISPR-Cas9 umożliwiają opracowanie dokładnych modeli 

chorób nowotworowych z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych. 

CRISPR-Cas9 jest to kompleks składający się z endonukleazy Cas9 oraz 

sgRNA (ang. single-guide RNA) skonstruowany na podstawie systemu 

odporności immunologicznej bakterii i archeonów. Fragment sgRNA 

w obrębie swojej sekwencji posiada 20nt odcinek rozpoznający, 

determinujący precyzyjne przyłączenie się kompleksu do miejsca 

docelowego. Wykorzystanie w/w narzędzi inżynierii genetycznej pozwoliło 

uzyskać myszy transgeniczne posiadające komórki macierzyste, w obrębie 

których dokonano mutacji pięciu genów (Tet2, Dnmt3a, Runx1, Nf1, Ezh2) 

biorących udział w kancerogenezie białaczki szpikowej. 

Efektywność przeciwutleniającego działania 

ekstraktów z wybranych gatunków Pulmonaria L. 

(miodunka) w ochronie białkowych 

składników osocza krwi 

Joanna Kołodziejczyk-Czepas, joannak@biol.uni.lodz.pl;  

Michał B. Ponczek ,  mponczek@biol.uni.lodz.pl;  

Paweł Nowak,  pnowak@biol.uni. lodz.pl; Katedra Biochemii Ogólnej, 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki,  

www.biol.uni. lodz.pl/biochogl;  

Justyna Krzyżanowska -Kowalczyk, jkrzyzanowska@iung.pulawy.pl.;  

Mariusz Kowalczyk,  mkowalczyk@iung.pulawy.pl;  

Anna Stochmal , asf@iung.pulawy.pl; Zakład Biochemii i Jakości 

Plonów, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa –  Państwowy 

Instytut Badawczy w Puławach, www.iung.pulawy.pl  

Prezentowane badania obejmują ocenę działania ekstraktów uzyskanych 

z nadziemnych części 2 gatunków miodunki: Pulmonaria obscura (m. ćma) 
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oraz Pulmonaria officinalis (m. lekarska). Miodunki (głównie P. officinalis) 

są roślinami znanymi od dawna w medycynie ludowej i współczesnym 

ziołolecznictwie wielu krajów, polecanymi m.in. w leczeniu schorzeń układu 

oddechowego, zakażeń dróg moczowych oraz wspomaganiu gojenia ran. 

Efektywność działania badanych ekstraktów (1, 5 i 50 μg/ml) oceniano 

w warunkach in vitro, wykorzystując model badawczy osocza ludzkiego 

poddawanego działaniu stresu oksydacyjnego wywołanego 100 μM 

nadtlenoazotynem. Jako związek referencyjny zastosowano kwas 

rozmarynowy (5-50 μg/ml). Oznaczano poziom biomarkerów stresu 

oksydacyjnego, takich jak 3-nitrotyrozyna oraz grupy karbonylowe. Ponadto, 

oceniano także całkowitą pojemność antyoksydacyjną osocza (TAC, 

ang. total antioxidant capacity). 

Wykazano, że ekstrakty z badanych gatunków Pulmonaria mogą 

częściowo przeciwdziałać oksydacyjnym uszkodzeniom osoczowych 

białek, wywołanym działaniem nadtlenoazotynu, a także wzmacniać 

potencjał antyoksydacyjny osocza krwi in vitro. Pomiary TAC wykazały 

porównywalną efektywność działania obu ekstraktów. Oznaczenia poziomu 

3-nitrotyrozyny sugerują natomiast, że ekstrakt z P. obscura efektywniej 

przeciwdziała nitrującemu działaniu nadtlenoazotynu.  

Praca przygotowana w ramach finansowania ze środków NCN (UMO-

2013/11/D/NZ9/02771) oraz Katedry Biochemii Ogólnej UŁ (506/1136). 

MikroRNA-200c – obiecujący biomarker 

przerzutowania w nowotworach złośliwych 

Bartosz Czerniak , bartosz_czerniak@wp.pl; UMK CM im. 

L. Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny, Katedra 

Patobiochemii i Chemii Klinicznej, www.cm.umk.pl;  

Dorota Olszewska-Słonina, dorolsze@cm.umk.pl; UMK CM 

im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny, Katedra 

Patobiochemii i Chemii Klinicznej, www.cm.umk.pl;  

Anna Cwynar, anna.cwynar@vp.pl; UMK CM im. L. Rydygiera 

w Bydgoszczy,  Wydział Farmaceu tyczny, Katedra Patobiochemii 

i  Chemii Klinicznej, www.cm.umk.pl  

Ostatnimi czasy uwaga wielu naukowców skupiona jest na identyfikacji 

nowych potencjalnych biomarkerów nowotworowych. MikroRNA to małe, 

niekodujące cząsteczki RNA, regulujące w procesie posttranskrypcyjnym 

ekspresję około 30% genów. Ich działanie jest często zaburzone w komórkach 

nowotworowych, nierzadko w wyniku procesu hipermetylacji z udziałem 

metylotransferaz. MikroRNA-200c, należący do rodziny mikroRNA-200, 

odgrywa istotną rolę w regulacji procesu określanego mianem przejścia 

nabłonkowo-mezenchymalnego, kluczowego w procesie przerzutowania. 
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W procesie tym następuje utrata przez komórki rakowe ekspresji 

cząsteczek adhezyjnych (m.in. E-kadheryny), co umożliwia ich rozsiew do 

odległych miejsc w organizmie. „Celem” mikroRNA-200c są m.in. 

represory E-kadheryny (np. ZEB1, ZEB2), co oznacza, iż wyżej 

wymienione nieprawidłowe funkcjonowanie mikroRNA w komórkach 

nowotworowych powoduje zmniejszoną jej syntezę, a co za tym idzie  

– utratę adhezyjności komórek i zapoczątkowanie procesu przerzutowania. 

Wykazano, iż podwyższony poziom mikroRNA-200c w surowicy krwi 

(w porównaniu do niskiego poziomu w tkance zmienionej chorobowo) 

wiąże się właśnie z zapoczątkowaniem owego procesu, według hipotezy, 

jakoby to krążące mikroRNA-200c było „odbiciem lustrzanym” 

wędrujących w naczyniach krwionośnych komórek nowotworowych. 

MikroRNA-200c, ze względu na swoją stabilną formę w surowicy, może 

stać się potencjalnym biomarkerem w diagnostyce onkologicznej. 

Nanotechnologia. Bezpieczna dla zdrowia 

alternatywa wykorzystywana w terapii złotem 

Alicja Janicka ,  alicjajanicka@wp.pl, Collegium Medicum 

w Bydgoszczy,  Wydział Farmaceutyczny, Studenckie Koło Naukowe 

Biofizyki  przy Zakładzie Biofizyki;  

Anna Cwynar, anna.cwynar@vp.pl, Collegium Medicum 

w Bydgoszczy,  Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład 

Patobiochemii i Chemii Klinicznej;  

Tomasz Wybranowski , tomaszwybranowski@cm.umk.pl, Collegium 

Medicum w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład 

Biofizyki; 

Złoto należy do najcenniejszych i najbardziej pożądanych przez 

człowieka surowców od pradawnych czasów. Jest metalem szlachetnym, 

odpornym chemicznie o żółtej barwie bez smaku i zapachu. Ze względu na 

wysokie przewodnictwo elektryczne i bardzo wysoką odporność na 

korozję, złoto wykorzystywane jest w elektronice w przewodach 

elektrycznych o wysokiej energii. Złoto znalazło szerokie zastosowanie nie 

tylko w elektronice przemyśle i technologii, ale także w medycynie. 

Głównie jest wykorzystywane jako środek podawany domięśniowo 

w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. Izotop złota 198Au znalazł 

zastosowanie w terapii przeciwnowotworowej.  

Jego związki wykazują działanie hamujące w procesie produkcji 

reaktywnych form tlenu w makrofagach, hamują także m.in. proliferację 

limfocytów oraz produkcję interleukiny-1. Związki złota niestety 

stosowane jako leki powodują wiele działań ubocznych takich jak biegunki, 

wrażliwość na światło czy bóle głowy, dlatego też zastąpienie ich 
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odpowiednimi nanocząsteczkami złota sprawia, że złoto może być szeroko 

stosowane w medycynie i diagnostyce w sposób bezpieczny nie 

wywołujący skutków ubocznych. 

Nowotwory złośliwe u dzieci i młodzieży  

na terenie województwa śląskiego 

Marta Hełka, marta.helka@gmail.com; Zakład Higieny, Bioanalizy 

i  Badania Środowiska, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem 

Medycyny Laboratoryjnej,  Śląski Uniwersytet Medycz ny w 

Katowicach, www.sum.edu.pl;  

Paulina Musiał , paulinna.musial@gmail.com; Studenckie Koło 

Naukowe przy Zakładzie Higieny, Bioanalizy i Badania Środowiska, 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,  

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl;  

Mateusz Stojko , mateusz.stojko@gmail.com; Studenckie Koło 

Naukowe przy Zakładzie Higieny, Bioanalizy i Badania Środowiska, 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,  

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl;  

Aleksandra Moździerz,   amodzierz@sum.edu.pl; Zakład Higieny, 

Bioanalizy i Badania Środowiska, Wydział Farmaceutyczny z 

Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej , Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach, www.sum.edu.pl 

Celem pracy była analiza aktualnej sytuacji onkologii pediatrycznej na 

terenie województwa śląskiego oraz zbadanie oceny skali, częstości 

występowania oraz trendów zachorowań i zgonów na choroby nowotworowe, 

a także przedstawienie struktury zachorowań na najczęstsze nowotwory 

złośliwe w roku 2013. Do przeprowadzenia analizy wykorzystano podstawowe 

mierniki statystyczne: liczby bezwzględne, współczynniki surowe, 

współczynniki standaryzowane według wieku oraz średni indeks zmian. 

Niemożliwe jest jednoznaczne ustalenie kierunku trendu zachorowalności na 

nowotwory złośliwe u dzieci i młodzieży. Umieralność na nowotwory złośliwe 

wśród dzieci i młodzieży zmniejszyła się w przeciągu ostatnich 15 lat. 

Natomiast średnie roczne tempo spadku bezwzględnej zachorowalności 

i umieralności wynosi 3% dla dziewczynek |i 7% dla chłopców. Spadek 

umieralności wskazuje na postęp w leczeniu nowotworów wieku dziecięcego. 

W 2013 roku zarówno u dziewczynek jak i u chłopców najczęściej 

występowała białaczka limfatyczna (29% zachorowań u dziewczynek i 25% 

u chłopców), w drugiej kolejności najczęściej występowały nowotwory układu 

nerwowego (odpowiednio 14% i 12 % zachorowań). Nowotworem będącym 

najczęstszą przyczyną zgonów wśród dzieci i młodzieży są nowotwory układu 

nerwowego. Punktem wyjścia do dalszych analiz powinna być prognoza 
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występowania nowotworów w badanej populacji. Oszacowanie częstości 

występowania nowotworów w przyszłości pozwoli na lepsze rozdysponowanie 

zasobów pieniężnych na profilaktykę, diagnozę oraz przede wszystkim 

leczenie i rehabilitację. 

Ocena całkowitej zdolności antyoksydacyjnej osocza 

we krwi chorych na łysienie plackowate 

Anna Cwynar, :anna.cwynar@vp.pl; Katedra Patobiochemii i  Chemii 

Klinicznej, Wydział Lekarski, Collegium Medicum w Bydgoszczy; 

Dorota Olszewska-Słonina, dorolsze@cm.umk.pl,  Katedra 

Patobiochemii i Chemii Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny, 

Collegium Medicum w Bydgoszczy;  

Tomasz Wybranowski , tomaszwybranowski@cm.umk.pl, Wydział 

Farmaceutyczny, Katedra Biof izyki,  Zakład Fizyki Medycznej,  

Collegium Medicum w Bydgoszczy; 

Bartosz Czerniak , bartosz_czerniak@wp.pl, Katedra Patobiochemii 

i  Chemii Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum 

w Bydgoszczy;  

Alicja Janicka ,  alicja.janicka123@wp.pl,  Studenckie Koło Naukowe 

Biofizyki, Katedra Biof izyki, Zakład Fizyki Medycznej, Collegium 

Medicum w Bydgoszczy 

Łysienie plackowate (alopecia areata – AA) jest odmianą łysienia 

niebliznowaciejącego o charakterze zapalnym, przebiegającą z uszkodzeniem 

mieszków włosowych. Istnieje wiele teorii związanych z etiopatogenezą AA. 

Jedna z nich postuluje, że za powstawanie choroby odpowiedzialne są wolne 

rodniki i związany z nimi stres oksydacyjny. Celem pracy była ocena 

całkowitej zdolności antyoksydacyjnej osocza (ang. ferric reducing ability 

of plasma, FRAP) oraz poziomu stężenia kwasu moczowego (ang. uric acid, 

UA) u pacjentów z AA. Badaniem pilotażowym objęto 24 pacjentów z AA 

oraz 24 osoby zdrowe stanowiące grupę kontrolną. Stwierdzono zaburzenie 

w równowadze oksydacyjno-antyoksydacyjnej manifestujące się poprzez 

istotny statystycznie wzrost poziomu FRAP w próbkach osocza krwi 

pochodzących od pacjentów z AA względem grupy kontrolnej (p < 0.05). 

Stężenie UA w grupie badanej było wyższe w porównaniu z grupą kontrolną, 

różnica ta jednak nie była istotna statystycznie (p – 0, 828). Wzrost poziomu 

FRAP osocza u pacjentów z AA może wskazywać na obecność stresu 

oksydacyjnego w przebiegu tej choroby. Natomiast brak istotnych różnic 

w poziomach stężeń kwasu moczowego może świadczyć o wzroście 

poziomu innych antyoksydantów wpływających na FRAP. 
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Ocena przydatności MMP-9  

w diagnostyce zakażenia wewnątrzmacicznego 

Katarzyna Dąbek ,  kasiadab84@gmail.com; Katedra i Klinika 

Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytet Medyczny  w Lubinie, 

www.poloznictwostaszica.umlub.pl/; Klinika Noworodków 

z Intensywną Opieką Medyczną Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 

im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie; Klinika Noworodków 

z Intensywną Opieką Medyczną Kliniczny  Szpital Wojewódzki nr 1 

im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie; 

www.szpital.rzeszow.pl/oddzialy/noworodkow_z_iom/ ; 

Małgorzata Stefańska , :meg0107@in teria.pl, Klinika Noworodków 

z Intensywną Opieką Medyczną Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 

im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie;  Klinika Noworodków 

z Intensywną Opieką Medyczną Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 

im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie; 

www.szpital.rzeszow.pl/oddzialy/noworodkow_z_iom/ ; 

Anna Semczuk-Sikora, annsemcz@poczta.onet.pl; Katedra i Klini ka 

Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytet Medyczny w Lubinie, 

www.poloznictwostaszica.umlub.pl 

Wstęp: Metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej (MMP) należą 

do rodziny enzymów proteolitycznych uczestniczących w degradacji białek 

błon podstawnych i macierzy zewnątrzkomórkowej. Ze względu na ich 

udział w reakcji zapalnej i procesach immunologicznych w ostatnich latach 

poszukuje się związku pomiędzy zwiększoną aktywnością metaloproteinaz 

a porodem przedwczesnym, zakażeniem błon płodowych a także infekcją 

wewnątrzmaciczną. Poród przedwczesny, któremu towarzyszyć może 

przedwczesne pęknięcie błon płodowych, uznawany jest za największy 

i narastający problem współczesnej perinatologii. Wśród głównych 

czynników prowadzących do tej patologii oprócz zaburzeń ukrwienia 

maciczno-łożyskowego, stresu oraz nadmiernego rozciągnięcia mięśnia 

macicy, wymienia się również zakażenie wewnątrzmaciczne.  

Wnioski: Na podstawie dostępnych badań można stwierdzić, ze MMP-9 

wydaje się być obiecującym markerem w diagnostyce porodu 

przedwczesnego. Podkreślić należy przy tym wysoką czułość i specy-

ficzność MMP-9 w rozpoznaniu infekcji wewnątrzmacicznej. Niestety 

konieczność oznaczania tego białka w płynie owodniowym i/lub we krwi 

płodowej, stwarza ryzyko dla matki i płodu. Dlatego też wskazane jest 

poszukiwanie innych, mniej inwazyjnych markerów przydatnych w diagnostyce 

zakażenia wewnątrzmacicznego. 
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Ocena stanu zapalnego w nabłonku barwnikowym 

w odpowiedzi na zakażenie bakteryjne na postawie 

ekspresji interleukin prozapalnych 

Małgorzata Poręba , malgorzata.poreba.25@gmail.com; Studenckie 

Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Biologii Molekularnej, 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej 

w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ; 

Rafał Kampa,rafal.pawel.kampa@gmail.com, Studenckie Koło 

Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Biologii Molekularnej, Wydział 

Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ; 

Barbara Łasut,  barbara.lasut@gmail.com; Studenckie Koło Naukowe 

przy Katedrze i Zakładzie Biologii Molekularnej, Wydział 

Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ; 

mgr Małgorzata Kimsa ,  gosiakimsa@gmail.com; Katedra i Zakład 

Biochemii; Wydział Lekarski w Katowicach, Śląski Uniwersytet 

Medyczny w Katowicach 

Nabłonek barwnikowy (RPE) pełni wiele istotnych funkcji i w prawidłowym 

funkcjonowaniu narządu wzroku. Komórki RPE mogą stymulować lub 

wyciszać stany zapalne w oku poprzez nasilanie oraz wyciszanie ekspresji 

określonych interleukin. 

W przeprowadzonym eksperymencie badano zmianę ekspresji interleuin 

prozapalnych, w szczególności IL-1, IL-6 oraz IL-17, w komórkach 

barwnikowych oka w odpowiedzi na infekcję bakteryjną. W pierwszym etapie 

przeprowadzono hodowlę komórek nabłonka barwnikowego linii H-RPE 

(ang. Human retinal epithelial cells) oraz traktowano lipopolisacharydem 

bakteryjnym (LPS), który wywoływał odpowiedz zapalną charakterystyczną 

dla zakażenia bakteryjnego. W wyniku przeprowadzenia następnych etapów 

eksperymentu, finalnie uzyskano transkryptomy techniką mikromacierzy 

oligonukleotydowych. Ogółem otrzymano 131 mRNA, z których 26 mRNA 

było różnicujących. W wyniku wprowadzenia poprawki Benjamini-Hochberga 

liczba ta zredukowała się do 7 mRNA, z czego 4 mRNA w wyniku działania 

LPS-u uległo nadekspresji: CASP1 i jej izoforma, IL1F6 i IL17RC; zaś 

wyciszeniu: IL6ST i jej izoforma oraz ZEB1. 

Potraktowanie komórek nabłonka barwinkowego siatkówki LPS powoduję 

wyciszenie niektórych badanych interleukin z kolei inne ulegają wzbudzeniu. 

Analiza tej ekspresji wykazuję, że najprawdopodobniej występuję stan zapalny 

w komórkach barwnikowych przy zakażeniu bakteryjnym. Ponadto analiza 
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ta może okazać się istotna w celach diagnostycznych np. podczas przeszczepów 

siatkówki oka czy operacji wykonywanych na oku.  

Ocena umiejętności komunikacyjnych studentów 

medycyny i lekarzy stażystów 

Katarzyna Mendyk , kasiuuunia007@gmail.com ,  Studenckie Koło 

Naukowe przy Klinice Hematologii,  Onkologii i Transplantologii 

Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie ; 

Monika Kowalik , monika.kowalik01@o2.pl  Studenckie Koło Naukowe 

przy Klinice Hematologii, Onkologii i Transpla ntologii Dziecięcej, 

Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński ; 

Bartosz Kuczyński ,  barte.k@o2.pl Studenckie Koło Naukowe przy 

Klinice Hematologii,  Onkologii i  Transplantologii Dziecięcej, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

WPROWADZENIE: System kształcenia przyszłych lekarzy opiera się 

głównie na przekazywaniu studentom teoretycznej wiedzy medycznej. 

Może ona nie wystarczyć do osiągnięcia sukcesu terapeutycznego. 

W bardzo wielu sytuacjach komunikacja z pacjentem ma kluczowe znaczenie. 

CEL: Poznanie opinii studentów kierunku lekarskiego i lekarzy stażystów 

na temat roli komunikacji w medycynie oraz ich umiejętności 

komunikowania się. 

MATERIAŁ I METODY: Badanie przeprowadzono w 2015 r. za pomocą 

anonimowej ankiety na grupie 501 studentów kierunku lekarskiego i lekarzy 

stażystów. 

WYNIKI: Aż 97% ankietowanych uważa umiejętność komunikacji za 

istotną w pracy lekarza. Zdecydowana większość (88%) sądzi, że 

umiejętność tę da się wypracować. 16% respondentów uważa, że posiada 

bardzo dobre zdolności komunikacyjne, 55% określa je jako dobre. 

Jednocześnie 92% przyznaje, iż przekazanie pacjentowi informacji 

o niepomyślnym rokowaniu lub zbliżającej się śmierci byłoby dla nich 

trudne. 35% ankietowanych sądzi, że na studiach często podkreśla się rolę 

komunikacji ale brakuje jej odpowiedniego nauczania.  

WNIOSKI: Studenci i lekarze stażyści doceniają rolę komunikacji 

w zawodzie lekarza. Większość dobrze ocenia swoje umiejętności w tym 

zakresie. Jednocześnie ankietowani przyznają, że trudno byłoby im przekazać 

pacjentowi niepomyślne informacje. W opinii części respondentów 

rozwijanie umiejętności komunikacyjnych bywa pomijane na studiach. Może 

to skutkować trudnościami absolwentów w przyszłej pracy. 
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Optymalizacja warunków analizy ksenobiotyków 

w próbkach mleka sojowego metodą 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej 

Tomasz Rejczak , tomasz.rejczak@gmail.com; Zakład Chemii 

Fizycznej Katedry Chemii, Wydział Farmaceutyczny z OAM, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl;  

Tomasz Tuzimski ,  tomasz.tuzimski@umlub.pl; Zakład Chemii 

Fizycznej Katedry Chemii, Wydział Farmaceutyczny z OAM, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl  

Soja uprawna jest jednym z najbardziej wartościowych gatunków roślin 

strączkowych ze względu na wysoką zawartość białka oraz innych cennych 

składników odżywczych. Szacuje się, że prawie trzy czwarte światowych 

upraw soi to uprawy GMO, wśród których popularność zyskują odmiany 

SR (ang. Sulfonylurea Ready) o zwiększonej tolerancji na herbicydy 

sulfonomocznikowe. Z tego też względu celem naszych eksperymentów 

była optymalizacja warunków analizy pozostałości herbicydów sulfono-

mocznikowych w próbkach mleka sojowego.  

Zastosowano kolumnę chromatograficzną z innowacyjnym wypełnieniem, 

umożliwiającym wykorzystanie różnych mechanizmów retencji (m.in. układów 

faz odwróconych oraz wymiany jonowej). Dla rozdzielenia mieszaniny  

10-ciu herbicydów, po optymalizacji składu fazy ruchomej, zastosowano 

elucję gradientową z układami, w których uzyskano optymalną 

selektywność i sprawność oraz zadowalający kształt pików analitów, 

pozwalające na ich prawidłową identyfikację. Do ekstrakcji i zatężenia 

analitów z próbek mleka sojowego wykorzystano technikę QuEChERS. 

Poprzez zastosowanie sorbentów (PSA, Z-Sep, Z-Sep Plus) podczas etapu 

d-SPE uzyskano odpowiednie oczyszczenie ekstraktów oraz wysokie 

wartości odzysków (70-120%) dla większości analitów. W kolejnym etapie 

badań podjęto próbę identyfikacji bisfenolu A - ksenoestrogenu, który 

migrując z opakowań do żywności, może powodować m.in. otyłość, 

zaburzenia gospodarki hormonalnej, zwiększenie ryzyka zachorowania na 

nowotwory oraz bezpłodność. 
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Oznaczanie zawartości alkaloidów 

w wybranych gatunkach roślin 

należących do rodziny Amarylkowatych 

metodą HPLC na różnych fazach stacjonarnych 

Justyna Misiurek , justyna.misiurek@umlub.pl; Zakład Chemii 

Nieorganicznej,  Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie,  www.umlub.pl;  

Anna Petruczynik , anna.petruczynik@umlub.pl; Zakład Chemii 

Nieorganicznej,  Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie,  www.umlub.pl;  

Monika Waksmundzka-Hajnos, monika.waksmundzka-

hajnos@umlub.pl; Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział 

Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl;  

Likoryna i galantamina są trzeciorzędowymi alkaloidami występującymi 

w różnych gatunkach roślin z rodziny Amarylkowatych. Likoryna posiada 

działanie przeciwzapalne, przeciwwirusowe oraz antyoksydacyjne. Badania 

ujawniły również jej silną cytotoksyczność wobec różnych komórek 

nowotworowych. Galantamina jest długodziałającym selektywnym, 

odwracalnym inhibitorem acetylocholinoesterazy będącym substancją aktywną 

w obecnie stosowanych lekach na chorobę Alzheimera oraz substancją 

wzorcową w badaniach in vitro. 

Badane alkaloidy oraz ekstrakty roślinne otrzymane z różnych części 

wybranych roślin należących do rodziny Amarylkowatych analizowano 

metodą HPLC na kolumnach: PFP, Polar RP i Scherzo-C18 stosując eluent 

zawierający acetonitryl, bufor octanowy o pH 3 oraz dietyloaminę. Do 

analizy alkaloidów zastosowano również metodę chromatografii 

jonowymiennej. Analizę przeprowadzono na kolumnie SCX z eluentem 

zawierającym acetonitryl i bufor fosforanowy o pH 2,5. Uzyskane wyniki 

porównano pod względem retencji badanych alkaloidów, selektywności ich 

rozdzielania od pozostałych składników ekstraktów, kształtu uzyskanych 

pików i sprawności układów. 

Na podstawie otrzymanych wyników wybrano najbardziej optymalny 

układ chromatograficzny do analizy alkaloidów w ekstraktach roślinnych  

– kolumna Scherzo-C18, eluent zawierający acetonitryl, bufor octanowy 

i dietyloaminę. Uzyskano duże różnice w zawartości alkaloidów 

w ekstraktach otrzymanych z różnych gatunków roślin oraz z różnych ich 

części. 
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Pochodne tiosemikarbazydu jako inhibitory 

topoizomerazy II o działaniu przeciwnowotworowym 

Barbara Kaproń , baska_k@wp.pl; Katedra i Zak ład Chemii 

Organicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl;  

Tomasz Plech , tomasz.plech@umlub.pl; Katedra i Zakład Chemii 

Organicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl;  

Monika Wujec,  monika.wujec@umlub.pl;  Katedra i Zakład Chemii 

Organicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub. pl 

Choroby nowotworowe są największym wyzwaniem współczesnej 

medycyny. W krajach rozwiniętych są drugą przyczyną zgonów (pierwszą 

stanowią choroby sercowo-naczyniowe). Przez wiele lat zarówno zachoro-

walność jak i umieralność z powodu złośliwych chorób nowotworowych 

rosła. Oszacowano, że w 2012 roku rozpoznano około 14 milionów 

nowych przypadków zachorowań i odnotowano około 8 milionów zgonów 

na całym świecie. Obecnie śmiertelność związana z nowotworami 

przekracza umieralność spowodowaną HIV/AIDS, gruźlicą i malarią. 

Ze względu na dłuższą żywotność i powiększającą się populację Ziemi, 

przewiduje się, że już w 2030 roku będzie 22 miliony nowych przypadków 

raka, a śmiertelność wzrośnie do 13 milionów rocznie. Starając się 

przeciwdziałać tej niepokojącej tendencji konieczne jest podejmowanie 

nowych metod leczenia i wprowadzanie nowych leków przeciwnowo-

tworowych do praktyki klinicznej. 

Zsyntetyzowane 1,4-dipodstawione pochodne tiosemikarbazydu 

przebadano w kierunku aktywności przeciwnowotworowej. W badaniach 

wykorzystano test MTT w celu określenia przeżywalności komórek raka 

piersi (estrogenozależnych MCF-7, estrogenoniezależnych MDA-MB-231). 

W celu określenia mechanizmu działania badanych związków oceniono ich 

wpływ na biosyntezę DNA w komórkach nowotworowych i powino-

wactwo do ludzkiej topoizomerazy II. Związki o najwyższej aktywności, 

porównywalnej do etopozydu, wykazywały także zdolność stabilizacji 

kompleksu DNA-topoizomeraza II. 
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Poszukiwanie potencjalnych antydepresantów 

nowej generacji w grupie pochodnych  

pirydo[1,2-c]pirymidyny 

Grzegorz Ślifirski ,  grzegorz.slif irski@wum.edu.pl; Katedra i  Zakład 

Technologii Leków i Biotechnologii Fa rmaceutycznej, Wydział 

Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 

www.wum.edu.pl;  

Franciszek Herold , f ranciszek.herold@wum.edu.pl; Katedra i Zakład 

Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej, Wydział 

Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 

www.wum.edu.pl; 

Jadwiga Turło ,  jadwiga.turlo@wum.edu.pl; Katedra i Zakład 

Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej, Wydział 

Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, www.wum.edu.pl  

Celem badań jest synteza oraz analiza właściwości fizykochemicznych 

i farmakologicznych nowych związków, pochodnych 2H-pirydo[1,2-c] 

pirymidyny o potencjalnej aktywności przeciwdepresyjnej. Uzasadnienie 

podjęcia badań w tym kierunku wiąże się z poszukiwaniem 

antydepresantów III generacji z grupy SSRI+, posiadających znacznie 

korzystniejszy profil farmakologiczny, niż aktualnie stosowane leki z grupy 

inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny – SSRI. Wykorzystanie 

mechanizmu podwójnej wiązalności do receptorów serotoninowych 5-HT1A 

i transportera serotoniny (SERT) powoduje ograniczenie wielu działań 

niepożądanych charakterystycznych dla SSRI. 

Syntetyzowane związki zostały zaprojektowane w oparciu o strukturę 

wiodącą, jaką jest pochodna pirydo[1,2c]pirymidyny o wysokim powino-

wactwie do 5-HT1A-R i umiarkowanym do białka SERT. W części farma-

koforowej struktury wiodącej wprowadzono pochodne  

(R,S)-3-(piperydyn-3-ylo)-1H-indolu, a w części terminalnej grupę fenylową 

modyfikowano podstawnikami o różnej elektroujemności.  

Nowe pochodne otrzymano na drodze wieloetapowej syntezy chemicznej 

zgodnie z metodologią opracowaną w Katedrze i Zakładzie Technologii 

Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej WUM. Zostały one poddane 

badaniom strukturalnym obejmującym spektroskopię 1H, 13C NMR oraz 

HRMS. Badania biologiczne na powinowactwo do 5-HT1A–R i SERT 

przeprowadzono w Katedrze Farmakobiologii Collegium Medicum UJ. 

Pracę wykonano w ramach grantu NCN, Opus 6, UMO-

2013/11/B/NZ7/01638. 
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Poszukiwanie warunków krystalizacji białka 

opiekuńczego Hsp104 – molekularnej przyzwoitki 

Marta Orlikowska , marta.orlikowska@p.lodz.pl; Instytut Biochemii 

Technicznej,  Wydział Biotechnologii i Nauk o  Żywności,  Politechnika 

Łódzka, http://www.p.lodz.pl/pl;  

Krzysztof Liberek , krzysztof. liberek@biotech.ug.edu.pl, Katedra 

Biologii Molekularnej i Komórkowej,  Międzyuczelniany Wydział 

Biotechnologii UG i GUMed, http://biotech.ug.edu.pl/;  

Grzegorz Bujacz , grzegorz.bujacz@p.lodz.pl; Instytut Biochemii 

Technicznej,  Wydział Biotechnologii i Nauk o  Żywności,  Politechnika 

Łódzka, http://www.p.lodz.pl/pl  

Zjawisko nieprawidłowego fałdowania białek stanowi podstawę wielu 

chorób człowieka, a przede wszystkim chorób neurodegeneracyjnych. 

Pierwszą linią obrony w walce z nieprawidłowo zwiniętymi i nie-

funkcjonalnymi proteinami w komórce są białka opiekuńcze. Szczególną 

grupę tych makromolekuł stanowią białka szoku cieplnego (Hsp). Drożdżowe 

białko szoku cieplnego Hsp104 oraz jego bakteryjny odpowiednik ClpB, to 

jedyne znane białka opiekuńcze wykazujące, we współpracy z białkami 

Hsp70, zdolność dysocjacji amyloidowych agregatów białkowych, 

utworzonych w wyniku procesu nieprawidłowego fałdowania białek. 

Z danych literaturowych wynika, że zarówno w przypadku białka Hsp104 

jak i ClpB tylko forma heksameryczna posiada aktywność dezagregacyjną. Do 

tej pory nie udało się określić struktur krystalicznych heksamerów tych dwóch 

białek. Dzięki określonej strukturze krystalicznej monomeru białka ClpB oraz 

danym z kriomikroskopii elektronowej podjęto próbę rekonstrukcji tych 

struktur. Uzyskane modele pozwoliły stwierdzić, że główną różnicą 

w budowie heksamerycznych cząsteczek Hsp104 oraz ClpB jest roz-

mieszczenie w przestrzeni domeny M. Uzyskanie kryształów białka Hsp104, 

a następnie ustalenie jego struktury krystalicznej będzie jednym z pierwszych 

etapów poznania mechanizmu działania tej makromolekuły. 

Praca finansowana z grantu NCN 2013/08/S/NZ1/00750. 

Potencjał srebra jako metalu szlachetnego 

wykorzystywanego metodami nanotechnologii 

w medycynie i technice 

Alicja Janicka ,  alicjajanicka@wp.pl, Collegium Medicum 

w Bydgoszczy,  Wydział Farmaceutyczny, Studenckie Koło Naukowe 

Biofizyki  przy Zakładzie Biofizyki,  
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Anna Cwynar, anna.cwynar@vp.pl, Collegium Medicum 

w Bydgoszczy,  Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład 

Patobiochemii i Chemii Klinicznej,  

Blanka Ziomkowska , blanka@cm.umk.pl, Collegium Medicum 

w Bydgoszczy,  Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Biofizyki  

Srebro (Ag) jest metalem szlachetnym, naturalnie występującym 

w przyrodzie o bardzo wysokiej przewodności zarówno elektrycznej jak 

i termicznej. Potencjał srebra był już odkryty w starożytności. Początkowo 

srebro spełniało rolę waluty , biżuterii, a w czasach nowożytnych jest także 

wykorzystywane w technice, medycynie i szerokorozumianej nano-

technologii. Dzięki swoim dobroczynnym właściwościom srebro wyko-

rzystuje się w leczeniu zakażeń bakteryjnych, wirusów oraz grzybów. 

Aktywna postać srebra jest w stanie zmienić strukturę ściany komórkowej 

oraz otoczkę jądrową grzybów i bakterii oraz związać się z bakteryjnym 

DNA i RNA powodując denaturację tych struktur oraz zablokowanie 

dalszej ich replikacji. Mimo wielu pozytywnych przykładów wykorzystania 

srebra w medycynie jego użycie in vivo powinno być ściśle kontrolowane 

ze względu na możliwość przedawkowania metalu w konsekwencji 

którego, może dojść do zachorowania na srebrzycę objawiającą się na m.in. 

nieodwracalnym przebarwieniu skóry na kolor niebieskoszary. 

Profil stężenia mRNA genów szlaku Wnt 

uczestniczących w regulacji transkrypcji 

w gruczolakoraku endometrium 

Anna Niechciał ,  anna.niechcial@med.sum.edu.pl; STN Katedra i 

Zakład Biologii Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem 

Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach, www.biolmol.sum.edu.pl ; 

Karolina Jandura . karolina.jandura@med.sum.edu.pl; STN Katedra i 

Zakład Biologii Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem 

Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach, www.biolmol.sum.edu.pl ; 

Karolina Dusza ,  karolina.dusza@med.sum.edu.pl; STN Katedra 

i Zakład Biologii Mo lekularnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem 

Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach, www.biolmol.sum.edu.pl ; 

Tomasz Janikowski , tjanikowski@sum.edu.pl; Katedra i Zakład 

Biologii Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem 

Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach, www.biolmol.sum.edu.pl ; 
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Joanna Gola , jgola@sum.edu.pl; Katedra i Zakład Biologii 

Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 

Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w 

Katowicach, www.biolmol.sum.edu.pl  

Szlak Wnt tworzy rodzinę glikoprotein, które są zaangażowane w wiele 

kluczowych procesów komórkowych, między innymi w różnicowanie, 

migrację i proliferację. Mutacje ich genów prowadzą do powstania 

zaburzeń w fizjologii komórek skutkując transformacją nowotworową, 

powstaniem chorób degeneracyjnych czy wrodzonych schorzeń. 

Celem pracy było sprawdzenie jak zmienia się profil stężenia mRNA 

genów związanych z regulacją transkrypcji w szlaku Wnt.  

Materiałem do badań były wycinki raka endometrium oraz endometrium 

prawidłowego. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem oligonukleo-

tydowej mikromacierzy HG-U133A, na której było 536 sond komplemen-

tarnych do mRNA genów szlaku Wnt, w tym 241 związanych z regulacją 

transkrypcji. Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą jedno-

czynnikowego testu Anova oraz testu Post Hoc Tukey‟a.  

Otrzymane wyniki wskazują, że 33 mRNA różnicują badane 

traskryptomy, przy założeniu ze p<0,05. Wśród nich: G1 vs. K to 1 mRNA, 

G2 vs. K brak mRNA, G3 vs. K to 9 mRNA, G3 vs. G1 to 10 mRNA, 

natomiast G3 vs. G2 to 11 mRNA (K – kontrola, G1-G3 – stopnie 

zróżnicowania histopatologicznego gruczolakoraka endometrium).  

Profil stężenia mRNA genów szlaku Wnt związanych z regulacją 

transkrypcji zmienia się w zależności od stopnia zróżnicowania 

histopatologicznego gruczolakoraka endometrium. 

Próba oceny występowania wad kończyn dolnych 

u osób obciążonych białaczką limfoblastyczną  

Karol Ogurkowski , ogurkowski@gmail.  com Katedra i Klinika 

Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy ; 

Joanna Siminska ,  asia_siminska@interia.pl  Katedra i Klinika 

Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy ; 

Katarzyna Pietkun, pietkasia@wp.pl  Katedra i Klinika Rehabilitacji 

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy Krystyna Nowacka i Wojciech 

Hagner, Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum 

im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu 

Krystyna Nowacka, Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium 

Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,  UMK w Toruniu   

Wojciech Hagner, Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium 

Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,  UMK w Toruniu 
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Występujące wady kończyn u dzieci obciążonych białaczką limfo-

blastyczną – ocena częstości ich występowania ma na celu przedstawienie 

kierunków rozwoju w zakresie diagnozowania i rehabilitacji pacjentów 

onkologicznych. Obecnie istnieje mała liczba doniesień naukowych 

w związku z powyższym tematem. Wdrażane badania mają na celu 

dokładne zebranie informacji i przeprowadzenie szczegółowych badań 

dotyczących szczegółowej oceny poszczególnych elementów schematu 

diagnozowania i rehabilitacji. Badania zostaną przeprowadzone za pomocą 

podoskopu do fotogrametrii (mory projekcyjnej), które pozwolą na 

uzyskanie konkretnych odpowiedzi dotyczących ukształtowania 

i obciążenia kończyny dolnych u osób z białaczką. Pozwoli to na uzyskanie 

możliwych ścieżek rehabilitacji u pacjentów w różnych stadiach choroby 

nowotworowej z istniejącymi wadami kończyn dolnych. Zebrane dane 

i opracowane wyniki pozwolą także w pełni na poznanie efektywności 

poszczególnych elementów postępowania rehabilitacyjnego jak również 

profilaktyki wad kończyn. Możliwe jest także na dzień dzisiejszy 

przedstawienie poszczególnych grup problemowych i szczegółowych 

potrzeb w zakresie rehabilitacji, które pozwolą na precyzyjne określenie 

poszczególnych zasad i wytycznych. Ponadto istotny jest fakt, iż brak jest 

jednoznacznych wytycznych, przedstawiających prawidłowy schemat 

postępowania z tego typu pacjentami. 

Przegląd skuteczności wybranych metod rehabilitacji 

kończyny górnej u pacjentów po przebytym udarze 

niedokrwiennym mózgu 

Joanna Siminska ,  asia_siminska@interia.pl Katedra i Klinika 

Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgo szczy; 

Katarzyna Pietkun , pietkasia@wp.pl Katedra i Klinika Rehabilitacji 

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Katedra Kosmetologii 

i  Dermatologii Estetycznej Col legium Medicum UMK w Bydgoszczy;  

Karol Ogurkowski , ogurkowski@gmail.com,Katedra i  Klinika 

Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Krystyna 

Nowacka i Wojciech Hagner - Katedra i Klinika Rehabilitacji 

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygi era w Bydgoszczy, UMK 

w Toruniu 

Krystyna Nowacka , Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium 

Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,  UMK w Toruniu   

Wojciech Hagner, Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium 

Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,  UMK w Toruniu  

Udar mózgu jest jednym z najpoważniejszych problemów rehabilitacji. 

Praca ma na celu wybranie i porównanie metod stosowanych 
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w rehabilitacji, które są najbardziej efektywne w poprawie sprawności 

kończyny górnej. Praca ma charakter analizy materiału opartej na 

selektywnej ocenie wyników opublikowanych w latach 2000-2015. Dobór 

materiału stosowano w oparciu o analizę prac indeksowanych w bazach 

piśmiennictwa Pub Med i Springer. W ocenie wykorzystano głównie prace 

wieloośrodkowe możliwe do zastosowania w praktyce, w zakresie różnych 

specjalności i dotyczących wybranej jednostki chorobowej. Analizowano 

wyniki z użyciem metod neurorehabilitacji wpływających na poprawę 

sprawności kończyny górnej. Analizie podano również czas jaki upłynął 

od incydentu udarowego do momentu podjęcia rehabilitacji, a także metody 

rehabilitacji w oparciu o uzyskane wyniki testów sprawności funkcjonalnej. 

Porównując wybrane metody najbardziej efektywne okazuje się metoda 

PNF oraz Bobath. Analiza ta przyczynia się poszerzenia wiedzy dotyczącej 

wzrostu sprawności motorycznej w zależności od czasu i rodzaju 

stosowanej terapii. Prowadzenie systematycznej rehabilitacji przyczynia się 

do zwiększenia sprawności funkcjonalnej kończyny górnej w oparciu 

o obiektywne skale funkcjonalne. Dane wskazują, iż incydent chorobowy 

wymaga długotrwałego procesu rehabilitacji, ważne jest poszerzanie 

wiedzy i umiejętności z zakresu przywracania utraconych funkcji po 

wystąpieniu udaru. 

Przydatność oznaczania MMP-9 w surowicy krwi 

ciężarnej jako markera porodu przedwczesnego 

Katarzyna Dąbek ,  kasiadab84@gmail.com; Katedra i Klinika 

Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  

www.poloznictwostaszica.umlub.pl/; Klinika Noworodków z 

Intensywną Opieką Medyczną Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. 

Fryderyka Chopina w Rzeszowie; 

www.szpital.rzeszow.pl/oddzialy/noworodkow_z_iom/ ; 

Agnieszka Malec , agnieszka.malec@umlub.pl; Katedra i Klinika 

Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytet Medyczny w 

Lubliniewww.poloznictwostaszica.umlub.pl/ ; 

Anna Semczuk-Sikora, annsemcz@poczta.onet.pl;  

Katedra i Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie,  www.poloznictwostaszica.umlub.pl/  

Wstęp: Poród przedwczesny, jest jednym z najistotniejszych problemów 

współczesnej perinatologii. Wśród głównych przyczyn tej patologii 

wymienia się infekcje wewnątrzmaciczne. Ze względu na udział 

metaloproieinaz macierzy zewnątrzkomórkowej (MMP) w reakcji zapalnej 

jednym z kierunków badawczych ostatnich lat stało się określenie 

przydatności MMP-9 w diagnostyce porodu przedwczesnego. 
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Cel pracy: Ocena stężenia MMP-9 w surowicy krwi ciężarnej jako 

markera porodu przedwczesnego. 

Materiał i metody: Badaniem objęto 35 ciężarnych z objawami porodu 

przedwczesnego będących w 33 tygodniu ciąży (grupa A) oraz 13 

ciężarnych z objawami porodu przedwczesnego i przedwczesnym 

odpływaniem płynu owodniowego będących w 31 tygodniu ciąży (grupa 

B). Grupę kontrolną (K) stanowiło 39 kobiet w ciąży donoszonej. 

U wszystkich kobiet grupy badanej i kontrolnej oceniano stężenie MMP-9 

w surowicy krwi żylnej bezpośrednio przed porodem. Parametr mierzono 

metodą ELISA.  

Wyniki: Wartość mediany stężenia MMP-9 w grupie A wynosiła 

1038,5740 ng/ml, w grupie B 1317,7190 ng/ml, podczas gdy w grupie 

kontrolnej 1120,433 ng/ml. Nie wykazano różnic statystycznie istotnych 

w stężeniu MMP-9 pomiędzy grupami badanymi a grupą kontrolną. 

Wnioski: Stężenie MMP-9 w surowicy krwi ciężarnej nie wydaje się 

wystarczająco czułym parametrem do prognozowania wystąpienia porodu 

przedwczesnego. 

Rehabilitacja jako element uzupełniający  

proces opieki paliatywnej 

Katarzyna Pietkun , pietkasia@wp.pl Katedra i Klinika Rehabilitacji 

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Katedra Kosmetologii 

i  Dermatologii Estetycznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy,  

Karol Ogurkowski , ogurkowski@gmail.com,Katedra i  Klinika 

Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy,  

Joanna Siminska ,  asia_siminska@interia.pl Katedra i Klinika 

Rehabilitacji Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Krystyna 

Nowacka i Wojciech Hagner - Katedra i Klinika Rehabilitacji 

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, UMK 

w Toruniu  

Krystyna Nowacka , Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium 

Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,  UMK w Toruniu   

Wojciech Hagner, Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium 

Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,  UMK w Toruniu  

Celem pracy było przegląd współczesnych kierunków rozwoju 

w zakresie form rehabilitacji, które są wykorzystywane są jako element 

uzupełnienia systemowego leczenia i opieki paliatywnej. Praca przedstawia 

analizę materiału opartej na selektywnej ocenie materiału, która 

opublikowana została w latach 2000-2015. Dobór materiału stosowano 

w oparciu o analizę prac indeksowanych w znanych źródłach takich jak 

bazy piśmiennictwa Pub Med i Springer. W pracy wykorzystano 
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i analizowano głównie prace wieloośrodkowe lub oparte na jasnych 

dowodach naukowych możliwych do zastosowania w praktyce w zakresie 

odpowiadającym analizowanym stanom klinicznym pacjentów 

kierowanych celem leczenia paliatywnego. Obecnie istnieje bardzo mało 

doniesień z zakresu szczegółowego postępowania rehabilitacyjnego 

w zakresie medycyny paliatywnej. Analiza dostępnych danych wskazuje, 

że szczególnie ostatnich dziesięciu latach rehabilitacja stała się 

systemowym narzędziem w podstawowym postępowaniu w opiece 

paliatywnej. Obecnie obserwowana jest coraz większa liczba prac 

i doniesień naukowych opisująca tą tematykę. Wnioskując po 

przeprowadzonej analizie materiałów możliwe jest przedstawienie 

poszczególnych grup problemowych jak i szczegółowych potrzeb 

w zakresie rehabilitacji, które pozwalają na coraz bardziej precyzyjne 

określenie poszczególnych zasad i wytycznych. Rehabilitacja jest przyjętym 

i niezbędnym elementem nowoczesnego postępowania paliatywnego. 

TIQ i 1MeTIQ – endogenne aminy o właściwościach 

przeciwdepresyjnych w badaniach in vivo, in vitro 

oraz in silico 

Edyta Możdżeń ,  mozdzen@if-pan.krakow.pl; Zakład Neurochemii, 

Instytut Farmakologii,  Polska Akademia Nauk;  

Izabella Babińska , Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej 

i  Administracji, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski; 

Jacek Wójcikowski , Zakład Farmakokinetyki i  Metabolizmu Leków, 

Instytut Farmakologii,  Polska Akademia Nauk  

Lucyna Antkiewicz-Michaluk , Zakład Neurochemii, Instytut 

Farmakologii, Polska Akademia Nauk  

1,2,3,4-Tetrahydroizochinoliny (TIQ, 1MeTIQ) to endogenne aminy 

występujące naturalnie w mózgu ssaków. Wykazują one właściwości 

neuroprotekcyjne a w niskich stężeniach mikromolarnych hamują 

aktywność MAO. Posiadają też działanie przeciwdepresyjne w różnych 

zwierzęcych modelach depresji. W tym świetle, mogą okazać się 

związkami skutecznymi w leczeniu depresji. Możliwość klinicznego 

zastosowania zależy jednak nie tylko od dobrej skuteczności i efektywności 

działania, ale także od profilu ADMET tych substancji. Powszechnie 

uznaje się bowiem, że uzupełnienie badań in vivo, in vitro poprzez 

predykcję właściwości in silico danej substancji, pozwala przewidzieć 

wszelkie niebezpieczeństwa związane z jej stosowaniem.  
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Celem badań była ocena stopnia zmian histopatologicznych 

w narządach szczurów (wątroba, nerki, płuca) po podaniu TIQs. 

Dodatkowo, przeprowadzono predykcję in silico właściwości badanych 

substancji w zakresie wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu, eliminacji 

i toksyczności w organizmie człowieka. Uzyskane dane nie wykazują 

silnego toksycznego działania tych substancji w warunkach in vivo, in vitro 

w badaniach na szczurach czy w predykcji in silico w organizmie 

człowieka. Wyniki te mogą okazać się pomocne w odkryciu lub 

zaprojektowaniu nowego skutecznego leku przeciwdepresyjnego. 

Zastosowanie w leczeniu depresji substancji występujących endogennie 

i posiadających właściwości neuroprotekcyjne mogłoby być korzystne 

także w zwalczaniu stanów zapalnych CUN towarzyszących depresji. 

Udział czynników biologiczno-chemicznych 

w zaburzeniach homeostazy organizmu 

Elżbieta Grochowska-Niedworok, travel1@poczta.onet.pl; Zakład 

Żywienia Człowieka, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski 

Uniwersytet Medyczny w Katowicach , 

Beata Całyniuk , bcalyniuk@sum.edu.pl;  Zakład Żywienia Człowieka, 

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet 

Medyczny w Katowicach, 

Marek Kardas, mkardas@sum.edu.pl; Zakład Technologii i Oceny 

Jakości  Żywienia,  Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski 

Uniwersytet Medyczny w Katowicach  

Celem badań była ocena udziału jonów magnezu w procesie 

peroksydacji lipidów w hepatocytach przez ocenę zmian w stężeniu 

dialdehydu malonowego (MDA). Materiał biologiczny do badań stanowiły 

izolowane hepatocyty szczurów. Hepatocyty izolowano metodą enzyma-

tyczną według Selgena z zastosowaniem kolagenozy. Do przygotowanych 

prób dodano: etanol i/lub roztwór MgCl2, tak by ich stężenia wynosiły 

odpowiednio: 150 mmol/dm3 etanolu i/lub 2 mmol/dm
3
 MgCl2, 

4 mmol/dm
3
 MgCl2. Oznaczenie zawartości MDA wykonano trzykrotnie 

z wykorzystaniem zestawu testowego Bioxytech LPO-586. Test służy do 

ilościowej oceny produktów (dialdehydu malonowego, 4-hydro-

ksynonenalu) powstających w procesie peroksydacji lipidów. Obecność 

jonów magnezu w wyższym stężeniu w środowisku hodowlanym nasila 

zachodzący w warunkach in vitro proces peroksydacji wielonienasyconych 

kwasów tłuszczowych w hepatocytach. Jony magnezu w niższym stężeniu 

w pożywce hamują peroksydację wielonienasyconych kwasów tłuszczo-

wych w inkubowanych hepatocytach. 
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Wiedza młodych kobiet  

na temat profilaktyki osteoporozy 

Ewelina Lal, ewelina_lal@wp.pl, Absolwentka WNoZ, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie; 

Mariola Janiszewska ,  mariola.janiszewska@gmail.com, Katedra 

Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie;  

Małgorzata Anna Dziedzic , mdziedzic17@wp.pl, Katedra Zdrowia 

Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie;  

Dorota Żołnierczuk-Kieliszek,  dorota.zolnierczuk-

kieliszek@umlub.pl,  Katedra Zdrowia Publicznego, U niwersytet 

Medyczny w Lublinie; 

Magda Sowa, magda.sowa@onet.pl, Doktorantka WNoZ, U niwersytet 

Medyczny w Lublinie; 

Tomasz Blicharski, blicharski@vp.pl, Katedra i Klinika Rehabilitacji 

i  Ortopedii,  Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

Wstęp: Osteoporoza stanowi istotny problem zdrowotny kobiet w wieku 

pomenopauzalnym, a zachorowanie na nią jest w dużym stopniu zależne od 

modyfikowalnych czynników ryzyka. Dlatego niezbędna jest intensyfikacja 

działań nastawionych na profilaktykę osteoporozy już pośród młodych kobiet. 

Cel badań: Celem badania było poznanie i ocena poziomu wiedzy 

młodych kobiet na temat profilaktyki osteoporozy. 

Materiał i metoda: Badaniem objęto grupę 242 kobiet, w tym 125 

studiujących na Uniwersytecie Medycznym (UM) w Lublinie i 117 na 

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim(KUL).  

Do badań zastosowano autorski kwestionariusz ankiety, zawierający 26 

pytań dotyczących danych socjo-demograficznych oraz poziomu wiedzy 

w zakresie profilaktyki osteoporozy. Do badań zastosowano test t-Studenta, 

korelacji Pearsona oraz test U Manna-Whitney'a. Przyjęto poziom istotności 

p<0,05 i p<0,01. Zastosowano oprogramowanie IBM SPSS Statistics 19. 

Wyniki i wnioski: Badaniu poddano kobiety w wieku 19-28 lat. Na 

podstawie wartości średnich można wnioskować, że studentki UM 

posiadały większą wiedzę na temat profilaktyki osteoporozy (M=12,48), 

niż studentki KUL (M=10,29). Ponad połowa badanych (52%) udzieliła 

poprawnych odpowiedzi na pytania dotyczące czynników ryzyka 

osteoporozy. Tylko 8% respondentek znało normy dziennego 

zapotrzebowania na wapń, zaś około 77% dostrzegało znaczenie 

aktywności fizycznej. Dane socjo-demograficzne nie różnicowały w istotny 

sposób badanych w zakresie wiedzy na powyższy temat. 
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Właściwości antyoksydacyjne kwasu moczowego  

Anna Cwynar, anna.cwynar@vp.pl; Katedra Patobiochemii i  Chemii 

Klinicznej, Wydzia ł Lekarski, Collegium Medicum w Bydgoszczy;  

Dorota Olszewska-Słonina, dorolsze@cm.umk.pl,  Katedra 

Patobiochemii i Chemii Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny, 

Collegium Medicum w Bydgoszczy;  

Bartosz Czerniak , bartosz_czerniak@wp.pl, Katedra Patobiochemii 

i  Chemii Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum 

w Bydgoszczy;  

Alicja Janicka ,  alicja.janicka123@wp.pl,  Studenckie Koło Naukowe 

Biofizyki, Katedra i Zakład  Biofizyki, Collegium Medicum 

w Bydgoszczy  

Kwas moczowy (ang. uric acid, UA) jest końcowym produktem 

przemiany puryn – heterocyklicznych, aromatycznych związków 

składających się z cząsteczek pirymidyny i imidazolu. W organizmie 

człowieka wytwarzane jest na dobę około 250-750 mg kwasu moczowego. 

Główną drogą eliminacji UA są nerki, gdzie ulega on filtracji, a następnie 

reabsorpcji i sekrecji w kanaliku proksymalnym. Do wzmożonej produkcji 

kwasu moczowego dochodzi w przypadku nadmiernego spożywania 

alkoholu, stosowania diety bogatobiałkowej, nasilonego obrotu 

komórkowego lub wrodzonych wad metabolizmu puryn. Kwas moczowy 

uznawany jest za silny antyoksydant posiadający zdolność chelatowania 

jonów żelaza. Możliwości antyoksydacyjne UA są jednak przedmiotem 

kontrowersji. Zaobserwowano, że właściwości kwasu moczowego 

zmieniają się w zależności od jego stężenia w osoczu oraz w środowisku. 

W warunkach nasilonego stresu oksydacyjnego i deficytu innych 

antyoksydantów kwas moczowy, wykazuje działanie proutleniające. Celem 

niniejszej pracy było podsumowanie obecnego, opartego na dowodach, 

stanu wiedzy w tym zakresie. 

Wpływ chorób autoimmunizacyjnych na pracę serca  

Małgorzata Tomczyńska , tm@biol.uni. lodz.pl; Katedra Biochemii 

Ogólnej, Wydział Biologii i  Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzk i,  

www.uni. lodz.pl;  

Joanna Saluk, saluk@biol.uni.lodz.pl; Katedra Biochemii Ogólnej, 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwe rsytet Łódzki,  

www.uni.lodz.pl; 

Choroby autoimmunizacyjne, to takie w przebiegu których układ 

odpornościowy produkuje przeciwciała przeciw własnym tkankom, czego 

skutkiem jest ich destrukcja oraz rozwój chronicznego zapalenia. Obiektem 
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ataku układu immunologicznego w tych chorobach są własne tkanki, 

w wyniku czego dochodzi do uszkodzenia organów, w tym także serca. 

Stanowi to przyczynę niewydolności serca, stanów zapalnych wsierdzia 

bądź osierdzia, arytmii, choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia 

tętniczego układowego i płucnego. Autoimmunizacyjne choroby tkanki 

łącznej, takie jak toczeń rumieniowaty i mieszana choroba tkanki łącznej 

powodują u ponad 50% chorych zapalenie osierdzia i wsierdzia przy 

jednoczesnym, bezobjawowym wysięku w worku osierdziowym. Zapalenie 

wsierdzia oprócz dysfunkcji zastawek wpływa na szybszy rozwój choroby 

wieńcowej głównie u młodych kobiet. Reumatoidalne zapalnie stawów 

determinuje powstawanie w tkance mięśniowej serca guzków 

reumatoidalnych, co może być przyczyną kardiomiopatii. Również 

zapalenie wielomięś-niowe i skórno-mięśniowe, czy twardzina układowa 

przyczyniają się do rozwoju arytmii i niewydolności serca. Autoimmu-

nizacyjne choroby tarczycy takie jak choroba Hashimoto i choroba 

Gravesa-Basedowa są przyczyną rozwoju zaburzeń układu sercowo-

naczyniowego. Choroba Hashimoto to najczęstsza przyczyna rozwoju 

pierwotnej niedoczynności tarczycy. Obniżone stężenie hormonów 

tarczycy jest przyczyną bradykardii i zmniejszonej kurczliwości serca. 

Prowadzi też do powiększenia tego narządu i gromadzenia się płynu 

w worku osierdziowym. Choroba Gravesa-Basedowa to autoimmunizacyjna 

nadczynność tarczycy, która przyczynia się do przyspieszonej pracy serca, co 

może powodować rozwój arytmii. 

Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 

2014/13/N/NZ5/01389 finansowanego ze środków Narodowego Centrum 

Nauk. 

Wpływ dodatku Brassica oleracea L. var. Sabellica L. 

na zawartość związków polifenolowych i właściwości 

antyoksydacyjne żywności funkcjonalnej 

Kamila Kasprzak , kasprzak.kamila.k@o2.pl; Zakład Chemii 

Nieorganicznej,  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki 

Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie ; 

Karol Kupryaniuk , Katedra Inżynierii Procesowej,  Wydział Inżynierii 

Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ; 

Anna Oniszczuk ,  aoniszczuk@o2.pl; Zakład Chemii Nieorganicznej,  

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

Jeden z najważniejszych sposobów zapobiegania chorobom stanowi 

stosowanie dobrze zbilansowanej diety. Jest to szczególnie ważne 



VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 

Lublin, 12-13 marca 2016 r. 

Postery naukowe 
 

232 

w kontekście coraz powszechniej występujących chorób cywilizacyjnych. 

Obecnie bardzo popularna staje się żywność funkcjonalna, która poza 

wartościami odżywczymi posiada właściwości prozdrowotne. Udowodniono, 

że związki polifenolowe charakteryzują się między innymi działaniem 

chemoprewencyjnym, immunostymulującym, przeciwzapalnym oraz 

przeciwmiażdżycowym. 

 Celem eksperymentu była analiza ilościowa kwasów fenolowych oraz 

ocena właściwości antyoksydacyjnych ekstraktów z kaszek kukury-

dzianych wzbogaconych o dodatek jarmużu (Brassica oleracea L. var. 

Sabellica L.) . 

 Badania obejmowały ekstrakcję fenolokwasów z kaszek kukury-

dzianych ze zmienną zawartością dodatku jarmużu (wynoszące 2, 4, 6%), 

analizę ilościową tych związków (HPLC- ESI- MS/MS) oraz ocenę stopnia 

zmiatania wolnych rodników (test TLC-DPPH oraz analiza spektro-

fotometryczna). 

 Zwiększanie dodatku jarmużu powodowało wzrost zawartości kwasów 

fenolowych i właściwości antyoksydacyjnych kaszek kukurydzianych. 

Świadczy to o fakcie, iż proces technologiczny, jakim poddano surowiec 

(ekstruzja) nie dezaktywował aktywnych polifenoli w nim zawartych. 

Wpływ samoświadomości zdrowotnej i oczekiwań 

leczniczych pacjentów na częstość wizyt  

w gabinecie stomatologicznym 

Krzysztof Kedzierski ;Jarosław Sieczkarek;Joanna Wysokińska -

Miszczuk , Katedra i Zakład Periodontologii Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie ul. Karmelicka 7, periodontologia@tlen.pl 

Wstęp: W ostatnich latach kształtowania się współczesnej stomatologii, 

coraz większemu dostępowi do usług stomatologicznych wciąż zastanawia 

fakt złej higieny jamy ustnej i nieuczęszczania pacjentów na wizyty 

kontrolne. 

Cel pracy: Celem pracy była ocena świadomości zdrowotnej pacjentów 

i ich oczekiwań leczniczych na częstość wizyt w gabinecie stoma-tologicznym. 

Materiał i metody: Pracę oparto na badaniach grupy 90 losowo 

wybranych pacjentów dorosłych zgłaszających się na leczenie do gabinetu 

stomatologicznego. Badania przebiegały w 3 etapach. Etap 1– badanie 

ankietowe pacjenta. Etap 2- samoocena stanu higieny jamy ustnej . Etap 3  

– badanie kliniczne pacjenta przed leczeniem.  

Wyniki: Większość pacjentów oceniała stan swojego uzębienia jako 

zadowalający, z czego 30% osób czuła potrzebę poprawy stanu swojego 

uzębienia . 
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Oczekiwali oni jedynie zmiany wyglądu zębów. 

Wyniki badań klinicznych wykazały nieprawidłowe nawyki higieniczne 

oraz zły stan uzębienia (wysokie PUW). Większość pacjentów wymagała 

kompleksowego leczenia stomatologicznego a nie jedynie poprawy estetyki. 

Wnioski: Świadomość pacjentów co do stanu własnego uzębienia 

bardzo często odbiega od stanu klinicznego. Przeprowadzane badania 

wykazały że przyczyny zgłaszania się pacjentów do gabinetu diametralnie 

odbiegają od potrzeb leczniczych stwierdzanych badaniem klinicznym. 

Wykorzystanie innowacyjnych technik 

w rekonstrukcjach części twarzowej czaszki 

Iwona Niedzielska, Katedra i Klinika Chirurgii Czaszkowo- 

Szczękowo- Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Śląskiego 

Uniwersytetu Medycznego, Wydział  Lekarski z Oddziałem Lekarsko -

Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;  

Bańczyk  Łukasz , Katedra i Klinika Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo-

Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko - Dentystycznym 

w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;  

Karcz Michał,  mikarcz@gmail.com; Katedra  i Klinika Chirurgii 

Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Wydział Lekarski z Oddział em 

Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyc zny 

w Katowicach  

Wstęp: Wszelkie patologie związane z utartą tkanek kostnych w obrębie 

części twarzowej czaszki wiążą się z potrzebą ich uzupełnienia. W dobie 

najnowszych technologii wydaje się iż tylko indywidualne podejście 

do procesu leczniczego może zapewnić najlepszy efekt terapeutyczny. 

Cel: Prezentacja nowatorskiej metody zastosowania indywidualnie 

zaprojektowanych oraz wykonanych implantów stawu skroniowo-żuch-

wowego oraz gałęzi żuchwy. 

Metoda: Pacjentka B. Ch. lat 36 z potwierdzoną ankylozą stawu 

skroniowo-żuchwowego po stronie prawej oraz pacjentka J.K lat 26 z guzem 

gałęzi żuchwy po stronie prawej poddano zabiegom resekcyjnym 

z natychmiastową rekonstrukcją indywidualnymi implantami. 

Na podstawie rekonstrukcji 3D tomografii komputerowej w technologii 

SLM zaprojektowano i wykonano indywidualne implanty części twarzowej 

czaszki, odwzorowujące prawidłową panewkę stawu skroniowo-żuchwo-

wego i gałąź żuchwy wraz z wyrostkami: kłykciowym i dziobiastym. 

W trakcie zabiegów operacyjnego, z dojścia zewnątrzustnego osadzono 

implanty w prawidłowej pozycji anatomicznej. 
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Wyniki: W wyniku aponacji indywidualnych implantów przywrócono 

właściwe rysy twarzy oraz pełną sprawność układu stomatognatycznego. 

Celem utrzymania uzyskanych wyników pacjentki wymagają dalszej 

rehabilitacji.  

Wnioski: Indywidualne odtwarzanie utraconych tkanek wydaje się 

właściwą metodą w rekonstrukcjach w obrębie części twarzowej czaszki. 

Zawartość związków fluoru  

w wybranych sokach i napojach owocowych 

Justyna Pelc , Justyna.Pelc@zut.edu.pl, Zachodniopomorski 

Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,  Wydział Kształtowania 

Środowiska i Rolnictwa, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii.  

Fluor jest pierwiastkiem zarówno niezbędnym jak i niebezpiecznym, gdyż 

pomiędzy jego bezpieczną dla organizmu ilością a dawką szkodliwą jest 

bardzo mała granica. Norma dziennego zapotrzebowania na fluor dla ludzi 

zależna jest od wieku, płci oraz stanu fizjologicznego. Jest to pierwiastek 

wysoce reaktywny niewystępujący w przyrodzie w stanie wolnym. Rosnący 

rozwój przemysłu a w szczególności produkcja superfosfatu przyczyniają się 

do zanieczyszczenia środowiska w ten związek. Zbyt duża podaż tego 

pierwiastka z diety może doprowadzić do zaburzenia gospodarki wapniowej 

w organizmie oraz sprzyjać powstawaniu fluorozy zębów następnie kości. 

 Do badań na zawartość fluoru użyto próbek 5 soków owocowych 

dostępnych na polskim rynku. Soki zostały zakupione w 2016 roku w różnych 

częściach Szczecina. Oznaczenie zawartości fluoru w badanych próbkach 

zostało wykonane przy użyciu jonoselektywnej elektrody fluorkowej ORION 

920, jako stabilizatora siły jonowej użyto buforu TISAB III.  

Otrzymane wyniki wskazują, że najniższymi zawartościami fluorków 

charakteryzują się soki: granat-winogrono-jabłko (0,0670 mg/l F-); jabłko-

jagoda (0,09735 mg/l F-); pomarańcz-brzoskwinia (0,0690 mg/l F-). Natomiast 

najwyższe stężenie tych jonów zawierały soki: jabłkowy (0,1415 mg/l F-); 

jabłko- brzoskwinia (0,1290 mg/l F-). 

Soki owocowe mogą być źródłem fluoru w diecie. 

Zmiana profilu stężeń mRNA genów SMAD 

związanych z kanoniczną ścieżką sygnałową 

aktywowaną przez TGF- β w raku endometrium 

Piotr Stępień, piotr.stepien@interia.pl; Studenckie Koło Naukowe 

działające przy Katedrze i Zakładzie Biologii Molekularnej Wydziału 

Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu 

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowic ach; 
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Nikola Zmarzły , Katedra i Zakład Biologii Molekularnej, Wydział 

Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ; 

Prof. dr hab.n.med Urszula Mazurek , Katedra i Zakład Biologii 

Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 

Laboratoryjnej w Sosnowcu ,  Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach; 

Tomasz Janikowski , Katedra i Zakład Biologii Molekularnej, Wydział 

Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ; 

Dr Joanna Gola , Katedra i Zakład Biologii Molekularnej, Wydział 

Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach  

Przesłanką do podjęcia badań była hipoteza, wskazująca, że zmiana 

ekspresji genów SMAD związanych z kanoniczną ścieżką sygnałową 

aktywowaną przez TGF-β uczestniczy w indukcji oraz progresji raka 

endometrium. Celem pracy była analiza porównawcza profilu ekspresji 

184 mRNA ścieżki kanonicznej TGF-β wybranych na podstawie bazy 

danych Affymetrix i danych literaturowych, w wycinkach raka endo-

metrium w odniesieniu do endometrium prawidłowego oraz wyodrębnienie 

genów, których ekspresja może stanowić uzupełniający marker diagno-

styczny lub cel terapeutyczny w raku endometrium. Całkowite RNA 

wyekstrahowano z wycinków endometrium, z użyciem odczynnika Trizol 

(Invitrogen). Profil stężenia 184 mRNA wyznaczano techniką mikro-

macierzy oligonukleotydowych HGU-133A (Affymetrix). Ze zbioru 184 

mRNA ścieżki kanonicznej TGF-β, w raku endometrium w porównaniu do 

kontroli dla 49 mRNA obserwowano istotną statystycznie różnicę stężeń, 

przy założeniu, że wartość p<0,05. Dalsza analiza doprowadziła do 

identyfikacji genów różnicujących wycinki raka endometrium w różnym 

stopniu zróżnicowania histopatologicznego w porównaniu do kontroli, 

które były specyficzne tylko dla jednej z analizowanych grup raka 

endometrium w tym dla G1- x, G2- x i dla G3-x. Obserwowane zmiany 

poziomu ekspresji wytypowanych genów ścieżki kanonicznej TGF-β 

w zależności od stopnia histopatologicznego zróżnicowania gruczolakoraka 

mogą wskazywać na istotną rolę tych genów w procesie indukcji oraz/lub 

w progresji raka endometrium. 
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Znaczenie wychowania i rodziny w powstawaniu 

zaburzeń odżywiania 

Natalia Kaźmierczak;Antoni Niedzielski;Katedra Nauk Humanistycznych, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Proces wychowania obejmuje całe życie człowieka i podlega różno-

rodnym oddziaływaniom. Najważniejsze procesy wychowawcze dokonują 

się w rodzinie, która jest niezbędna do prawidłowego rozwoju i funkcjo-

nowania każdego dziecka. Głównym zdaniem rodziny jest niewątpliwie 

wychowanie i troska o dobro dziecka. Rodzina stanowi pierwszą 

i podstawową grupę, w której dziecko rozwija się fizycznie i psychicznie. 

W rodzinie tworzą się także określone normy, regulujące zachowanie jej 

członków oraz role i pozycje wytwarzające wzajemne oczekiwania i wyma-

gania. W rodzinie istnieją również mniej lub bardziej stabilne modele 

równowagi interpersonalnej i normy sprawiedliwości, kształtujące poprzez 

konkretne doświadczenia emocjonalne i społeczne równowagę wewnętrzną 

i osobowość dziecka. Perspektywa rodzinna jest też jedną z podstawowych 

i najważniejszych w rozumieniu etiologii rozwoju zaburzeń odżywiania. 

Obok czynników indywidualnych, społeczno-kulturowych czy biologicznych 

coraz częściej podkreśla się czynniki rodzinne jako te, które mają bardzo 

duży, czy wręcz decydujący udział powstawaniu zaburzeń odżywiania.  

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie koncepcji rodzinnych 

w kontekście rozwoju jadłowstrętu psychicznego. 

Związki platyny w terapii przeciwnowotworowej  

– mogą pomóc, ale czy nie zaszkodzą? 

Magda Piątek , magdpiat@op.pl; Studenckie Koło Naukowe "Kalcyt", 

Instytut Chemii,  Wydział Matematyczno -Przyrodniczy, Uniwersytet 

Jana Kochanowskiego w Kielcach, www.ujk.edu.pl  

W dzisiejszych czasach choroby nowotworowe są problemem nie tylko 

zdrowotnym, ale także i społecznym. Zanieczyszczone środowisko, 

niezdrowe jedzenie naszpikowane olbrzymimi ilościami ulepszaczy i kons-

erwantów, nieprawidłowy styl życia, czy też stres to tylko kilka z czyn-

ników zwiększających prawdopodobieństwo zachorowalności na raka. 

Powszechność tego zjawiska sprawia, że nie jesteśmy wobec niego 

obojętni, co więcej ludzie zaczynają się obawiać o życie swoje i swoich 

bliskich. W związku z tym, że choroby nowotworowe stały się problemem 

cywilizacyjnym, błyskawicznie rośnie popyt na leki im przeciwdziałające. 

Celem pracy jest przedstawienie stosowanych w terapii przeciw-

nowotworowej związków platyny na przykładzie cisplatyny, która ze 
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względu na wysoką toksyczność względem komórek nowotworowych 

znalazła zastosowanie w chemioterapii, jako lek cytostatyczny. 

Największym problemem jest jednak fakt, że lek ten nie działa selektywnie 

i może atakować także komórki zdrowe. Z tego też względu u pacjentów 

poddawanych chemioterapii związkami koordynacyjnymi platyny obserwuje 

się wiele skutków ubocznych tj. anemia, czy łysienie. Należy jednak 

podkreślić, że naukowcy nie poprzestają na poszukiwaniu i badaniu innych 

związków platyny, które wykazywałyby lepsze działanie lecznicze, 

a mniejsze skutki uboczne. Zatem, stosowane w chemioterapii związki 

platyny pomagają, ale czy jednocześnie za bardzo nie zaszkodzą? Na to 

pytanie postaram się odpowiedzieć w niniejszej pracy. 
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WYSTĄPIENIA USTNE WRAZ Z PREZENTACJĄ 

MULTIMEDIALNĄ 

Adsorpcja jonów złota(III) na modyfikowanym 

materiale SBA-15 

Marzena Cejner , marzena.cejner@wp.pl; Zakład Chemii Analitycznej 

i  Analizy Instrumentalnej,  Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie -

Skłodowsk iej w Lublinie, www.umcs.pl;  

Ryszard Dobrowolski , Zakład Chemii Analitycznej i Analizy 

Instrumentalnej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie -

Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl ; 

Aleksandra Bogusz , Zakład Chemii Środowiskowej,  Wydział Chemii, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,  www.umcs.pl  

Złoto jest pierwiastkiem posiadającym bardzo szeroki zakres zasto-

sowań w przemyśle, chemii, biologii, medycynie oraz działalności ekono-

micznej. Jego niewielką ilość można odnaleźć w glebach, wodach, a czasem 

nawet w atmosferze. Wiąże się to z oznaczaniem śladowych ilości złota 

w próbkach środowiskowych i geologicznych. Często nie jest to łatwym 

zadaniem, ponieważ mała ilość analitu i obecność interferujących 

składników matrycy sprawia, że niezbędnym zabiegiem staje się 

wzbogacenie i separacja złota od pozostałej części próbki. Najczęściej 

wykorzystywaną do tego celu metodą jest ekstrakcja do fazy stałej, która 

charakteryzuje się wysokim współczynnikiem wzbogacenia, niskim 

zużyciem rozpuszczalników organicznych, szybką separacją faz, a także 

zdolnością łączenia się z wieloma technikami detekcji. W SPE ważny jest 

też fakt, że do separacji zastosować możemy szereg różnego rodzaju 

sorbentów, których odpowiedni dobór zapewnia selektywne wzbogacenie. 

W przypadku jonów złota najczęściej stosowanymi sorbentami są materiały 

krzemionkowe, sorbenty polimerowe, materiały biologiczne oraz sorbenty 

bazujące na węglu. 

W pracy przedstawiono procedurę syntezy materiałów typu SBA-15 

modyfikowanych monomerami funkcyjnymi zawierającymi grupy 

rodankowe (-SCN). Wyznaczono optymalne parametry adsorpcji jonów 

złota na otrzymanych materiałach. Oceniono możliwość zastosowania 

uzyskanych materiałów do wzbogacania jonów Au(III) z próbek 

środowiskowych. 
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Aktywność przeciwbakteryjna ekstraktów 

polifenolowych z liści czarnej i czerwonej porzeczki  

Magdalena Efenberger-Szmechtyk, 

magdalena.efenberger@gmail.com; Instytut Technologii Fermentacji 

i  Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i  Nauk o Żywności,  

Politechnika Łódzka, www.p.lodz.pl  

Agnieszka Nowak , agnieszka.nowak@p.lodz.pl; Instytut Technologii 

Fermentacji i Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i Nauk 

o Żywności, Politechnika Łódzka, www.p.lodz.pl  

Agata Czyżowska , agata.czyzowska@p.lodz.pl; Instytut Technologii 

Fermentacji i Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i Nauk 

o Żywności, Politechnika Łódzka, www.p.lod z.pl  

Celem pracy było zbadanie wpływu ekstraktów polifenolowych z liści 

czarnej i czerwonej porzeczki na wzrost wybranych bakterii. 

Metody badań  

Liście czarnej i czerwonej porzeczki zbierano w sierpniu. Ekstrakcję 

polifenoli przeprowadzano z użyciem wody destylowanej oraz roztworów 

etanolu o stężeniach 30% i 60%. Ilość polifenoli ogółem w ekstraktach 

oznaczano metodą Folina-Ciocalteu. Wrażliwość wybranych szczepów 

bakterii (Brochothrix thermosphacta B4, Enterococcus faecalis, Lactobacillus 

rhamnosus 908, Proteus mirabilis ATCC 12453, Enterobacter aerogenes 

PCM 532, Escherichia coli ATCC 10536, Pseudomonas fluorescens PCM 

2123) na uzyskane preparaty polifenolowe określano metodą densyto-

metryczną (OD550). 

Wyniki badań 

Wydajność ekstrakcji polifenoli różniła się zależnie od stosowanego 

rozpuszczalnika. Najwięcej polifenoli zawierały ekstrakty etanolowe (60%) 

a najmniej wodne. Stwierdzono wyższą ilość związków polifenolowych 

w ekstraktach z liści czerwonej porzeczki niż czarnej porzeczki. Wykazano, 

że ekstrakty polifenolowe hamują wzrost badanych szczepów bakterii, przy 

czym bardziej wrażliwe są bakterie gramdodatnie (E. faecalis i L. 

rhamnosus). Ponadto najwyższą aktywność wykazywały ekstrakty wodne. 

Wnioski 

Ekstrakty polifenolowe z liści czarnej i czerwonej porzeczki hamują 

wzrost badanych bakterii zatem mogą być stosowane jako naturalne 

substancje przeciwdrobnoustrojowe. 

  



VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 

Lublin, 12-13 marca 2016 r. 

Wystąpienia ustne wraz z prezentacją multimedialną 
 

243 

Analiza progowa modelu matematycznego  

epidemii zażywania leków 

Paulina Czubaj , paulaczubaj@wp.pl; Koło Naukowe Studentów 

Matematyki Graf, Instytut Matematyki i Fizyki, Wydział Nauk 

Ścisłych, Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach.  

W przygotowanym przeze mnie wystąpieniu zaprezentuję szczególny 

przypadek zastosowania modelowania matematycznego chorób epidemio-

logicznych – model epidemii zażywania leków. Przybliżę analizę progową 

tego modelu, który bezpośrednio prowadzi do przewidywania końcowych 

efektów wybuchu epidemii zażywania danego leku w populacji. Coraz 

częściej obserwujemy w najbliższym otoczeniu przypadki samowolnego 

zażywania leków, bez skonsultowania potrzeby ich przyjmowania 

z lekarzem. Prowadzi to do uzależnienia bądź wywołania innych reakcji 

organizmu. W przypadku wielu leków, po ich zażyciu w komórkach 

powstaje wiązanie chemiczne między komórką a lekiem, co wywołuje 

odpowiedź u zażywającego dany preparat. W takich problemach korzystnym 

jest zastosowanie modelowania matematycznego. Modelowanie to jest 

zastosowaniem matematyki i jej języka do opisania zachowania i przebiegu 

układów, na przykład biologicznych. Model matematyczny opisuje dany 

układ za pomocą zmiennych, które mogą należeć do różnych zbiorów. 

Omawiany przeze mnie model matematyczny epidemii zażywania leków 

może posłużyć do opisu uzależnień od konkretnych substancji 

farmakologicznych, jak również do badania wzrostu alkoholizmu czy 

narkomanii w danej populacji. 

Analiza wybranych aspektów dotyczących oceny 

poziomu hałasu w otoczeniu w warunkach zabudowy 

rozproszonej 

Paweł Albert Jelec , Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie,  Wydział Biologii i Nauk o Środowisku  

W artykule poruszono tematykę analizy poziomu hałasu w warunkach 

zabudowy rozproszonej. Na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w Katedrze 

Inżynierii Środowiska, w Laboratorium Energooszczędności i Mikro-

klimatu Centralnego Laboratorium Nauk Przyrodniczych UKSW prowadzone 

są prace w zakresie analizy niektórych czynników wpływających na 

środowisko, w tym obejmujące problematykę hałasu w otoczeniu. 

W zakresie oceny poziomu hałasu zabudowa rozproszona wykazuje szereg 

specyficznych cech odróżniających ją od zabudowy zwartej obszarów 
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zurbanizowanych. Zaliczyć do nich można między innymi charakter 

zabudowy, przeważnie dość znaczne oddalenie budynków, niejednokrotny 

brak lub rozproszenie przeszkód mogących ograniczać hałas oraz istotny 

wpływ topografii terenu. W pracy przedstawiono specyfikę pomiarów 

i analizę podstawowych źródeł hałasu w obszarach wiejskich i podmiejskich, 

a także uwarunkowania podyktowane obowiązującymi przepisami. 

Przedstawiono przykładowe wyniki badań terenowych w zakresie oceny 

poziomu hałasu w otoczeniu, w tym hałasu drogowego. 

Archeogenetyka, czyli genetyka w służbie archeologii  

Małgorzata Dylewska,  malgorzata.dylewska.up@gmail.com; Katedra 

Biologicznych Podstaw Produkcji  Zwierzęcej, Wydział Biologii 

i  Hodowli Zwierząt,  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 

www.up.lublin.pl/biologia/  

W toku prowadzonych przez wiele lat badań archeologicznych pojawiły 

się pytania, na które tradycyjne metody archeologii nie były w stanie 

odpowiedzieć. Zaistniała więc konieczność współpracy archeologów 

z przedstawicielami nauk przyrodniczych. W ten sposób narodziło się kilka 

nowych subdyscyplin naukowych, w tym archeogenetyka zajmująca się 

badaniem przeszłości człowieka i otaczającego go środowiska za pomocą 

technik genetyki molekularnej. Metody te umożliwiają odczytywanie 

sekwencji kopalnego DNA (aDNA), co stanowi źródło nieosiągalnych 

jeszcze do niedawna informacji, m.in. na temat pokrewieństwa konkretnych 

osobników, czy też chorób i zmian demograficznych dawnych społeczeństw. 

Obok badań ludzkiego aDNA, wiele uwagi poświęca się również analizie 

materiału genetycznego roślin i zwierząt, dzięki czemu możliwa jest 

rekonstrukcja przeszłych ekosystemów, a także określenie wpływu 

człowieka na środowisko. Uzyskiwanie coraz większej ilości tego typu 

danych, a więc odkrywanie coraz to większego ,,fragmentu‟‟ naszej 

przeszłości stanowi niezwykle kuszącą perspektywę dla naukowców, 

dlatego mimo wielu trudności metodycznych, badania kopalnego DNA 

prowadzone są na coraz szerszą skalę. 

Atrakcyjność produktu gastronomicznego w turystyce 

Agata Jaśkowiec,  jaskowiec1994@gmail.com; Studenckie Koło 

Naukowe Food Design, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie,www.up.lublin.pl  

Produkt gastronomiczny coraz częściej staje się odrębną atrakcją 

turystyczną. Sztuka kulinarna jest charakterystycznym elementem dla 

każdego regionu.Turyści wybierają miejsca, gdzie mogą poznać receptury 
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dań kuchni regionalnej, odwiedzić winnice czy też zapoznać się ze sposobem 

produkcji żywność, jej serwowaniem i spożyciem. Konsumenci zwracają 

uwagę na niepowtarzalny smak oraz przyciągającą nazwę, związaną 

z miejscowymi tradycjami. Głównym punktem ich zainteresowania może 

być również udział w pokazach, festiwalach, a także obyczajach i obrzędach 

związanych z regionalną kuchnią. Coraz częściej jako miejsce wypoczynku 

wybieramy gospodarstwo ekoturystyczne, które produkuje własną żywność 

ekologiczną. Atrakcją takich miejsc może stać się wyrabianie masła czy też 

pieczenie chleba. Turystyka kulinarna to także nowe szlaki bazujące na 

produktach z regionu.  

 Celem mojej pracy jest przeprowadzenie badań ankietowych, których 

zadaniem było sprawdzenie czy kuchnia danego obszaru może być 

głównym walorem wpływającym na decyzje wyjazdowe. Wyniki badań 

pokazują, że różnorodność i odmienność składników oraz przepisy 

przekazywane z pokolenia na pokolenie są uznawaną i coraz częściej 

poszukiwaną atrakcją turystyczną. 

Badanie własności transportowych 

półprzewodnikowych urządzeń kwantowych 

za pomocą równania Wignera 

Karolina Borek , k.borek@student.uw.edu.pl  

Głównym celem mojej pracy jest przebadanie własności transportowych 

nanourzadzenia, którego działanie jest oparte na dynamice pojedynczych 

elektronów. Do osiągnięcia tego celu wykorzystałam przestrzenno-pędowe 

sformułowanie mechaniki kwantowej, oparte na funkcji Wignera. 

Rozpatrywanym nanourzadzeniem kwantowym jest dioda rezonansowo-

tunelowa, której strukturę tworzy podwójna bariera potencjału wewnątrz 

której znajduje się studnia kwantowa. Model zastosowany do opisu 

transportu kwantowego elektronów w nanourządzeniu oparty jest na 

zależnym od czasu równaniu Wignera. Istnieje wiele innych sposobów za 

pomocą których można poznać własności transportowe nanourządzeń 

droga symulacji komputerowych, a to dlatego, ze istnieje kilka 

równoważnych sformułowań mechaniki kwantowej. Metoda oparta na 

funkcji Wignera ze względu na to, ze jest określona w przestrzeni fazowej 

daje szerokie możliwosci symulacyjne poprzez dowolny dobór warunków 

brzegowych i początkowych oraz ze względu na to, ze jest to funkcja 

zmiennej rzeczywistej, to jest ona bardziej intuicyjna, niż inne metody. 
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Badanie zależności rozpuszczalnik – ftalocyjanina  

– komórka dla S. cerevisiae i E.coli 

Karolina Jakubczyk ,  kjoncz@gmail.com; Uniwersytet Opolski, 

Wydział Chemii, Zakład Chemii Ogólnej,  www.chemia.uni.opole.pl  

Katarzyna Barchiewicz ,  bmkate@wp.pl; Uniwersytet Opolski,  Wydział 

Chemii, Zakład Chemii Ogólnej, www.chemia.uni.opole.pl  

Gabriela Dyrda , gaba@uni.opole.pl; Uniwersytet Opolski, Wydział 

Chemii, Zakład Chemii Ogólnej, www.chemia.uni.opole.pl  

Hodowla komórek grzybów, bakteryjnych, jak również roślinnych 

i zwierzęcych oparta jest głównie na zapewnieniu dogodnych warunków 

wzrostu i rozwoju. Dobór odpowiedniego podłoża oraz regulacja 

temperatury są najważniejszymi czynnikami decydującymi o kondycji 

komórekw hodowli. W badaniach wpływu ftalocyjanin na komórki E. coli 

oraz S. cerevisiae niezbędna jest optymalizacja warunków hodowli 

a w szczególnościdobórrozpuszczalnika odpowiedniegodla aplikowanych 

ftalocyjanin. Związki te charakteryzują się dużą hydrofobowością, stąd 

teżmuszą być dostarczone do hodowli rozpuszczone w rozpuszczalnikach 

organicznych. Niejednokrotnie same rozpuszczalniki mają cytotoksyczny 

wpływ na komórki,powodując ich dezaktywację.Zaobserwowano, że 

oddziaływanie układu ftalocyjanina-rozpuszczalnik na różne komórki 

zależy od ich rodzaju. Badane ftalocyjaniny: ftalocyjanina cynku (ZnPc), 

cyny (SnPc) oraz iterbu (YbPc2) rozpuszczone w DMF (dimetylo-

formamid), DMSO (dimetylosulfotlenek) lub Tween80 (monooleinian 

polioksyetylenosorbitolu) wykazywały różną toksyczność wobec E. coli 

DH5α oraz S. cerevisiae W303 i F87. Wrażliwość poszczególnych 

mikroorganizmów na działanie ftalocyjanin oraz rozpuszczalników może 

się wiązać z różną organizacją budowy ściany komórkowej, a także 

z możliwością przystosowania się komórek do środowiska, jak w przypadku 

S. cerevisiae – jest to aktywacja pomp efflux. Wobec wspomnianych efektów, 

obecnie poszukuje się bardziej skutecznych sposobów dostarczania 

ftalocyjanin do komórek 

Badanie zawartości nikotyny w papierosach przy 

zastosowaniu micelarnej chromatografii cieczowej 

Konrad Dyk, konrad095@gmail.com, Uniwersytet Marii Curie -

Skłodowskiej,  Katedra Chemii Fizycznej, Zakład Chromatografii 

Planarnej, Pl.  M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin; 
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Katarzyna Stępnik , Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,  Katedra 

Chemii Fizycznej, Zakład Chromatograf ii Planarnej, Pl.  M. Curie-

Skłodowskiej 3,  20-031 Lublin; 

Micelarna chromatografia cieczowa (MLC) jest jedną z odmian chroma-

tografii cieczowej w odwróconym układzie faz RP-LC, w której głównym 

składnikiem faz ruchomych są surfaktanty o stężeniu powyżej krytycznego 

stężenia micelizacji (CMC). Metoda ta jest powszechnie stosowana w różnego 

rodzaju badaniach związków bioaktywnych, ponieważ powstałe micele 

posiadają cechy układów biologicznych. Przyjmuje się, że układy micelarne 

imitują środowisko komórkowe.  

Analizie poddano kilkadziesiąt komercyjnie dostępnych papierosów pod 

kątem zawartości w nich nikotyny. W badanych ekstraktach oznaczono 

stężenie nikotyny w zależności od warunków przeprowadzonej ekstrakcji (czas 

ekstrakcji, rodzaj ekstrahenta). W tym celu zastosowano metodę MLC przy 

użyciu różnych faz stacjonarnych i ruchomych.  

W badaniach wykazano, że metoda chromatografii micelarnej jest 

skutecznym i użytecznym narzędziem oznaczania zawartości substancji 

bioaktywnych w próbkach pochodzenia naturalnego. Z uwagi na zdolność do 

solubilizacji w agregatach micelarnych różnego rodzaju związków, możliwe 

jest bezpośrednie dozowanie próbek biologicznych do układu chromato-

graficznego, z pominięciem procedury związanej z przygotowaniem próbek do 

analizy. 

Biotesty – dobre narzędzie  

do oceny zanieczyszczenia środowiska 

Olga Bemowska-Kałabun, olga.bemowska@biol.uw.edu.pl;  

Pracownia Ekotoksykologii,  Wydział Biologii Uniwersyte tu 

Warszawskiego, ul. Ilji Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa, 

www.biol.uw.edu.pl;  

Małgorzata Wierzbicka , wierzbicka@biol.uw.edu.pl;  

Pracownia Ekotoksykologii,  Wydział Biologii Uniwersytetu 

Warszawskiego, ul. Ilji Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa, 

www.biol.uw.edu.pl.  

Biotesty to jedna z metod bioindykacyjnych. Celem biotestów jest 

wykazanie obecności substancji toksycznych w środowisku i ilościowe 

oszacowanie ich wpływu na organizmy żywe. W ten sposób biotesty 

znajdują praktyczne zastosowanie a w połączeniu z badaniami 

chemicznymi pozwalają uzyskać pełną ocenę stanu środowiska. Biotesty 

spełniają szereg norm (np. ISO, OECD), dzięki czemu stanowią doskonałe 

narzędzie badawcze. Przykładem wykorzystania biotestów są badania 

dotyczące oceny stopnia toksyczności gleb z torów kolejowych. 
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Wykorzystując biotesty oparte na organizmach z różnych poziomów 

troficznych (rośliny, zwierzęta, bakterie) wykazano synergistyczne działanie 

kilku zanieczyszczeń razem, co w efekcie powodowało działanie toksyczne 

na organizmy. Łączny wpływ zanieczyszczeń na organizmy testowe wywołał 

silniejszy efekt toksyczny, niż oddziaływania pojedynczych związków na 

organizmy. Na tej podstawie stwierdzono, iż transport kolejowy może 

stanowić zagrożenie dla środowiska przyrodniczego w większym stopniu niż 

się tego spodziewano. Przykład ten dobrze pokazuje, że przeprowadzenie 

jedynie badań chemicznych jest niewystarczające i nie oddaje w pełni 

możliwych zagrożeń dla środowiska. Nasza Pracownia oferuje możliwość 

współpracy, w ramach której wykonujemy badania ekotoksykologiczne 

wykorzystujące różne biotesty. 

Charakterystyka celulozy  

otrzymanej z wytłoków jabłkowych 

Luiza Wątróbka , l.watrobka@ipan.lublin.pl; Zakład Mikrostruktury 

i  Mechaniki Biomateriałów, Instytut Agrofizyki im. Bohdana 

Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul.  Doświadczalna 4 , 

20-290 Lublin; 

Monika Szymańska -Chargot , m.szymanska@ipan.lublin.pl; Zakład 

Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów, Instytut Agrofizyki im. 

Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul.  Doświadczalna 

4, 20-290 Lublin, 

Artur Zdunek, a.zdunek@ipan.lublin.pl; Zakład Mikros truktury 

i Mechaniki Biomateriałów, Instytut Agrofizyki im. Bohdana 

Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk,ul. Doświadczalna 4 20 -290 

Lublin,  http://www.ipan.lublin.pl  

Celuloza to polisacharyd zbudowany z cząstek D-glukozy połączonych 

wiązaniem β-1,4-glikozydowym tworzący długie liniowe łańcuchy. 

W pojedynczej cząsteczce, mikrowłóknie tego biopolimeru, występują 

systematycznie rozmieszczone fragmenty o strukturze amorficznej 

naprzemiennie z segmentami krystalicznymi. Jest to materiał odnawialny 

oraz biodegradowalny. Cechy te sprawiły, że celuloza znalazła powszechne 

zastosowanie w przemyśle, a metody pozyskiwania jej z różnych źródeł 

w sposób jak najbardziej ekologiczny są cały czas badane. Na przykład, 

idealnym źródłem celulozy mogłyby być odpady z roślin użytkowych, 

w których to ścianach komórkowych znajduje się ten składnik. Celem 

niniejszego opracowania była analiza porównawcza celulozy komercyjnej 

z celulozą wyizolowaną z wytłoczyn jabłkowych. Celuloza otrzymywana 

była z wytłoków jabłkowych poprzez ekstrakcje kwasem i zasadą. 

Natomiast, na podstawie wyników uzyskanych metodami spektroskopii 
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podczerwieni (FT-IR) oraz spektroskopii Ramana określana była struktura 

otrzymanej celulozy. 

Czynniki wpływające na jakość mięsa wieprzowego  

Urszula Ostaszewska , uostaszewska@onet.pl,Studenckie Ko ło 

Naukowe Inżynierii Rolniczej , Wydział Przyrodniczy,Uniwersytet 

Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

Jakość jest to zespół wszystkich cech i właściwości surowca mięsnego 

wpływających na wysokie jego walory sensoryczne, technologiczne, 

użytkowe oraz kulinarne. Mięso wysokiej jakości powinno charaktery-

zować się brakiem niebezpiecznych dla zdrowia konsumentów mikro-

organizmów, substancji chemicznych, zanieczyszczeń fizycznych, być 

wolne od wad jakościowych oraz posiadać wysoką wartość odżywczą. Na 

cykl produkcji mięsa wysokiej jakości mają wpływ zarówno czynniki 

genetyczne, środowiskowe, żywieniowe, ubojowe oraz poubojowe. W mięsie 

zwierząt mogą występować wady takie jak PSE,DFD,ASE. Podczas zała-

dunku, transportu oraz wyładunku zwierząt istnieje największe prawdo-

podobieństwo obniżenia jakości surowca poprzez wystąpienie urazów 

mechanicznych skóry, złamań kończyn oraz krwawych wybroczyn 

w mięsie. Prawidłowy sposób żywienia, transportu, ogłuszania, wykrwawiania 

oraz wychłodzenia ma istotny wpływ na smak mięsa. Wysoką jakość tuszy 

i mięsa jesteśmy w stanie uzyskać jedynie poprzez dbałość o dobrostan 

zwierząt. Końcowa jakość mięsa zależy od wszystkich etapów produkcji. 

Wypoczynek przedubojowy umożliwia zwierzęciu powrót do prawidło-

wego stanu fizjologicznego, co wpływa na ograniczenie występowania 

wady typu PSE. Referat przedstawia czynniki genetyczne, środowiskowe, 

żywieniowe, ubojowe oraz poubojowe wpływające na jakość mięsa 

wieprzowego. 

Dolina rzeczna – hipermarket tematów badawczych 

Dariusz Kozik,  kozik.dariusz@gmail.com;  

Aldona K. Uziębło ,  aldona.uzieblo@us.edu.pl; Katedra Ekologii,  

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski,  

www.wbios.us.edu.pl 

Doliny rzek stanowią prawdziwy poligon badawczy dla naukowców 

różnych dziedzin. Sposób gospodarowania w sąsiedztwie dolin rzek wiąże 

się z poziomem wody w korycie, stąd też rzeki są dobrym obiektem badań 

dla hydrologów. Dość trudne zadanie stoi przed hydrotechnikami, oni 

bowiem ingerując w środowisko przyrodnicze, winni mieć na uwadze 

naturalne warunki panujące w dolinie. Masowe wylesienia doprowadzające 
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do gwałtownych przyborów wód – to zadanie do rozwiązania przez 

leśników, którzy powinni dążyć do odnowienia lasów nadrzecznych. Przy 

niezaburzonym przepływie, w wodzie toczy się bogate życie biologiczne, 

które służy hydrobiologom do oceny jakości wody. Ichtiolodzy zaś 

dokonując monitoringu ryb, zwracają uwagę na zubożenie siedlisk wskutek 

antropopresji. Ornitolodzy dokonując obserwacji ptaków często podzielają 

to zdanie. Specyficzna roślinność wytworzona wzdłuż dolin rzek jest 

doskonałym miejscem dla fitosocjologów, którzy zajmują się przemianami 

szaty roślinnej. Doliny rzek wraz z lasami łęgowymi są siedliskami 

zagrożonymi i cennymi, wartymi objęcia ochroną w formie obszarów 

Natura 2000. Pełnią one funkcje korytarzy ekologicznych, które 

umożliwiają migrację gatunków roślin, zwierząt i grzybów, co w dobie 

inwazji biologicznych może stanowić zagrożenie dla rodzimej flory – z tym 

zadaniem zmagają się ekolodzy roślin. Wyniki badań naukowców z różnych 

dziedzin nauki są podstawą do wyznaczenia racjonalnych działań ochronnych 

przez specjalistę z zakresu ochrony środowiska. 

Ekstrakcja sekwencyjna jako metoda oceny wpływu 

odpadów przemysłowych na środowisko 

Elżbieta Sitarz-Palczak, epalczak@prz.edu.pl, Zakład Chemii 

Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika 

Rzeszowska; 

Jan Kalembkiewicz , kalembic@prz.edu.pl, Zakład Chemii 

Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika 

Rzeszowska; 

Dagmara Galas,  dgalas@stud.prz.edu.pl, Zakład Chemii 

Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika 

Rzeszowska; 

Patrycja Pecka ,  patrycja.pecka@gmail.com, Wydział Chemiczny, 

Politechnika Rzeszowska  

Przemysł co roku generuje znaczące ilości odpadów, w tym szczególnie 

niebezpiecznych dla środowiska naturalnego odpadów związanych 

z technologiami obróbki metali. Analiza właściwości fizykochemicznych 

i składu chemicznego odpadów przemysłowych stanowi istotny aspekt 

monitoringu antropogenicznych zanieczyszczeń ekosystemów. Całkowita 

zawartość metali odzwierciedla jedynie stopień zanieczyszczenia 

określonego elementu środowiska i nie powinna być wykorzystywana jako 

wskaźnik zagrożenia biotycznej części ekosystemu. Miarodajna ocena 

zagrożenia środowiska wymaga określenia udziału poszczególnych form 

i frakcji składających się na całkowitą zawartość danego metalu. 

Do oznaczenia frakcji biodostępnej oraz oceny zdolności migracyjnych 
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metali związanych z fazą stałą wykorzystuje się ekstrakcje pojedyncze, 

natomiast dla uzyskania informacji pozwalającej na poznanie form 

występowania metali, ich pochodzenia, sposobu związania ze składnikami 

matrycy i mobilności prowadzi się ekstrakcje wieloetapowe.  

Wykonano ekstrakcję sekwencyjną odpadu przemysłowego pochodzącego 

z Fabryki Śrub w Łańcucie zgodnie z procedurą BCR. Badano zwartości 

wybranych metali we frakcji jonowymiennej i rozpuszczalnej w kwasach, 

redukowalnej, utlenianej oraz rezydualnej. Wyniki analiz frakcji 

chemicznych metali porównano z zawartościami całkowitymi metali w 

badanym odpadzie uzyskanymi na drodze jednoetapowej mineralizacji. 

Oznaczenia zawartości metali wykonano metodą atomowej spektrometrii 

absorpcyjnej z atomizacją w płomieni. 

Enoturystyka jako jedna z form współczesnej 

turystyki kulturowej – stan obecny i perspektywy 

Kamila Płazińska , kamila.plazinska@gmail.com; Uniwersytet 

Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,  Wydział 

Geograf iczno-Biologiczny, Instytut Geografii, www.up.krakow.pl  

Enoturystyka to silnie rozwijająca się forma współczesnej turystyki 

kulturowej. W Polsce zyskuje ona dopiero na znaczeniu, natomiast 

w krajach z długimi tradycjami winiarskimi, generuje duży udział zysków 

w ogóle dochodów z turystyki. Najwięcej wizyt stricte enoturystycznych 

odnotowano we Francji na poziomie 10 mln, natomiast najwyższe dochody 

z turystyki winiarskiej uzyskały Stany Zjednoczone na poziomie 2,7 mld 

dolarów. Z punktu widzenia historycznego początki tradycji związanej 

z wytwarzaniem wina sięgają VI w p.n.e., co później rozszerzyło się na 

inne tereny, tworząc przy tym nowy obszar tematyki turystycznej. 

W Polsce o produkcji wina i okazałych winnicach są wzmianki z czasów 

średniowiecza ale intensywny, współczesny rozwój enoturystyki rozpoczął 

się na przełomie XX i XXI w. Celem pracy jest ukazanie różnic w ilości 

turystów i dochodów generowanych w związku z tym. Ważne wydaje się 

również przybliżenie enoturystyki w Polsce, najważniejszych regionów 

związanych z uprawą winorośli oraz zapoznanie z ofertą jaka czeka na 

turystów. Do niniejszej pracy posłużono się analizą literatury z tego 

zakresu ale i również dokonano bezpośrednich obserwacji i wywiadów 

w wybranych winnicach w kraju. W związku z zwiększeniem 

zainteresowania tą formą turystyki, zasadne wydaje się dokonanie 

wnikliwej analizy traktującej o stanie obecnym i perspektywach jakie są 

związane z enoturystyką. 
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Fermentacja metanowa wywaru gorzelnianego 

Sebastian Borowski , sebastian.borowski@p.lodz.pl; Instytut 

Technologii Fermentacji i Mikrobiologi i, Wydział Biotechnologii 

i  Nauk o Żywności,  Politechnika Łódzka, www .binoz.p.lodz.pl;  

Weronika Cieciura , weronikacieciura@wp.pl; Instytut Technologii 

Fermentacji i Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i Nauk 

o Żywności, Politechnika Łódzka, www.binoz.p.lodz.pl  

Wiele zakładów przemysłowych wytwarza substancje organiczne, które 

są zbędne dla zakładu a stanowią biomasę. Obowiązek zagospodaro-

wywania produktów ubocznych i unieszkodliwiania odpadów wymusza na 

ich wytwórcach poszukiwanie nowych rozwiązań, pozwalających na 

skuteczną degradację bądź ponowne wykorzystanie tych surowców. Jeżeli 

są one pochodzenia naturalnego możliwe jest zastosowanie metod 

biotechnologicznych do ich przetwarzania. Ten sposób przekształcania 

substancji organicznych pozwala na uzyskanie energii i innych pożądanych 

produktów. Celem przeprowadzonych badań było określenie uzysku 

biogazu z wywaru gorzelnianego w wyniku fermentacji metanowej 

w warunkach mezofilnych (35±1oC). Do przeprowadzenia badań wyko-

rzystano następujące materiały: wywar gorzelniany z wysłodków buraczanych 

pochodzących z cukrowni w Dobrzelinie otrzymany w wyniku produkcji 

bioetanolu, inokulum stanowiące przefermentowane osady z Grupowej 

Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. W wyniku półciągłej fermentacji 

beztlenowej wywaru otrzymano biogaz w ilości 238 cm3/kg s.m.o. 

o niskiej zawartości metanu wynoszącej 44,2%. W przefermentowanym 

wywarze odnotowano wysokie stężenie lotnych kwasów tłuszczowych 

(11 500 mg/dm3), które spowodowało inhibicję metanogenezy. W celu 

poprawienia efektywności procesu, należałoby przeprowadzić kofermentację 

wywaru z odpadami o większej zawartości związków azotu. 

Fotoutlenianie siarki w obecności wybranych 

diftalocyjanin lantanowców 

Maja Zakrzyk , maja87z@gmail.com; Zakład Chemii Ogólnej, Wydział 

Chemii, Uniwersytet Opolski  

Karina Kocot , karina.kocot@vp.pl; Zakład Chemii Ogólnej, Wydział 

Chemii, Uniwersytet Opolski  

Rudolf Słota, rslota@uni.opole.pl; Zakład Chemii Ogólnej, Wydział 

Chemii, Uniwersytet Opolski  

Zagadnienie odsiarczania jest problemem zarówno w przemyśle jak 

i w ochronie środowiska naturalnego, gdyż związki siarki stanowią zagrożenie 
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dla organizmów żywych. Podjęto więc badania nad możliwością 

wykorzystania fotoaktywnych kompleksów ftalocyjaniny jako potencjalnych 

aktywatorów w procesie utleniania związków siarki. Ftalocyjanina jest 

syntetycznym analogiem strukturalnym porfiryny. Jej charakterystyczny 

makropierścień zawiera bardzo stabilny, aromatyczny układ chromoforowy, 

dzięki któremu kompleksy ftalocyjaniny silnie absorbują promieniowanie 

z zakresu UV-Vis. Szczególnie interesujące właściwości opto-elektroniczne, 

fotochemiczne i katalityczne wykazują sandwiczowe kompleksy z lanta-

nowcami, LnPc2 (Ln = jon 3+ lantanowca, Pc = C32H16N8, ligand 

ftalocyjaninowy). Zbadano proces fotoutleniania siarki nieorganicznej 

w obecności NdPc2 oraz YbPc2 w roztworze DMF. Stwierdzono, że kompleks 

NdPc2 w obecności siarki przechodzi w niestabilną odmianę "mono", która 

stosunkowo szybko ulega fotodegradacji. Z kolei proces fotoutleniania siarki 

z udziałem YbPc2 zachodzi wg innego mechanizmu i kompleks ten jest 

bardziej odporny na oddziaływanie promieni UV oraz środowiska reakcji. 

Przebieg badanych reakcji oraz ich kinetyka zależną od stężenia siarki 

w roztworze oraz od intensywności promieniowania UV. 

Geny oporności na antybiotyki i metale ciężkie 

u Enterococcus ssp. 

Magdalena Kręcidło , mkoszal@o2.pl;, Samodzielna Katedra 

Biotechnologii i Biologii Molekularnej; Wydział Przyrodniczo -

Techniczny; Uniwersyte t Opolski; www.uni.opole.pl;  

Teresa Krzyśko-Łupicka, teresak@uni.opole.pl; Samodzielna Katedra 

Biotechnologii i Biologii Molekularnej; Wydział Przyrodniczo -

Techniczny; Uniwersytet Opolski; www.uni.opole.pl;  

Rodzaj Enterococcus jest z jedną z najbardziej znanych grupy bakterii 

należącej do mikrobioty człowieka i zwierząt. Niektóre gatunki należą 

do bakterii komensalnych naturalnie występujących u ludzi np. E. faecalis 

czy E. faecium. Istnieją też gatunki chorobotwórcze, które stanowią 

zagrożenie w medycynie, służbie zdrowia czy przemyśle. Bakterie należące 

do rodzaju Enterococcus najczęściej powodują zakażenia dróg moczowych, 

ogólną bakteriemię, bakteryjne zakażenie wsierdzia, zapalenie uchyłków 

i zapalenie opon mózgowych. Ze względu na powszechne występowanie 

w różnych środowiskach bakterie z tego rodzaju bardzo łatwo przenoszą 

między sobą geny oporności na antybiotyki oraz geny oporności na metale 

ciężkie. Celem pracy było syntetyczne opracowanie dotychczasowych 

informacji na temat genów oporności krzyżowej występujących u rodzaju 

Enterococcus. O oporności krzyżowej mówimy, jeżeli dane szczepy są 

oporne zarówno na działanie szerokiego spektrum antybiotyków jak i na 

metale ciężkie takie jak Zn, Cu, Cd. Większość genów oporności 
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na antybiotyki i metale ciężkie znajduje się na tych samych mobilnych 

elementach genetycznych (Mobile Genetic Elements- MGEs) takich jak 

plazmidy, transpozony i integrony. U E. faecalis izolowanych od zwierząt 

istnieje powiązanie genetyczne pomiędzy występowaniem genu oporności 

na Cu (TCRb) oraz genów oporności na antybiotyki, w tym antybiotyki 

glikopeptydowe i makrolity (erm, vanA). 

Geny warunkujące produkcję mykotoksyn u grzybów 

strzępkowych obecnych w magazynach zbożowych 

Łukasz Kręcidło , mag18-89@o2.pl; Samodzielna Katedra  

Biotechnologii i Biologii Molekularnej; Wydział Przyrodniczo -

Techniczny; Uniwersyte t Opolski, www.uni.opole.pl;  

Teresa Krzyśko-Łupicka, teresak@uni.opole.pl; Samodzielna Katedra 

Biotechnologii i Biologii Molekularnej; Wydział Przyrodniczo -

Techniczny; Uniwersytet Opolski, www.uni.opole.pl  

Mykotoksyny stanowią jeden z największych problemów przemysłu 

rolno-spożywczego. Związki te oprócz działania toksycznego, wykazują 

właściwości kancerogenne, mutagenne, teratogenne oraz estrogenie. 

Zidentyfikowano już około 400 różnych mykotoksyn. Najczęściej 

produkowane są przez grzyby strzępkowe należące do rodzajów 

Aspergillus, Penicillium, Fusarium. Największym, wyzwaniem przy 

wykrywaniu tych związków stanowią tzw. zamaskowane mykotoksyny 

posiadające wiązanie glikozydowe, które powoduje, iż nie można wykryć 

ich obecności w paszach oraz produktach roślinnych. Celem pracy jest 

przedstawienie dotychczasowej wiedzy na temat genów warunkujących 

produkcję i wydzielanie mykotoksyn u grzybów magazynowych, a także 

przedstawienie sposobów identyfikacji grzybów potencjalnie toksyno-

twórczych. Analiza molekularna jest jedną z najczęściej wykorzysty-

wanych do stwierdzenia toksynotwórczości danego szczepu metod. Dzięki 

poznaniu roli poszczególnych genów w produkcji mykotoksyn można 

spróbować odtworzyć szlaki metaboliczne, w których substancje te są 

wytwarzane. Produkcja aflatoksyny B1, jednej z najniebezpieczniejszych 

dla człowieka mykotoksyn, zachodzi w szlaku enzymatycznym liczącym 

około 23 reakcje biochemiczne. Cząsteczki biorące udział w produkcji tej 

mykotoksyny kodowane są przez ok. 25 genów. Obecnie najczęściej taki 

sposób oznaczenia potencjalnie groźnych szczepów prowadzi się dla 

grzybów z rodzaju Fusarium, u których poszukuje się np. genów z grupy 

Tri kodujących trichoteceny. 
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Gleby leśne jako wielki pochłaniacz metanu  

Ewa Wnuk , ewkalbn@gmail.com; Zakład Biogeochemii Środowiska 

Przyrodniczego, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk 

im.Bohdana Dobrzańskiego w Lublinie; www.ipan.lublin.pl ; 

Anna Walkiewicz,  a.walkiewicz@ipan.lublin.pl; Zakład Biogeochemii 

Środowiska Przyrodniczego, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii 

Nauk im.Bohdana Dobrzańskiego w Lublinie; www.ipan.lublin.pl  

Metan (CH4) jest gazem szklarniowym , o potencjale cieplarnianym 

(GWP100) 28 razy większym w porównaniu do dwutlenku węgla (CO2). 

Biorąc pod uwagę rolę gleby w obiegu metanu, spełnia ona dwie różne 

funkcje. Warunki beztlenowe w glebie sprzyjają emisji metanu 

do atmosfery (metanogeneza). Natomiast w warunkach tlenowych w glebie 

zachodzi proces metanotrofii, gdzie utleniany jest CH4. Bakterie 

metanotroficzne wykorzystują ten gaz jako źródło energii i węgla. 

Użytkowanie terenu wpływa na zdolność gleb do utleniania CH4. Wśród 

wszystkich ekosystemów lądowych największą biologiczną aktywnością 

metanotroficzną charakteryzują się gleby leśne. Głównym czynnikiem 

wyróżniającym ten ekosystem jest przede wszystkim ograniczone 

nawożenie azotowe , które często hamuje proces metanotrofii. Znaczenie 

ma ponadto również typ gleby i gatunek drzew rosnących na danym 

terenie. Lasy liściaste wykazują większą zdolność do utleniania CH4 niż 

iglaste. Wynika to z obecności monoterpenów, których zwiększona 

obecność w lasach iglastych powoduje hamowanie rozwoju i aktywności 

bakterii metanotroficznych. W związku z ogromną rolą gleb leśnych 

w regulacji stężenia metanu w atmosferze, konieczne jest dążenie do jak 

najmniejszej ingerencji człowieka w gospodarowanie tymi terenami.  

Projekt został częściowo sfinansowany ze środków Narodowego 

Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-

2013/11/N/NZ9/04725. 

Haloizyt – minerał o niezwykłych właściwościach 

Patryk Kosowski , patrykkosowski@interia.pl; Wydział Biologiczno-

Rolniczy,  Uniwersytet Rzeszowski,  www.ur.edu.pl  

Haloizyt należy do minerałów ilastych, który pod względem chemicznym 

należy do uwodnionych krzemianów i glinokrzemianów. Wszelkie minerały 

ilaste zawierają w swoim składzie: krzemionkę (SiO2), glinkę (Al2O3), wodę 

oraz potas, żelazo i magnez. Glinokrzemiany mają budowę warstwową 

i wytwarzają się w naturalnych warunkach, na skutek wietrzenia skał różnego 

typu, takich jak skał magmowych czy szkliw wulkanicznych. 
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Hydrohaloizyt o wzorze Al4[(OH)8[Si4O10]*4H2O składa się 

z kaolinitowych warstw, bezładnie ułożonych oraz monomolekularnej 

warstwy wody. W procesie dehydratacji otrzymuje się haloizyt. 

Powstawanie obu tych minerałów odbywa się w środowisku kwaśnym, 

przy obecności jonów siarczanowych, które są wytwarzane na skutek 

wietrzenia pirytu. Minerały te mogą być zanieczyszczone tlenkami żelaza, 

a także m.in.: Na, Ca, K, Cr. 

Haloizyt ze względu na zdolności do wymiany jonowej oraz dużej 

powierzchni właściwej jest stosowany w procesie oczyszczania ścieków. 

Także jako sorbent, może być wykorzystywany do usuwania amoniaku 

z powietrza w fermach i budynkach inwentarskich o intensywnej produkcji 

zwierzęcej. Innym użyciem tego minerału jest stosowanie go jako 

wypełniacz do produkcji farb i lakierów. Natomiast po aktywacji kwasowej 

minerał ten wykorzystano jako katalizator reakcji krakingu w przemyśle 

petrochemicznym. Haloizyt w postaci nanorurek zapikowano jako nośnik 

leków o przedłużonym działaniu, co jest perspektywicznym rozwiązaniem 

w produktach farmaceutycznych. 

Nadal są prowadzone badania nad właściwościami i wykorzystaniem 

haloizytu w różnych dziedzinach nauki i techniki. 

Identyfikacja filtrów UV w wodach podczyszczonych 

oraz wodach basenowych 

Waldemar Studziński , Waldemar.Studzinski@utp.edu.pl; Zakład 

Analityki Żywności i Ochrony Środowiska, Wydział Technologii 

i  Inżyn ierii Chemicznej,  Uniwersyte t Technologiczno-Przyrodniczy 

w Bydgoszczy 

Wzrost produkcji i zużycia chemicznych filtrów UV, które są pow-

szechnie stosowane w kremach do opalania, kosmetykach oraz w innych 

produktach ochronny osobistej przekłada się na przenikanie oraz obecność 

związków promieniochronnych w wodach środowiskowych Z uwagi na 

fakt, że są coraz powszechniej identyfikowane w środowisku wodnym oraz 

to, że mogą wywoływać niekorzystny wpływ na ekosystem uznane zostały 

za nowe zanieczyszczenia "emerging contaminants” (ECs). Związki te 

zostały oznaczone m.in. w wodach basenowych, ściekach, osadach ścieko-

wych, jeziorach, rzekach, wodach pitnych, a także rybach. Wykazano obecność 

w środowisku takich filtrów jak: metoksycynamonian 2-etyloheksenu 

(OMC), 2-hydroksy-4-metoksybenzofenon, (BP-3), kwas 2-hydroksy-4-

metoksybenzofenono-5-sulfonowy (BP-4), oktokrylen (OC), 4-metylo-

benzylideno kamfora (4- MBC). Obecnie obserwuje się się trend działań 

prowadzących do poprawy jakości wody poprzez udoskonalanie metod 

oczyszczania ścieków. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że większość 
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chemicznych filtrów słabo ulega biodegradacji i charakteryzuje się duża 

lipofilowością. Omawiana grupa związków nie jest objęta system 

monitoringu, a wzrastająca wiedza o zagrożeniach jakie niosą za sobą te 

zanieczyszczenia powoduje, że istnieje potrzeba monitoringu filtrów UV 

w środowisku. Dlatego celem pracy była identyfikacja filtrów UV 

w wodach podczyszczonych oraz wodach basenowych 

Identyfikacja genetyczna gatunku Septoria tritici 

z materiału roślinnego 

Marcelina Olszak , olszak.marcelina@gmail.com; Katedra 

Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności,  

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie 

W Polsce głównym kierunkiem produkcji rolniczej jest uprawa zbóż. 

Wynika to przede wszystkim ze sprzyjających warunków klimatyczno-

glebowych, stosunkowo niskiej pracochłonności oraz prostej technologii 

produkcji. W krajowej produkcji zbóż dominującym gatunkiem jest 

pszenica. Sytuacja na rynku zbóż ma znaczny wpływ na gospodarkę 

żywnościową kraju. Sektor zbożowy dostarcza bowiem podstawowego 

surowca wykorzystywanego przy produkcji pasz dla zwierząt. Plonowanie 

zbóż jest w dużej mierze ograniczane przez choroby grzybowe. Szcze-

gólnie dotyczy to pszenicy ozimej, która w ciągu całego okresu weget-

acyjnego jest atakowana przez wiele gatunków patogenów. Ważną jednostką 

chorobową w uprawie pszenicy jest septorioza paskowana liści pszenicy 

wywoływana przez gatunek Septoria tritici. Straty w plonie pszenicy 

wynosić mogą od 5 do 30% w zależności od warunków środowiskowych 

i stopnia rozwoju choroby.  

Badanie polegało na identyfikacji genetycznej gatunku Seprotia tritici 

w próbkach pszenicy ozimej. Materiał roślinny pochodził z różnych 

regionów Polski i został zebrany w 2014 roku. Analiza laboratoryjna polegała 

na izolacji materiału genetycznego z próbki, a następnie powieleniu 

fragmentów kwasów nukleinowych metodą PCR. Wynik amplifikacji 

sprawdzano za pomocą elektroforezy agarozowej. Badania wykazały, że 

zainfekowane rośliny stanowiły 24,5% wszystkich zbadanych próbek. 

  



VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 

Lublin, 12-13 marca 2016 r. 

Wystąpienia ustne wraz z prezentacją multimedialną 
 

258 

Identyfikacja grzybów z rodzaju Fusarium 

metodą PCR 

Izabela Podgórska , izapodg@gmail.com; Katedra Biotechnologii, 

Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności,  Wydział Nauk 

o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,  

http://www.up.lublin.pl 

Grzyby należące do rodzaju Fusarium są czynnikami wywołującymi 

poważne choroby roślin, głównie zbóż. Istotnym problemem, jaki stwarza 

obecność tych patogenów w uprawach rolniczych i uzyskiwanych z nich 

produktach jest zdolność do tworzenia mikotoksyn z grupy trichotecenów: 

deoksyniwalenolu (DON) i niwalenolu (NIV). Toksyny te zostały uznane 

za najniebezpieczniejsze dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt gospo-

darskich. Tradycyjna identyfikacja poszczególnych gatunków grzybów 

z rodzaju Fusarium jest utrudniona ze względu na dużą zmienność cech 

morfologicznych. W związku z powyższym ogromne znaczenie zyskały 

metody molekularne oparte na reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). 

Badanie zostało przeprowadzone w celu identyfikacji grzybów 

z Fusarium culmorum, F. graminearum, F. poae oraz F. sporotrichioides 

wyizolowanych z podstaw pszenicy ozimej, wykorzystując metodę PCR. 

94 próby roślin pszenicy pobrano jesienią 2014 roku i pochodziły one 

z województw: lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomor-

skiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielko-

polskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Spośród wszystkich 

pobranych prób w 26,6 % stwierdzono obecność grzybów z rodzaju 

Fusarium. Największe porażenie patogenami zaobserwowano w woje-

wództwie zachodniopomorskim i pomorskim. 

Identyfikacja nowego, nieznanego dotychczas szczepu 

Babesia canis 

Paweł Łyp, pawel.lyp86@gmail.com; Katedra Epizootiologii i Klinika 

Chorób Zakaźnych Wydziału  Medycyny Weterynaryjnej UP, 

ul Głęboka 30, 20-612 Lublin,  http://www.up.lublin.pl/  

Łukasz Adaszek , ukaszek0@wp.pl; Katedra Epizootiologii i Klinika 

Chorób Zakaźnych Wydziału  Medycyny Weterynaryjnej UP, 

ul Głęboka 30, 20-612 Lublin,  http://www.up.lublin.pl/  

Babeszjoza (piroplazmoza) jest ciężką chorobą psów, przebiegającą 

z objawami anemii hemolitycznej. Wywoływana jest przez pierwotniaki 

z rodziny Babesidae, głównie przez Babesia canis oraz Babesia gibsoni. 

Zachorowania pojawiają się wiosną oraz jesienią i związane są z sezonową 
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aktywnością kleszczy – wektorów pierwotniaków Babesia sp. Do zarażenia 

psów dochodzi w trakcie pobierania krwi przez kleszcze. Wtedy do 

organizmu psa zostają wprowadzone sporozoity, które przekształcają się 

w trofozoidy i ulegają podziałom w obrębie erytrocytów na dwa 

gruszkowate merozoity. Z czasem doprowadzają do ich destrukcji, co 

klinicznie objawia się anemią. Choroba przebiega w postaci nadostrej, 

ostrej i subklinicznej. 

W badaniach własnych, wykorzystano metodę PCR do scharakte-

ryzowania pierwotniaków B. canis od naturalnie zarażonych psów 

z subkliniczną babesziozą. 

Do badań pobierano próbki krwi żylnej, izolowano z nich genomowe 

DNA i amplifikowano fragment 18S rRNA. Uzyskane produkty poddano 

sekwencjonowaniu, co pozwoliło na zidentyfikowanie nowego szczepu 

B.canis, różniącego się od znanych wcześniej szczepów (18S rRNA-A 

i 18S rRNA-B) substytucją nukleotydową w pozycjach 150 i 151 badanego 

genu. Wyniki wskazują na pojawienie się na terytorium Polski nowego, 

nieznanego dotychczas genotypu Babesia canis, odpowiedzialnego 

za inwazje subkliniczne. 

Jak rozwiązać problem niedoboru selenu  

w diecie Polaków? 

Mateusz Kałabun , mkalabun@gmail.com, Kolegium MISMaP, 

Uniwersytet Warszawski,  www.mismap.uw.edu.pl/;  

Ewa Bulska,  ebulska@chem.uw.edu.pl, Centrum Nauk Biologiczno -

Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski,  

www.cent3.uw.edu.pl/;  

Małgorzata Wierzbicka , wierzbicka@biol.uw.edu.pl,  Pracownia 

Ekotoksykologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski,  

www.biol.uw.edu.pl  

Selen jest pierwiastkiem o dużym znaczeniu dla zdrowia człowieka. 

W odpowiedniej dawce chroni przed nowotworami i opóźnia procesy 

starzenia. Polacy przyjmują w diecie zbyt mało selenu, co wynika 

z niskiego stężenia tego pierwiastka w glebie. Istnieją różne koncepcje, jak 

zwiększyć ilość selenu w diecie Polaków. Jedną z nich jest dostarczanie go 

przez suplementy diety, które jednak często zawierają selen w formie 

o niskiej przyswajalności. Inną możliwością jest wzbogacanie w związki 

selenu roślin uprawnych poprzez nawożenie gleb, co prowadzi 

do wzbogacenia naszej diety w ten pierwiastek. Rośliny wykazują zdolność 

do pobierania nieorganicznych form selenu i metabolizowania ich do 

związków organicznych – o udowodnionym korzystnym wpływie na 

zdrowie. Selen może być między innymi wbudowywany w aminokwasy 
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zastępując w nich siarkę. Spożywanie roślin bogatych w organiczne formy 

selenu może stanowić jego dobre źródło w naszej diecie. W naszym 

ośrodku badawczym prowadzone są badania mające na celu określenie, 

jaka dawka oraz forma selenu nieorganicznego powinna zostać podana 

roślinom, aby jak najbardziej zminimalizować deficyt selenu w diecie 

Polaków i problemy zdrowotne z nim związane. Wiąże się to z opraco-

waniem najbardziej korzystnej formy nawożenia gleb selenem. Problem ten 

wymaga współpracy specjalistów z różnych dziedzin. Jesteśmy gotowi 

podjąć współpracę w tym zakresie. 

Kwas oleanolowy i ursolowy – występowanie, 

aktywność biologiczna oraz woltamperometryczna 

procedura ich oznaczania w ekstraktach roślinnych 

Katarzyna Domańska , domanska.k91@gmail.com; 

Katarzyna Tyszczuk-Rotko, ktyszczuk@poczta.umcs.lublin.pl;  

Ilona Sadok, iwsadok@gmail.com, Uniwersytet Marii Curie -

Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Chemii Analitycznej 

i  Analizy Instrumentalnej,  www.umcs.pl  

Kwas oleanolowy (OA) i ursolowy (UA) są to związki organiczne 

należące do grupy triterpenów pentacyklicznych. Związki te są szeroko 

rozpowszechnione w świecie roślin. Występują w korze, korku, skórce, 

żywicy i woskowatym nalocie liści i kwiatów.  

Istotną cechą kwasu oleanolowego i ursolowego jest ich aktywność 

biologiczna. Związki te wykazują szereg właściwości: przeciwbólowe, 

przeciwnowotworowe, antyoksydacyjne, cytoochronne, a nawet przeciwko 

wirusowi HIV. Z tego powodu mogą znaleźć zastosowanie w produkcji 

leków. Ważnym jest opracowanie metody oznaczania tych związków 

w ekstraktach roślinnych. Po raz pierwszy w 2013 roku opracowano 

procedurę oznaczania kwasu betulinowego w ekstrakcie z kory brzozy po 

rozdziale chromatograficznym. 

Praca przestawia nową, szybką, prostą i czułą woltamperometryczną 

procedurę oznaczania kwasu oleanolowego i ursolowego w ekstraktach 

roślinnych po uprzednim rozdziale chromatograficznym tych związków. 

W tych celu zastosowano metodę woltamperometrii fali prostokątnej 

(SWV) i elektrodę z węgla szklistego jako elektrodę pracującą. Otrzymany 

zakres liniowy krzywych kalibracyjnych zarówno kwasu oleanolowego, jak 

i ursolowego wynosi od 0,02 ng L-1 do 0,3 ng L-1. Granica wykrywalności 

OA wynosi 0,0082 ng L-1, a dla UA 0,0075 ng L-1. Opracowaną procedurę 

z powodzeniem zastosowano do oznaczenia obu triterpenów w ekstrakcie 

z kwiatu bzu czarnego oraz kwasu oleanolowego w ekstrakcie z jemioły. 
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Kwasica żwacza u krów 

Michał Marciniuk ,  Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny 

w Siedlcach. Wydział Przyrodniczy  

Kwasica żwacza jest procesem chorobowym polegającym na znaczącym 

obniżeniu pH żwacza powodującym destabilizację jego pracy. Szczególnie 

niebezpieczne jest zakwaszenie żwacza tj. obniżenie pH poniżej 6,0, gdyż 

wstrzymana jest wtedy aktywność bakterii celulolitycznych oraz zmniejszona 

strawność pasz objętościowych. 

Poniżej pH 4,7 rozwijają się bakterie kwasu mlekowego, produkujące 

coraz większe ilości kwasu mlekowego, którego nadmiar prowadzi 

do unieruchomienia motoryki żwacza, wyginięcia mikroflory i zaprzestania 

procesów fermentacyjnych. 

W przypadku podejrzenia kwasicy powinno się położyć szczególny nacisk 

na: strukturę paszy, sprawdzić czy krowy pobierają pasze selektywnie (co 

jedzą a czego nie). Kwasicę żwacza możemy rozpoznać poprzez : utratę 

apetytu, spadek poziomu tłuszczu w mleku (poniżej 3,5%), występowanie 

luźnego kału wraz z cząsteczkami paszy. Efektem produkcyjnym wystąpienia 

kwasicy żwacza jest : spadek produkcji mleka, pogorszenie wskaźników 

rozrodu, wzrost komórek somatycznych w mleku. Najważniejsza jest profi-

laktyka pozwalająca na uniknięcie kwasicy polegająca na: odpowiednim 

bilansowaniu dawek pokarmowych, unikaniu gwałtownych zmian paszy, 

unikaniu podawania pasz nadmiernie rozdrobnionych, podawanie środków 

buforujących pH żwacza (kwaśny węglan sodowy). 

Medyczna marihuana 

Małgorzata Szabla , mszabla92@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

przy Zakładzie Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie,  www.umlub.pl;  

Ewa Kędzierska , ewa.kedzierska@umlub.pl, Zakład Farmakologii 

z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki 

Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl  

Marihuana jest rośliną wykorzystywaną na całym świecie w zwalczaniu 

przeróżnych dolegliwości od ponad 10 000 lat. Ze względu na to, 

iż wywołuje uzależnienie, była nierzadko kojarzona z problemem 

narkomani, dlatego też jej użytkowanie zostało zakazane. Obecnie w wielu 

krajach nastąpił renesans dotyczący jej stosowania, związany z doce-

nieniem jej właściwości terapeutycznych i prozdrowotnych. Odpowiadają 

za to przede wszystkim kannabinoidy, które stanowią główne składniki 

czynne konopi. Punktem ich uchwytu są receptory kannabinoidowe CB1 

znajdujące się w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym oraz 
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receptory CB2 obecne w układzie immunologicznym. Coraz częściej 

wykonywane są badania nad środkami działającymi agonistycznie, bądź 

antagonistycznie na owe receptory. Wyniki przeprowadzonych doświad-

czeń ukierunkowują nas na możliwość wykorzystania tej rośliny w terapii 

nowotworów, AIDS, a także w leczeniu stwardnienia rozsianego, choroby 

Parkinsona, czy też choroby Alzheimera. Ponadto najnowsze dane 

literaturowe donoszą, iż leki zawierające składniki czynne konopi mogą 

być przydatne w leczeniu astmy, jaskry, miażdżycy, a także cukrzycy. 

Współcześnie używaniu marihuany oraz jej pochodnych towarzyszą liczne 

kontrowersje. Dlatego, priorytetem podczas urzeczywistniania zastoso-

wania tej rośliny we współczesnej medycynie jest uwzględnienie jej 

skuteczności terapeutycznych, bezpieczeństwa, przeciwwskazań oraz 

działań niepożądanych. 

Metylacja DNA 

Paulina Dudko ,  dudko.paulina@gmail.com; Katedra Hodowli Małych 

Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego, Wydział Biologii i  Hodowli 

Zwierząt,  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl  

Ekspresja genów nie jest warunkowana jedynie przez kod genetyczny 

zapisany w DNA, ale także przez epigenom, który odpowiada za regulację 

genomu i w odróżnieniu od niego jest zmienny, a także zależy od rodzaju 

komórki i jej wieku. W jego skład wchodzą chromatyna i jej modyfikacje 

oraz modyfikacje w obrębie pierścieni cytozyny w obszarach wysp CpG. 

Jednym z pierwszych poznanych mechanizmów epigenetycznych był 

proces metylacji DNA. Metyalcja DNA należy do poreplikacyjnych zmian 

epigenetycznych, których rolą jest zmiana funkcji lub ekspresji genu. 

Proces ten jest katalizowany przez enzymy DNA metylotransferazy, dla 

których substratami są dinukleotydy CpG. W procesie tym cząsteczka DNA 

jest modyfikowana poprzez przyłączanie grupy metylowej (-CH3) do 5. węgla 

pierścienia cytozyny, co w efekcie prowadzi do powstania metylocytozyny.  

Metylacja DNA odgrywa ważną rolę w takich procesach jak: imprinting 

rodzicielski, inaktywacja chromosomu X u samic ssaków łożyskowych, 

regulacja ekspresji genów i modulacja struktury chromatyny, a także ma 

wpływ na rozwój nowotworu, gdzie dochodzi do zmiany epigenotypu 

komórki. Analiza metylacji całego genomu oraz poszczególnych genów, jest 

możliwa dzięki wykorzystaniu różnego rodzaju technik biologii molekularnej. 

  



VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 

Lublin, 12-13 marca 2016 r. 

Wystąpienia ustne wraz z prezentacją multimedialną 
 

263 

MicroRNA – znane cząsteczki w nieznanej roli 

Adrian Krajewski , krajewski.adrian@wp.pl; Katedra i Zakład 

Histologii i  Embriologii, Wydział Lekarski,  Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 

w Bydgoszczy 

Klaudia Lucius , klaudia.lucius@gmail.com; Katedra Zdrowia 

Publicznego,Zakład Ekonomiki Zdrowia, SKN Ekonomia w Medycynie,  

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 

Maciej Gawroński ,  m.gawronski@vp.pl; Zakład Genoterapii, 

Studenckie Koło Terapii Genowej,  Wydział Lekarski, Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika 

Rydygiera w Bydgoszczy  

MicroRNA definiowane jako 21-24 nukleotydowe niekodujące cząsteczki 

RNA, pełnią niezwykle ważną rolę w regulacji ekspresji genów. Inten-

sywnie prowadzone badania pozwoliły na zidentyfikowanie miRNA jako 

elementów kluczowych dla prawidłowego przebiegu setek procesów 

fizjologicznych zachodzących w komórce, a niektóre z nich zdają się być 

obiecującymi celami terapeutycznymi, bądź też biomarkerami pozwala-

jącymi na diagnostykę i monitorowanie przebiegu wielu chorób. Począt-

kowo uważano, że rola mechanizmu miRNA ogranicza się do post-

transkrypcyjnego regulowania ekspresji poprzez przede wszystkim 

degradację docelowych cząsteczek mRNA. Niezwykle szybko okazało się, 

że działanie miRNA nie jest zawężone tylko do cytoplazmy, ale pełnią 

one dodatkowe funkcje w jądrze komórkowym stabilizując transkrypty 

oraz indukując zmiany epigenetyczne, powodujące aktywację bądź 

wyciszenie genów poprzez bezpośrednie odziaływanie z regionami 

promotorowymi. Niniejsza praca ma na celu omówienie najnowyszch 

doniesień dotyczących funkcji jądrowego miRNA, ze szczególnym 

uwzględnieniem cząsteczek miRNA zidentyfikowanych w ostatnich latach, 

które poprzez bezpośrednią interakcję z promotorami genów regulują ich 

ekspresję na poziomie transkrypcyjnym. 

Między informatyką a neurobiologią  

– 60 lat kognitywistyki 

Joanna Szczotka ,  joanna.szczotka@student.uj.edu.pl, Uniwersytet 

Jagielloński w Krakowie,  Instytut Psychologii,  Instytut 

Kognitywistyki; 
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Miłosz Gilman , milosz.gilman@gmail.com, Akademia Górniczo -

Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie,  Wydział Inżynierii Metali 

i  Informatyki Przemysłowej;  

Katarzyna Basista , Uniwersytet Jagielloński, Instytut Informatyki 

i  Matematyki Komputerowej,  Instytut Filozof ii -  Zakład 

Kognitywistyki , katarzyna.m.basista@student.uj.edu.pl  

Kognitywistyka stanowi stosunkowo młodą dziedzinę nauki – jest 

to interdyscyplinarne przedsięwzięcie łączące wysiłki badawcze neuro-

biologów, informatyków, robotyków, psychologów, filozofów umysłu, 

lingwistów i antropologów, zapoczątkowane konferencją w MIT w 1956 

roku. Jego celem jest modelowanie podstawowych funkcji poznawczych 

człowieka i odzwierciedlenie ich w systemie fizycznym. Za jego 

największe ambicje należy uznać wyjaśnienie takich zjawisk jak 

świadomość, inteligencja, uczenie się. Niniejszy referat, nawiązując do 

tegorocznej 60-tej rocznicy powstania kognitywistyki próbuje podsumować 

jej osiągnięcia, zastanowić się na ile odpowiadają one pierwotnym 

obietnicom, a także stanowi próbę prognozy jej dalszego rozwoju. Przede 

wszystkim uwzględniona zostanie problematyka interdyscyplinarności  

– czy możliwa jest synteza i integracja wiedzy z tak rozległych obszarów 

nauki, które posługują się bardzo zróżnicowanym językiem opisu zjawisk? 

Dodatkowo zaproponowany zostanie krótki przegląd największych 

projektów kognitywistyki, a wśród nich CRUM (Computational Represen-

tational Understanding of Mind) – i ich wyniki. 60 lat istnienia 

kognitywistyki wydaje się adekwatnym momentem na próbę jej rozliczenia 

i rozważenia dalszych perspektyw. 

Mikotoksyny przechowalnicze w wybranych 

produktach spożywczych 

Anna Próchniak , aniaprochniak@poczta.fm; doktorantka, Wydział 

Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie,  www.up.lublin.pl;  

Elwira Komoń-Janczara, elwira.komon.janczara@up.lublin.pl; 

doktorantka, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie,  www.up.lublin.pl  

Proso i gryka są to rośliny uprawiane w celu pozyskania ziaren, mające 

szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym. Stanowią ciekawą 

alternatywę dla powszechnie stosowanych mąk czy kasz, ponieważ nie 

zawierają glutenu i są niezwykle bogate w składniki odżywcze. Ziarno 

podczas zbioru i przechowywania narażone jest na zanieczyszczenia 

grzybami z rodzaju Aspergillus i Penicillium, oraz mikotoksyny wytwa-

rzane przez te grzyby. Budowa morfologiczna prosa i gryki utrudnia 
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otrzymanie suchego ziarna podczas jego zbioru, dlatego istnieje duże 

ryzyko zanieczyszczenia ziarniaków przez grzyby przechowalnicze. 

Ponadto niewłaściwe przechowywanie ziarna i gotowych produktów 

spożywczych również sprzyja większemu ich zanieczyszczeniu przez 

mikotoksyny przechowalnicze.  

Celem niniejszej pracy było określenie zawartości mikotoksyn 

przechowalniczych w różnego rodzajach jaglanych i gryczanych 

produktach spożywczych dostępnych w sklepach na rynku polskim. 

Do określenia zawartości mikotoksyn wykorzystano immunoenzymatyczny 

test ELISA firmy R-Biopharm. Spośród wszystkich analizowanych 

produktów spożywczych ochratoksyny A nie stwierdzono tylko w jednej 

próbce płatków jaglanych. We wszystkich produktach gryczanych 

przekroczony został maksymalny dopuszczalny poziom koncentracji 

ochratoksyny A. Aflatoksyny w znacząco mniejszym stopniu zanie-

czyszczały badane produkty spożywcze. 

Modelowanie molekularne jako wszechstronne 

narzędzie w rękach chemików 

Maciej Gierada , mgierada@chemia.pk.edu.pl: Instytut Chemii 

i  Technologii Organicznej, Wydział Inżynierii i  Technologii 

Chemicznej, Politechnika Krakowska, http://www.chemia.pk.edu.pl  

Na przełomie ostatnich kilkudziesięciu lat obserwuję się znaczący 

wzrost zainteresowania zastosowaniem metod obliczeniowych chemii 

kwantowej do teoretycznego badania układów chemicznych. Jest to 

w dużej mierze związane z sukcesywnym wzrostem mocy obliczeniowej 

superkomputerów oraz opracowywaniem coraz to bardziej efektywnych 

algorytmów. Niewątpliwie, jest to gałąź nauki obecnie intensywnie 

rozwijana. Wyniki obliczeń, będących efektem modelowania mole-

kularnego – praktycznego zastosowania metod obliczeniowych, pozwalają 

na porównanie wartości teoretycznych z danymi eksperymentalnymi. 

Niejednokrotnie, w oparciu o badania teoretycznie możliwa jest lepsza 

interpretacja wyników doświadczeń. Prace teoretyczne często też 

dostarczają komplementarnych informacji, nieosiągalnych przy zasto-

sowaniu technik eksperymentalnych. Należy zaznaczyć, że pożądane jest, 

aby wyniki obliczeń odnosić do doświadczeń, gdyż pogłębia to wiedzę na 

temat badanego zjawiska, a jednocześnie umożliwia weryfikację 

ewentualnych błędów. Coraz częściej w literaturze spotyka się prace 

naukowe, w których badania teoretycznie i eksperymentalne stanowią 

podstawę merytoryczną. Można wręcz powiedzieć, że w najbliższych 

latach standardem będzie publikowanie wyników eksperymentalnych przy 

współpracy z teoretykami. Warto więc wiedzieć, czym są metody oblicze-
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niowe chemii kwantowej oraz jakie informacje można uzyskać w oparciu 

o modelowanie molekularne. Celem wystąpienia jest wyjaśnienie tego typu 

kwestii. 

Modyfikowanie materiałów hybrydowych srebrem 

Małgorzata Skibińska , malgorzata_skibinska90@wp.pl, Zakład 

Krystalografii, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie -

Skłodowskiej,  www.umcs.pl  

Materiały hybrydowe to materiały zawierające dwa ugrupowania 

zmieszane w skali molekularnej. Zwykle jeden składnik ma charakter 

organiczny drugi nieorganiczny. Przeprowadzono syntezę hybrydowego 

materiału składającego się z mezoporowatej krzemionki SBA-15 i różnej 

ilości diatomitu. W ten sposób próbowano otrzymać materiały o różnym 

stosunku mezoporów i mikroporów, biorąc również pod uwagę fakt, 

iż diatomit jest znacznie tańszym produktem niż SBA-15. SBA-15 

to mezoporowata krzemionka o uporządkowanej hekasgonalnej strukturze. 

Pomimo, iż SBA-15 ma bardzo atrakcyjne właściwości istnieje potrzeba 

prowadzenia jego modyfikacji. Nie jest to trudne, gdyż posiada regulowaną 

wielkość, objętość porów oraz dużą powierzchnię właściwą. Z kolei 

diatomit to luźne, porowate, lekkie skały pochodzenia organogenicznego. 

Powstały w wyniku akumulacji i zagęszczenia okrzemek. Właściwości 

otrzymanych materiałów scharakteryzowano poprzez badania z wyko-

rzystaniem metod dyfrakcji rentgenowskiej, sorpcji azotu oraz spektro-

skopii fotoakustycznej. Natępnie do otrzymanego materiału wprowadzono 

cząsteczki srebra i zbadano jego strukturę. Modyfikacje mezoporowatej 

krzemionki mają wpływ na jej właściwości co zwiększa możliwości jej 

praktycznego zastosowania. 

Możliwości wykorzystania Karaczana 

amerykańskiego w badaniach układu nerwowego 

Milena Jankowska , mjank@doktorant.umk.pl; Zakład Biofizyki, 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu 

Karaczan Amerykański (Periplaneta americana) jest owadem 

należącym do rodziny Blattidae. P. americana jest owadem łatwym i tanim 

w hodowli. Należy zapewnić mu stały dostęp do świeżej wody oraz 

przestrzeń dostosowaną do liczebności hodowli. Karaczan rozmnaża się 

intensywnie – dorosła samica składa 10 ootek, w każdym po 15 osobników. 

Osiągnięcie dojrzałości zajmuje około roku, natomiast osobniki w stadium 
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larwy przeobrażają się tylko w przypadku korzystnych warunków 

środowiska (łatwo więc utrzymać stałą liczebność hodowli).  

Niewątpliwą cechą karaczana są duże rozmiary układu nerwowego, co 

pozwala na stosunkowo łatwe jego wyizolowanie. Ponadto posiadają one 

aksony olbrzymich interneuronów o niezwykle dużych rozmiarach – przekrój 

średnicy aksonu wynosi około 50 µm. Dzięki temu możliwa jest jego 

izolacja i przeprowadzenie doświadczeń elektrofizjologicznych. 

W Polsce jedyną pracownią (i jedną z niewielu na świecie) wykonującą 

doświadczenia elektrofizjologiczne na układzie nerwowym P. americana 

jest Zakład Biofizyki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. W pracowni elektrofizjologicznej 

wykorzystuje się 4 zróżnicowane techniki, pozwalające na rejestracje prądów 

komórkowych, potencjałów czynnościowych czy aktywności całego układu 

nerwowego owada.  

Celem prezentacji będzie przedstawienie wyżej wymienionych technik 

oraz omówienie przykładowych zastosowań P. americana w badaniach 

układu nerwowego. 

Możliwości wykorzystania związków 

z ugrupowaniem imidazochinazolinowym 

w chemii polimerów 

Agnieszka Szyszkowska, szyszkowska.a@wp.pl; Zakład Chemii 

Organicznej, Politechnika Rzeszowska;  

Karol Hęclik , kheclik@prz.edu.pl; Zakład Informatyki Chemiczn ej, 

Politechnika Rzeszowska;  

Iwona Zarzyka , izarzyka@prz.edu.pl; Zakład Chemii Organicznej, 

Politechnika Rzeszowska  

Związki zawierające ugrupowanie imidazochinazolinowe są nieliczną 

i słabo poznaną grupą związków, jednak ze względu na potwierdzoną 

aktywność biologiczną, taką jak aktywność przeciwnowotworowa, przeciw-

wirusowa czy przeciwbakteryjna, znalazły zastosowanie w medycynie 

i farmacji. Obecnie na rynku są dostępne leki zawierające substancje ze 

wspomnianym pierścieniem.  

Ugrupowanie imidazochinazolinowe składa się z dwóch aromatycznych 

pierścieni: chinolinowego i imidazolowego, w których występują atomy 

azotu. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia chemii polimerów. 

Obecność w łańcuchu polimerowym pierścieni aromatycznych i/lub 

heteroaromatycznych prowadzi do zwiększenia termoodporności tego typu 

związków.  
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Przykładem związku zawierającego ugrupowanie imidazochinazolinowe 

jest 1-fenylo-2H,6H-imidazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dion, którego temperatura 

topnienia przekracza 460℃.  

Obecnie trwają badania nad syntezą hydroksyalkilowych pochodnych tego 

związku (np. w reakcjach z udziałem tlenku etylenu lub tlenku propylenu), 

które mogą znaleźć zastosowanie do syntezy polimerów o zwiększonej 

odporności termicznej, np. poliuretanów liniowych. Otrzymane polimery mogą 

posłużyć jako napełniacze do otrzymywania nanokompozytów hybrydowych o 

zwiększonej termoodporności. 

Nanocząstki złota w analizie i obrazowaniu MS 

tkanek roślinnych i zwierzęcych 

Justyna Sekuła , justynasekulaa@gmail.com; Zakład Polimerów 

i  Biopolimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska  

Tomasz Ruman , tomruman@prz.edu.pl; Zakład Polimerów 

i  Biopolimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska  

Wśród różnych nanocząstek metalicznych, nanocząstki złota są najczęściej 

stosowane w technice SALDI-MS. W 2015 J. Sekuła i wsp. przedstawili 

metodę AuNPET pozwalającą na analizę szerokiej gamy związków 

małocząsteczkowych. Nieco później badano zastosowanie AuNPET do analizy 

złożonych mieszanin biologicznych dowodząc możliwości zastosowania tej 

metody do wykrywania związków typu lipidów w ekstraktach z materiału 

biologicznego.  

Jednym z głównych kierunków rozwoju techniki LDI MS jest obrazowanie 

(mass spctrometry imaging, MSI), umożliwiające wizualizację rozkładu 

powierzchniowego próbek biologicznych. Nowa metoda AuNPET została 

zastosowana do analizy i obrazowania tkanek roślinnych, zwierzęcych, czy 

odcisku palca. Za jej pomocą wykonano analizę strukturalną tzw. dopalaczy 

oraz korelację lokalizacji ich jonów z jonami pochodzącymi od endogennych 

związków skóry człowieka. Nowa metoda pozwoliła wykryć potencjalnie 

rakotwórczy antybiotyk w składzie tkanki wątrobowej kurczaka. Obrazowanie 

tkanek roślinnych na płytce pokrytej nanocząstkami złota pozwoliło na 

wizualizacje wybranych metabolitów: sacharydów, aminokwasów, peptydów, 

nawozów, środków ochrony roślin oraz dystrybucji innych istotnych 

biologicznie związków wewnątrz tkanek roślinnych. 
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Nowe stanowiska granicznika płucnika Lobaria 

pulmonaria (Lobariaceae) w Nadleśnictwie Baligród 

Paweł J. Mazurkiewicz , p.mazurkiewicz@student.uw.edu.pl; 

Studenckie Koło Ochrony Środowiska, Kolegium MISMaP, 

Uniwersytet Warszawski.  www.mismap.uw.edu.pl ; 

Katarzyna Topolska ,  ktopolska@op.pl, Studenckie Koło Ochrony 

Środowiska, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Wydział 

Biologii Uniwersytetu Warsza wskiego, www.biol.uw.edu.pl, Centrum 

Ochrony Mokradeł, www.bagna.pl ; 

Jan Kucharzyk , j .kucharzyk@bagna.pl,  Studenckie Koło Ochrony 

Środowiska, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Wydział 

Biologii Uniwersytetu Warsza wskiego, www.biol.uw.edu.pl, Centrum 

Ochrony Mokradeł, www.bagna.pl  

Granicznik płucnik (Lobaria pulmonaria) należy do najrzadszych 

elementów rodzimej lichenobioty. Objęty jest ścisłą ochroną gatunkową 

i wymaga tworzenia stref ochronnych. Dawniej rozpowszechniony na 

terenie całego kraju, obecnie swoje występowanie ogranicza jedynie do 

kilku kompleksów leśnych w Polsce północno-wschodniej, Pogórza 

Przemyskiego i Bieszczadów oraz pojedynczych stanowisk w północno-

zachodniej części kraju. Na terenie nadleśnictwa Baligród, zlokalizo-

wanego w zachodniej części Bieszczadów, granicznik płucnik znany był 

dotychczas zaledwie z kilku stanowisk. W latach 2013-2015 w ramach 

prowadzonych przez Studenckie Koło Ochrony Środowiska badań udało 

się odnaleźć nowe stanowiska tego gatunku na przedmiotowym terenie. 

Analiza warunków siedliskowych, forofitów oraz stanu zachowania plech 

na nowoodkrytych stanowiskach potwierdza przywiązanie L. pulmonaria 

do drzewostanów o charakterze puszczańskim (naturalnych lub charak-

teryzujących się dużą ciągłością ekologiczną). Uwagę zwraca także 

dominacja innego niż na niżu najczęstszego forofitu granicznika płucnika. 

Koniecznym wydaje się objęcie ochroną powierzchniową wszystkich 

znanych stanowisk tego gatunku. 

Nowe stanowisko kręczynki jesiennej Spiranthes 

spiralis (Orchidaceae) w Beskidzie Niskim 

Jan Kucharzyk , j .kucharzyk@bagna.pl, Studenckie Koło Ochrony 

Środowiska, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Wydział 

Biologii,  Uniwersytet Warszawsk i,  http://www.zerios.uw.edu.pl; 

Katarzyna Topolska ,  ktopolska@op.pl, Studenckie Koło Ochrony 

Środowiska, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Wy dział 

Biologii,  Uniwersytet Warszawsk i,  http://www.zerios.uw.edu.pl  
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Kręczynka jesienna Spiranthes spiralis należy do najrzadszych elementów 

rodzimej flory. Objęta jest ścisłą ochroną gatunkową i umieszczona została 

w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin jako gatunek krytycznie zagrożony 

wymarciem. Przed II Wojną Światową na terenie dzisiejszej Polski 

znanych było ponad 100 stanowisk tego gatunku. W związku ze zmianami 

w sposobie użytkowania łąk i muraw – głównie intensyfikacja użytkowania 

lub całkowite porzucenie użytkowania – zdecydowana większość stanowisk 

zanikła. W ostatnich dwóch dekadach XX wieku nie było znane żadne 

potwierdzone stanowisko k. jesiennej na terenie naszego kraju. Sytuacja 

uległa zmianie w 1999 roku, kiedy odkryto nowe stanowisko na Pogórzu 

Cieszyńskim. W okresie ostatnich kilkunastu lat udało się odnaleźć gatunek 

na kolejnych stanowiskach na Pogórzu Cieszyńskim oraz w Beskidach. 

Większość znanych obecnie populacji jest bardzo nieliczna, silnie narażona 

na wymarcie. Części z nich od kilku lat nie udało się potwierdzić. 

W sierpniu 2015 roku, podczas poszukiwań przedmiotowego gatunku 

udało się odnaleźć nowe stanowisko Spiranthes spiralis w rejonie Magur-

skiego Parku Narodowego w Beskidzie Niskim. Odnaleziona populacja 

należała do najliczniejszych ze stwierdzonych w 2015 roku na terenie 

naszego kraju. 

Obserwacje behawioralne koni rasy Konik polski 

podczas przeglądu hodowlanego 

Agnieszka Kozak , kozak.agnieszka.up@wp.pl; Katedra Etologii 

i  Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej, Wydział Biologii 

i  Hodowli Zwierząt,  Uniwersytet Przyrodniczy w  Lublinie, 

www.up.lublin.pl;  

Monika Budzyńska , monika.budzyńska@up.lublin.pl;Katedra Etologii 

i  Podstaw Technologii Produkcji  Zwierzęcej, Wydział Biologii 

i  Hodowli Zwierząt,  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,  

www.up.lublin.pl;  

Przegląd hodowlany prowadzony w Ośrodku Hodowli Zachowawczej 

Konika polskiego we Floriance służy ocenie przydatności koni do hodowli 

lub wielokierunkowego użytkowania. Celem badań była ocena behawioru 

39 koni rasy konik polski (14 ogierów, 25 klaczy) podczas przeglądu 

hodowlanego. Oceniono reakcje behawioralne podczas prezentacji konia 

w stępie i kłusie wg skali: od 5 pkt (koń bardzo dobrze współpracujący 

z prezentującym) do 1 pkt (pobudzenie emocjonalne konia uniemoż-

liwiające współpracę z prezentującym) oraz zachowanie konia podczas 

prezentacji na płycie wg skali od 5 pkt (koń stoi spokojnie) do 1 pkt 

(wierzganie, stawanie dęba, próba gryzienia). Zarejestrowano także wskaźniki: 
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czas ruchu konia w stępie i kłusie oraz czas potrzebny do ustawienia konia 

na płycie.  

Ocena behawioralna wykazała, że objęte obserwacjami konie charak-

teryzowały się wysokim poziomem zrównoważenia nerwowego, zarówno 

podczas prezentacji w ruchu, jak i na płycie. Stwierdzono dodatnią 

korelację pomiędzy czasem ruchu w stępie a czasem ustawienia na płycie 

oraz ujemną korelację pomiędzy czasem ruchu w kłusie a oceną 

behawioralną za ruch. Klacze młodsze charakteryzowały się niższym 

wynikiem oceny behawioralnej podczas prezentacji w ruchu w porównaniu 

z klaczami starszymi.  

Dalszym etapem badań będzie porównanie wskaźników ocenionych 

podczas przeglądu hodowlanego z wybranymi cechami temperamentu 

konia ocenionymi w standaryzowanych testach behawioralnych (test 

lękliwości, socjalności, interakcji z człowiekiem). 

Ocena właściwości mechanicznych świeżych korzeni 

marchwi oraz w czasie przechowywania 

Dagmara Migut , migutdagmara@gmail.com; Katedra Inżynierii 

Produkcji Rolno-Spożywczej,  Wydział Biologiczno-Rolniczy, 

Uniwersytet Rzeszowski,  www.ur.edu.pl  

Józef Gorzelany ,  gorzelan@univ.rzeszow.pl; Katedra Inżynierii 

Produkcji Rolno-Spożywczej,  Wydział Biologiczno-Rolniczy, 

Uniwersytet Rzeszowski,  www.ur.edu.pl  

Natalia Matłok ,  natalia.matłok@onet.pl; Katedra Inżynierii 

Produkcji Rolno- Spożywczej,  Wydział Biologiczno-Rolniczy, 

Uniwersytet Rzeszowski,  www.ur.edu.pl  

Marchew jest jednym z najczęściej uprawianych warzyw w Polsce. 

Możliwość jej długiego przechowywania znajduje szerokie zastosowanie 

w przetwórstwie żywności, między innymi jako składnik soków, przecierów, 

surówek czy mrożonek.  

Poznanie właściwości mechanicznych materiałów biologicznych ma 

bardzo ważne znaczenie praktyczne umożliwiające rozwiązywanie istotnych 

problemów związanych np. z oceną stopnia odporności na uszkodzenia, 

określeniem warunków przechowywania, czy oceną stopnia dojrzałości, 

pozwalają również na udoskonalanie procesów przetwórczych. 

Celem badań było określenie odporności wybranych odmian korzeni 

spichrzowych marchwi na uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku 

przebicia stemplem o średnicy 8 mm oraz w procesie jednoosiowego 

ściskania kory i rdzenia korzeni marchwi (walcowa próbka wolna). Na 

podstawie uzyskanych wyników określono wpływ przebicia na zawartość 

wody w korzeniach oraz wartości siły przebicia kory i naprężenia 
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niszczącego kory i rdzenia marchwi świeżej oraz w wybranych terminach 

pomiaru, po 25 i 40 dniach przechowywania w odpowiednich warunkach. 

Ocena wybranych właściwości fizycznych 

i wytrzymałościowych tabletek z mieszanek 

roślinnych na bazie soi 

Marta Kozak; Paweł Sobczak; Kazimierz Zawiślak ;Katedra Inżynierii 

i  Maszyn Spożywczych ,  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  

Soja jest rośliną zawierającą dużą ilość tłuszczu, białka i aminokwasów. 

Z tego względu produkty sojowe mogą być stosowane jako kompletny 

pokarm lub dodatek wzbogacający pasze dla zwierząt gospodarskich. 

Jednak obróbka termiczna może powodować utratę cennych witamin 

i składników mineralnych zawartych w soi, dlatego też proces aglomeracji 

może stanowić dobry sposób jej przetwarzania. 

Materiał badawczy stanowiły tabletki wytworzone poprzez aglomerację 

ciśnieniową dwóch mieszanek roślinnych na bazie polskiej odmiany soi 

oraz kukurydzy lub pszenicy. Rozdrobnione i wymieszane surowce 

dowilżono wodą do 15% wilgotności. Tak przygotowane mieszanki poddano 

procesowi tabletkowania na urządzeniu typu Instron 4302.  

Celem pracy była ocena wybranych właściwości fizycznych 

i wytrzymałościowych tabletek z mieszanek roślinnych na bazie soi. Zakres 

pracy obejmował wytworzenie aglomeratów, pomiar ich wysokości oraz 

testy wytrzymałościowe teksturometrem TA.XT.plus. W badaniach 

wytrzymałościowych wyznaczono siłę ściskania, cięcia pojedynczej 

tabletki oraz energię zużytą podczas wykonywania tych pomiarów. Wyniki 

uzyskane podczas badań zostały uśrednione i poddane analizie statys-

tycznej (Statistica 10.0). 

Właściwości wytrzymałościowe tabletek sojowych zależały od rodzaju 

mieszanki surowcowej użytego do ich sporządzenia. Przeprowadzone 

badania pozwoliły stwierdzić, że aglomeracja ciśnieniowa stanowi idealny 

sposób produkcji aglomeratów sojowych na przeznaczonych na cele paszowe. 

Otrzymywanie bioflokulantów  

ze szczepów Actinobacteria 

Magdalena Czemierska , agdalena.czemierska@poczta.umcs.lublin.pl; 

Uniwersytet  Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,  Wydział Biologii i 

Biotechnologii, Zakład Biochemii, http://www.fungi.umcs.lublin.pl;  

Aleksandra Szcześ , Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 

Wydział Chemii, Zakład Zjawisk Międzyfazowych;  
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Anna Jarosz-Wilkołazka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie,  Wydział Biologii i Biotechnologii,  Zakład Biochemii, 

http://www.fungi.umcs.lublin.pl  

Promieniowce (Actinobacteria) to klasa aerobowych bakterii zaliczanych 

dawniej do grzybów strzępkowych. Charakteryzują się niezwykłymi 

zdolnościami adaptacyjnymi do różnych warunków środowiskowych 

(skrajne wartości pH podłoża, szeroki zakres temperatur, obecność metali 

ciężkich). Występują w glebie, wodzie, korzeniach roślin, piasku pustynnym 

oraz, według licznych danych literaturowych, w lodowcach Arktyki 

i Antarktydy. Organizmy należące do tej grupy wytwarzają wiele substancji 

o właściwościach biologicznych takich jak antybiotyki, enzymy, barwniki oraz 

związki, uczestniczące w wiązaniu azotu w procesach symbiozy z roślinami 

wyższymi. Dodatkowo, badania nad syntezą wysokocząsteczkowych 

substancji przez promieniowce, potwierdziły ich zdolność do uczestniczenia 

w tworzeniu agregatów z cząstkami fazy stałej (proces flokulacji) jako 

czynniki wspomagające ten proces. 

Przeprowadzone badania miały na celu zbadanie zdolności flokulacyjnych 

substancji syntetyzowanych przez wybrane szczepy promieniowców. Za 

pomocą testu kaolinowego określono aktywność flokulacyjną płynów 

pohodowlanych z hodowli bakteryjnych oraz przeanalizowano ilości 

wytwarzanego polimeru zewnątrzkomórkowego w kolejnych dniach hodowli. 

Ponadto dokonano wstępnej charakterystyki fizyko-chemicznej preparatu 

egzopolimeru, wykazującego najlepsze zdolności flokulacyjne. 

Praca współfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki 

w ramach grantu badawczego DEC-2012/07/B/ST5/01799. 

Otrzymywanie i właściwości hydrofobowych filmów 

osadzonych na powierzchni ciała stałego  

Diana Rymuszka , d_rymuszka@vp.pl, Wydział Chemii UMCS Lublin,  

http://www.umcs.pl ; 

Anna Taraba, annataraba@gmail.com, Wydział Chemii UMCS Lublin, 

http://www.umcs.pl ; 

Diana Mańko, manko_diana@interia.pl, Wydział Chemii UMCS 

Lublin,  http://www.umcs.pl 

W celu zabezpieczenia wybranych elementów konstrukcyjnych przed 

szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, np. szkieł 

stosowanych w bateriach słonecznych, konieczne jest pokrycie ich 

powierzchni ochronnymi warstewkami. Do tej grupy powłok, cieszących 

się ostatnio coraz większym zainteresowaniem, należą warstewki 

o właściwościach hydrofobowych, które powodują odpychanie wody, 

zapobiegając tym samym jej rozpływaniu po powierzchni. 
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Celem badań było otrzymanie i zbadanie właściwości powierzchnio-

wych hydrofobowych filmów polimerowo-krzemionkowych. W celu 

polepszenia adhezji pomiędzy nośnikiem i nanoszonym filmem, 

powierzchnię ciała stałego aktywowano plazmą powietrzną. Nanoszenie 

warstewek polimer/krzemionka odbywało się przy zastosowaniu techniki 

spin-coating. Pomiary wstępujących i cofających kątów zwilżania wody 

przeprowadzono metodą siedzącej kropli, w oparciu o które w kolejnym 

etapie wyznaczono swobodną energię powierzchniową. Natomiast 

topografię scharakteryzowano na podstawie obrazów i danych uzyskanych 

z pomiarów profilometrycznych. Analiza wyników potwierdziła, że otrzymane 

filmy polimerowo-krzemionkowe posiadają właściwości hydrofobowe, co 

oznacza, że kąt zwilżania jaki tworzy na ich powierzchni kropelka wody 

jest większy niż 90 stopni. 

Perspektywy wykorzystania biotechnologii  

w syntezie nanocząsteczek 

Klaudia Gustaw , klaudiagustaw1@gmail.com; Katedra 

Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności,  

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie,  http://www.up. lublin.pl/foodscience; 

Magdalena Michalak , magdalena.michalak@up.lublin.pl; Katedra 

Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności,  

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologi i , Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie,  http://www.up.lublin.pl/foodscience; 

Adam Waśko,  awasko1@tlen.pl; Katedra Biotechnologii, Żywienia 

Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, Wydział Nauk o Żywności 

i  Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodni czy w Lublinie, 

http://www.up.lublin.pl/foodscience 

Pięćdziesiąt lat temu, roślina łopianu zainspirowała szwajcarskich 

naukowców do zaprojektowania rzepu samoprzylepnego (ang. velcro), 

mimo prostej konstrukcji jest to szeroko stosowany i dotychczas uznawany 

za największy biomimetyczny wynalazek stworzony przez człowieka. 

Biosynteza nanocząstek coraz częściej związana jest z wykorzystaniem 

bakterii i drożdży do ich produkcji. Najnowsze badania pokazują, 

że wytwarzanie nanocząsteczek może zachodzić w komórkach bakterii 

żyjących w środowiskach bogatych w metale ciężkie. Kluczowe dla 

procesu biosyntezy nanocząsteczek w komórkach bakterii okazały się 

sekwencje genów oraz promotorów genów biorących udział w tym 

procesie. Metody badawcze stosowane w biotechnologii pozwoliły na 

opisanie mechanizmu biosyntezy, jego kontroli oraz rozmiaru 

i różnorodności nanocząstek. Jednakże polidyspersyjność otrzymanej 
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struktury ogranicza możliwość kontroli procesu wytwarzania 

nanocząsteczek, dlatego komercyjne wykorzystanie otrzymywanych drogą 

biologiczną nanocząstek jest nadal ograniczone. Metody fizyczne 

i chemiczne stanowią nieodzowne uzupełnienie metod biotechnologicznych 

stosowanych w kontroli syntezy nanocząstek. W niniejszym opracowaniu 

omówione zostały najnowsze badania i doświadczenia dotyczące biosyntezy 

nanocząstek metalu, tlenków metalu, kropki kwantowej, magnetycznych 

nanocząstek oraz mikrobiologicznych nanocząstek organicznych. 

Plazma nietermiczna pod ciśnieniem atmosferycznym 

w zapobieganiu i zwalczaniu biofilmu bakteryjnego 

Magdalena Michalak , magdalena.michalak@up.lublin.pl; Katedra 

Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności,  

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie,  www.up.lublin.pl/foodscience; 

Klaudia Gustaw , klaudiagustaw1@gmail.com; Katedra 

Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności,  

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie,  www.up.lublin.pl/foodscience;  

Magdalena Polak-Berecka, 3mj@wp.pl; Katedra Biotechnologii,  

Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności,  Wydział Nauk 

o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,  

www.up.lublin.pl/foodscience  

Biofilmy to trójwymiarowe struktury tworzone przez bakterie i ich 

zewnątrzkomórkowe polimery. Wytwarzane przez mikroorganizmy 

patogenne odgrywają znaczącą rolę w stanach chorobowych u ludzi. 

Większa oporność na substancje antybakteryjne, zmiany w fizjologii 

komórek bakterii oraz zdolność do kumulacji substancji toksycznych 

sprawiają, że leczenie infekcji spowodowanych przez bakterie formujące 

biofilm jest bardzo złożone. Jedną z nowoczesnych metod terapeutycznych 

jest zastosowanie plazmy nietermicznej pod ciśnieniem atmosferycznym 

(NTP – nonthermal plasma). NTP to plazmy o temperaturze zbliżonej do 

temperatury otoczenia, które oddziałują na organizmy żywe w wyniku 

synergistycznego działania biologicznie aktywnych składników plazmy, 

w tym wolnych rodników (ozon, tlenek azotu, nadtlenek wodoru), 

naładowanych cząstek, a także poprzez emisję promieniowania UV. 

W pracy przedstawiono strategie wykorzystujące NTP, które mają na celu 

kontrolowanie formowania się biofilmu, m.in. modyfikowanie powierzchni 

zapobiegające adhezji bakterii, efekt bakteriobójczy wobec mikro-

organizmów tworzących biofilm, a także niszczenie jego macierzy. 

Z uwagi na niespecyficzny charakter aktywności antybakteryjnej, zdolność 
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do modyfikacji polimerów oraz niską toksyczność wobec tkanek ludzkich, 

plazma nietermiczna pod ciśnieniem atmosferycznym stanowi bardzo 

obiecujące narzędzie w zapobieganiu powstawania i kontrolowaniu biofilmu. 

Pole elektromagnetyczne jako czynnik stymulacji 

nasion ślazówki turyngskiej (Lavatera thuringiaca L.) 

Małgorzata Budzeń ,  malgorzata.budzen@gmail.com; Katedra Fizyki,  

Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  

Ślazówka turyngska (Lavatera thuringiaca L.) jest byliną odporną na 

niekorzystne warunki środowiska, może być wykorzystana do produkcji 

biomasy energetycznej, na paszę, wytwarza dużo nasion, jest także rośliną 

miododajną. Z uwagi na powyższe jest ona rośliną potencjalnie ważną 

gospodarczo. Niestety, w warunkach naturalnej uprawy charakteryzuje ją 

niska zdolność kiełkowania. Wykorzystanie niektórych czynników fizycznych 

stwarza możliwości pobudzania materiału roślinnego do wzrostu.  

Problem naukowy stanowi odpowiedź na pytanie czy pole elektro-

magnetyczne można wykorzystać jako czynnik stymulujący kiełkowanie 

i wzrost ślazówki turyngskiej. 

Celem badań było określenie wpływu pól elektromagnetycznych na 

przebieg kiełkowania i wzrost ślazówki odmiany „Uleko‟. Do stymulacji 

zastosowano następujące parametry dla czynników fizycznych: promienio-

wanie laserowe (długość fali λ=632,8 nm oraz czasy ekspozycji 0, 1, 5, 10 

15 i 30 minut), zmienne pole magnetyczne (30 mT/50 Hz /30 s), stałe pole 

magnetyczne (indukcja od 30 mT-120 mT), stałe pole elektryczne 

(4 kV/cm/60 s), zmienne pole elektryczne (2 oraz 4 kV/cm/ 50 Hz przez 

5 sekund i 1 minutę) oraz wodę uzdatnianą magnetycznie.  

Wyniki eksperymentów wskazują na pozytywny wpływ stałego pola 

magnetycznego o indukcji 30 mT i 120 mT oraz pozytywny wpływ 

zmiennego pola elektrycznego o natężeniu 4 kV/cm na kiełkowanie 

ślazówki, co może mieć praktyczne zastosowane w uprawie tej rośliny. 

Porównanie efektywności katalizatorów 

hybrydowych z matrycą mikro- i nano-anatazu 

w procesie fotodegradacji 4-nitrofenolu w wodzie 

Karina Kocot , karina.kocot@vp.pl; Zakład Chemii Ogólnej, Wydział 

Chemii, Uniwersytet Opolski, www.uni.opole.pl;  

Maja Zakrzyk , maja87z@gmail.com; Zakład Chemii Ogólnej, Wydział 

Chemii, Uniwersytet Opolski, www.uni.opole.pl;  
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Gabriela Dyrda , gaba@uni.opole.pl; Zakład Chemii Ogólnej, Wydział 

Chemii, Uniwersytet Opolski, www.uni.opole.pl  

Zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych są powodowane 

w dużej mierze przez pochodne fenolu, w szczególności 4-nitrofenolu 

(4NF). Jedną z obiecujących metod oczyszczania ścieków jest fotokatali-

tyczna mineralizacja zawartych w nich fenoli,  

z wykorzystaniem półprzewodników, np. ditlenku tytanu (TiO2). 

Na szczególną uwagę zasługuje anataz, który w zależności od rozmiaru 

ziaren dostępny jest jako produkt mikro- i nanokrystaliczny. Fotokata-

lizatory hybrydowe otrzymuje się poprzez impregnację anatazu ftalo-

cyjaninami. Dzięki temu proces fotoutleniania związków aromatycznych 

może zachodzić z większą szybkością.  

Celem badań było porównanie efektywności katalizatorów hybry-

dowych z matrycą mikro- i nano-anatazu w procesie fotodegradacji 4NF 

w wodzie przy pH=2. Do impregnacji wykorzystano ftalocyjaniny: ZnPc, 

GdPc2 i YbPc2 (Pc = C32H16N8 ligand ftalocyjaninowy). Stwierdzono, że 

katalizatory z matrycą mikro-anatazu zaimpregnowane ftalocyjaninami 

lantanowców (w szczególności YbPc2) znacząco przyspieszają proces 

fotodegradacji 4NF w przeciwieństwie do układów z matrycą nano-

anatazu. Przewiduje się, że badane katalizatory mogą znaleźć zastosowanie 

w nowoczesnych systemach oczyszczania ścieków z pochodnych fenolu. 

Potencjał nutraceutyczny owadów jadalnych 

Ewelina Zielińska , ewelina.ziel@o2.pl,  Katedra Biochemii i Chemii 

Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie,  www.up.lublin.pl  

Entomofagia, czyli spożywanie owadów, powszechna jest w wielu 

krajach na świecie, natomiast dla Europejczyków wciąż pozostaje mało 

znana i niezrozumiana. Jednak najnowszy trend wskazuje na wzrost 

zainteresowania spożyciem owadów, a powodów zmiany nastawienia jest 

wiele. Problemem ludzkości są nie tylko kurczące się zasoby białka na 

świecie, ale również nieustannie zwiększające się zanieczyszczenie 

środowiska. Hodowla owadów zastępująca hodowlę zwierząt rzeźnych nie 

tylko rozwiązuje te problemy, ale przynosi także szereg innych korzyści.  

Owady jadalne są źródłem pełnowartościowego białka, które może być 

prekursorem bioaktywnych peptydów, a ponadto wielu innych wartoś-

ciowych składników odżywczych, takich jak nienasycone kwasy tłuszczowe, 

witaminy i minerały. Przeprowadzone badania potwierdzają aktywność 

biologiczną hydrolizatów uzyskanych z wybranych gatunków owadów 

jadalnych. Silne właściwości przeciwutleniające, objawiające się m.in. 
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poprzez zdolność do neutralizacji wolnych rodników, to tylko jedne z wielu 

pozytywnych efektów oddziaływania na nasz organizm. 

Pozyskiwanie substancji roślinnych  

za pomocą ekstrakcji micelarnej 

Anna Taraba, anna.taraba@poczta.umcs.lublin.pl; Zakład Zjawisk  

Międzyfazowych, Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie;  

Katarzyna Szymczyk , Zakład Zjawisk Międzyfazowych, Uniwersytet 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;  

Diana Mańko, Zakład Zjawisk Międzyfazowych, Uniwersytet Marii  

Curie-Skłodowskiej w Lublinie  

Proces ekstrakcji micelarnej jest jedną z alternatywnych metod 

klasycznej ekstrakcji, jak i jedną z najnowszych metod pozyskiwania 

substancji biologicznie aktywnych z materiału roślinnego. W procesie tej 

ekstrakcji wykorzystuje się zamiast rozpuszczalnika organicznego, wodny 

roztwór surfaktantu. 

Surfaktanty, inaczej związki powierzchniowo czynne, to substancje, 

które posiadają specyficzną budowę chemiczną. W roztworach surfak-

tantów o niskich stężeniach cząsteczki związków powierzchniowo 

czynnych występują w postaci monomerów. Po osiągnięciu granicznego 

stężenia (CMC – krytyczne stężenie micelizacji) cząsteczki surfaktantów 

w roztworze wodnym zaczynają się grupować w uporządkowane struktury 

asocjacyjne – micele. Zjawisko to nosi nazwę micelizacji i jest jednym 

z ważniejszych właściwości surfaktantów. 

Proces ekstrakcji micelarnej jest jedną z alternatywnych metod 

klasycznej ekstrakcji, jak i jedną z najnowszych metod pozyskiwania 

substancji biologicznie aktywnych z materiału roślinnego. Znane są dwie 

metody ekstrakcji z wykorzystaniem micel tworzonych przez surfaktanty: 

ekstrakcja w punkcie zmętnienia (CPE – ang. Cloud Point Extraction) oraz 

rozdział na micelach (MMS – ang. Micelle Mediated Separation). 

Przedstawiona praca ma na celu przybliżenie technik ekstrakcji 

micelarnej do pozyskiwania flawonoidów. 

Problem długowieczności i starzenia się zwierząt  

Michał Czarkowski . Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny 

w Siedlcach. Wydział Przyrodniczy  

Obecnie wyselekcjonowaliśmy rasy zwierząt których czas użytkowania 

skrócił się na poczet wydajności. Obecny rolnik szukając jak największych 

zysków dobierał zwierzęta do dalszej hodowli tak by były jak najbardziej 

wydajne. 
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Użytkowane dziś rasy krów mlecznych są przez 3-4 laktacje, gidze dla 

porównania około dwadzieścia lat temu w przeciętnym gospodarstwie 

dożywały po naście lat. Starzenie się organizmu następuje stopniowo na 

skutek wielu czynników. Proces starzenia jest nieunikniony, a co 

najważniejsze modyfikowane jest przez środowisko, jak i poprzez działanie 

umyślne człowieka.  

By zapobiec błędnym decyzjom człowieka, jak i następstw jego działania, 

należy hodować zwierzęta ras zachowawczych. Pozwoli to na odtworzenie 

ras o cechach dla nas pożądanych w przyszłości. Umożliwi to także 

utrzymanie ras zwierząt które hodowca będzie mógł użyłkować przez 

dłuższy okres i zapobiegnie ich wymieraniu. 

Produkcja żywności wspomagana ultradźwiękami  

Marcin Maksymiec , marcinmaksymiec90@gmail.com; Katedra 

Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością, Wydział Nauk o Żywności 

i  Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 

http://www.up.lublin.pl/foodscience -struktura/?id=405 

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie potencjału wykorzystania 

ultradźwięków w produkcji żywności, a także wskazanie nowych 

kierunków badań. Wykorzystanie energii fal dźwiękowych w często-

tliwościach pomiędzy 16kHz a 1 GHz (ultradźwięki) w przemyśle spożyw-

czym oparte jest głównie na dwóch rodzajach oddziaływań: absorpcji 

i odbiciu fal na granicy dwóch ośrodków. Do celów diagno-stycznych 

i wykonywania pomiarów on-line (bez ingerencji w strukturę wyrobu) 

wykorzystywane są ultradźwięki o niskim natężeniu a wysokiej częstot-

liwości. W celu ingerencji w strukturę wyrobu (modyfikacja cech, 

przyspieszanie procesów itp.) wykorzystywane są ultradźwięki o średnim 

i wysokim natężeniu, ale małych częstotliwościach. Wiele zapropono-

wanych przez badaczy układów jest z powodzeniem wykorzystywanych 

przy produkcji żywności, ale wiele jeszcze nie znalazło zastosowań apli-

kacyjnych. Ultradźwięki wykorzystuje się m.in. do zabezpieczania 

mikrobiologicznego i utrwalania żywności, do zmiany cech organo-

leptycznych, do analizy tekstury, oceny mięsności tusz, wspomagania 

procesów mieszania, cięcia, rozdrabniania i ekstrakcji. Poszukuje się 

nowych rozwiązań. W obecnych badaniach dąży się do dokładnego 

poznania sposobu oddziaływań energii dźwięku na produkty spożywcze, 

które w porównaniu do obiektów technicznych, charakteryzują się wysoką 

zmiennością, a także dużo bardziej skomplikowaną strukturą. 
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Pszczoła miodna jako zwierzę modelowe 

Aleksandra Łoś,  los-aleksandra@o2.pl,  Zakład Biologii 

Środowiskowej i Apidologii, Katedra Biologicznych Podstaw 

Produkcji Zwierzęcej,  Wydział Biologii i  Hodowli Zwierząt, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,  www.genom.up.lublin.pl  

Nie wszystkie badania możemy przeprowadzać w układzie rzeczywistym 

z udziałem ludzi, dlatego prowadzimy eksperymenty na modelach 

doświadczalnych z udziałem zwierząt laboratoryjnych. Do prowadzenia 

badań na zwierzętach kręgowych potrzebna jest zgoda Komisji Etycznej do 

Spraw Doświadczeń na Zwierzętach. Dlatego badania prowadzone na 

bezkręgowcach niewymagających takiej zgody są niezwykle ważne. 

Pszczoła miodna (Apis mellifera) jest owadem spełniającym kryteria 

niezbędne do bycia organizmem modelowym, takie jak: małe rozmiary 

ciała, szybka reprodukcja, dobrze poznana biologia, niskie koszty utrzymania 

i łatwość prowadzenia badań. 

Dodatkowo pszczoła posiada odpowiedniki narządów ludzkich co znacznie 

podnosi jej wartość jako zwierzęcia modelowego. Epigenetyczny proces 

metylacji DNA, do którego potrzebny jest komplet metylotransferaz, 

występuje zarówno u pszczół, jak i u ludzi. Kluczowymi substancjami 

odpowiedzialnymi za odporność pszczół są elementy systemu proteo-

litycznego i antyoksydacyjnego, które są syntetyzowane w ciele 

tłuszczowym uważanym za analog wątroby. W hemolimfie pszczół, która 

jest ekwiwalentem krwi ludzkiej, oznacza się również parametry bio-

chemiczne (zarówno enzymatyczne, jak i nieenzymatyczne). 

Rola TCS w tworzeniu biofilmu 

Katarzyna Czerewko ,  katarzyna.czerewko@interia.pl; Studenckie 

Koło Naukowe Biochemików UMCS, Wydział Biologii 

i  Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  

Biofilm jest ugrupowaniem bakterii, które rosną wspólnie na stałym 

podłożu. Mikroorganizmy ulegają nieodwracalnej adhezji do powierzchni, 

czemu często towarzyszy wytwarzanie polimerów cukrowych. Biofilm 

może występować zarówno u bakterii Gram dodatnich jak i u Gram 

ujemnych. Na jego tworzenie wpływa bardzo wiele czynników między 

innymi TCS. 

TCS jest to dwuskładnikowy system regulacyjny powszechnie występujący 

u bakterii. Poprzez fosforylację białek może wpływać na ekspresję genów, 

a co za tym idzie może kontrolować różne ważne procesy zachodzące 

u mikroorganizmów. TCS, oprócz w tworzeniu biofilmu, jest zaangażowany 
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w inne bardzo ważne procesy takie jak wirulencja, ruch rzęsek, koniugacja, 

kompetencja, ekspresja poryn. 

Biofilm w życiu człowieka odgrywa dużą rolę. Powoduje rozwój wielu 

infekcji, które mogą prowadzić do stanów zapalnych w ludzkim 

organizmie. Zwłaszcza biofilm tworzony przez Streptococcus – Gram dodatnie 

paciorkowce sprawia wiele problemów. Jedną z najbardziej szkodliwych form 

biofilmu jest występowanie u ludzi w postaci płytki nazębnej.  

Celem pracy jest przedstawienie roli dwuskładnikowych systemów 

regulacyjnych w tworzeniu biofilmu u wybranych bakterii z rodzaju 

Streptococcus na podstawie materiałów przeglądowych. 

Rozwój gametofitu żeńskiego u roślin z rodziny 

Commelinaceae na przykładzie Tinantia anomala 

(Torr.) CB Clarke 

Joanna Gębura , joanna.gebura@gmail.com; Zakład Anatonii 

i  Cytologii Roślin, Wydział Biologii i  Biotechnologii, Uniwersytet 

Marii Curie-Skłodowskiej; 

Krystyna Winiarczyk , krystyna.winiarczyk@poczta.umcs.lublin.pl, 

Zakład Anatomii i Cytologii Roślin, Wydział Biologii i Biotechnologii, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  

Tinantia anomala (Torr.) CB Clarke (Commelinaceae) to roślina ende-

miczna, rosnąca w stanie Texas. Sposób rozwoju woreczka zalążkowego 

u tej rośliny nie został dotychczas prześledzony, dlatego w niniejszej pracy 

podjęto się tego zadania. Celem pracy było poznanie kolejnych etapów 

rozwoju gametofitu żeńskiego u tego gatunku. Zalążnia słupka T. anomala 

jest trójkomorowa i zawiera sześć zalążków kampylotropowych. 

W każdym zalążku rozwija się żeński gametofit, czyli woreczek 

zalążkowy. Materiał do badań stanowiły zalążki pobierane z pąków 

kwiatowych w różnych etapach rozwoju. Utrwalone zalążki zatopiono w 

żywicy LR White, a następnie wykonano z nich preparaty anatomiczne o 

grubości 1 µm, które wybarwiono błękitem toluidyny i analizowano w 

mikroskopie świetlnym. Uzyskane wyniki wykazały, że T. anomala 

wytwarza czterojądrowy, czterokomórkowy woreczek zalążkowy. Funkcję 

megaspory funkcjonalnej przejmuje megaspora mikropylarna, z której po 

dwóch podziałach mitotycznych powstają 4 haploidalne jądra. Dojrzały 

woreczek zalążkowy u T. anomala składa się z aparatu jajowego 

zbudowanego z 2 synergid i komórki jajowej oraz komórki centralnej. 

Woreczek zalążkowy badanego gatunku nie zawiera antypod. Rozwój 

gametofitu żeńskiego u T. anomala zachodzi według monosporowego typu 
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Oenothera, co raczej nie jest charakterystyczne dla przedstawicieli rodziny 

Commelinaceae. 

Serwatka jako podłoże wzrostowe dla drożdży  

Marta Dudkiewicz,  marta.dudkiewicz@p.lodz.pl; Instytut Technologii 

Fermentacji i Mikrobiologii, Politechnika Łódzka, 

www.binoz.p.lodz.pl; 

Joanna Berłowska , joanna.berlowska@p.lodz.pl; Instytut Technologii 

Fermentacji i Mikrobiologii, Politechnika Łódzka, 

www.binoz.p.lodz.pl; 

Dorota Kręgiel , dorota.kregiel@p.lodz.pl; Instytut Technologii 

Fermentacji i Mikrobiologii, Politechn ika Łódzka, 

www.binoz.p.lodz.pl;  

Wstęp Serwatka jest produktem ubocznym przemysłu mleczarskiego. 

W trakcie procesu produkcji serów ze 100 litrów mleka otrzymujemy około 

80-90 litrów tego odpadu. Serwatka, ze względu na bogaty skład, może byś 

stosowana w żywieniu zwierząt, w produkcji biogazu, a także w 

kosmetyce, farmacji i medycynie. Ze względu na wysoką zawartość białka 

i aminokwasów może być także cennym podłożem do zdrożdżowania 

i produkcji SCP. 

Cel pracy Celem pracy było określenie zdolności wzrostu drożdży na 

podłożu serwatkowym.  

Materiał i metody Materiał biologiczny stanowiło 20 szczepów drożdży 

z Kolekcji LOCK105 (Łódź) oraz Kolekcji NCYC (Wielka Brytania). 

Profile asymilacyjne drożdży zostały określone za pomocą testów API 20 C 

AUX. Skład sacharydowy serwatki został zbadany za pomocą testów 

enzymatycznych Megazyme (K-LACGAR). Azot ogólny i wolny azot 

aminowy oceniono metodą Kjeldahla i metodą ninhidrynową. Profil 

aminokwasowy podłoża został określony chromatograficznie (Pico-Tag). 

Zdolność wzrostu drożdży na serwatce zbadano metodą płytkową oraz 

spektrofotometrycznie.  

Wyniki Wszystkie szczepy drożdży wykazywały zdolność do wzrostu 

na podłożu serwatkowym. Największy przyrost biomasy odnotowano dla 

Saccharomyces cerevisiae Ja64 LOCK, Debaryomyces hansenii LOCK 

i Saccharomyces cerevisiae L LOCK. Najsłabszy wzrost wykazały 

Saccharomyces cerevisiae NCYC 1183, Dekkera bruxellensis C2 LOCK 

i Pichia angusta NCYC 495. 
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Spojrzenie na wybrane dyscypliny sportowe  

przez pryzmat podstawowych praw fizyki 

Izabela Agata Domagalska , iza.domagalska@wp.pl, Instytut Fizyki, 

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika 

Częstochowska, www.pcz.pl ; 

Ewa Anna Drzazga ,  drzazga@wip.pcz.pl, Instytut Fizyki, Wydział 

Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika 

Częstochowska, www.pcz.pl  

Wykonywanie różnego rodzaju ćwiczeń fizycznych oraz ogólnie pojęty 

ruch jest ważną częścią prawidłowego rozwoju każdego człowieka. 

Podczas rekreacyjnego a przede wszystkim w czasie profesjonalnego 

uprawiania sportu obok wytrenowania i psychiki zawodników w każdej 

dyscyplinie istotną rolę odgrywają także prawa fizyki. Aby to zauważyć, 

należy spojrzeć na zawodników z nieco innej, naukowej a w szczególności 

fizycznej strony. Znajomość tej dyscypliny nauki często pomaga 

w prawidłowym wykonywaniu ruchów, co dzięki poprawie efektywności 

ma swoje odzwierciedlenie w osiąganych wynikach. W pracy omówiono 

rolę nauk fizycznych w sporcie, skupiając się na wybranych przez autorki 

dyscyplinach. Pokazano jakie prawa fizyczne spełniają się podczas 

uprawiania przez ludzi danej dyscypliny sportu oraz jak wykorzystanie 

modeli teoretycznych może mieć przełożenie na osiągane przez nich 

wyniki w trakcie zawodów. Szczególną uwagę skierowano na zawodników 

uprawiających lekkoatletykę oraz grających w piłkę siatkową. 

Stan rozwoju funkcji turystycznej w gminach 

położonych na obszarze Transgranicznego Rezerwatu 

Biosfery Polesie Zachodnie 

Agata Kobyłka , agata.kobylka@gmail.com; Katedra Turystyki 

i  Rekreacji,  Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie,  www.up.lublin.pl/agrobio-struktura/?id=376 

Transgraniczny Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie powstał 11 lipca 

2012r. Na terenie Polski leży 53,2% jego powierzchni. Jest to bogate 

środowisko hydrogeniczne, ostoja wielu gatunków zwierząt, ważny 

element sieci migracyjnej ptaków i bogactwo tradycji wschodu i zachodu. 

Ze względu na liczne walory przyrodnicze i kulturowe może stanowić cel 

wielu podróży turystycznych.  

Celem badań było określenie znaczenie ruchu turystycznego 

na obszarze 22 gmin, na których terenie położony jest Rezerwat. Oceny 

stanu rozwoju funkcji turystycznej w poszczególnych gminach dokonano 
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przy wykorzystaniu wielowymiarowej analizy porównawczej. Określono 

zmienne diagnostyczne – 10 wskaźników funkcji turystycznej, które 

zostały podzielone na trzy grupy: wskaźniki wielkości i intensywności 

ruchu turystycznego w gminie (5), poziom rozwoju bazy noclegowej (3), 

aktywność gospodarcza podmiotów działających w sferze turystycznej (2). 

A następnie znormalizowano zmienne, przypisano im wagi na podstawie 

udziału ich zmienności w całkowitej zmienności, obliczono syntetyczne 

miary dla grup i ogólną stanu rozwoju funkcji turystycznej. Na podstawie 

otrzymanych wartości wyodrębniono cztery grupy typologiczne. 

Największym stanem rozwoju funkcji turystycznej charakteryzowały się 

gminy: Dębowa Kłoda, Ludwin, Łęczna, Parczew, Sawin, Sosnowica, 

Uścimów, Włodawa, Włodawa-miasto, Wola Uhruska. Wskaźniki funkcji 

turystycznej mogą nieść cenną wiedzę dla badaczy, administratorów obszaru 

czy przedsiębiorców turystycznych. Są ważnym narzędziem podczas 

podejmowania decyzji i weryfikacji efektów dotychczasowych działań. 

Stopień dojrzałości i wiek oospor Chara intermedia A. 

Braun (Characeae) a zdolność i dynamika 

kiełkowania 

Olha Budnyk, justolia@ukr.net; Zakład Ekologii,  Wydział Biologii 

i  Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 

www.umcs.pl 

Piotr Sugier , piotr.sugier@poczta.umcs.lublin.pl,  

Zakład Ekologii,  Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl  

Streszczenie 

Ramienice są makroskopowymi glonami należącymi do gromady 

zielenic. Występują one w wodach słodkich, słonych i słonawych, 

a z uwagi na preferencje względem wód od oligo- do słabo eutroficznych, 

uważane są za czułe bioindykatory trofii jezior. W naszych warunkach 

klimatycznych, po okresie wegetacyjnym, rośliny te obumierają lub zimują 

(formy zimozielone). Wytwarzane przez ramienice oospory, razem 

z diasporami innych makrofitów tworzą podwodny bank nasion, 

decydujący o dynamice i regeneracji roślinności. Zdolność kiełkowania 

oospor zależy od ich wieku, a także warunków siedliskowych. 

Głównym celem badań było określenie dynamiki i zdolności 

kiełkowania oospor Chara intermedia A. Braun pobranych z plech ramienic 

oraz z osadów dennych. Eksperyment przeprowadzono w warunkach 

ograniczonego dostępu światła w temperaturze 10
o
C. Największą 

zdolnością kiełkowania charakteryzowały się oospory pochodzące 
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z podwodnego banku nasion. Już w trzecim tygodniu doświadczenia 

zarejestrowano ponad 20% skiełkowanych diaspor, a po 2 miesiącach 

eksperymentu ponad 90%. Fakt występowania otoczki węglanowej na 

oosporach, która nie zawsze jest wytwarzana w dość skrajnych warunkach 

panujących w bardzo płytkim zbiorniku wodnym, decydował o zdolności 

i dynamice kiełkowania. 

Synteza i właściwości δ-hydroksy-γ-laktonów 

Angelika Kamizela ,  angelikakamizela@o2.pl Zakład Chemii 

Organicznej, Instytut Chemii,  Un iwersytet Jana Kochanowskiego 

w Kielcach,www.ujk.edu.pl  

Laktony, zarówno naturalne jak i otrzymane na drodze syntezy 

chemicznej stanowią grupę związków posiadających ciekawe właściwości 

biologiczne i sensoryczne, co sprawia, że wykorzystuje się je powszechnie 

w medycynie i przemyśle spożywczym. Izoluje się je głownie z roślin, 

ale występują również w organizmach zwierzęcych i drobnoustrojach, 

pełniąc w nich różnorakie funkcje. Pod względem chemicznym laktony to 

cykliczne estry otrzymywane w wyniku wewnątrzcząsteczkowej 

estryfikacji hydroksykwasów. Związki te stanowią obiekt zainteresowania 

wielu zespołów badawczych, opracowujących nowe metody otrzymywania 

laktonów lub modyfikacji już istniejących połączeń. Celem pracy jest 

przedstawienie nowej, 5-etapowej ścieżki syntezy, w wyniku której 

powstają diastereomeryczne β-arylo-δ-hydroksy-γ-laktony. Struktury 

wszystkich otrzymanych połączeń potwierdziła analiza spektralna IR, 1H 

NMR oraz 13C NMR, dodatkowo dla związków otrzymanych w postaci 

krystalicznej przeprowadzono badania X-ray. Wybrane połączenia 

przebadano pod względem ich antyproliferacyjnego działania przeciwko 

dwóm wybranym liniom komórek nowotworowych: D17 i U2-OS. 

Translokacja metali ciężkich z gleby  

do wybranych gatunków warzyw 

Maria Zielińska ,  marysia.zielinska@gmail.com; Samodzielna Katedra 

Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Opolski, 

www.biotechnologia.uni.opole.pl ;  

Małgorzata Rajfur , mrajfur@o2.pl,  Samodzielna Katedra 

Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Opolski, 

www.biotechnologia.uni.opole.pl  

Toksyczne działanie metali ciężkich na rośliny obserwowano od dawna, 

szczególnie na glebach o ich wysokim stężeniu. Objawia się chloroza, 

uszkodzeniem korzeni, co w rezultacie prowadzi do ograniczenia 
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pobierania i transportu substancji odżywczych w roślinie, zahamowania 

fotosyntezy i transpiracji. Zaburzeniu ulegają również proporcje w składzie 

chemicznym roślin, np. nadmierne gromadzenie niklu prowadzi do wzrostu 

ilości wapnia i fosforu. Efektem tego są zaburzenia procesów fizjolo-

gicznych roślin, obniżenie ilości i jakości plonu. 

Celem badań było zbadanie procesu translokacji metali ciężkich 

z potencjalnie zanieczyszczonej gleby na przykładzie powszechnie 

uprawianych warzyw – ogórka siewnego (Cucumis sativus L.), kalarepy 

(Brassica oleracea var. gongylodes L.), marchwi zwyczajnej (Daucus 

carota L.), fasoli szparagowej żółtostrąkowej i zielonostrąkowej (Phaseolus 

vulgaris L.) oraz buraka zwyczajnego (Beta vulgaris L.). W badanych 

warzywach najlepiej akumulowane było żelazo, a najsłabiej miedź. 

Wyznaczone współczynniki translokacji TF dodatkowo podkreśliły 

zdolności translokacyjne fasoli żółtostrąkowej, która w przypadku każdego 

metalu osiągnęła wartość TF wyższą od 1, co wskazuje również na 

zdolności akumulacyjne rośliny. 

Transpiracja helofitów a pionowa wymiana wody 

w jeziorach – badania empiryczne na podstawie 

Phragmites australis 

Katarzyna Grabowska , katarzyna_grabowska@onet.pl; Katedra 

Limnologii, Instytut Geografii, Wydział  Oceanografii i Geograf ii,  

Uniwersytet Gdański,  http://www.kl.univ.gda.pl/news.php  

Parowanie, jako składowa cyklu hydrologicznego, stanowi jeden 

z najtrudniejszych do obliczenia element bilansu wodnego jeziora, 

a określenie wartości elementów składowych bilansu wodnego jeziora jest 

zadaniem skomplikowanym i złożonym. W przypadku jezior, których 

powierzchnia w znacznej części pokryta jest roślinnością wynurzoną, 

określenie składowej bilansowej odnoszącej się do strumienia strat wody 

na drodze wymiany atmosferycznej, może być obarczone znacznym 

błędem wynikającym z niedoszacowania wielkości parowania. W celu 

weryfikacji hipotezy badawczej zakładającej, że helofity porastające strefę 

szuwarową jezior znacząco wpływają na wzrost strat wody w następstwie 

wymiany atmosferycznej, podjęto badania zmierzające do określenia różnic 

w wielkościach parowania z wolnej powierzchni wody i z powierzchni 

wody porośniętej trzciną zwyczajną. Ze względu na dotychczas ogra-

niczoną metodykę, podjęto również próbę opracowania nowych metod 

pomiaru wielkości transpiracji. Skupiono się na wyznaczeniu formuł 

numerycznych umożliwiających pomiar powierzchni liści trzciny zwyczajnej. 

Na podstawie wyników zebranych podczas eksperymentu, podjęto próbę 
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oszacowania wielkości transpiracji helofitów oraz wskazania praktycznego 

zastosowania uzyskanych wyników. Badania zostały przeprowadzone 

w półroczu letnim (maj-październik) 2014 roku na Stacji Limnologicznej 

w Borucinie. 

Ulvany – biologicznie czynne siarczanowe 

polisacharydy izolowane z zielenic 

Joanna Fabrowska , joanna.fabrowska@amu.edu.pl; Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Zakład Chemii 

Supramolekularnej,  http://www. supra.amu.edu.pl/index.html;  

Bogusława Łęska , bogunial@amu.edu.pl; Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, Zakład Chemii 

Supramolekularnej,  http://www.supra.amu.edu.pl/index.html 

Ulvany są siarczanowymi polisacharydami zbudowanymi głównie 

z kwasu glukuronowego, kwasu iduronowego, ramnozy, glukozy i ksylozy. 

Jak dotąd związki te zostały odkryte i wyizolowane z morskich gatunków 

zielenic Ulva, takich jak: U. lactuca, U. armoricana, U. rigida, U. pertusa, 

U. clathrata, U. flexuosa, czy też U. fasciata. Skład jednostek cukrowych w 

ulvanach może się różnić w zależności od gatunku zielenic i warunków 

środowiskowych. 

Izolacja ulvanów polega na ekstrakcji gorącą wodą, roztworami 

alkalicznymi lub z dodatkiem środków chelatujących. Są to substancje 

higroskopijne, półkrystaliczne, posiadające zdolność do tworzenia trwałych 

żeli o zwartej, sztywnej strukturze. Ulvany posiadają wiele interesujących 

właściwości w zakresie aktywności biologicznej, m.in.: antyoksydacyjne, 

antyproliferacyjne, immunostymulujące, przeciwzakrzepowe, przeciw-

bakteryjne i przeciwwirusowe. To sprawia, że ulvany mogą znaleźć wiele 

zastosowań w medycynie i przemyśle farmaceutycznym jako produkty 

lecznicze w terapii przeciwnowotworowej, leczeniu zakrzepicy, miażdżycy 

i innych schorzeń, a także w przemyśle kosmetycznym jako surowce 

nawilżające, przeciwstarzeniowe, regeneracyjne i stabilizatory emulsji. 

Właściwości żelujące pektyn i ich czynniki sieciujące  

Diana Ganczarenko ,  dganczarenko@o2.pl; Zakład Mikrostruktury 

i  Mechaniki Biomateriałów, Instytut Agrofizyki im. Bohdana 

Dobrzańskiego  Polskiej Akademii Nauk, ul.  Doświadczalna 4 , 20-290 

Lublin 

Justyna Cybulska , j .cybulska@ipan.lublin.pl; Zakład  Mikrostruktury 

i Mechaniki Biomateriałów, Instytut Agrofizyki im. Bohdana 
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Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul.  Doświadczalna 4 , 20-290 

Lublin 

Artur Zdunek, a.zdunek@ipan.lublin.pl; Zakład Mikrostruktury 

i  Mechaniki Biomateriałów, Instytut Agrofizyki im. Bohdana 

Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk,ul. Doświadczalna 4 , 20-290 

Lublin,  http://www.ipan.lublin.pl  

Pektyny są grupą polisacharydów występujących w pierwotnej ścianie 

komórkowej oraz w blaszce środkowej roślin wyższych. Podstawową 

jednostką pektyn jest reszta kwasu α-1,4-D-galakturonowego. Wyróżniamy 

trzy główne polimery zaliczane do tej grupy polisacharydów: homo-

galakturonian, ramnogalakturonian I i ramnogalakturonian II. Pektyny mają 

zdolność do żelowania w określonych warunkach. Mechanizm żelowania 

jest różny dla pektyn wysoko- i niskometylowanych. Pektyny wysoko-

metylowane tworzą żele w pH<3,5 i przy zawartości cukru >55 %. Pektyny 

niskometylowane żelują w pH=2-6 i w obecności kationów dwu-

wartościowych np. Ca
2+

. Celem niniejszego opracowania jest przedsta-

wienie właściwości żelujących pektyn i ich czynników sieciujących. 

Jednym z czynników sieciujących mogą być jony Zn
2+

. Na podstawie 

pomiarów reologicznych zaobserwowano wzrost lepkości roztworów 

pektyn po dodaniu jonów Zn2+. Analiza widm FT-IR wykazała różnice 

w intensywności i położeniu pasm w roztworze pektyn z dodatkiem Zn
2+

 

w porównaniu z próbą kontrolną. Uzyskane wyniki świadczą o prawdo-

podobnym sieciowaniu pektyn przez jony Zn2+. 

Wpływ alkoholu na zachowanie mieszaniny surfaktantów 

niejonowych na granicy faz woda-powietrze 

Diana Mańko, manko_diana@interia.pl; Zakład Zjawisk 

Międzyfazowych, Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej, www.umcs.pl;  

Diana Rymuszka , d_rymuszka@vp.pl; Zakład Zjawisk Międzyfazowych, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, www.umcs.pl;  

Anna Taraba, annataraba@gmail.com; Zakład Zjawisk 

Międzyfazowych, Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej,  www.umcs.pl  

W przemyśle, gospodarce i życiu codziennym na każdym kroku 

spotkamy się z mieszaninami surfaktantów, które są wykorzystywane ze 

względu na szereg cennych właściwości użytkowych m.in. myjących, 

pieniących, emulgujących czy dyspergujących. Często dodatkiem w tego 

typu układach są również alkohole. Celem efektywnego wykorzystania 

wieloskładnikowych mieszanin związków powierzchniowo czynnych 

konieczna jest m.in. znajomość ich zdolności do gromadzenia się 

na granicy faz woda-powietrze w obecności innych składników. W tym 

celu przeprowadzono badania wpływu wybranego alkoholu (propanolu) 
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na zachowanie się na granicy faz woda-powietrze wodnych mieszanin 

dwóch klasycznych surfaktantów niejonowych powszechnie stosowanych 

w przemyśle. Metodą tensjometryczną przeprowadzono pomiary napięcia 

powierzchniowego wszystkich sporządzonych mieszaniny, a otrzymane 

dane wykorzystano do termodynamicznej analizy procesu adsorpcji 

związków powierzchniowo czynnych. Okazuje się iż zmiany napięcia 

powierzchniowego wodnych roztworów mieszanin surfaktantów z propa-

nolem mogą zostać opisane zarówno za pomocą równania Szyszkowskiego 

jak i równania Connorsa, a na podstawie zgromadzonych danych można 

określić zmiany standardowej swobodnej energii adsorpcji Gibbsa zarówno 

propanolu jak i mieszaniny surfaktantów oraz wzajemny wpływ poszcze-

gólnych składników mieszaniny na proces adsorpcji każdego z nich. 

Wpływ beta-cyklodekstryny na napięcie 

powierzchniowe wodnych roztworów surfaktantów 

Jakub Matusiak , jcb.matusiak@gmail.com; Zakład Radiochemii 

i  Chemii Koloidów, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii -Curie 

Skłodowskiej w Lublinie, http://radiochemistry.umcs . lublin.pl/ 

Celem pracy było scharakteryzowanie wpływu beta-cyklodekstryny na 

napięcie powierzchniowe wodnych roztworów surfaktantów o różnych 

stężeniach. W badaniach użyto anionowego SDS (dodecylosiarczan sodu), 

kationowego CTAB (bromek cetylotrimetyloamoniowy), niejonowego 

Triton X-100 (t-oktylofenoksypolietoksyetanol, n=9-10), Triton X 165  

(t-oktylofenoksypolietoksyetanol, n=16), Triton X-405(t-oktylofeno-

ksypolietoksyetanol, n=35). Pomiary przeprowadzono przy użyciu tensjo-

metru z wykorzystaniem metody wiszącej kropli. Otrzymane wyniki 

zaprezentowano w formie wykresów zależności napięcia powierzchnio-

wego wodnych roztworów surfaktantów od stężenia, pod nieobecność 

i w obecności beta-cyklodekstryny. Na podstawie otrzymanych wyników 

można stwierdzić, że dodatek beta-cyklodekstryny do roztworów 

surfaktantów kationowych i niejonowych ma wpływ na napięcie 

powierzchniowe tych roztworów. W przypadku surfaktantu anionowego 

SDS nie zauważono znaczących zmian w napięciu powierzchniowym. 

Wzrost napięcia powierzchniowego roztworów z dodatkiem beta-

cyklodekstryny w odniesieniu do czystych wodnych roztworów surfaktantów 

spowodowany jest tworzeniem kompleksów inkluzyjnych beta-cyklo-

dekstryna-surfaktant. W przypadku surfaktantu anionowego SDS nie 

obserwuje się znaczących oddziaływań polimer-surfaktant. Przepro-

wadzone pomiary mają duży potencjał aplikacyjny w dziedzinach takich 

jak: przemysł, farmaceutyczny i kosmetyczny. 
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Wpływ obróbki wstępnej miazgi na napięcie 

powierzchniowe soków jabłkowych 

Kamil Wilczyński , kamilwilczynski100@wp.pl, Katedra Inżynierii 

i  Maszyn Spożywczych, Wydział Inżynierii Produkcji, Uniwersy tet 

Przyrodniczy w Lublinie;  

Marta Kozak , kozak-marta@wp.pl, Katedra Inżynierii I Maszyn 

Spożywczych, Wydział Inżynierii Produkcji,  Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie  

Jabłka są bogatym źródłem substancji biologicznie aktywnych, w tym 

polifenoli. Z powodu sezonowości i niskiej trwałości przetwarza się je 

na soki i koncentraty. Dla zwiększenia ilości uzyskiwanego soku 

rozdrobnioną miazgę poddaje się różnym zabiegom obróbki wstępnej. 

Do najczęściej stosowanych należy obróbka termiczna i enzymatyczna. 

Zabiegi te wpływają na zmianę właściwości fizycznych miazgi jak 

i otrzymanych soków. Do istotnych cech fizycznych soków należy 

zaliczyć: gęstość, lepkość oraz napięcie powierzchniowe. Napięcie 

powierzchniowe wpływa na przebieg wielu kolejnych operacji 

technologicznych, takich jak: filtracja, zatężanie czy klarowanie. 

 Celem pracy było zbadanie wpływu obróbki wstępnej na napięcie 

powierzchniowe otrzymywanych soków. Surowcem były trzy odmiany 

jabłek: Idared, Golden Delicious, Red Delicious. Owoce po rozdrobnieniu 

upłynniano enzymatycznie lub mrożono a następnie wytłoczono 

w koszowej prasie laboratoryjnej. Pomiaru napięcia powierzchniowego 

dokonywano metodą wiszącej kropli opierając się na równaniu Laplace‟a. 

Pomiary przeprowadzono w 10 powtórzeniach.  

 Wykonano analizę wariancji ANOVA oraz zbadano istotność różnic 

wykorzystując test t-Tukeya. Na podstawie przeprowadzonych wyników 

badań stwierdzono, że zarówno obróbka wstępna i odmiana jabłek wpływa 

na napięcie powierzchniowe soków. Największą wartością napięcia 

powierzchniowego charakteryzowały się soki poddane obróbce enzyma-

tycznej, zaś pod względem odmiany największe napięcie powierzchniowe 

stwierdzono dla soku z odmiany Idared. 
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Wpływ sposobu dawkowania preparatu 

enzymatycznego na zmiany mikrobiologiczne 

i przemiany węglowodorów alifatycznych  

w glebie skażonej węglowodorami 

Magdalena Mysłek ,  magdalenamyslek@o2.pl; Koło Naukowe 

Biotechnologów, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii 

Molekularnej, Uniwersytet Opolski;  

Weronika Walkowiak , weronika.walkowiak@gmail.com; Samodzielna 

Katedra Biotechnologii i Biologii Moleku larnej, Uniwersytet Opolski;  

Teresa Krzyśko-Łupicka, teresak@uni.opole.pl;Samodzielna Katedra 

Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Opolski  

Celem badań była ocena wpływu sposobu dawkowania preparatu 

enzymatycznego na zmiany mikrobiologiczne i przemiany węglowodorów 

alifatycznych w glebie skażonej substancjami ropopochodnymi. Materiał 

do badań stanowiła gleba skażona substancjami ropopochodnymi, w której 

całkowite stężenie węglowodorów alifatycznych (C8-C40) wynosiło 420 

mg•kg-1 s.m. gleby. Założono doświadczenia wazonowe. Do doniczek 

naważono po 1 kilogramie skażonej gleby. Preparat enzymatyczny 

wprowadzano w 3 dawkach, w odstępach tygodniowych, w układzie: A–1 

dawka, B-2 dawki i C-3 dawki. Kontrolę stanowiła skażona gleba bez 

dodatku preparatu. Doniczki ze skażoną glebą inkubowano w temperaturze 

25oC przez 21 dni. Dynamikę zmian liczebności mikroflory i stężenia 

węglowodorów alifatycznych kontrolowano przez 21 dni, co 7 dni 

pobierając próbki gleby do badań. Badania mikrobiologiczne przepro-

wadzono metodą hodowlaną oznaczając ogólną liczbę bakterii i grzybów 

oraz bakterii potencjalnie chorobotwórczych. Analizę chemiczną wykonano 

metodą chromatograficzną GC/MS. Na podstawie uzyskanych wyników 

stwierdzono, że sposób dawkowania preparatu enzymatycznego wpływał 

na zmiany mikrobiologiczne i stopień biodegradacji węglowodorów 

alifatycznych. Największe obniżenie ilości węglowodorów, w porównaniu 

do ich ilości początkowej, odnotowano po wprowadzeniu 3 dawek 

preparatu. Wprowadzenie 1 lub 2 dawek preparatu w odstępie 

tygodniowym stymulowało rozwój bakterii, a wprowadzenie 3 dawki nie 

miało wpływu na wzrost ich liczebności. 
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Wpływ sposobu zagospodarowania zlewni  

na stan jakości wód jezior 

Marlena Skrobisz , marlena.skrobisz@wp.pl: Katedra Gospodarki 

Wodnej,  Klimatologii i  Kształtowania Środowiska, Wydział 

Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko -

Mazurski,  www.uwm.edu.pl/katemel; 

Marcin Sidoruk, marcin.sidoruk@uwm.edu.pl: Katedra Gospodarki 

Wodnej,  Klimatologii i  Kształtowania Środowiska, Wydział 

Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko -

Mazurski,  www.uwm.edu.pl/katemel  

Sposób zagospodarowania zlewni istotnie wpływa na trofię oraz 

warunki siedliskowe jezior. Poprzez analizę jakościową zbiorników 

wodnych można określić prawdopodobne źródło ich zanieczyszczenia oraz 

zdefiniować sposób użytkowania obszaru zlewni bezpośredniej oraz 

pośredniej. Zanieczyszczenie jezior może być skutkiem dopływu substancji 

chemicznych oraz biologicznych ze źródeł antropogenicznych takich jak 

obszary objęte działalnością rolniczą, tereny zabudowy stałej i rekreacyjnej 

czy też zanieczyszczenia z oczyszczalni ścieków. Donorami zanie-

czyszczeń mogą być również źródła naturalne takie jak obszary bagienne, 

jak również kompleksy leśne. Określenie źródeł zanieczyszczeń na danym 

obszarze jest niezbędną częścią planowania skutecznej strategii ochrony 

ekosystemów, a także umożliwia wdrożenie zasad zrównoważonej 

gospodarki wodnej. Problematyka podjęta w niniejszej pracy dotyczy jezior 

usytuowanych na Pojezierzu Mazurskim. Na podstawie inwentaryzacji 

zlewni, identyfikacji źródeł zanieczyszczeń oddziałujących na zbiorniki 

oraz analiz fizykochemicznych można przeprowadzić analizę stanu jakości 

ich wód oraz ustalić poziom naturalnej odporności na degradację. Dzięki 

temu możliwe jest podjęcie odpowiednich działań ochronnych. Praca ma 

na celu porównanie stanu jakości wód jezior o podobnym sposobie 

zagospodarowania zlewni oraz ustaleniu działań ochronnych mogących 

mieć zastosowanie w przypadku analizowanych zbiorników. 

Wpływ temperatury na obszar nodalny i antynodalny 

parametru porządku 

Kamil Skoczylas, Kamil.Skoczylas@interia.pl; Inst ytut Fizyki 

Politechniki Częstochowskiej www.wip.pcz.pl  

Nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe zostało odkryte w roku 1986 

przez J.G. Bednorza i K. A. Müllera. Szybko zorientowano się, 

że właściwości termodynamiczne stanu nadprzewodzącego nie mogą być 
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poprawnie opisane w ramach klasycznej teorii BCS z powodu zbyt 

wysokiej temperatury przejścia, co oznacza, że mechanizm parowania jest 

znacznie bardziej skomplikowany. 

W pracy została poddana badaniu przerwa energetyczna istniejąca powyżej 

temperatury krytycznej odpowiadająca za determinację symetrii parametru 

porządku wybranego nadprzewodnika. Wyznaczono jej wartość w funkcji 

temperatury oraz zawartości domieszkowania dziurami dla niskich wartości 

dotowania. W celu otrzymania precyzyjnych wyników posłużono się teorią, 

w której brany jest pod uwagę potencjał oddziaływania typu elektron-fonon 

oraz elektron-elektron-fonon. Eksperymentalne dane porównawcze mogą być 

stosunkowo łatwo otrzymane przy użyciu spektrografii ARPES (Angle-

Resolved-Photoemission-Spectroscopy), do czego szczególnie zachęcam. 

Otrzymane wyniki ukazują, że amplituda przerwy energetycznej jest słabo 

zależna od temperatury. Znaczny wkład w jej wartość ma zawartość 

domieszkowania w materiale. Dodatkowo zaobserwowano dowody istnienia 

niezerowej wartości pseudoszczeliny powyżej temperatury krytycznej. 

Wpływ wybranych węglowodanów na wzrost pędów 

albicji jedwabistej (Albizia julibrissin (Durazz)) 

w kulturach in vitro 

Monika Poniewozik , monika87_1987@o2.pl, Katedra Roślin 

Ozdobnych i Architektury Krajobrazu,  Wydział Ogrodnictwa 

i  Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 

www.up.lublin.pl ; 

Marzena Parzymies, marzena.parzymies@up.lublin.pl, Katedra Roślin 

Ozdobnych i Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i 

Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 

www.up.lublin.pl  

Albicja jedwabista (Albizia julibrissin) jest ozdobną rośliną drzewiastą 

należącą do rodziny Fabaceae. Roślina ta jest ceniona ze względu na 

dekoracyjne liście oraz kwiaty, które mają jedynie liczne różowe pręciki 

zebrane w główki. W Polsce może być uprawiana w pojemniku, do 

dekoracji balkonów, tarasów czy ogrodów.  

W Katedrze Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu, UP w Lublinie 

prowadzone są prace dotyczące mikrorozmnażania tej rośliny. Celem 

prezentowanej pracy było określenie wpływu cukrów zawartych 

w pożywce na wzrost Albizia julibrissin in vitro. 

Materiał roślinny stanowiły wierzchołkowe fragmenty pędów, długości 

20 mm, z jednym węzłem, pochodzące z ustabilizowanej kultury in vitro, 

które wyłożono na pożywkę MS zawierającą 0,5 mg BA•dm-3 i 0,05 mg 

IBA•dm-3 oraz uzupełnioną jednym z cukrów: sacharozą, glukozą, 
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fruktozą, sorbitolem lub ksylozą, w stężeniu 10; 20; 30 lub 40 g•dm-3. 

Zastosowano także pożywkę bez dodatku cukru. Pędy umieszczono 

w temp. 28±2°C, przy 16-godzinnym fotoperiodzie i natężeniu światła 30 

µmol•m-2•s-1. Po 8 tygodniach trwania doświadczenia przeprowadzono 

obserwacje dotyczące wzrostu i rozwoju roślin.  

Stwierdzono, że sacharoza najkorzystniej wpłynęła na wzrost i rozwój 

pędów. Cukier ten w stężeniu 40 g•dm-3 powodował powstanie 

najdłuższych pędów (24,7 mm), a w stężeniu 10 g•dm-3 - największej 

ilości pędów bocznych (8,3 szt.). Wykazano też, że w obecności glukozy 

w stężeniu 30 g•dm-3 pędy tworzyły tkankę kalusową o największej 

średnicy (12,9 mm). 

Wpływ zmiany w zagospodarowaniu linii brzegowej 

zbiornika zaporowego na ekosystem jeziora na 

przykładzie Zbiornika Rożnowskiego na rzece 

Dunajec w województwie małopolskim 

Monika Noviello ,  Wydział Geograf iczno -Biologiczny, Instytut 

Geograf ii,  Zakład Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych, 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Krakowie,  www.up.krakow.pl  

Celem pracy jest przedstawienie zmiany, jakie zostały wprowadzone 

w zagospodarowaniu linii brzegowej Zbiornika Rożnowskiego na rzece 

Dunajec. Działania te są związane ze stopniowym zamulanie zbiornika 

i powolną utratą jego funkcji atrakcji turystycznej Pogórza Rożnowskiego. 

Wielofunkcyjność zbiornika uruchomionego w 1941 roku obejmowała 

m.in. funcję przeciwpowodziową, energetyczną zaopatrzenia w wodę, ale 

również ma duże znaczenie w rozwoju turystyki i rekreacyji regionu. 

Jak potwierdzają badania (Traczewska T.M. 2012) ta wielofunkcyjność 

sztucznych zbiorników wodnych jest zwykle niemożliwa do spełnienia, 

czego przykładem jest Zbiornik Rożnowski. Autor przybliża problematykę 

związaną z projektem zwiększenia atrakcyjności turystyczno – rekreacyjnej 

tego obiektu. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2004 roku, a prace 

koordynowane przez Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego mają na celu 

zagospodarowanie stref brzegowych i zakładają znaczny wzrost zaintere-

sowania potencjalnych turystów tym obszarem.  

Autor analizując fotografie i plany zagospodarowania przestrzennego 

badanego obszaru, przedstawia zmiany w obrębie linii brzegowej zbiornika 

i dokonuje oceny ich negatywnego wpływu na układ ekologiczny zbiornika 

i obszarów go otaczających. Z przeprowadzonej analizy wynika, że kładzenie 
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dużego nacisku na funkcję turystyczną zbiornika, przyczynić się może do 

pogorszenia jakości wód. 

Wstęp do analizy dwuletnich galasów Lipara lucens 

(Diptera, Chloropidae) na trzcinie pospolitej 

(Phragmites australis Cav. ex Steud.) 

Anna Janicka , aniaki19@op.pl, Zakład Zoologii ,  Wydział Biologii 

I Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej,  Lublin , ul. 

Akademicka 19, 20-033 Lublin 

Maria Grochowska , amgroch@interia.pl,  Zakład Zoologii ,  

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin , ul. Akademicka 19, 20-

033 Lublin  

Gatunek Lipara lucens jest monofagiem, ma jedno pokolenie w ciągu 

roku a jego rośliną żywicielską jest trzcina pospolita. Od połowy maja do 

czerwca samice składają jaja na świeże pędy rośliny. Larwy pierwszego 

stadium wchodzą pod pochwy liściowe i przemieszczają się do centralnej 

osi źdźbła. W następstwie żerowania larw drugiego i trzeciego stadium 

powstaje kanał prowadzący bezpośrednio do wierzchołka wzrostu. Już na 

przełomie czerwca i lipca obecność larw we wnętrzu zaatakowanej rośliny 

zdradzają powstałe w wierzchołkowej części źdźbeł zniekształcenia 

(galasy). Spośród czterech gatunków reprezentujących rodzaj Lipara 

w Polsce, najbardziej okazałe galasy buduje L. lucens. Należą one do typu 

organoidowego są jednokomorowe i mają kształt cygara. 

W marcu następnego roku wewnątrz galasów zaczynają pojawiać się 

poczwarki. Osobniki dorosłe wylatują w maju. Opuszczone przez imagines 

galasy są zasiedlane przez rożne gatunki bezkręgowców. Wśród nich 

znaleziono przedstawicieli owadów (z rzędu Diptera, Hymenoptera 

Orthoptera) i pajęczaków (z rzędu Araneae). Dwuletnie galasy L. lucens 

zachowują kształt typowy dla tego gatunku, a obecne w komorze larwalnej 

puste puparia potwierdzają tylko poprawność oznaczenia owada, który 

je zbudował. 

Wybrane aspekty funkcjonowania małych stacji 

narciarskich na przykładzie stacji narciarskiej 

Koziniec SKI w Czarnej Górze 

Damian Hełdak , damian.heldak@gmail .com; Instytut Geografii, 

Wydział Geograficzno-Biologiczny, Uniwersytet Pedagogiczny 

im. Komisji Edukacji Narodowej,  www.up.krakow.pl;  



VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 

Lublin, 12-13 marca 2016 r. 

Wystąpienia ustne wraz z prezentacją multimedialną 
 

296 

Koziniec SKI to stacja narciarska zlokalizowana w Czarnej Górze, 

w gminie Bukowina Tatrzańska (województwo małopolskie). Omawiana 

gmina ma bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę narciarską. Powoduje to 

zarówno dużą konkurencję między stacjami narciarskimi jak i wzajemną 

współpracę. Współpraca polega na między innymi utworzeniu wspólnego 

karnetu Tatry-Ski, którym można się posługiwać na kilku stacjach 

narciarskich. Konkurencja z kolei polega na przyciągnięciu klienta do 

własnej stacji. Na ten problem spojrzano z punktu widzenia stacji 

narciarskiej Koziniec SKI. Położona poza centrum narciarstwa (którym 

w tej gminie jest Białka Tatrzańska) stacja stara się konkurować 

indywidualnym podejściem do klienta, jakością pożywienia w karczmie 

oraz dodatkowymi usługami na terenie stacji, jaką jest na przykład 

możliwość pozostawienia dzieci w tzw. bawialni. Nie bez znaczenia jest 

także praktyczny brak kolejek do wyciągu krzesełkowego jak i wyciągów 

orczykowych. W pracy, oprócz omówienia wyżej wymienionych kwestii 

przedstawiono całą ofertę spółki i jej strukturę organizacyjną. 

Wybrane właściwości fenotypowe i genotypowe 

izolatów Staphylococcus aureus pochodzących z dróg 

oddechowych osób dorosłych 

Magdalena Dobrowolska , magdalena.dobrowolska@interia.pl; 

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Wydział Biologii i Hodowli 

Zwierząt,  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl 

Narastający problem występowania zakażeń gronkowcowych wiąże się 

z powszechnym zjawiskiem kolonizacji, która sprzyja utrzymywaniu się 

tego drobnoustroju w populacji, zaś nosicielstwo bezobjawowe, zwłaszcza 

przewlekłe, jest głównym źródłem rozprzestrzeniania się mikroorganizmów 

w środowisku. Obecnie, mimo wprowadzenia wielu nowoczesnych metod 

z zakresu biologii molekularnej, identyfikacja fenotypowa jest główną 

procedurą stosowaną w rutynowej diagnostyce mikrobiologicznej, jednakże 

pojawienie się atypowych szczepów S. aureus, stanowi poważne ryzyko 

błędnej ich identyfikacji. Stąd cennym narzędziem współczesnej 

diagnostyki są metody genotypowe, które pozwalają na precyzyjną 

identyfikację drobnoustrojów oraz określenie ich potencjalnej patogenności. 

Celem badań była ocena występowania nosicielstwa Staphylococcus 

aureus w obrębie układu oddechowego, wśród populacji ludzi zdrowych 

oraz określenie wybranych właściwości fenotypowych i genotypowych 

uzyskanych izolatów. Nosicielstwo S. aureus w gardle i przedsionku nosa 

stwierdzono u 20% przebadanych dorosłych. Przeprowadzona identyfikacja 

wykazała występowanie izolatów defektywnych pod względem braku 
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syntezy czynnika clumping factor (5%) i braku obecności genu coa (11%). 

Badania wykonane techniką PCR nie potwierdziły obecności genu mec 

u żadnego z badanych izolatów. Wszystkie izolaty posiadały gen 

termostabilnej nukleazy nuc. 

Wykorzystanie psów ratowniczych w Polsce  

Justyna Wojtaś, justyna.wojtas.87@gmail.com; Katedra Hodowli 

Zwierząt  Towarzyszących i Dzikich, Wydział Biologii i Hodowli 

Zwierząt,  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  

Psy odgrywają znaczącą rolę w szeroko rozumianym ratownictwie. Dobrze 

wyszkolony pies – ratownik potrafi wykonać pracę kilkunastu osób. Sprawdza 

się w ekstremalnych warunkach pogodowych i terenowych. Jest bardziej 

skuteczny niż najnowocześniejszy sprzęt. Psy ratownicze odnajdują ludzi 

zasypanych pod gruzami, lawinami i zagubionych w otwartych terenach. Ich 

rola w ratowaniu ludzkiego życia jest nieoceniona.  

Celem pracy było omówienie wykorzystania psów ratowniczych w Polsce. 

W pierwszej kolejności wspomniano wydarzenia, które zapoczątkowały 

w naszym kraju historię użytkowania psów w akcjach ratunkowych. Następnie 

opisano specjalności psów ratowniczych poszukiwawczych oraz sposób 

wykorzystania ich węchu do poszukiwania osób zaginionych. Wymieniono 

cechy predysponujące psa do pracy w ratownictwie oraz rasy sugerowane do 

tego rodzaju zadań przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych. 

Scharakteryzowano metody szkolenia i egzaminowania psów ratowniczych 

poszukiwawczych. Na koniec przedstawiono analizę wyników uzyskanych 

przez psy ratownicze na egzaminach w 2014 r., w oparciu o podział na rasy. 

Występowanie i oddziaływanie kawitacji 

ultradźwiękowej na przykładzie układu kapilar 

Marcin Maksymiec , marcinmaksymiec90@gmail.com; Katedra 

Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością, Wydział Nauk o Żywności 

i  Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 

http://www.up.lublin.pl/foodscience -struktura/?id=405 

Badania wykonano w celu dokładniejszego poznania miejsc 

występowania i właściwości kawitacji wywołanej oddziaływaniem 

ultradźwięków. Układ doświadczalny składał się z wanienki ultra-

dźwiękowej i umieszczonego na statywie, regulowanego układu kapilar. 

Analizę zjawiska przeprowadzono na podstawie pomiaru zmian wysokości 

słupa wody w kapilarach (związanego z włoskowatością cieczy) pod 

oddziaływaniem fal ultradźwiękowych (modyfikowanym wprowadzanymi 

zakłóceniami). Podczas kawitacji powstają i nagle zanikają w cieczy liczne 
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pęcherzyki gazowe, czemu towarzyszą gwałtowne zmiany ciśnienia, które 

mogą przekraczać ciśnienie cieczy nawet kilkusetkrotnie. Powstają 

uderzenia, które są tak silne, że potrafią dokonać zniszczenia lub 

uszkodzenia niemal dowolnego materiału. Zanikanie pęcherzyków ma 

charakter implozji. Występuje zjawisko erozji kawitacyjnej (mechanicznej 

destrukcji materiału). Niejednokrotnie jest to zjawisko niepożądane, jednak 

odpowiednio wykorzystane pozwala na szereg zastosowań w przemyśle. 

Przykładami użycia kawitacji ultradźwiękowej w przemyśle spożywczym 

są m.in. mycie, drążenie małych otworów, wspomaganie różnych procesów 

takich, jak: emulgowanie, rozdrabnianie, cięcie, odgazowanie, suszenie, 

ekstrakcja i inne. Odpowiednie poznanie natury zjawiska i sposobów jego 

modyfikacji jest istotne, w celu bardziej precyzyjnego wykorzystania 

w zastosowaniach aplikacyjnych, szczególnie dla tak złożonych materiałów 

jakimi są produkty spożywcze. 

Wzmocnienie woltamperometrycznych sygnałów 

Hg(II) i Sn(IV) na elektrodach przygotowanych 

z wykorzystaniem metalicznego mediatora (Cd, Zn) 

lub funkcjonalizowanego polisiloksanu 

Ilona Sadok, iwsadok@gmail.com; 

Katarzyna Tyszczuk-Rotko,ktyszczuk@poczta.umcs.lublin.pl, Zakład 

Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej, Wydział Chemii, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,  www. umcs.pl  

Niniejszy komunikat przedstawia nowe sposoby wzmocnienia 

woltamperometrycznego sygnału Hg(II) poprzez modyfikację powierzchni 

elektrody z węgla szklistego: 1) błonką antymonu z wykorzystaniem 

odtwarzalnie osadzanego mediatora (Cd), 2) błonką funkcjonalizowanego 

grupami tiolowymi polisiloksanu i elektrochemicznie osadzanymi 

drobinami ołowiu. W przypadku Sn(IV) wzmocnienie sygnału uzyskano  

poprzez pokrycie powierzchni elektrody pracującej błonką bizmutu 

osadzaną w obecności metalicznego mediatora (Zn). 

Wzrost natężania prądów pików Hg(II) i Sn(IV) na błonkowych 

elektrodach antymonowej i bizmutowej przygotowanych z zastosowaniem 

metalicznego mediatora jest związany ze zwiększeniem liczby miejsc 

aktywnych na powierzchni elektrody, co zostało potwierdzone za pomocą 

analizy XPS i AFM. Wzmocnienie sygnału analitycznego, a tym samym 

obniżenie granicy wykrywalności jonów rtęci(II) na elektrodzie pokrytej 

błonką funkcjonalizowanego grupami tiolowymi polisiloksanu jest również 

związane ze zwiększeniem liczby miejsc aktywnych w wyniku modyfikacji 

powierzchni drobinami Pb.  
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Projekt naukowy został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum 

Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2013/08/M/ST4/00286 

oraz środków budżetowych na naukę w latach 2013-2015 (projekt 

nr IP2012 061472 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego). 

Zagospodarowanie odpadów z biogazowni rolniczych  

Dorota Tomaszewska-Krojańska, dtomaszewska1989@gmail.com; 

Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, 

Wydział Agrobioinżynierii,  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 

www.up.lublin.pl  

Jednym z zasadniczych wymagań przy prowadzeniu biogazowni 

rolniczej jest prawidłowa gospodarka produktem ubocznym powstającym 

przy wytwarzaniu biogazu, czyli pofermentem.  

Podstawowym kierunkiem zagospodarowania masy pofermentacyjnej 

powinno być wykorzystanie w celach nawozowych. Przemawia za tym 

przede wszystkim rodzaj i jakość gleb w Polsce. Głównymi czynnikami 

decydującymi o sposobie wykorzystania pofermentu są: jego jakość, 

lokalne uwarunkowania oraz obowiązujące regulacje prawne. W Polsce 

czynnikiem determinującym wykorzystanie produktu ubocznego 

z biogazowni jest lokalizacja biogazowni oraz złożone uregulowania 

prawne. Aktualnie nie sprzyjają one bezpośredniemu gospodarowaniu 

pofermentu. Biorąc pod uwagę planowane przez rząd polski zwiększanie 

liczby biogazowni do roku 2020 należy liczyć się z dużą skalą problemu 

dotyczącego racjonalnego gospodarowania pofermentem. Z tego też 

względu wynika potrzeba prowadzenia badań nad oceną wartości nawozowej 

różnych rodzajów masy pofermentacyjnej i możliwości różnych technik jej 

przetworzenia do rolniczego wykorzystania. 

W pracy omówiono kilka potencjalnych możliwości zagospodarowania 

pofermentu pochodzącego z biogazowni. 

Zasady Schiffa otrzymane z wykorzystaniem 

związków dendrymerycznych i ich zastosowanie 

Barbara Laskowska , barbara.laskowska917@gmail.com; Państwowa 

Wyższa Szkoła Techniczno -Ekonomiczna w Jarosławiu; Zakład 

Polimerów i Biopolimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika 

Rzeszowska; 

Marek Laskowski , marek.laskowski@valeant.com; Katedra Inżynierii 

Chemicznej i Procesowej,  Wydział Chemiczny, Politechnika 

Rzeszowska; 
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Tomasz Ruman , tomruman@prz.edu.pl; Zakład Polimerów 

i  Biopolimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska  

Wzrost zainteresowania i zapotrzebowania na wysoce wyspecja-

lizowane materiały z nowymi, udoskonalonymi właściwościami stwarza 

zapotrzebowanie na nowe makromolekuły. Takie wymagania spełniają 

związki dendrymeryczne.  

Celem badań było otrzymanie związków, które jako ligandy 

o odpowiedniej geometrii oraz parametrach elektronowych tworzą bardzo trwałe 

związki kompleksowe z metalami przejściowymi oraz metali grup głównych.  

W wyniku przeprowadzonych badań otrzymano związki dendrymeryczne 

zawierające jako rdzeń etylenodiaminę oraz tris(2-aminoetylo)aminę. 

Zasady Schiffa, które zostały utworzone przez związanie wybranych 

aldehydów do dendrymeru, wykazują doskonałe właściwości donorowe. 

Otrzymane związki scharakteryzowano za pomocą metod 1H–NMR,  

UV-Vis oraz MALDI ToF. 

Wiązania koordynacyjne z jonami metali przez ligandy, które są obecne  

w strukturze dendrymeru prowadzą do powstania kompleksów zwanych 

metalodendrymerami. Synteza kompleksów zasad Schiffa z jonami metali 

oraz dendrymerów PAMAM jako czynników chelatujących jony metali jest 

obecnie przedmiotem ogromnego zainteresowania ze względu na 

możliwość wykorzystania tych związków m.in. w asymetrycznej syntezie 

aminokwasów i peptydów, procesach katalizy homogenicznej i hetero-

genicznej oraz reakcjach enzymatycznych.  

Otrzymanie nowych związków typu zasad Schiffa pozwoli w przyszłości 

na syntezę związków kompleksowych metali, które mogą selektywnie 

wiązać wybrane aniony. 

Zastosowanie biowęgli w usuwaniu jonów ołowiu 

z zanieczyszczonych wód 

Aleksandra Bogusz , aleksandra0989@gmail.com; Zakład Chemii 

Środowiskowej,  Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curi e-

Skłodowskiej,  www.umcs.pl;  

Marzena Cejner , marzena.cejner@wp.pl; Zakład Analityki 

Chemicznej i Analizy Instrumentalnej, Wydział Chemii, Uniwersytet 

Marii Curie-Skłodowskiej, www.umcs.pl  

Zarówno ołów, jak i jego związki są szeroko wykorzystywane w prze-

myśle. W związku z tym, coraz większe ilości tego pierwiastka przedostają 

się do środowiska naturalnego, powodując jego kontaminację, a tym 

samym zagrożenie dla organizmów żywych. Konieczne zatem staje się 

opracowanie metod, które w efektywny sposób umożliwią usunięcie jonów 

ołowiu ze środowiska. Najczęściej stosowane w tym celu są metody oparte 
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na procesie adsorpcji. Jednym z najpopularniejszych sorbentów jest węgiel 

aktywny, jednakże biorąc pod uwagę stały wzrost jego ceny rynkowej stale 

poszukuje się jego alternatywy. Stąd wiele badań kon-centruje się na 

zastosowaniu biowęgli w procesie adsorpcji jonów metali ciężkich. 

Biowęgiel definiuje się jako porowaty materiał węglowy otrzy-mywany 

w procesie pirolizy roślin energetycznych, odpadów leśnych, bio-masy 

rolniczej, odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego, osadów ście-

kowych, odpadów komunalnych w warunkach ograniczonego dostępu tlenu. 

Niski koszt wytwarzania, właściwości zbliżone do węgla aktywnego, zado-

walająca pojemność adsorpcyjna skłaniają badaczy to coraz szerszego 

zastosowania tego materiału w oczyszczaniu wód i ścieków z jonów metali 

ciężkich. 

Zastosowanie drożdży w przemyśle i medycynie  

Monika Wójcik , wojcik_monika@onet.pl; Katedra Biotechnologii, 

Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności,  Wydział Nauk 

o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,  

www.up.lublin.pl 

Monika Kordowska-Wiater,  monika.kordowska-wiater@up.lublin.pl; 

Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa 

Żywności, Wydział Nauk o Żywności i  Biotechnologii, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie,  www.up.lublin.pl;  

Drożdże należą do grzybów jednokomórkowych, szeroko rozpow-

szechnionych w przyrodzie. Można je spotkać wszędzie tam, gdzie obecne 

są węglowodany czyli w glebie, wodzie, na owocach i warzywach. 

Znanych jest wiele gatunków drożdży posiadających różne pożyteczne 

właściwości i zdolnych do wytwarzania substancji wykorzystywanych 

przez człowieka w różnych dziedzinach życia. Dzięki zdolności do 

przeprowadzania fermentacji alkoholowej drożdże znalazły szerokie 

zastosowanie w przemyśle browarniczym, gorzelniczym, winiarskim 

i piekarniczym. W wytwarzaniu produktów mleczarskich wykorzystywane 

są drożdże kefirowe, które zapewniają prawidłowe przeprowadzenie 

procesów technologicznych podczas produkcji jogurtów, serów i kefirów. 

Od dawna wykorzystywane są również właściwości lecznicze i łagodzące 

drożdży. Maseczki na bazie drożdży pomagają w leczeniu stanów po 

oparzeniach, rozstępów i trądziku. Od ponad ćwierć wieku heterologiczne 

białka pozyskiwane z genetycznie modyfikowanych drożdży są wyko-

rzystywane do produkcji leków oraz szczepionek przeciwko WZW typu B. 

Ponadto, drożdże mają duże znaczenie w badaniach nad zjawiskiem 

wielooporności lekowej. Ostatnie lata udowodniły, że drożdże mogą być 

też pomocne w walce z chorobą Alzhaimera i Parkinsona. Trwają również 
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prace nad skonstruowanie bezpiecznej i efektywnej szczepionki przeciw-

nowotworowej opartej na komórkach drożdżowych. 

Zastosowanie metod modelowania kwantowo-

mechnicznego do wyjaśnienia struktury 

krystalograficznej 2,6-bis(etoksykarbonylo) 

imidazo[1,5c]chinazolino-3,5-dionu 

Karol Hęclik , kheclik@prz.edu.pl; Zakład Biotechnologii 

i  Bioinformatyki, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska;  

Agnieszka Szyszkowska , szyszkowska.a@wp.pl; Zakład Chemii 

Organicznej, Politechnika Rzeszowska;  

Iwona Zarzyka , izarzyka@prz.edu.pl; Zakład Chemii Organicznej, 

Politechnika Rzeszowska;  

Pochodne imidazochinazoliny wykazują szerokie zastosowanie; od 

działania przeciwnowotworowego, przez przeciwwirusowe, aż do 

przeciwbakteryjnego. Niejako przy okazji odznaczają się wysoką 

temperaturą rozkładu, zwykle ok. 400°C. Wobec tego wydaje się, że pochodne 

imidazochinazoliny dają nadzieję na nowe polimery termoodporne. 

W drodze eksperymentu laboratoryjnego w reakcji 1-fenylo-2H,6H-

imidazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dionu z bromooctanem etylu otrzymano 

dwuster z pierścieniem imidazo[1,5-c]chinazolino-3,5-dionu. Strukturę 2,6-

bis(etoksykarbonylometylo)-1-fenyloimidazo[1,5-c]china-zolino-3,5-dionu 

potwierdzono za pomocą rezonansu magnetycznego. Badania 

monokryształu tego dwusteru, za pomocą metod rentgeno-graficznych, 

wykazały istnienie tylko jednej pary enancjomerów, podczas gdy 

teoretycznie są możliwe 32 enancjomery (16 par). Dlatego przeprowadzono 

obliczenia kwantowo-mechaniczne z użyciem programu Gaussian oraz 

zaimplementowanych w nim metod opartych na Teorii Funkcjonału 

Gęstości (DFT). Otrzymane wyniki w postaci chociażby orbitali 

HOMO/LUMO wyjaśniły przyczyny największej stabilności tylko jednej 

pary enancjomerów tego dwusteru. 

Zastosowanie unieruchomionej lakazy  

w ochronie środowiska 

Kamila Wlizło, kamila.wlizlo@poczta.umcs.lublin.pl; Zakład 

Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii,  Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej; 
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Jolanta Polak , jpolak@poczta.umcs.lublin.pl; Zakład Biochemii, 

Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie -

Skłodowskiej; 

Anna Jarosz-Wilkołazka, anna.wilkolazka@poczta.umcs.lublin.pl; 

Zakład Biochemii,  Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwe rsytet 

Marii Curie-Skłodowskiej  

Stan zanieczyszczenia środowiska naturalnego w dalszym ciągu jest 

jednym z głównych problemów badawczych współczesnej biotechnologii 

środowiskowej. Naukowcy skupiają się między innymi na procesach 

związanych z usuwaniem substancji toksycznych obecnych w środowisku 

naturalnym z zastosowaniem enzymatycznej biotransformacji tych 

substancji. Dane literaturowe dostarczają wiele obiecujących wyników na 

temat rozkładu i usuwania ksenobiotyków ze środowiska z udziałem 

zewnątrzkomórkowych lakaz grzybowych, jednakże nawet ta technika 

wymaga dopracowania w celu podniesienia jej wydajności i obniżenia 

kosztów. Biorąc pod uwagę niewątpliwie trudne warunki reakcji, panujące 

w zanieczyszczonych miejscach, konieczne jest zapewnienie możliwie 

najlepszej ochrony enzymu i wydłużenie czasu jego aktywności, co 

z powodzeniem można osiągnąć poprzez stosowanie różnych technik 

unieruchamiania tego enzymu na nierozpuszczalnych nośnikach. Warto 

zaznaczyć, że immobilizowana lakaza w ochronie środowiska może zostać 

zastosowana dwutorowo, zarówno w rozkładzie zanieczyszczeń, jak 

i w syntezie nowych, nietoksycznych związków. Rozpatrując oba procesy, 

należałoby zwrócić uwagę na dostosowanie odpowiednich technik 

i nośników do immobilizacji lakazy, w celu uzyskania trwałych i tanich 

katalizatorów, optymalnych dla poszczególnych procesów. 

Praca współfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki 

w ramach grantu badawczego 2015/17/N/NZ9/03647 

Zatrucia grzybami – objawy, diagnostyka, leczenie 

Ewelina Cholewińska , ewelina.cholewinska@mailplus.pl; Katedra 

Biochemii i Toksykologii,  Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; www.up.lublin.pl;  

Katarzyna Ognik , kasiaognik@poczta.fm; Katedra Biochemii 

i  Toksykologii, Wydział Biologii i  Hodowli Zwierząt,  Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie; www.up.lublin.pl  

Osobom zbierającym grzyby zdarza się mylić gatunki jadalne, m.in. 

czubajkę kanię i gąskę zielonkę z grzybami wykazującymi silnie toksyczne 

działanie – głównie muchomorem sromotnikowym. Toksyny grzybowe 

takie jak m.in. cyklopeptydy, orellanina czy muskaryna, w większości 
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odporne są na obróbkę termiczną stąd liczne przypadki zatruć. Celem pracy 

jest więc przedstawienie ich objawów, diagnostyki i leczenia. 

Objawy i skutki zatruć uzależnione są od toksyczności obecnych 

w grzybach substancji czynnych, a także od indywidualnych cech pacjenta 

i ilości spożytych grzybów. Toksyny te mogą powodować szereg nieko-

rzystnych zmian w organizmie, m.in. uszkadzać narządy – szczególnie 

wątrobę i nerki. 

Diagnostyka zatruć polega na przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem, 

zbadaniu treści pokarmowej, wykonaniu testów immunoenzymatycznych 

na obecność toksyny w materiale biologicznym oraz oznaczeniu 

biochemicznych parametrów krwi świadczących o stopniu uszkodzeniu 

narządów. 

Leczenie zatruć opiera się na dwóch metodach – zachowawczej (m.in. 

płukanie żołądka) i zabiegowej (pozaustrojowe podtrzymywanie funkcji 

wątroby). Śmiertelność w zatruciach grzybami jest zróżnicowana – dla 

muchomora sromotnikowego wynosi obecnie około 15%. 

Wobec licznych przypadków zatruć wynikających z pomyłek 

grzybiarzy, niezwykle ważne jest więc prowadzenie działań mających na 

celu zwiększenie świadomości odnośnie niebezpieczeństwa jakie niesie za 

sobą spożywanie nieznanych grzybów. 

Zawartość rtęci w osadach dennych cieku wodnego  

Kamil Szydłowski , Kamil.Szydlowski@zut.edu.pl: Katedra Ekologii, 

Ochrony i Kształtowania Środowiska, Wydział Kształtowania 

Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie,www.agro.zut.edu.pl  

Zanieczyszczenia środowiska rtęcią uwarunkowane jest z rozwojem 

gospodarczym oraz działalnością rolniczą. Do badań wytypowano ciek 

wodny zlokalizowany w województwie Zachodniopomorskim we wsi 

Mostkowo. Ciek ten jest częściowo skanalizowany. Badaniu poddano część 

nieskanalizowaną o długości 1022 m, na której wydzielono trzy punkty 

pomiarowe w zależności od sposobu zagospodarowania przylegającego do 

niego terenu. Analiza chemiczna wykazała, iż badane osady na podstawie 

najwyższych stężeń rtęci klasyfikowane są w poszczególnych punktach 

jako osady średnio zanieczyszczone (punkt 1), miernie zanieczyszczone 

(punkt 2) oraz jako osady nie zanieczyszczone (punkt 3). Najwyższe 

stężenie rtęci wystąpiło w punkcie badawczym P-1, który zlokalizowany 

jest w pobliżu zabudowy gospodarczej, ogródków działkowych oraz 

w pobliżu centrali nasienne (punkt skupu i przechowywania zbóż) 

wynosząc odpowiednio 0,54 mg/dm
3
. Najniższe średnie stężenie wystąpiło 

w punkcie 3 (0,06mg/dm
3
), który położony jest w obrębie parku 
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wiejskiego. Obliczony współczynnik wzbogacenia wykazał, że największe 

nagromadzenie metali ciężkich wystąpiło w warstwie W4 oraz W1. 

W punkcie P 1 odnotowano, że wraz ze wzrostem głębokości wzrastało 

stężenia badanego metalu. 

Zmiany składu florystycznego wybranych siedlisk 

ruderalnych miasta Tychy po 36 latach badań  

Agnieszka Hutniczak , ahutniczak@us.edu.pl; Katedra Botaniki 

i  Ochrony Przyrody, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 

Uniwersytet Śląski,  http://www.wbios.us.edu.pl ;  

Stanisław Wika , swika@us.edu.pl; Katedra Ekologii, Wydział Biologii 

i  Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląsk i, 

http://www.wbios.us.edu.pl; 

Alina Urbisz , alina.urbisz@us.edu.pl; Katedra Botaniki i Ochrony 

Przyrody, Wydział Biologii i  Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląs ki, 

http://www.wbios.us.edu.pl 

Tychy to jedno z większych i nowocześniejszych miast województwa 

śląskiego, leżące nad rzekami Mleczną i Gostynią. Teren miasta położony 

jest w obrębie południowej części Wyżyny Śląskiej oraz północnej części 

Kotliny Oświęcimskiej (Kondracki 2000). Działalność człowieka znacząco 

wpłynęła tu na przekształcenie środowiska przyrodniczego, co 

spowodowało zmiany częstości występowania wielu gatunków roślin. 

Celem badań było określenie zmian składu florystycznego wybranych 

siedlisk ruderalnych miasta po 36 latach badań. Wyniki badań 

prowadzonych w latach 2012-13 na siedliskach ruderalnych (tereny 

kolejowe, przydroża, tereny przeznaczone pod budowę, dzikie wysypiska 

śmieci, cmentarze, nieużytki itp.), zostały porównane z rezultatami 

uzyskanymi przez innych autorów w okresach 1974-75 (Sendek, Wika 

1978/79) i 1997-98 (Lewek 1999). Stwierdzono, że ingerencja człowieka 

wpływa nie tylko na zanikanie gatunków rodzimych, ale także jest 

przyczyną pojawienia się nowych taksonów (127 gatunków z 60 rodzin). 

Na przestrzeni lat na siedliskach ruderalnych zaobserwowano wyraźny 

wzrost udziału gatunków inwazyjnych, które mogą stanowić zagrożenie dla 

rodzimej flory (1974-75-27 gatunków, 1997-98 – 28 gatunków, 2012-2013 

– 38 gatunków). Różnorodność florystyczna oraz szybkie tempo zmian składu 

flory sprawiają, iż miasto staje się interesującym obiektem badań. 
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Zmiany uwilgotnienia gruntu  

w warunkach małej retencji 

Ewa Śliwowska , ewa_sliwowska@wp.pl; Koło Naukowe Inżynierii 

Ekologicznej, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, www.uwm.edu.pl/knie  

Szymon Kobus , szymon.kobus@uwm.edu.pl; Katedra Gospodarki 

Wodnej,  Klimatologii i  Kształtowania Środowiska, Wydział 

Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko -

Mazurski w Olsztynie, /www.uwm.edu.pl/wksir/KGWKiKS/index.html  

Woda jest najważniejszym, a zarazem najpowszechniej występującym, 

związkiem chemicznym na Ziemi, decydującym o rozwoju 

i funkcjonowaniu wszystkich ekosystemów. Polska na tle innych krajów 

europejskich dysponuje niewielkimi zasobami wodnymi. Wobec 

nasilających się okresów niedoborów wody oraz ekstremalnych zjawisk 

pogodowych należy podjąć działania skupiające się na ochronie 

i zwiększaniu jej ilości. Obszarami pozytywnie wpływającymi na poprawę 

zasobów wodnych są tereny leśne, które odznaczają się dużymi 

zdolnościami retencyjnymi. Charakteryzują się zdolnością do przechwy-

tywania i zatrzymywania na swojej powierzchni przez dłuższy czas wody 

opadowej i roztopowej, dzięki czemu spowalniają tempo obiegu wody w 

środowisku. W celu intensyfikacji procesów zatrzymania wody na terenie 

zlewni, tereny leśne zostały włączone w ogólnokrajowy program rozwoju 

małej retencji. Działania te polegają na budowie niewielkich zbiorników 

wodnych oraz instalacji budowli piętrzących na ciekach, które mają 

spowolnić tempo odpływu wody w środowisku. Celem pracy było 

określenie przebiegu zmian wilgotności gruntu na różnych głębokościach, 

w zasięgu piętrzeń małych budowli retencyjnych. W celu określenia 

zasobów wodnych obszaru badawczego wykonywano pomiary stanów wód 

w studzienkach pomiarowych oraz pomiary wilgotności gruntu przy 

zastosowaniu techniki TDR. W badaniach przeprowadzono również analizę 

właściwości fizycznych gleb wpływających na zdolności retencyjne obszaru. 

Znaczenie budowy morfologicznej i składu 

biochemicznego roślin dla roślinożerców 

Klaudia Magierowicz , klaudiamagierowicz@yahoo.pl; Wydział 

Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie,  www.up.lublin.pl  

Od wielu lat interakcje między roślinożercami i ich żywicielami są 

przedmiotem intensywnych badań. Już przy wyborze rośliny żywicielskiej 
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fitofagi kierują się różnymi bodźcami np. wzrokowymi, dlatego budowa 

morfologiczna rośliny lub zabarwienie mogą decydować o tym czy roślina 

zostanie zasiedlona, a tym samym uszkodzona przez fitofaga. Jednym 

z najważniejszych czynników regulujących interakcje między fitofagami 

i ich żywicielami jest skład chemiczny roślin. Dotychczas wyizolowano 

około 200 tysięcy metabolitów. Istotną rolę podczas wyboru żywiciela 

odgrywają metabolity pierwotne - białka, cukrowce i wolne aminokwasy, 

które określają wartość odżywczą tkanek roślinnych. Inną rolę odgrywają 

metabolity wtórne, które pełnią najważniejszą rolę w mechanizmach 

obronnych roślin przed szkodnikami. Wyróżnia się metabolity o działaniu 

odstraszającym, które powodują, że roślinożerca nie składa jaj czy nie 

żeruje na danej roślinie. Ponadto istnieją metabolity o działaniu 

toksycznym lub antyfidantnym. Bardzo duże znaczenie mają również 

związki lotne zawarte w roślinach, które mogą przyjmować funkcje 

ostrzegające owady np. o obecności związków toksycznych. Substancje te 

mogą działać wobec jednego gatunku fitofaga jako atraktanty, a w stosunku 

do innego jako repelenty.  

Celem pracy było poznanie mechanizmów oddziaływania roślin na 

roślinożerców oraz wykazanie, że związki obecne w tkankach roślinnych, 

głównie metabolity wtórne mogą pełnić rolę naturalnych biopestycydów. 

Znaczenie owadów zapylających 

Aleksandra Łoś,  los-aleksandra@o2.pl; Zakład Biologii 

Środowiskowej i Apidologii, Katedra Biologicznych Podstaw 

Produkcji Zwierzęcej,  Wydział Biologii i  Hodowli Zwierząt, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,  www.genom.up.lublin. pl  

Pszczoły zapylają około 70-80% flory, będąc niezbędnym składnikiem 

biocenoz lądowych. Około 1/3 produktów konsumowanych przez 

człowieka, w tym ponad 50% diety tłuszczowej jest zależna od zapylania 

przez owady. Szczególne znaczenie w zapylaniu upraw rolnych mają 

owady z nadrodziny Apoidea, takie jak: pszczoła miodna (Apis mellifera), 

murarka ogrodowa (Osmia bicornis, syn. O. rufa) i trzmiel ziemny 

(Bombus terrestris), które łącznie zapylają w Polsce około 50 gatunków 

roślin. Niektóre gatunki chrząszczy, muchówek i motyli także oblatują 

rośliny entomofilne w poszukiwaniu pożywienia, a jednocześnie w niewielkim 

stopniu uczestniczą w ich zapylaniu. 

Pszczoła miodna jest znana dzięki dostarczaniu szerokiej gamy produktów 

pszczelich (m.in. miodu, wosku, mleczka pszczelego), jednak jej najważniejszą 

funkcją jest zapylanie roślin owadopylnych. Efektywniejszym zapylaczem 

wiosną jest murarka ogrodowa (do zapylenia 1ha truskawki potrzebnych jest 

90 tys. robotnic pszczoły miodnej lub ok. 1000 samic murarki). Do zapylania 
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upraw pod osłonami (m.in. pomidorów i papryki) wykorzystywane są trzmiele 

dobrze znoszące uprawy zamknięte. 

Życie bakterii pod kontrolą ryboprzełączników 

Piotr Machtel , pmachtel@ibch.poznan.pl, Instytut Chemii 

Bioorganicznej PAN w Poznaniu, http://www.ibch.poznan.pl/ ; 

Kamilla Bąkowksa-Żywicka , bakowska@ibch.poznan.pl,Instytut 

Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, http://www.ibch.poznan.pl/; 

Marek Żywicki , Marek.Zywicki@amu.edu.pl, Zakład Biologii 

Obliczeniowej,  Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, 

Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

http://ibmib.amu.edu.pl/   

Jednym z najstarszych ewolucyjnie mechanizmów kontroli ekspresji 

genów jest regulacja przez ryboprzełączniki. Są to niekodujące elementy 

mRNA, występujące w 5‟UTR , mające zdolność wiązania ligandów: 

jonów metali, metabolitów komórkowych czy aminokwasów. Po związaniu 

ligandu, następuje zmiana struktury ryboprzełącznika, która wpływa na 

poziom ekspresji genu znajdującego się pod jego kontrolą. Najczęściej 

skutkiem interakcji ligand/ryboprzełącznik jest przedwczesna terminacja 

transkrypcji lub translacji.  

Celem mojego projektu było zbadanie zmian poziomu transkryptów 

w czasie, przy braku lub w obecności ligandu. Jako obiekt badań wybrałem 

ryboprzełączniki kontrolujące geny metabolizmu aminokwasów: 

metioniny, lizyny i glicyny w bakterii Bacillus subtilis. Przeprowadzone 

przeze mnie badania przy użyciu ilościowego PCR w czasie rzeczywistym 

(qRT-PCR) wskazują, że różne geny, nawet pod kontrolą tego samego 

ryboprzełącznika, reagują na dostępność aminokwasów w zróżnicowany 

sposób. Wykazałem, że w przypadku niektórych genów odpowiedź na 

aminokwas pojawia się natychmiast, a innym razem nawet po paru 

godzinach. Również siła odpowiedzi komórki na ten sam aminokwas jest 

różna. Sądzę, że przyczyną tych obserwacji jest fakt, że białka kodowane 

przez poszczególne geny pełnią rozmaite funkcje w szlakach metabo-

licznych, stąd różna wrażliwość na ligand oraz dynamika odpowiedzi. 

W dalszym etapie planuję zbadanie m.in. siły oddziaływania aminokwasów 

z ryporzełącznikami. 

Życie po życiu – czyli kilka słów o przetwarzaniu 

snoRNA do krótkich RNA 

Anna Maria Mleczko , amleczko@ibch.poznan.pl; Instytut Chemii 

Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, http://www.ibch.poznan.pl;  
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Kamilla Bąkowska-Żywicka ,bakowska@ibch.poznan.pl; Instytut 

Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, 

http://www.ibch.poznan.pl  

Krótkie niekodujące RNA pełnią istotne role w regulacji życia komórek 

na każdym etapie transmisji informacji genetycznej. snoRNA (małe 

jąderkowe RNA) odpowiadają za chemiczne modyfikacje nukleotydów 

w RNA. Jedną z mało scharakteryzowanych funkcji snoRNA jest ich 

przetwarzane do krótszych fragmentów, sdRNA (ang. sno-derived RNAs). 

Istnienie sdRNA wykazano jak dotąd tylko w: wirusie EBV, Giardia 

lamblia, ssaczych liniach komórkowych a przez naszą grupę w drożdżach 

Saccharomyces cerevisiae.  

Wiele doniesień naukowych mówi, że sdRNA regulują ekspresję genów 

na drodze interferencji RNA (RNAi). S. cerevisiae na drodze ewolucji 

pozbawione zostały ścieżki RNAi, zakładamy zatem, że drożdżowe sdRNA 

regulują ekspresję genów w odmienny sposób. Zasadniczym pytaniem, na 

które odpowiem w moim wystąpieniu jest: czy fragmenty snoRNA regulują 

biosyntezę białka? Wyniki wykonanych przeze mnie testów EMSA 

pokazują, że sdRNA oddziałują z rybosomami oraz białkami w komórkach 

drożdży. Może to sugerować istnienie nowego, jak dotąd mało 

scharakteryzowanego mechanizmu regulacji biosyntezy białka przez 

krótkie RNA pochodzące ze snoRNA, niezależnego od RNAi. W dalszych 

etapach pracy planuję zdefiniować składową rybosomu odpowiedzialną za 

to oddziaływanie a także scharakteryzować kompleksy rybonukleo-

proteinowe tworzone przez sdRNA. Zbadam także wpływ sdRNA na 

translację in vitro i in vivo. 

Praca powstała podczas realizacji projektu badawczego 

nr 2014/13/D/NZ1/00061 przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki 
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Czynniki fizjologiczne i ich wpływ na gospodarkę 

wodno-elektrolitową organizmu 

Patrycja Oksejuk ,  patrycjaoksejuk@wp.pl: Katedra Biochemii 

i  Toksykologii, Wydział Biologii i  Hodowli Zwierząt,  Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie,  www.up.lublin.pl ; 

Renata Małysz, renata21212@wp.pl: Katedra Biochemii 

i  Toksykologii, Wydział Biologii i  Hodowli Zwierząt,  Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie,  www.up.lubli n.pl; 

Aleksandra Szabelak , szabelak.aleksandra@gmail.com: Katedra 

Biochemii i Toksykologii,  Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,  www.up.lublin.pl ; 

Anna Czech , anna.czech@up.lublin.pl:Katedra Biochemii 

i  Toksykologii, Wydział Biologii i  Hodowli Zwierząt,  Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie,  www.up.lublin.pl  

Gospodarka wodno-elektrolitowa organizmu jest istotną częścią 

przemian metabolicznych i pełni niezastąpioną rolę w utrzymaniu 

homeostazy wewnątrzustrojowej. Ma na nią wpływ wiele czynników 

zarówno zewnątrz- jak i wewnątrzustrojowych. Nadmiar, bądź niedobór 

wody i elektrolitów w organizmie prowadzi do wielu zaburzeń, które mogą 

być bardzo niebezpieczne, a nawet zagrażać życiu. 

Celem pracy było przeanalizowanie wpływu czynników fizjologicznych 

takich jak: wiek, płeć na gospodarkę wodno-elektrolitową organizmu. 

Z danych literaturowych wynika, że wraz z wiekiem słabnie zdolność 

organizmu do utrzymania homeostazy ustrojowej. Zmniejsza się zawartość 

wody w komórkach, dochodzi do redukcji masy mięśniowej oraz 

stopniowego upośledzenia funkcji poszczególnych narządów. Zwiększa się 

częstość zachorowania na przewlekłe schorzenia, jak choroby układu 

krążenia, choroby układu kostno-stawowego, choroby nowotworowe. Wiek 

istotnie wpływa również na stopień koncentracji elektrolitów w surowicy 

krwi. Najniższy poziom sodu występuje u niemowląt, najwyższy zaś u osób 

powyżej 40 roku życia. Płeć nie ma natomiast istotnego wpływu na stężenie 

sodu, potasu, chlorków, magnezu, wapnia i fosforanów w surowicy krwi. 

Wyniki ciężarnych kobiet dowodzą, że posiadają one niższy poziom 

sodu i wapnia w surowicy krwi w porównaniu do kobiet nie będących 

w ciąży, zaś poziom potasu, chlorków, magnezu i fosforanów występuje 

na zbliżonym poziomie. 
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Aktywność proteolityczna autolizatów drożdżowych 

Marta Dudkiewicz,  marta.dudkiewicz@p.lodz.pl; Instytut Technologii 

Fermentacji i Mikrobiologii, Politechnika Łódzka, 

www.binoz.p.lodz.pl; 

Joanna Berłowska , joanna.berlowska@p.lodz.pl; Instytut Technologii 

Fermentacji i Mikrobiologii, Politechnika Łódzka, 

www.binoz.p.lodz.pl; 

Dorota Kręgiel , dorota.kregiel@p.lodz.pl; Instytut Technologii 

Fermentacji i Mikrobiologii, Politechnika Łódzka, 

www.binoz.p.lodz.pl  

Wstęp Proces autolizy zaczyna się wraz ze śmiercią komórki. 

W pierwszej kolejności niszczony jest system membran, a następnie inne 

składniki komórkowe. Enzymy proteolityczne – proteazy, degradują białka 

do niższych cząsteczkowo związków, nukleazy degradują RNA oraz DNA, zaś 

glukanazy w połączeniu z proteazami niszczą ścianę komórkową drożdży. 

Cel pracy Celem pracy było określenie aktywności proteolitycznej 

podczas procesu autolizy drożdży. 

Materiał i metody Materiał biologiczny stanowiło 5 szczepów drożdży: 

Saccharomyces cerevisiae Ethanol Red (Lesaffre), Kluyveromyces 

marxianus LOCK 0026, Kluyveromyces marxianus NCYC 179, 

Scheffersomyces stipitis NCYC 1541 i Pichia angusta NCYC 495. 

Aktywność proteolityczną zbadano metodą dyfuzyjną i testów 

studzienkowych. Stężenie białek oznaczono za pomocą Systemu Direct 

Detect ®, a zawartość wolnego azotu aminowego określono za pomocą 

metody ninhydrynowej.  

Wyniki Najmniejszą aktywność proteolityczną oznaczono 

w autolizatach drożdży K. marxianus LOCK 0026, największą zaś dla 

K. marxianus NCYC 179 oraz S. stipitis NCYC 1541. W autolizatach 

S. cerevisiae Ethanol Red odnotowano aktywność proteolityczną głównie w 

czasie pierwszych 6 godzin procesu autolizy, natomiast autolizaty 

P. angusta NCYC 495 wykazywały taką aktywność w końcowych 

2 godzinach prowadzonej analizy. 
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Aktywność transkrypcyjna genu PINK1 

w raku jelita grubego 

Martyna Bednarczyk , martyna.bednarczyk@outlook.com, Wydział 

Zdrowia Publicznego w Bytomiu , Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach ,  Katedra Chorób Wewnętrznych;  

Katarzyna Walkiewicz, kk.walkiewicz@gmail.com, Wydział Zdrowia 

Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach , 

Katedra Chorób Wewnętrznych;  

Paweł Kozieł , pawelko147@wp.pl ,  Wydział Zdrowia Publicznego  

w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach , Katedra 

Chorób Wewnętrznych;  

Małgorzata Muc-Wierzgoń , mwierzgon@sum.edu.pl, Wydział Zdrowia 

Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach , 

Katedra Chorób Wewnętrznych; 

Urszula Mazurek , umazurek@sum.edu.pl,  Wydział Farmaceutyczny 

z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Śląski 

Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra Biologii Molekularnej  

Białko PINK1 (ang. PTEN-induced putative kinase 1) jest mitochondrialną 

kinazą serynowo – treoninową. Znajduje się w mitochondriach wszystkich 

komórek organizmu. Jego zadaniem jest ochrona komórek przed stresem 

indukowanym zaburzeniem mitochondriów. Wraz z parkiną bierze udział 

w regulacji morfologii i dynamiki mitochondriów, poprzez oddziaływanie 

z białkami zarządzającymi procesami mitochondrialnej fuzji i podziału.  

Celem badania było zbadanie profilu ekspresji genu PINK1 biorącego 

udział w mitofagii w raku jelita grubego o różnym stopniu zaawansowania. 

Analizę profilu ekspresji genów wykonano przy użyciu mikromacierzy 

of HG-U133A (Affymetrix, Santa Clara, CA). Typowanie genów 

różnicujących przeprowadzono z wykorzystaniem Infrastruktury PL-Grid. 

 Analizując aktywność transkrypcyjną mRNA PINK1 stwierdzono, że 

gen kodujący to białko wykazuje zmniejszoną ekspresję w kontroli K2 

i gruczolakoraku jelita grubego, zależnie od stopnia zaawansowania,  

p < 0,05. Wartość parametru FC – wskazującego log2 różnicy sygnałów 

fluorescencji pomiędzy porównywanymi grupami wynosiła K2 vs  

K = -1.0811611 oraz NSZ vs K = -2.0804248 i WSZ vs K = -1.8020356.  

Wnioski: Zmiany molekularne wyprzedzają zmiany fenotypowe, 

ponieważ w grupie kontrolnej K2 mogą znajdować się już komórki 

nowotworowe. Zmniejszenie aktywności transkrypcyjnej genu PINK1 

nie zależy do stopnia zaawansowania raka. 
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Analiza ekspresji genów kodujących roślinne kinazy 

MAP (MAPK3, MAPK6 oraz MAPKK9) pod 

wpływem czynników stresu abiotycznego 

Karolina Dudziak ,  karolina.dudziak@up.lublin.pl; Instytut Genetyki, 

Hodowli i Biotechnologii Roś lin; Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie  

Działające na roślinę czynniki stresowe prowadzą do nadprodukcji 

reaktywnych form tlenu (ROS- reactive oxygen species) i powstawania 

w komórkach stresu oksydacyjnego. Indukują one zmiany fizjologiczne 

oraz biochemiczne, a także zmiany w ekspresji genów. Pomimo swojej 

destrukcyjnej roli, ROS odgrywają również pozytywną funkcję w komórce 

działając jako przekaźniki sygnału i aktywujące kaskadę kinaz białkowych 

oraz regulując transkrypcję niektórych genów. Badania wykazały, iż ROS 

biorą udział w regulacji wszystkich kluczowych dla roślin procesów 

życiowych tj. wzrost, rozwój czy starzenie. W transdukcji sygnału 

potwierdzono udział systemu kinaz MAP (ang. mitogen activated protein 

kinases). System taki stanowi układ trzech kinaz: MAP, MAPKK 

i MAPKK, których aktywacja polega na przeniesieniu grupy fosforanowej 

na kolejną ze składowych kaskady. W literaturze istnieje także szereg 

danych dotyczących aktywacji poszczególnych kinaz pod wpływem 

różnego rodzaju czynników stresowych u różnych roślin: Arabidopsis 

thaliana, Nicotiana tabacum, Oryza sativa czy Zea mays. Najlepiej 

poznanymi i opisanymi kinazami są MAPK3 i MAPK6 zależne 

od MAPKK9. Ich aktywność została udowodniona pod wpływem stresu 

wywołanego obecnością jonamów metali ciężkich, ozonem, wysoką/niską 

temperaturą, a także wysokim zasoleniem. 

Analiza jakościowa i ilościowa nikotyny 

w ekstraktach tytoniowych przy zastosowaniu 

chromatografii cienkowarstwowej 

Konrad Dyk, konrad095@gmail.com, Uniwersytet Marii Curie -

Skłodowskiej,  Katedra Chemii Fizycznej, Zakład Chromatografii 

Planarnej, Pl.  M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin; 

Katarzyna Stępnik , Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,  Katedra 

Chem ii Fizycznej, Zakład Chromatograf ii Planarnej , Pl.  M. Curie-

Skłodowskiej 3,  20-031 Lublin; 

Edward Rój , 2 Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Al. Tysiąclecia 

Państwa Polskiego 13a, 24 -110 Puławy.  
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Chromatografia cienkowarstwowa (TLC) jest metodą rozdziału substancji 

przy zastosowaniu adsorbentów prostych lub mieszanych, uformowanych 

w postaci cienkich warstw na płytkach ze szkła lub innego materiału. 

Analizie jakościowej i ilościowej poddano sześć ekstraktów pochodzących 

z liści tytoniu, otrzymanych metodą ekstrakcji nadkrytycznej z zastoso-

waniem CO¬2 w różnych warunkach temperatury i ciśnienia. Przy 

zastosowaniu chromatografii cienkowarstwowej ekstrakty zbadano pod 

kątem obecności 4 substancji: nikotyny, kwasu chlorogenowego, 

solanesolu i rutyny.  

 Analiza ilościowa została przeprowadzona pod kątem zawartości 

nikotyny w ekstraktach z zastosowaniem różnego rodzaju faz stacjonarnych 

i ruchomych oraz różnego rodzaju detekcji. 

 Badania jednoznacznie pozwoliły na wykrycie w próbkach nikotyny 

i solanesolu. Analiza ilościowa pozwoliła na oszacowanie zawartości 

nikotyny w badanych próbkach.  

 Metoda TLC jest stosunkowo łatwa i niedroga oraz zużywa małe ilości 

rozpuszczalników organicznych, co jest zgodne z zasadami Zielonej 

Chemii. W badaniach dowiedziono, że metoda TLC jest skutecznym 

narzędziem analitycznym w jakościowym i ilościowym oznaczaniu 

substancji aktywnych biologicznie w próbkach pochodzenia naturalnego. 

Analiza związku między składem ważek (Odonata) 

a różnorodnością siedliskową w nizinnych ciekach 

Adam Tarkowski , tarkowski890@gmail.com; Zakład Zoologii, 

Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie -

Skłodowskiej,  www.umcs.pl/pl/biologia-i-biotechnologia.htm; 

Tomasz Karasek , t.karasek@uw.edu.pl; Zakład Hydrobiologii, 

Wydział Biologii, Uniwersytet Wa rszawski,  www.biol.uw.edu.pl;  

dr hab. Paweł Koperski ,  p.t.koperski@uw.edu.pl; Zakład 

Hydrobiologii,  Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski,  

www.biol.uw.edu.pl  

Ta praca powstała w ramach grantu: "Ocena stanu ekologicznego 

cieków na podstawie przyżyciowej analizy bentosu: opracowanie 

i testowanie nowej metody" pod kierownictwem dr hab. Pawła Koperskiego. 

Ważki (Odonata) jako jedne z najstarszych owadów na Ziemi w postaci 

larwalnej występują prawie we wszystkich typach wód słodkich. Preferują 

one w większości wody stojące jednak są spotykane również w wodach 

płynących. Wody płynące stwarzają zmienne środowisko, do którego 

organizmy muszą szybko się dostosowywać w odpowiedzi na ciągle 

zachodzące przemiany. Wśród innych czynników wpływających 
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na różnorodność siedlisk i różnorodność biologiczną ważek można zaliczyć 

również m.in.: klimat i ukształtowanie terenu. 

Na terenie Polski najpowszechniejszym typem wód są nizinne cieki. 

Próby zawierające larwy ważek były pobierane z 21 stanowisk 

zlokalizowanych przeważnie na środkowym odcinku rzeki w obrębie trzech 

województw: mazowieckiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego. 

Próby zostały pobrane przy pomocy siatki hydrobiologicznej oraz 

sztucznych podłoży. Ze wszystkich badanych nizinnych cieków przy 

pomocy obu metod udało się pozyskać 18 gatunków ważek, co 

w przybliżeniu stanowi 25% przedstawicieli całej Polskiej odonatofauny. 

Większość ważek stanowiły osobniki preferujące wody stojące 

i przejściowe. Zróżnicowane mikrosiedliska, jakie tworzą się w rzekach 

umożliwiają kolonizację ich terenów przez gatunki zarówno preferujące 

wody stojące i płynące. 

Chondriokineza i cytokineza podczas 

mikrosporogenezy u Angiospermae 

Rafał Marciniec, rmmarciniec@gmail.com, Zakład Anatomii 

i  Cytologii Roślin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,  

www.umcs.pl; 

Dorota Tchórzewska , dorota.tchorzewska@poczta.umcs.lublin.pl, 

Zakład Anatomii i Cytologii Roślin, Uniwersytet Marii Curie -

Skłodowskiej,  www.umcs.pl  

Rozmnażanie płciowe ma olbrzymie znaczenie nie tylko dla rozwoju 

i rozprzestrzeniania się organizmów ale także umożliwia przystosowywanie 

się ich do zmieniających się warunków środowiska. U roślin 

okrytonasiennych (Angiospermae) w pylnikach z komórek sporogennych 

dzielących się mejotycznie powstają męskie komórki rozrodcze 

(mikrospory). Proces ten nazywamy mikrosporogenezą. W trakcie mejozy 

oprócz kariokinezy dochodzi do chondriokinezy i cytokinezy. Chondrio-

kineza czyli przemieszczanie się i rozdział do komórek potomnych 

organelli komórkowych, została podzielona na 4 główne typy: obojętny, 

otoczkowy, biegunowy oraz równikowy. Grupujące się w sposób 

charakterystyczny podczas mejozy organella komórkowe, rozdzielają 

przestrzenie, w których zachodzi kariokineza, warunkując prawidłowy jej 

przebieg. Ponadto precyzyjny rozdział organelli do powstających komórek 

jest niezwykle ważny, ponieważ dotyczy głównie organelli autono-

micznych takich jak plastydy i mitochondria, które uczestniczą 

w dziedziczeniu cytoplazmatycznym, co warunkuje powstanie żywotnych 

mikrospor. Cytokineza to podział cytoplazmy. Możemy wyróżnić 

cytokinezę sukcesywną i równoczesną oraz centrypetalną i centryfugalną. 
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Na każdym etapie mejozy istotną rolę odgrywa szkielet cytoplazmatyczny 

komórki, głównie mikrotubule i mikrofilamenty. Stanowią one dynamiczny 

układ ulegający przekształceniom oraz warunkują prawidłowy przebieg 

kariokinezy, chondriokinezy i cytokinezy. 

Energia jutra – mikrobiologiczne ogniwa paliwowe 

Agnieszka Helon , Koło Naukowe Studentów Biotechnologii,  Wydział 

Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uni wersytet Lubelski 

Jana Pawła II;  

Agnieszka Wywłoka , Koło Naukowe Studentów Biotechnologii, 

Wydział Biotechnologii i  Nauk o Środowisku, Katolicki Uni wersytet 

Lubelski Jana Pawła II;  

Weronika Goraj , weronikagoraj@kul.pl; Katedra Biochemii i Chemii 

Środowiska, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;  

Zofia Stępniewska , stepz@kul.pl; Katedra Biochemii i Chemii 

Środowiska, Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.  

Ze względu na wyczerpywanie się konwencjonalnych źródeł energii 

w ostatnich latach na świecie wzrasta zainteresowanie metodami 

jej pozyskiwania ze źródeł odnawialnych. Obecnie prowadzone są 

intensywne badania w dziedzinie tzw. mikrobiologicznych ogniw 

paliwowych (MOB). W ogniwach tych następuje przekształcenie energii 

chemicznej zawartej w związkach organicznych w energię elektryczną, 

przy udziale mikroorganizmów, głównie bakterii. Energia w MOB 

generowana jest gdy mikroorganizmy przekazują elektrony od donora 

elektronów - związków organicznych, do akceptora, jak na przykład tlen. 

Powstały w ten sposób gradient potencjału można wykorzystać do 

generowania prądu elektrycznego.  

Celem badań było skonstruowanie mikrobiologicznego ogniwa 

paliwowego w oparciu o madę rzeczną (Eutric Fluvisol) oraz wykazanie jej 

potencjału do produkcji energii. Materiał glebowy pobrano w sadzie 

owocowym na terenie wsi Kępa Gostecka (Małopolski Przełom Wisły). 

Jako paliwo wykorzystano 5% roztwór glukozy z dodatkiem soli Mn
2+

, 

5% roztwór glukozy oraz wodę (próba kontrolna). Z przeprowadzonych 

doświadczeń wynika, że w mikrobiologicznych ogniwach paliwowych 

skonstruowanych na bazie gleby możliwe jest generowanie prądu 

elektrycznego. Żyjąca w glebie autochtoniczna mikroflora jest dobrym 

biokatalizatorem, uczestniczącym w przepływie elektronów. Najwyższy 

potencjał do produkcji energii wykazano w kombinacji z 5% glukozą 

i w obecności 0,01M Mn2+. 
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Iris sibirica L. we florze Polski 

Magdalena Śmigała ,  magdalena.smigala@gmail.com; Zakład 

Anatomii i Cytologii Roślin, Wydział Biologii i Biotechnologii,  

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,  

http://www.umcs.pl/pl/zaklad-anatomii-i-cytologii-roslin,1822.htm; 

Agnieszka Dąbrowska , agnieszka.dabrowska@poczta.umcs.lublin.pl; 

Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie; http://www.umc s.pl/pl/ogrod-

botaniczny.htm; 

Krystyna Winiarczyk , krystyna.winiarczyk@poczta.umcs.lublin.pl; 

Zakład Anatomii i Cytologii Roślin, Wydział Bio logii i Biotechnologii, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,  

http://www.umcs.pl/pl/zaklad-anatomii-i-cytologii-roslin,1822.htm  

Irysy, inaczej kosaćce, reprezentuje ponad 300 gatunków bylin 

kłączowych i cebulowych, kwitnących od wczesnej wiosny do późnego 

lata. Iris sibirica L. to gatunek eurosyberyjski obejmujący swoim 

zasięgiem Europę aż po południową Skandynawię oraz Kaukaz, Syberię 

i Daleki Wschód. W Polsce występuje w rozproszonych stanowiskach na 

całym obszarze niżowym oraz w pasie południowych wyżyn, a największe 

zagęszczenie stanowisk jest na Dolnym Śląsku. Kosaciec syberyjski 

podlega ścisłej ochronie prawnej w Polsce, zaliczony jest do kategorii VU, 

czyli do gatunków narażonych na wyginięcie. Ochrona kosaćca 

syberyjskiego jest niezwykle ważna nie tylko ze względu na jego walory 

estetyczne, ale także wartości użytkowe. Dlatego w niniejszej pracy podjęto 

analizę aktualnej systematyki tego gatunku i jego rozmieszczenia na terenie 

Polski. I. sibirica jest to bylina, która może rozmnażać się wegetatywnie 

oraz na drodze płciowej, przez nasiona. Kosaciec syberyjski wytwarza 

liczne nasiona, lecz charakteryzują się one słabą zdolnością kiełkowania. 

Szkodnikiem, który znacznie ogranicza populację tego gatunku jest 

ryjkowiec – jednorek kosaćcowy (Mononychus punctumalbum). Te małe 

chrząszcze składają jaja do zalążni i potem w torebce nasiennej rozwijają 

się dojrzałe osobniki. Ponadto populacja tej rośliny jest znacznie 

ograniczona przez osuszanie łąk trzęślicowych, które stanowią jego 

naturalne siedlisko. 

Izolacja związków biologicznie czynnych  

z ziela nawłoci pospolitej 

Marta Oleszek , m.oleszek@ipan.lublin.pl , Instytut Agrof izyki im. 

Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk , www.ipan.lublin.pl  

Nawłoć pospolita Solidago virgaurea L. to roślina wieloletnia, występująca 

na terenie całej Polski, głównie na ugorach, nieużytkach i łąkach. Jest dobrze 
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znanym surowcem leczniczym o działaniu moczopędnym, ściągającym 

i przeciwzapalnym. Główne związki biologicznie czynne, które zostały do tej 

pory wyizolowane z tej rośliny to kwercetyna, rutyna, hiperozyd, astragalina, 

kwas rozmarynowy i chlorogenowy (Rosłoń i in., 2014). 

Celem pracy było opracowanie metody izolacji związków biologicznie 

czynnych z grupy flawonoidów i saponin, w celu ich dalszej analizy 

i badania wpływu na aktywność archeonów. Ziele nawłoci pospolitej 

pozyskano z firmy zielarskiej Kawon. Izolacja składa się z kilku etapów. 

Pierwszym z nich jest odtłuszczania, a następnie otrzymywanie ekstraktu 

metanolowego oraz jego rozdział na frakcje flawonoidową i saponinową. 

Rozdział przeprowadzany jest na krótkiej kolumnie chromatograficznej 

wypełnionej złożem C18. Zasadą rozdziału jest różnica w powinowactwie 

izolowanych związków do użytego rozpuszczalnika. Ostatnim etapem jest 

zatężanie ekstraktu na wyparce próżniowej i suszenie poprzez liofilizację. 

Badania wspierane przez Narodowe Centrum Nauki. Preludium 8 nr 

2014/15/N/NZ9/01127 

Jakość produktów mlecznych na podstawie raportów 

z krajowych kontroli ijhars i europejskiego systemu 

RASFF 

Agnieszka Zaborska , agn.zaborska@gmail.com; Katedra 

Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział 

Biologii i Hodowli Zwierząt,  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,  

www.up.lublin.pl 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego, żywność 

wprowadzana do obrotu musi być bezpieczna dla życia i zdrowia 

konsumentów. Powinna być również odpowiednio oznakowana, aby 

konsument mógł wybrać produkt według własnych preferencji i potrzeb. 

Prawo żywnościowe zakazuje wszelkich praktyk mogących wprowadzać 

konsumenta w błąd, w tym fałszowania artykułów spożywczych. Zafałszo-

wania żywności przyczyniają się do pogorszenia jej jakości, szczególnie 

pod względem wartości odżywczej i właściwości biologicznych. Żywność 

taka może nawet zagrażać zdrowiu i życiu konsumenta. Bezpieczeństwo 

konsumentów jest wspierane i weryfikowane działaniem organów 

urzędowej kontroli. Nadzór nad jakością handlową żywności w Polsce 

sprawuje m.in. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych. Wyniki kontroli produktów mlecznych w 2014 r. wskazują, 

że najwięcej nieprawidłowości dotyczy oznakowania – 13,1% i jakości 

fizykochemicznej – 12% (głównie zawyżona lub zaniżona zawartości 

tłuszczu, zawyżona zawartości wody, dodatek tłuszczów obcych). W celu 
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płynnej wymiany informacji o niebezpieczeństwach związanych 

z żywnością na terenie Unii Europejskiej funkcjonuje system RASFF 

(Rapid Alert System for Food and Feed). System ten stanowi ważny element 

nadzoru sanitarno-epidemiologicznego oraz polityki ochrony zdrowia UE. 

W 2014 r. w ramach systemu odnotowano 3157 powiadomień. Mleko 

i produkty mleczne były źródłem 66 zgłoszeń (2% wszystkich powiadomień), 

z czego większość z nich dotyczyła zagrożeń mikrobiologicznych. 

Liście drzew i krzewów owocowych  

jako źródło polifenoli 

Magdalena Efenberger-Szmechtyk, 

magdalena.efenberger@gmail.com; Ins tytut Technologii Fermentacji 

i  Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i  Nauk o Żywności,  

Politechnika Łódzka, www.p.lodz.pl ; 

Agnieszka Nowak , agnieszka.nowak@p.lodz.pl; Instytut Technologii 

Fermentacji i Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i Nauk 

o Żywności, Politechnika Łódzka, www.p.lodz.pl  

Polifenole to wtórne metabolity roślin o bardzo zróżnicowanej 

strukturze, obecne we wszystkich ich częściach, t.j. kwiatach, owocach, 

nasionach, liściach i korzeniach. Związki te powstają w wyniku przemian 

kwasu szikiminowego i octowego i nadają żywności specyficzne cechy 

sensoryczne takie jak gorzki i cierpki smak, włóknistość, barwę, a także 

powodują mętnienie napojów. Związki polifenolowe dzieli się na cztery 

podstawowe grupy: kwasy fenolowe, flawonoidy, stilbeny, lignany.  

Badania wykazały, że najwięcej polifenoli zawierają liście. Ponadto, 

najwyższą ilość tych związków i najwyższą aktywność antyoksydacyjną 

stwierdza się w liściach zbieranych w czerwcu. Odmiana rośliny także 

wpływa na zawartość związków polifenolowych. Duży wpływ na 

wydajność ekstrakcji polifenoli ma wybór metody, w tym rodzaj 

stosowanego rozpuszczalnika. Najlepsze wyniki uzyskuje się przy 

zastosowaniu rozpuszczalników bipolarnych, t.j. roztworów wodnych 

acetonu lub etanolu.  

Polifenole oprócz dobrze udokumentowanych właściwości 

przeciwutleniających wykazują również działanie przeciwbakteryjne. Badania 

wskazują, że zazwyczaj bardziej wrażliwe są bakterie gramdodatnie niż 

gramujemne. 

Podsumowując, liście stanowią bogate źródło polifenoli o właściwościach 

zarówno antyoksydacyjnych, jak i przeciwdrobnoustrojowych. 
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Metody wykrywania krótkich RNA  

w Saccharomyces cerevisiae i ich porównanie 

Mateusz Walkowiak ,  mateusz.walkowiak21@gmail.com; , Wydział 

Biologii,  Uniwersytet im. Adam Mickiewicza , Umultowska 89, 61-614 

Poznań , http://www.biologia.amu.edu.pl/ , Instytut Chemii 

Bioorganicznej PAN, Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań,  

http://www.ibch.poznan.pl/pl/top-pl/home/; 

Anna M. Mleczko , amleczko@ibch.poznan.pl;  Instytut Chemii 

Bioorganicznej PAN, Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań,  

http://www.ibch.poznan.pl/pl/top-pl/home/; 

Kamilla Bąkowska-Żywicka , bakowska@ibch.poznan.pl, Instytut 

Chemii Bioorganicznej PAN, Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań,  

http://www.ibch.poznan.pl/pl/top-pl/home/ 

Rozwój technik wysokoprzepustowego sekwencjonowania pozwolił na 

dokładne poznanie wielu cząsteczek niekodujących RNA (ncRNA). 

Uczestniczą one w regulacji przepływu informacji genetycznej - od DNA 

do białka. Ostatnie badania wykazały, że snoRNA, których funkcje 

związane są z jąderkiem mogą również występować w cytoplazmie. 

Odkrycie to doprowadziło do intensyfikacji badań i w konsekwencji - 

doniesień o możliwości przetwarzania małych jąderkowych RNA 

(snoRNA) do krótszych fragmentów nazwanych krótkimi RNA 

pochodzącymi ze snoRNA (sdRNA). Funkcje sdRNA nie są całkowicie 

znane, jednak wiadomo, że mogą one działać podobnie jak mikro RNA.  

Ponieważ niewiele wiadomo na temat funkcjonowania sdRNA, 

niezbędne jest ustalenie skutecznej metody ich wykrywania. Porównaliśmy 

dwa standardowe i powszechnie stosowane sposoby detekcji krótkich 

RNA: reakcję odwrotnej transkrypcji z wykorzystaniem startera 

o strukturze spinki do włosów, a następnie reakcję PCR (SL-RT-PCR) oraz 

tradycyjną hybrydyzację typu northern. Uzyskane przez nas wyniki 

dowodzą, że technika SL-RT-PCR umożliwia detekcję małych ilości 

sdRNA, które nie mogły zostać wykryte hybrydyzacją typu northern. 

Metoda detekcji krótkich RNA z wykorzystaniem startera o strukturze 

spinki do włosów umożliwiła wykrycie trzech różnych sdRNA pochodzących 

ze snoRNA Saccharomyces cerevisiae w ilości 50ng komórkowego RNA. 

Praca powstała podczas realizacji projektu badawczego 

nr 2014/13/D/NZ1/00061 przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki. 
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Mikrorozmnażanie – rozmnażanie klonalne 

z wykorzystaniem kultur in vitro 

Anna Frąckiewicz , annafrackiewicz7@wp.pl; Wydział Biotechnologii 

i  Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 

http://www.kul.pl/wydzial -biotechnologii-i-nauk-o-srodowisku,14.html 

Celem niniejszej pracy jest ukazanie procedury mikropropagacji i jej 

zastosowania w życiu codziennym. Mikropropagacja materiału roślinnego 

(mikrorozmnażanie) to metoda rozmnażania wegetatywnego w kulturach in 

vitro prowadzona w laboratoriach, pod ścisłą kontrolą w warunkach 

aseptycznych na specjalnie dobranych pożywkach. Podstawą kultur in vitro 

jest totipotencja eksplantatu. Totipotencją określamy komórkę mającą 

nieograniczoną zdolność do dzielenia się i regeneracji. Mikropropagację 

prowadzi się różnymi metodami – za pomocą regeneracji bezpośredniej, 

pośredniej lub somatycznej embriogenezy. Według Debergh‟a i Maene 

(1981) procedura masowego namnażania składa się z 5 etapów: wyboru 

rośliny macierzystej i jej dezynfekcji, umieszczenia eksplantatu na 

odpowiednio przygotowanej do tego celu pożywce, regeneracji rośliny 

i przygotowaniu jej do warunków in vivo, a następnie przeniesieniu do 

wybranych warunków i aklimatyzacja. Zachowanie odpowiedniej staranności 

co do procedury jest podstawą sukcesu roślinnego przemysłu. W taki 

sposób można uzyskać sadzonki niższym kosztem i w krótszym czasie 

niezależnie od pory roku. Roczna światowa produkcja jest szacowana na 

ponad 800 mln sztuk roślin (90% to rośliny ozdobne). Jednym 

z najistotniejszych producentów jest Polska a jej udział to nawet do 100 

mln sztuk rocznie. Przemysł oparty na mikrorozmnażaniu jest z roku na rok 

coraz popularniejszy a technologie udoskonalane zarówno do celów 

komercyjnych jak i badawczych. 

Ocena świadomości ekologicznej młodzieży 

ponadgimnazjalnej 

Katarzyna Możdżeń , kasiamozdzen@interia.pl, Zakład Fizjologii 

Roślin, Instytut Biologii,  Uniwersytet Pedagogiczny;  

Edyta Możdżeń ,  edytamozdzen@interia.pl, Zakład Ekologii Zwierząt,  

Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński;  

Beata Barabasz-Krasny , Zakład Botaniki, Instytut Biologii, 

Uniwersytet Pedagogiczny;  

Anna Sołtys-Lelek, Ojcowski Park Narodowy;  

Andrzej Górecki , Zakład Ekologii Zwierząt, Instytut Nauk 

o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński  
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Człowiek ma wpływ na stan środowiska przyrodniczego i może podjąć 

zamierzone działania na rzecz jego poprawy, czy odbudowy. Świadomość 

tego faktu zależy w dużej mierze od wiedzy o środowisku, umiejętności 

dostrzegania powiązań pomiędzy stanem środowiska przyrodniczego, 

a warunkami i jakością życia ludzi. 

Celem podjętych badań była ocena świadomości ekologicznej 

młodzieży ponadgimnazjalnej z klas o profilu biologiczno-chemicznym 

i humanistycznym. Populację badawczą stanowiło 76 uczniów liceum 

ogólnokształcącego – 44 respondentów z klas biologiczno-chemicznych 

i 32 z klas humanistycznym. W celu uzyskania niezbędnych informacji, 

wykorzystano narzędzie badawcze, którym był zaprojektowany kwestio-

nariusz ankiety audytoryjnej. Kwestionariusz składał się z 18 pytań 

o charakterze, zarówno otwartym jak i zamkniętym. Pytaniom nadano 

odpowiednią punktację, a następnie wprowadzono do bazy danych 

i opracowano statystycznie. 

Wyniki badań pokazały, iż młodzi ludzie wiedzą, że mają wpływ na 

środowisko przyrodnicze, jednak w klasach o profilu biologiczno-chemicznym 

uzyskano więcej odpowiedzi świadczących o większym zrozumieniu tego 

zagadnienia. Uczniowie poszerzają swoją wiedzę na ten temat oglądając 

programy przyrodnicze, emitowane w telewizji i korzystając z Internetu. 

Wiedzą w jaki sposób można oszczędzać energię i wodę. Potrafią wskazać 

odpady szczególnie niebezpieczne dla środowiska, ale rzadko je segregują. 

Młodzież nie wykazuje też chęci udziału w akcjach na rzecz ochrony 

środowiska. 

Ocena wpływu promieniowania UV i podwyższonej 

temperatury na stabilność oksydacyjną oleju 

rzepakowego kapsułkowanego metodą współosiową 

Szymon Mania , szymon.mania@gmail.com; Katedra Chemii, 

Technologii i Biotechnologii Żywności,  Wydział Chemiczny, 

Politechnika Gdańska, www.pg.edu.pl;  

Robert Tylingo ,  robertt@pg.gda.pl;  Katedra Chemii,  Technologii 

i  Biotechnologii Żywności, Wydział Chemiczny, Politech nika Gdańska, 

www.pg.edu.pl; 

Mateusz Grube,  m.grube@outlook.com;  Katedra Chemii,  Technologii 

i  Biotechnologii Żywności, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska, 

www.pg.edu.pl  

Oleje jadalne, szczególnie te bogate w wielonienasycone kwasy 

tłuszczowe, podatne są na szybką utratę jakości wskutek utleniania. Z tego 

względu stały się jednym z celów kapsułkowania jako sposobu 

przedłużenia ich trwałości. W dotychczasowych, powszechnie stosowanych 
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do tego celu metodach jak suszenie rozpyłowe czy ekstruzja ma miejsce 

wprowadzanie tlenu do emulsji podczas jej tworzenia oraz odparowanie 

rozpuszczalnika polimeru stanowiącego nośnik w obecności wysokiej 

temperatury (ok 200
o
C), będących głównymi czynnikami odpowiedzial-

nymi za utlenianie się olejów. W kapsułkach otrzymywanych metodą 

współosiową uzyskuje się struktury z odrębnym olejowym rdzeniem 

opłaszczonym i izolowanym chitozanową powłoką w formie hydrożelu, 

gdzie wspomniane niekorzyste etapy zostały wyeliminowane. 

Celem badań było dokonanie wstępnej oceny możliwości spowolnienia 

procesów utleniania się oleju rzepakowego, dzięki zamknięciu go wewnątrz 

chitozanowego płaszcza. Ochronne właściwości biopolimeru sprawdzono 

poddając kapsułki z olejem ekspozycji na promieniowanie UV 

i podwyższoną temperaturę (60
o
C) w stosunku do oleju niekapsułko-

wanego. Jakość oleju oceniano na podstawie monitorowania w czasie 

zmian zawartości pierwotnych i wtórnych produktów utleniania. Wyniki 

badań potwierdzają, że zastosowanie techniki współosiowej w układzie 

z chitozanem wykazuje trend dążący do spowolnia procesów utleniania się 

oleju rzepakowego. 

Określenie wpływu jakości rozpuszczalnika 

na potencjał antyoksydacyjny naparów 

z wybranych roślin ziołowych 

Monika Staszowska-Karkut,  staszowska.up@gmail.com; Katedra 

Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl;  

Barbara Kulik , Fitochemiczne Studenckie Koło Naukowe ,  

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,  www.up.lublin.pl;  

Robert Waraczewski , Fitochemiczne Studenckie Koło Naukowe, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,  www.up.lublin.pl;  

Aneta Woźnica , Fitochemiczne Studenckie Koło Naukowe, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,  www.up.lublin.pl.  

Rośliny ziołowe są bogatym źródłem naturalnych związków 

przeciwutleniających, które charakteryzują się wysoką aktywnością 

biochemiczną. Powszechnie wiadomo, że uzyskanie wysokiej efektywności 

ekstrakcji zależne jest od właściwości ekstrahowanych składników 

i użytych rozpuszczalników, oraz ich wzajemnej interakcji. Celem pracy 

było zbadanie wpływu jakości rozpuszczalnika na potencjał 

antyoksydacyjny ekstraktów przygotowanych z owoców i płatków dzikiej 

róży, liści pokrzywy oraz korzenia kozłka lekarskiego. W badaniach użyto 

wody destylowanej, filtrowanej oraz kranowej. Do oceny aktywności 

przeciwutleniającej otrzymanych ekstraktów zastosowano metodę 
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z użyciem wolnego stabilnego rodnika DPPH (1,1-difenylo-2-pikrylo-

hydrazyl). Otrzymane wyniki wskazują na zależność pomiędzy rodzajem 

wody, z której otrzymano ekstrakty tych samych ziół. Stwierdzono również 

różnice pomiędzy częścią anatomiczną i rodzajem analizowanych roślin 

ziołowych, a aktywnością antyoksydacyjną uzyskanych naparów. 

Najwydajniejszym ekstrahentem okazała się woda destylowana, natomiast 

części nadziemne roślin były bogatsze w związki fenolowe. Najlepszym 

sposobem na otrzymanie wysoko aktywnych naparów w warunkach 

domowych jest użycie wody przefiltrowanej. 

Olejek eteryczny i hydrolat z nasion selera 

zwyczajnego (Apium graveolens) 

Justyna Dąbrowska , justyna.alicja.dabrowska@gmail.com, Instytut 

Podstaw Chemii Żywności, Politechnika Łódzka, www.p.lodz.pl;  

Krzysztof Śmigielski , krzysztof.smigielski@p.lodz.pl, Instytut Podstaw 

Chemii Żywności,  Politechnika Łódzka, www.p.lodz.pl  

Seler (Apium graveolens) to przynależąca do rodziny selerowatych 

(Apiaceae) roślina jedno- lub dwuroczna, która ze względu na swoje 

właściwości organoleptyczne jest powszechnie uprawiana w gospo-

darstwach domowych. W czasach starożytnych seler znany był jako aroma-

tyczne zioło i przyprawa, a jego nasiona ceniono ze względu na właściwości 

lecznicze.  

Olejek eteryczny z nasion selera zwyczajnego jest bogatym źródłem 

limonenu. Ponadto, zawiera znaczne ilości β-selinenu, pentylcykloheksa-

1,3-dienu oraz kesanu. Za charakterystyczny aromat selerowy odpowiadają 

przede wszystkim ftalidy alkilidenowe, głównie sedanolid i sedanenolid. 

Limonen i β-selinen, jako główne i dominujące składniki olejku z nasion 

selera zwyczajnego, mogą być również odpowiedzialne za jego aromat oraz 

właściwości lecznicze [3]. Świeże bądź suszone liście i łodygi oraz nasiona 

selera znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, głównie 

spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym i perfumeryjnym. 

W wyniku przeprowadzonych badań dokonano identyfikacji składu 

jakościowego olejku eterycznego oraz hydrolatu z nasion selera zwy-

czajnego (Apium graveolens). 

Otrzymywanie transkryptomu de novo na bazie 

danych RNA-seq – porównanie assemblerów 

Kamil Myszczyński , kamil.myszczynski@gmail.com; Katedra 

Fizjologii, Genetyki i BIotechnologii Roślin, Wydział Biologii 

i  BIotechnologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; 
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Tomasz Molcan , tomasz.molcan@gmail.com;  Katedra Fizjologii, 

Genetyki i BIotechnologii Roślin, Wydział Biologii i BIotechnologii, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; 

Łukasz Paukszto,  pauk24@gmail.com;  Katedra Fizjologii, Genetyki 

i  BIotechnologii Roślin,  Wydział Biologii i BIotechnologii, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  

Transkryptom to kompletny zestaw cząsteczek mRNA (transkryptów) 

obecny w komórce organizmu w określonym momencie zależny od jej 

stadium rozwojowego oraz warunków fizjologicznych. Komórki 

w odpowiedzi na czynniki kontrolują występowanie konkretnych 

transkryptów. Obserwacja zmian w transkryptomie komórki w poszcze-

gólnych stanach pozwala na monitorowanie aktywności genów. Obecnie 

szeroko stosowaną technologią oceny transkryptomu jest sekwencjo-

nowanie RNA-seq. Jedną z głównych zalet sekwencjonowania RNA-seq 

jest możliwość analizowania transkryptomów, które nie zostały uprzednio 

poznane. Jednak identyfikacja profilu transkryptomu bez transkryptomu 

referencyjnego (tzw. asemblacja de novo) jest procesem skomplikowanym 

zatem wymaga zastosowania zaawansowanych metod bioinformatycznych. 

W poniższym opracowaniu porównano trzy metody otrzymywania 

transkryptomu de novo. Do analizy tego samego zestawu sekwencji 

pochodzących z sekwencjonowania RNA-seq wykorzystano trzy 

asemblery: Trinity, IDBA-trans oraz Bridger. Porównania dokonano 

stosując parametry domyślne każdego z programów oraz parametry 

najbardziej do siebie zbliżone. 

Oznaczanie zawartości alkoholu etylowego w płynach 

ustrojowych człowieka metodą headspace  

Anna Drapsa, anna.drapsa@gmail.com; Koło Naukowe 

BIOAKTYWNI, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie -

Skłodowskiej  

Oznaczanie zawartości alkoholu etylowego w płynach ustrojowych 

człowieka wykonywane jest przez techników kryminalistycznych.  

W tym celu stosowana jest metoda chromatografii gazowej 

z wykorzystaniem techniki headspace. O powszechnym stosowaniu tej 

metody świadczy m.in. fakt, że nie wymaga ona dużej ilości materiału 

potrzebnej do przeprowadzenia analizy, a także metoda ta jest umożliwia 

szybką możliwość wykrycia i oznaczenia docelowej substancji w trakcie 

jednego cyklu badawczego.  

Technika headspace polega na pomiarze stężenia składników substancji 

lotnej, obecnej w fazie nadpowierzchniowej pozostającej w kontakcie 

z matrycą próbki. Warunkiem tej metody jest konieczność występowania 
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analitów lotnych w matrycy. Matrycę umieszczoną w szczelnym naczynku 

ogrzewa się, w wyniku czego anality lotne przemieszczają się do fazy 

nadpowierzchniowej. Po ustaleniu się stanu równowagi membranę 

naczynka przebija się specjalną igłą, którą pobiera się określoną objętość 

fazy nadpowierzchniowej wraz z zawartymi w niej analitami i dozuje 

bezpośrednio na układ chromatograficzny (GC). 

Pobieranie antybiotyków ze środowiska przez rośliny 

jako potencjalne zagrożenie dla człowieka 

Małgorzata Margas, malgorzata.margas@uwm.edu,pl  

Wielokrotnie wykazywano obecność leków w glebie, wodzie 

i nawozach naturalnych. Dotychczas wykryto w środowisku antybiotyki 

należące do różnych grup, wśród nich tetracyklinę, norfloksacynę, 

ciprofloksacynę, sulfametazynę czy erytromycynę. Źródłem zanieczysz-

czenia środowiska tymi chemioterapeutykami są ścieki komunalne, 

przemysłowe, szpitalne, nawożenie pól uprawnych odchodami zwierząt, 

dodawanie antybiotyków bezpośrednio do pasz czy stawów hodowlanych.  

Udowodniono, że niektóre gatunki roślin pobierają z zanieczyszczonej 

gleby i kumulują w tkankach różne chemioterapeutyki, w tym antybiotyki. 

Obecność antybiotyków w częściach jadalnych roślin stanowi potencjalne 

zagrożenie, gdyż może skutkować włączeniem się tych leków w łańcuch 

pokarmowy. Spożywanie nawet niskich dawek antybiotyków powoduje 

powstawanie antybiotykooporności. Problem związany z opornością na 

substancje przeciwbakteryjne na świecie wciąż rośnie i jest powodem 

nieefektywnego leczenia. Szacuje się, że rocznie z powodu 

wielolekoopornych zakażeń umiera w krajach Unii Europejskiej 25 000 

osób. Niewystarczająca wiedza dotycząca czynników środowiskowych, czy 

złożoności mechanizmów powstawania i rozprzestrzeniania oporności 

drobnoustrojów na antybiotyki powoduje, że niezbędna jest dokładniejsza 

analiza przyczyn powstawania i szerzenia się antybiotykooporności. 

Poprawa elektrochemicznych właściwości błonkowej 

elektrody bizmutowej i antymonowej z wykorzys-

taniem odtwarzalnie osadzanego mediatora 

Ilona Sadok, iwsadok@gmail.com; 

Katarzyna Tyszczuk-Rotko, ktyszczuk@poczta.umcs.lublin.pl;  

Katarzyna Domańska , domanska.k91@gmail.com; Zakład Chemii 

Analitycznej i Analizy Instrumentalnej, Wydział Chemii,  Uniwersytet 

Marii Curie-Skłodowskiej, www.umcs.pl  
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Do głównych zadań współczesnej chemii analitycznej zalicza się 

dążenie do opracowywania nowych, szybkich i tanich metod detekcji 

jonów metali ciężkich, czy związków biologicznie aktywnych na niskim 

poziomie stężeń. Woltamperometria stripingowa ze względu na niski koszt 

aparatury, krótki czas analizy oraz wysoką czułość oznaczeń stanowi dobrą 

alternatywę dla popularnych metod chromatograficznych i spektroskopowych.  

Czułość i selektywność woltamperometrycznych analiz w dużym 

stopniu zależy od rodzaju zastosowanej elektrody pracującej. Jednym ze 

sposobów poprawy właściwości elektrochemicznych elektrod pracujących 

jest modyfikacja ich powierzchni np. błonką metalu (bizmutu, antymonu).  

Komunikat prezentuje nowy sposób poprawy czułości elektrod 

modyfikowanych błonką bizmutu lub antymonu poprzez wykorzystanie 

w etapie ich przygotowania odtwarzalnie osadzanego metalicznego 

mediatora (odpowiednio Zn i Cd). Uzyskane wyniki pokazują, że 

zastosowanie mediatora przyczynia się do zwiększenia stopnia pokrycia 

powierzchni elektrody pracującej drobinami Bi lub Sb, a tym samym do 

zwiększenia liczby miejsc aktywnych, na których mogą zatężać się oznaczane 

substancje, co z kolei skutkuje wzmocnieniem sygnału analitycznego. 

Projekt naukowy został sfinansowany ze środków Narodowego 

Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-

2013/08/M/ST4/00286. 

Preferencje a spożycie mięsa przez osoby 

o zróżnicowanej aktywności fizycznej 

Zuzanna Całyniuk , zcalyniuk@gmail.com; 

Eryk Dymel , eryk.dymel@op.pl , Studenckie Koło Naukowe Biologów 

i Hodowców  Zwierząt Sekcja Hodowli i Biotechnologii Świń, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie , Opiekun Koła: Dr hab. Marek 

Babicz prof. nadzw. UP"  

Celem badań była ocena preferencji i częstości spożycia mięsa przez 

osoby o zróżnicowanej aktywności fizycznej. Badanie przeprowadzono 

z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety wśród 100 osób 

podejmujących aktywność fizyczną minimum 5 razy w tygodniu po 30 

minut w wieku 19-26 lat i 100 osób w tym samym wieku, deklarujących 

mniejszą aktywność fizyczna lub brak. Kwestionariusz zawierał do wyboru 

9 produktów: mięso wołowe, wieprzowe, cielęce, królicze, dziczyzna, 

kurczak, indyk, kaczka, gęś. Do oceny częstości spożycia i preferencji 

zastosowano skalę 9-stopniową. Otrzymanym średnim wartościom 

liczbowym przyporządkowano rangi, tworząc szeregi częstości spożycia 

i preferencji z uwzględnieniem poziomu aktywności fizycznej. 

Aby dokonać oceny stopnia zależności pomiędzy tymi szeregami, 
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zastosowano analizę korelacji rang Kendalla. Wykazano, że najczęściej 

spożywanym i najbardziej lubianym, mięsem jest kurczak. Tylko mięso 

kurczaka znalazło się na tych samych miejscach w szeregach częstości 

i preferencji spożycia w obydwu grupach. Stwierdzono umiarkowaną 

zależność szeregów preferencji i częstości spożycia mięsa pomiędzy 

osobami aktywnymi fizycznie a deklarującymi brak aktywności. 

Problematyka małej retencji  

na przykładzie zbiornika wodnego Dojlidy  

Katarzyna Oszczapińska , katarzyna.oszczapinska@gmail.com; 

Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Wydział 

Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politech nika Białostocka, 

pb.edu.pl; 

Joanna Szczykowska , j.szczykowska@pb.edu.pl,  Katedra Technologii 

w Inżynierii i  Ochronie Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii 

Środowiska, Politechnika Białostocka, pb.edu.pl  

Celem opracowania była analiza problemów związanych z funkcjo-

nowaniem obiektów małej retencji wodnej na Podlasiu. Badaniami objęto 

zbiornik Dojlidy zlokalizowany w granicach miasta Białegostoku. Oceny 

utrudnień związanych z gospodarowaniem zbiornikami retencyjnymi 

dokonano poprzez zbadanie stężeń azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego 

w wodach rezerwuaru. Uzyskane wyniki badań wykazywały duże 

zróżnicowanie w trakcie badań, między innymi z uwagi na dobór terminów 

pobierania próbek przypadający na kolejne pory roku, poczynając od lata 

2014 roku. Zarówno stężenia azotu, jak i fosforu ogólnego wskazywały na 

zły stan jakości wody. Ponadto przeprowadzona analiza cech morfo-

metrycznych, hydrograficznych oraz zlewniowych wskazała na wysoką 

podatność zbiornika na degradację.  

Analiza wyników badań pozwoliła wskazać szereg aspektów mających 

wpływ na złą jakość wód zbiornika Dojlidy. Do najbardziej znaczących 

zaliczono wybór miejsca inwestycji oraz stworzenie zbiornika o zbyt 

niskiej głębokości średniej, wykluczającej lub poważnie ograniczającej 

wytworzenie stratyfikacji wód. 
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Profil kwasów tłuszczowych  

w tkankach karpia i śledzia 

Anna Stępniowska , anna_stepniowska@o2.pl; Katedra Biochemii 

i  Toksykologii, Wydział Biologii i  Hodowli Zwierząt Uniwersytet 

Przyrodniczy; 

Martyna Kiesz , martynatul@gmail.com; Katedra Biochemii 

i  Toksykologii, Wydział Biologii i  Hodowli Zwierząt  Uniwersytet 

Przyrodniczy; 

Zwenyslava Zasadna , Laboratorium Instrumentalnych Metod 

Kontroli, Ukraiński Naukowo -Badawczy Instytut Kontroli Leków 

Weterynaryjnych oraz Dodatków Paszowych we Lwowie;  

Ewelina Cholewińska , Katedra Biochemii i Toksykologii, Wydział 

Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy;  

Anna Czech, annaczech@poczta.fm; Katedra Biochemii 

i  Toksykologii, Wydział Biologii i  Hodowli Zwi erząt Uniwersytet 

Przyrodniczy 

Przedmiotem analiz były dwa gatunki ryb. Karpie (ryba słodkowodna) 

pochodziły z 3 hodowli znajdujących się na terenie województwa 

lubelskiego (po 4 ryby z każde z hodowli), natomiast śledzie (ryba morska) 

pochodziły z połowów z Morza Bałtyckiego.Celem pracy była analiza 

profilu kwasów tłuszczowych tkanek mięśniowych karpia i śledzia - tkanka 

mięśniowa wraz ze skórą pod linią naboczną brzucha oraz określenie 

zawartości tłuszczu śródmięśniowego i cholesterolu w tych mięśniach. 

Dodatkowym założeniem pracy było porównanie średniej zawartości 

poszczególnych grup kwasów tłuszczowych w mięśniach wyżej 

wskazanych. gatunków ryb. W tkankach karpia (ryba słodkowodna) 

koncentracja tłuszczu i cholesterolu była większa niż w tkankach śledzia 

(ryba morska). Otrzymane wyniki wskazują, że analizowane mięso karpia 

klasyfikuje go do ryb tłustych 13,2%, natomiast śledzia do ryb 

średniotłustych (2,41%),  

Spośród analizowanych kwasów tłuszczowych w mięśniach badanych 

ryb stwierdzono najwyższą koncentrację kwasu oleinowego (C18:1). 

Zawartość nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych w mięśniach 

karpia i śledzia kształtowała się na zbliżonym poziomie. Jednak mięso 

śledzia było zasobniejsze w PUFA. 
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Roślinne substancje teksturotwórcze 

Marcin Maksymiec , marcinmaksymiec90@gmail.com; Katedra 

Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością, Wydział Nau k o Żywności 

i  Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 

http://www.up.lublin.pl/foodscience -struktura/?id=405  

Odpowiednia tekstura jest jedną z istotniejszych cech w dobrym 

odbiorze konsumenckim produktu. Tekstura wyrobu ulega zmianie pod 

wpływem czasu oraz ekspozycji na różne warunki środowiska. Istotne jest 

zatem odpowiednie zaplanowanie procesu produkcji, tak aby wyrób 

końcowy posiadał założoną i niezmienną teksturę w trakcie całego 

łańcucha dystrybucji. W zakładach ten cel jest osiągany głównie poprzez 

dodatek substancji chemicznych o wątpliwym pozytywnym, czy nawet 

neutralnym wpływie na zdrowie człowieka. Niniejsza praca służy 

przedstawieniu roślinnych substancji teksturotwórczych i ich potencjału 

wykorzystania w produkcji żywności. Przedstawiono podział tych 

substancji, możliwości techniczne pozyskania i wykorzystania, a także 

opłacalność ekonomiczną. Wykonano również krótkie zestawienie 

wykorzystywanych środków konwencjonalnych wraz z potencjalnymi ich 

zamiennikami. Opracowanie to powinno przybliżyć zagadnienie 

modyfikacji tekstury produktów zarówno w wymiarze produkcji masowej, 

jak i indywidualnej. Powinno być pomocne tak samo producentom 

jak i konsumentom. 

Stan prawny przyrodniczego zagospodarowania 

odpadów wiertniczych w Polsce i USA 

Justyna Kujawska , j.kujawska@pollub.pl; Wydział Inżynierii 

Środowiska, Politechnika Lubelska, www.wis.pollub.pl  

Wielki sukces gospodarczy złoża Barnett w Stanach Zjednoczonych dał 

impuls innym państwom w tym Polsce do sprawdzenia możliwości 

eksploatacji zasobów gazu niekonwencjonalnego. Z uwagi na 

prognozowaną wielkość tych złóż w Polsce oraz potencjalne korzyści 

ekonomiczne trwa „euforia dotycząca gazu ze złóż niekonwencjonalnych”. 

Powodem entuzjazmu Polski w poszukiwaniu złóż gazu jest osiągnięcie 

bezpieczeństwa energetycznego, uniezależnienie od rosyjskiego gazu oraz 

zwiększenia konkurencyjności gospodarki. 

Przy pracach wydobywczych należy pamiętać o ochronie środowiska 

naturalnego. W trakcie wierceń produktem ubocznym są różnego rodzaju 

odpady wiertnicze, które należy odpowiednio zagospodarować. Wytwarzane 

odpady kwalifikowane są jako odpady wydobywcze i w głównej mierze są 
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składowane na obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Wzrost 

restrykcyjności wymagań dotyczących ochrony środowiska obliguje do 

sięgania po coraz skuteczniejsze sposoby unieszkodliwiania, 

zagospodarowania i utylizacji tychże odpadów. Właściwości odpadów 

wiertniczych wskazują na możliwość ich wykorzystanie do rekultywacji 

terenów zdegradowanych.  

Celem pracy jest przegląd przepisów prawnych dotyczących zagospo-

darowania odpadów wiertniczych i porównanie ich z przepisami 

obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych. 

Stany zapalne macicy u suk – etiologia schorzenia 

Blanka Bukowska , blankabukowska@gmail.com, Katedra Rozrodu 

Zwierząt z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie,  

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  

Pies jako zwierzę towarzyszące stał się nieodzownym elementem życia 

ludzi. Sprawia to, że problemy zdrowotne tych zwierząt, a w tym schorzenia 

układu rozrodczego stają się problemem wysokiej troski ich właścicieli. 

Celem pracy jest analiza danych z najnowszej literatury naukowej 

dotyczącej zapalenia błony śluzowej macicy u suk, analiza przyczyn a więc 

etiologii schorzenia.  

Etiologia endometritis nie została w pełni wyjaśniona u suk. Przyjmuje 

się, że w powstaniu schorzenia biorą udział zarówno czynniki zkaźne jak 

i hormonalne. W macicy zdrowej suki nie stwierdza się żadnych bakterii. 

Jednak w okresie przedrujowym, proestrus i w okresie estrus, dohodzi do 

otwarcia kanału szyjki macicy powodując migrację bakterii z pochwy do 

macicy. U zdrowych suk mechanizmy obrony imunologicznej oraz śluz 

szyjki macicy powoduje eliminację tych bakterii, w niektórych jednak 

przypadkach dronoustroje po przedostatniu się do światła macicy ulegają 

namnożeniu prowadząc so powstania stanu zapalnego.Do powstawania 

endometritis u suk usposabia długi cykl płciowy oraz stosunkowa długa 

faza metestrus, które nie sprzyja smowyleczeniu, co obserwujemy u samic 

innych gatunków.  

Zapalenie endometrium u psów może być skutkiem zaburzeń 

w inwolucji macicy po zbyt długotrwającym porodzie (spowodowanym 

nadmierną liczbą szczeniąt). Do endometritis może dochodzić także po 

samoistnym lub farmakologicznym poronieniu oraz w wyniku blokowania 

cyklu progestagenami. W praktyce klinicznej lekarze weterynarii 

osbserwują zapalenie błony śluzowej także powstałe w wyniku krycia.  

Przebieg schorznia zależy najczęściej od gatunku bakterii, które 

wnikneły do światła macicy. 
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Substancje osmoregulacyjne występujące  

u bakterii metanotroficznych 

Aleksandra Aniołek , aleksandra.aniolek@outlook.com; Koło 

Naukowe Studentów Biotechnologii; Wydział Biotec hnologii i  Ochrony 

Środowiska, Katolicki Uniwersytet Lubelski, www.kul.pl  

Osmolity to grupa związków organicznych wspomagająca utrzymanie 

homeostazy komórki. Ich działanie polega na regulacji ciśnienia osmo-

tycznego w warunkach stresu komórkowego spowodowanego wysokim 

zasoleniem środowiska komórki. Związki te utrzymują stabilność wew-

nętrznego środowiska komórki i zapobiegają uszkodzeniom i utraty funkcji 

komórek, a także wpływają na poprawne zwijanie białek. 

Ektoina i hydroksyektoina to jedne z częściej spotykanych osmolitów 

syntezowanych przez organizmy metanotroficzne. Jako bioprotektanty chronią 

one komórki przed czynnikami uszkadzającymi, takimi jak skrajnie wysokie 

lub niskie temperatury, odwodnienie czy też promieniowanie UV. Synteza 

tych osmolitów jest kodowana przez geny ect wykazujące wysoką homo-

genność międzygatunkową. Analizy badań nad mikroorganizmami pokazują, 

iż conajmniej 30 różnych gatunków bakterii Gram-ujemnych posiada 

homologiczne geny ect, które zorganizowane są w operon ectABC-ask. 

Celem pracy jest przedstawienie działania osmolitów u mikro-

organizmów metanotroficznych. Zaprezentowane zostało działanie ektoiny 

i hydroksyektoiny na wzrost bakterii oraz przedstawione zostały warunki 

środowiskowe powodujące indukcję syntezy tych osmolitów. 

Symulacje detektorów do pomiaru ciężkich jonów 

z wykorzystaniem pakietu Geant4 

Mateusz Kozieł ,  fizyk137@gmail.com; Koło Naukowe Fizyków, 

Wydział Matematyki,  Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski, 

www.us.edu.pl; 

Bartosz Łysakowski , Koło Naukowe Fizyków, Wydział Matematyki, 

Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski, www.us.edu.pl;  

Ośrodek badawczy CERN zajmuje się zderzeniami cząstek, w tym 

zderzeniami ciężkich jonów takich jak, między innymi: Be+Be. Od 2003 

roku wykonywany jest tam długotrwały i złożony eksperyment, w którym 

bierze udział kilkudziesięciu naukowców. Ten eksperyment to NA61/SHINE 

podzielony na mniejsze pod-eksperymenty. Te zaś podzielone są na 

zadania dla konkretnych zespołów, bądź ludzi. Zadania te obejmują 

wykonywanie pomiarów, budowę detektorów, zbieranie danych oraz 

oczywiście analizę i przetwarzanie informacji otrzymanych w wyniku 
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wykonanych doświadczeń. Do wnikliwej analizy otrzymanych danych 

można wykorzystywać różne oprogramowanie – od arkuszy kalkulacyjnych 

dostępych w pakietach biurowych (między innymi: Excel w MS Office, 

Calc w LibreOffice), przez napisane własnoręcznie programy we 

wszelkiego typu językach programowania, aż po dedykowane i wspierane 

oprogramowanie dostępne dzięki uprzejmości CERN-u: Geant4 napisane 

w języku C++. W oparciu o system/pakiet Geant4 robi się najwięcej analiz, 

w tym pomiary, analizę wyników czy symulacje dotyczące ciężkich jonów 

(na przykład: symulacje detektorów). 

Synteza i charakterystyka właściwości kompleksów 

jonów lantanu(III) z kwasem N-fenyloantranilowym 

i 1,10-fenantroliną 

Lidia Zapała , lzapala@prz.edu.pl;  Zakład Chemii  Nieorganicznej 

i  Analitycznej,  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 

http://chemia.prz.edu.pl/pl/wydzial/jednostki -organizacyjne/zcnia/; 

Małgorzata Kosińska , mkosinska@prz.edu.pl, Zakład Chemii 

Nieorganicznej i Analitycznej, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego 

Łukasiewicza, http://chemia.prz.edu.pl/pl/wydzial/jednostki -

organizacyjne/zcnia/; 

Jan Kalembkiewicz , kalembic@prz.edu.pl; Zakład Chemii 

Nieorganicznej i Analitycznej, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego 

Łukasiewicza, http://chemia.prz.edu.pl/pl/wydzial/jednostki -

organizacyjne/zcnia/; 

Urszula Maciołek , umaciołek@prz.edu.pl; Zakład Chemii 

Nieorganicznej i Analitycznej, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego 

Łukasiewicza, http: //chemia.prz.edu.pl/pl/wydzial/jednostki -

organizacyjne/zcnia/ 

Studia literaturowe wskazują, że dwu- i trójskładnikowe kompleksy 

kwasów fenamowych z jonami lantanowców stanowią słabo scharak-

teryzowaną grupę związków. Rozważając jednak różnorodność właściwości 

jonów metali ziem rzadkich, jak również aktywność biologiczną i komplek-

sujące właściwości fenamatów i 1,10-fenantroliny należy zwrócić uwagę, że 

mogą one stanowić przedmiot zainteresowania zarówno ze względu na 

potencjalne działanie biologiczne, jak również interesujące cechy strukturalne. 

W pracy otrzymano nieopisane w literaturze, stałe kompleksy jonów 

lantanu(III) z kwasem N-fenyloantranilowym i 1,10-fenantroliną w wyniku 

strącenia w układzie wodno-metanolowym. Składy i właściwości związków 

badano z zastosowaniem analizy elementarnej, grawimetrycznego oznaczenia 

zawartości metalu i wody, konduktometrii, wagowego oznaczenia 
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rozpuszczalności w wodzie i metanolu, analizy termograwimetrycznej 

w atmosferze powietrza i azotu.  

Ustalono, że otrzymano związki o składzie [La2(C13H11NO2)5OH]∙3H2O 

i [La2(C13H11NO2)5(C12H8N2)OH]∙H2O, będące bardzo słabymi elektrolitami, 

nierozpuszczalnymi w wodzie i słabo rozpuszczalnymi w metanolu. 

Wykazano, że w koordynację jonu metalu zaangażowana jest wyłącznie grupa 

karboksylowa kwasu N-fenyloantranilowego, a w przypadku kompleksu 

trójskładnikowego dodatkowo 1,10-fenantrolina. Natomiast cząsteczki wody 

są słabo związane i mają krystalizacyjną naturę. 

Synteza kwercetyno-5’-sulfonianu arsenu(III)  

jako potencjalnego produktu detoksykacji 

Anna Kuźniar,  akuzniar@prz.edu.pl,  Zakład Chemii Nieorganicznej 

i  Analitycznej,  Politechnika Rzeszowska, 

http://chemia.prz.edu.pl/pl/wydzial /jednostki-organizacyjne/zcnia/;  

Urszula Maciołek , umaciolek@prz.edu.pl, Zakład Chemii 

Nieorganicznej i Analitycznej, Politechnika Rzeszowska, 

http://chemia.prz.edu.pl/pl/wydzial /jednostki-organizacyjne/zcnia/;  

Jan Kalembkiewicz , kalembic@prz.edu.pl, Zakład Chemii 

Nieorganicznej i Analitycznej, Politechnika Rzeszowska, 

http://chemia.prz.edu.pl/pl/wydzial /jednostki-organizacyjne/zcnia/;  

Małgorzata Kosińska , mkosinska@prz.edu.pl, Zakład Chemii 

Nieorganicznej i Analitycznej, Politechnika Rzeszowska, 

http://chemia.prz.edu.pl/pl/wydzial/jednostki -organizacyjne/zcnia/ 

Poszukiwania nowych odtrutek na metale ciężkie, które mogłyby być 

bezpiecznie wprowadzane do ustroju, zwracają uwagę na niektóre 

flawonoidy i ich pochodne, w tym QSA. Kwas kwercetyno-5‟-sulfonowy 

(QSA) tworzy trwałe związki w stanie stałym z jednoczesnym 

unieczynnieniem jonów metali ciężkich. Należy oczekiwać podobnego 

zachowania QSA względem jonów As(III), na temat którego nie ma 

szczegółowych danych literaturowych. 

Przeprowadzono syntezę QSA oraz jego stałego związku z toksycznymi 

jonami As(III). Związek As(III)-QSA otrzymano z roztworów wodnych 

przy różnych stosunkach molowych reagentów (cM:cL = 1:3 oraz cM:cL = 3:1). 

Skład związku ustalono na podstawie analizy elementarnej, spektrofoto-

metrycznego oznaczenia zawartości metalu i oznaczenia wody z wyko-

rzystaniem metody derywatograficznej. Stwierdzono, że niezależnie od 

warunków prowadzenia reakcji otrzymuje się związek o składzie: 

As(C15H9O10S)3·12H2O.  

Do określenia budowy powstałego związku wykorzystano metody 

spektroskopowe: UV-VIS i FT-IR. Przeprowadzono także analizę 
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termograwimetryczną otrzymanego związku. Wyznaczona rozpuszczalność 

As(III)-QSA w wodzie (w temp. 20 i 36 ºC) rzędu  

10-4 mol·dm3 pozwala wysnuć wniosek, że QSA potencjalnie może być 

zastosowany jako odtrutka na jony arsenu(III), ponieważ działania 

wchodzące w skład terapii odtruwającej to m.in. działania prowadzące do 

zmniejszenia wchłaniania trucizny z przewodu pokarmowego przez 

tworzenie mniej toksycznych, trudno rozpuszczalnych związków. 

Sztuczne unasieniania bydła w Polsce  

w zakresie historycznym 

Edyta Bauer, e.bauer@ur.kakow.pl ; 

Justyna Żychlińska-Buczek, j.zychlinska-buczek@ur.krakow.pl ; 

Anna Karbowniczak , ann.karbowniczak@gmail.com 

Inseminacja jest jedną z biotechnologicznych metod kierowania 

rozrodem w hodowli zwierząt gospodarskich. Zwierzęta gospodarskie 

zaliczają się do zwierząt u których najdłużej prowadzone są badania 

poprawiające skuteczność insemiancji. Sztuczne unasienianie umożliwia 

wykorzystanie rezerw genetycznych nasienia, w celu zabezpieczenia 

określonych cech genetycznych u zwierząt gospodarskich. Zarządzanie 

hodowlą zwierząt gospodarskich jest procesem czasochłonnym, 

wymagającym czasu. Proces rozrodu z wykorzystaniem sztucznej 

inseminacji pomaga w doborze odpowiedniego materiału genetycznego 

oraz skraca czas w hodowli. Rozród zwierząt za pomocą sztucznej 

inseminacji jest równie znaczący w hodowli zwierząt co rozród metodami 

naturalnymi. Metoda ta, zapewnia na odpowiednio wysokim poziomie 

plenność i płodność zwierząt. Nasienie zwierząt uznanych w hodowli, 

może być wykorzystywane w hodowli światowej. Pierwsze wzmianki 

o zapoczątkowaniu sztucznej insemiancji w hodowli zwierząt 

gospodarskich, przypadają na XIV w. Doniesienie dotyczy nasienie ogiera 

rasy Arabskiej. (Bielański i Tishner, 1993; Kopaliński, 1994; Draus i wsp., 

1996; Szymańska, 2007; Wrona, 2010) 

Termostabilna lakaza z Pycnoporus sanguineus  

– struktura a właściwości 

Marta Orlikowska , marta.orlikowska@p.lodz.pl; Instytut Biochemii 

Technicznej,  Wydział Biotechnologi i Nauk o Żywności,  Politechnika 

Łódzka, http://www.p.lodz.pl/pl;  

Grzegorz Bujacz , grzegorz.bujacz@p.lodz.pl; Instytut Biochemii 

Technicznej,  Wydział Biotechnologi i Nauk o Żywności,  Politechnika 

Łódzka, http://www.p.lodz.pl/pl 
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Lakazy należą do szeroko rozpowszechnionych oksydoreduktaz 

występujących m.in. w roślinach wyższych, u większości grzybów oraz 

niektórych bakterii. Białka te są jednymi z niewielu enzymów katalizujących 

reakcję utlenienia szerokiego spectrum substratów, któremu towarzyszy 

redukcja tlen cząsteczkowy do wody. Centrum aktywne enzymu zawiera 

4 atomy miedzi, reprezentujące 3 typy centrów miedziowych wyróżnionych ze 

względu na specyficzne właściwości spektroskopowe. Różnorodność reakcji 

katalizowanych przez lakazy oraz bardzo niska specyficzność substratowa tych 

enzymów są główną przyczyną bardzo dużego zainteresowania użyciem lakaz 

w wielu procesach biotechnologicznych. 

Prezentowane wyniki dotyczą badań strukturalnych lakazy z grzyba 

Pycnoporus sanguineus. Istotną cechą lakaz grzybowych jest obecność 

fragmentu cukrowego, który zabezpiecza lakazy przed działaniem 

enzymów proteolitycznych. Dwie zidentyfikowane izoformy lakazy (LacI 

i LacII) wykazujących wysoką stabilność termiczną. LacI jest stabilniejsza 

w testowanych warunkach a także wykazuje większa odporność na 

działanie inhibitorów. Porównanie struktury obu izoform LacI oraz LacII 

pozwoli na zrozumienie różnic jakie białka te wykazują w swoich 

właściwościach. 

Użyteczne uzdolnienia endofitów 

Piotr Drożdżyński , drozdzynskipiotr0@gmail.com, Instytut Biochemii 

Technicznej,  Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,  Politechnika 

Łódzka, www.binoz.p.lodz.pl 

Relacje mikroorganizmów i roślin są powszechnie znane. Nie są to 

tylko dobrze poznane oddziaływania antagonistyczne, ale nierzadko zażyła 

endosymbioza. Aspekt związany z poznaniem roli endofitów – grzybów 

oraz bakterii żyjących wewnątrz roślin, przez długi okres czasu nie był 

rozpatrywany w badaniach naukowych. Endofity nie powodują negatywnych 

skutków u gospodarza natomiast, unikatowe zdolności tych mikro-

organizmów mogą być bardzo przydatne dla człowieka. Udowodniono 

bowiem, że drobnoustroje endofityczne mogą promować wzrost roślin, 

wspomagać roślinę w walce z fitopatogenami, degradować substancje 

zanieczyszczające środowisko oraz syntetyzować cenne związki 

chemiczne. Odpowiednia stymulacja endofitów poprzez np. dodatek 

pożywek i induktorów może doprowadzić do spotęgowania tych uzdolnień. 

Tak więc endofity mogą stanowić furtkę do nowych, unikatowych związków 

i technologii, dzięki którym możliwe będzie ograniczenie użycia związków 

syntetycznych i bardziej efektywna ochrona oraz oczyszczanie środowiska. 
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Widma absorpcyjne polimeru PMMA 

implantowanego jonami boru 

Mariusz Trzciński , mariuszt86@gmail.com; Katedra Fizyki 

Stosowanej,  Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Zamiejscowy 

Prawa i Nauk o Społeczeństwie,  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 

Pawła II, www.kul.pl;  

Taras S. Kavetskyy , kavetskyy@yahoo.com; Katedra Fizyki 

Stosowanej,  Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Zamiejscowy 

Prawa i Nauk o Społeczeństwie,  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 

Pawła II,  www.kul.pl; 

Jakub Nowak,  nowakj@kul.pl; Katedra Chemii Fizycznej 

i  Fizykochemicznych Podstaw Inżynierii Środowiska, Instytut 

Inżynierii Środowiska, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk 

o Społeczeństwie,  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,  

www.kul.pl; 

Andrey L. Stepanov , aanstep@gmail.com; Kazan Physical-Technical 

Institute, Russian Academy of Sciences, www.kf ti.knc.ru  

Implantacja jonowa jest użytecznym narzędziem służącym modyfikacji 

struktury materiałów. Polimery implantowane jonowo przykuwają 

szczególną uwagę badaczy ze względu na polepszenie ich własności, takich 

jak: twardość, odporność na ścieranie, utlenianie i oddziaływanie substancji 

chemicznych oraz przewodność elektryczna. Ostatnie badania, przy użyciu 

spektroskopii powolnej wiązki pozytonów, wykazały, iż teoria formowania 

defektów podczas niskoenergetycznego (<100 keV) promieniowania 

niszczącego strukturę polimeru, z występowaniem wolnych rodników przy 

niższych dawkach jonu (<1016 jonów/cm2) oraz karbonizacją przy 

wyższych dawkach jonu 

(>1016 jonów/cm2), sprawdza się dla poli(metakrylanu metylu) 

implantowanego jonami boru (B:PMMA). W niniejszej pracy przedstawione 

zostały wyniki badań próbek B:PMMA poddanych modyfikacji przy energii 

40 keV, dawce jonów od 6.25×1014 do 5.0×1016 jonów/cm2 oraz gęstości 

prądu 2μA/cm2. Badania przeprowadzono pod kątem absorpcji optycznej przy 

użyciu spektrofotometru UV-Vis Evolution 220 w zakresie 200-800 nm. 

Zaobserwowany został stopniowy wzrost absorbancji przy niższych dawkach 

(<1016 jonów/cm2) oraz nasycenie absorbancji przy dawkach wyższych 

(>1016 jonów/cm2) w trakcie karbonizacji, co jest zgodne z wcześniejszymi 

wynikami uzyskanymi dla próbek B:PMMA przebadanych przy użyciu 

spektrofotometru SHIMADZU-UV 3100PC. 
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Właściwości antyoksydacyjne  

oraz przeciwdrobnoustrojowe dehydrogenazy 

celobiozowej z Phlebia lindtnerii 

Agata Wójtowicz,agata.wojtowicz10@gmail.com; Zakład Biochemii,  

Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curi e-

Skłodowskiej ,  www.umcs.pl; 

Justyna Sulej , justyna.sulej@poczta.umcs.lublin.pl; Zakład 

Biochemii, Wydział Biologii i Biotechnologii,  Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej,  www.umcs.pl;  

Jerzy Rogalski , rogal@hermes.umcs.lublin.pl;  Zakład Biochemii, 

Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej,  www.umcs.pl  

Dehydrogenaza celobiozowa (CDH, EC 1.1.99.18) jest enzymem 

zewnątrzkomórkowym, produkowanym głównie przez grzyby białej 

zgnilizny drewna. Ze względu ma swoje unikalne właściwości i szerokie 

możliwości zastosowania w procesach biotechnologicznych enzym ten 

cieszy się coraz większym zainteresowaniem i z powodzeniem stosowany 

jest w konstrukcji biosensorów oraz bioogniw paliwowych. Pojawiające się 

ostatnio doniesienia naukowe wskazują na możliwość jego zastosowania 

również w medycynie i przemyśle spożywczym ze względu na jego 

właściwości antyoksydacyjne i antybakteryjne. Jednym z niedawno 

odkrytych nadproducentów CDH jest Phlebia lindtnerii należąca do 

grzybów Basidiomycetes. 

Celem prowadzonych badań było otrzymanie preparatu CDH z Phlebia 

lindnerii oraz określenie właściwości antyoksydacyjnych i antybakteryjnych 

wstępnie oczyszczonego preparatu.  

Hodowlę Phlebia lindtnerii prowadzono na wcześniej zoptymalizowanym 

podłożu mineralnym a płyn pohodowlany wykazujący najwyższą aktywność 

CDH zagęszczono metodą ultrafiltracji, frakcjonowano siarczanem amonu 

oraz oczyszczono techniką niskociśnieniowej chromatografii cieczowej na 

DEAE-Sepharose. W końcowym etapie badań określono właściwości 

antyoksydacyjne (metoda z DPPH i ABTS) oraz antybakteryjne (metoda 

mikrorozcieńczeń) uzyskanego preparatu CDH z Phlebia lindtnerii. 

Badania zrealizowano w ramach grantu 2015/17/D/NZ9/02066 finan-

sowanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz BS/UMCS. 
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Właściwości kefirów kozich  

fortyfikowanych mikroalgami 

Hanus Paweł, Studenckie Koło Naukowe Technologów Żywności 

"Ferment",  Wydział  Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski;  

Znamirowska Agata, Zakład Technologii Mleczarstwa, Wydział  

Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski;  

Kluz Maciej, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii, Wydział  

Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski;  

Spirulina jest niebiesko-zieloną mikroalgą, która jest bogatym źródłem 

pełnowartościowego białka cenniejszego od białek pochodzenia roślinnego 

zawartych w roślinach strączkowych. Działa przeciwutleniająco, przeciw-

zapalnie oraz oczyszczająco na organizm człowieka.  

Celem pracy było określenie wpływu dodatku spiruliny na wybrane 

właściwości fizykochemiczne, organoleptyczne i profil teksturometryczny 

kefirów z mleka koziego. 

Do badań użyto ekologicznego mleka koziego, szczepionki czystych kultur 

Kefir VITAL (DANISCO) oraz sproszkowanej spiruliny (INTENSON). 

Mleko pasteryzowano (720C, 15s), dodano 0,5 % sproszkowanej spiruliny 

i zaszczepiono szczepionką. Następnie fermentowano w temperaturze 26°C 

przez 16 godzin i schłodzono do 5 °C. Równocześnie wykonano próbę 

kontrolną bez dodatku spiruliny. Po 48 godzinach ocenion: pH (pH-metr 

FiveEasy Toledo), kwasowość ogólną (metoda miareczkowa), synerezę 

(wagowo), teksturę (test TPA, Analizator Tekstury Brookfield CT3), barwę 

(L*a*b*, Chroma Meater, Konica Minolta) a także ocenę organoleptyczną. 

Kefir z dodatkiem spiruliny charakteryzował się niższym pH (pH=4,31), 

niż kefir kontrolny (pH=4,44) oraz wyższą o 4,72 ºSH kwasowością 

ogólną. Dodatek spiruliny determinował składowe barwy kefiru. Parametr 

określający jasność (L*) wyniósł 98,38 dla próby kontrolnej oraz 44,31 dla 

kefiru ze spiruliną który charakteryzował się turkusowym zabarwieniem. 

Dodatek spiruliny ograniczył synerezę kefiru (18,55%) w porównaniu do 

próby kontrolnej (42,85%). 

Właściwości lecznicze roślin z rodzaju Digitalis L. 

Natalia Skubij ,  natalia.skubij@gardendc.pl; Katedra Uprawy 

i Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Wydział Ogrodnictwa i 

Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 

www.up.lublin.pl  

Rośliny lecznicze stanowią zróżnicowaną grupę gatunków, charak-

teryzującą się wszechstronnym i wielokierunkowym działaniem na organizm 
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ludzki. Wśród roślin o właściwościach terapeutycznych, znaczący wpływ 

na zdrowie człowieka wywierają zaliczone do rodziny Scrophulariaceae  

– Digitalis purpurea L. i Digitalis lanata Ehrh. Naparstnica purpurowa 

i wełnista zawierają w swym składzie glikozydy kardenolidynowe, będące 

wtórnymi substancjami czynnymi, powstającymi jako produkt końcowy 

przemiany materii. Substancje te gromadzone są w rozetowatych liściach, 

gdzie zawartość w zależności od gatunku wacha się od 0,1 do 1% kardeno-

lidów. Spośród wyizolowanych związków chemicznych najważniejszymi 

są digitoksyna i acetylodigitoksyna z liści naparstnicy purpurowej oraz 

digoksyna i lanatozyd C z naparstnicy wełnistej wykorzystywanie w terapii 

niewydolności serca. 

Glikozydy nasercowe obecne w roślinach z rodzaju Digitalis L. działają 

wielokierunkowo na serce człowieka. Powodując wzrost kurczliwości 

włókien mięśnia sercowego, zwiększają siłę skurczu oraz zwalniają tętno 

i regulują akcję serca. Ponadto poprawiają krążenie, po przez zwiększenie 

przepływu krwi przez nerki, a także likwidują obrzęki oraz zastoje żylne 

spowodowane niewydolnością mięśnia sercowego. 

Celem pracy było przedstawienie wpływu substancji czynnych 

gromadzonych w roślinach z rodzaju Digitalis L. na organizm człowieka 

oraz zaprezentowanie właściwości terapeutycznych wykazywanych przez 

te związki. 

Wpływ metod uprawy na aktywność pektynolityczną 

pleśni wyizolowanych z korzeni marchwi 

Łukasz Iwanowski,  luki91@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

Mikrobiologów ""Mikrobios"", Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,  

Wydział Agrobioinżynierii,  Katedra Mikrobiologii Środowiskowej;  

Damian Zgórski ,  damian.zgorski93@gmail.com, Studenckie Koło 

Naukowe Mikrobiologów ""Mikrobios"",  Uniwersytet Przyrodniczy w 

Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Mikrobiologii 

Środowiskowej;  

Agata Karwan , a.karwan@op.pl, Studenckie Koło Naukowe 

Mikrobiologów ""Mikrobios"", Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,  

Wydział Agrobioinżynierii,  Katedra Mikrobiologii Środowiskowej;  

Adam Kłembokowski , adam.klembokowski@gmail.com, Studenckie 

Koło Naukowe Mikrobiologów ""Mikrobios"", Uni wersytet 

Przyrodniczy w Lublinie,  Wydział Agrobioinżynierii, Katedra 

Mikrobiologii Środowiskowej;  

Magdalena Skowronek , skowronek-magdalena@o2.pl, Studenckie 

Koło Naukowe Mikrobiologów ""Mikrobios"", Uniwersytet 
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Przyrodniczy w Lublinie,  Wydział Agrobioinżynierii, Katedra 

Mikrobiologii Środowiskowej;  

Natalia Liszewska , nliszewska@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

Mikrobiologów ""Mikrobios"", Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,  

Wydział Agrobioinżynierii,  Katedra Mikrobiologii Środowiskowej;  

Łukasz Zawada , zawada.lukaszz@gmail.com, Studenckie Koło 

Naukowe Mikrobiologów ""Mikrobio s"",  Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie,  Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Mikrobiologii 

Środowiskowej  

Zabiegi agrotechniczne modyfikują skład mikroorganizmów glebowych. 

Mają wpływ na zdrowotność warzyw korzeniowych, wielkość i plon. 

Obecne na korzeniach marchwi grzyby strzępkowe mają istotne znaczenie 

podczas przechowywania, gdyż mogą prowadzić do obniżenia wartości 

odżywczej tych surowców. Rozkład pektyn przez zewnątrzkomórkowe 

enzymy pleśni jest ważnym czynnikiem odpowiedzialnym za psucie 

składowanych surowców.  

Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu ekologicznego 

i konwencjonalnego systemu uprawy marchwi na aktywność pektynolityczną 

pleśni wyizolowanych z korzeni tego warzywa po krótkim okresie 

przechowywania. 

Do badań wytypowano 8 szczepów grzybów strzępkowych wyizolowanych 

z powierzchni korzeni marchwi odmiany Nerac pochodzącej z uprawy 

ekologicznej i z uprawy konwencjonalnej. Pleśnie te na podstawie cech makro- 

i mikroskopowych oznaczono do rodzajów Penicillium, Alternaria 

i Gliocladium (z uprawy konwencjonalnej) i Penicillium, Trichoderma 

i Fusarium (z uprawy ekologicznej). Badania aktywności pektynolitycznej 

prowadzono okresowo w ciągu 28 dni na podłożu płynnym Parka 

i Robinsona z dodatkiem1% pektyny jabłkowej jako jedynym źródłem 

węgla i energii. Na podstawie uzyskanych wyników badań, stwierdzono, że 

wszystkie pleśnie wykazują aktywność pektynolityczną. Rozwojowi 

grzybów z rodzaju Penicillium i Glocladium towarzyszyła alkalizacja 

podłoża w trakcie trwania hodowli. Wyższą aktywność pektynolityczną 

zaobserwowano w hodowlach grzybów wyizolowanych z marchwi 

pochodzącej z uprawy ekologicznej. 

Wpływ substratu na dynamikę tuneli substatowych 

białka CYP1A1 świni 

Tomasz Molcan , tomasz.molcan@gmail.com, Katedra Fizjologii, 

Genetyki i Biotechnologii Roślin,  Wydział Biologii i Biotechnologii,  

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, www.uwm.edu.pl; 
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Kamil Myszczyński , kamil.myszczynski@gmail.com, Katedra 

Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Rośl in, Wydział Biologii 

i  Biotechnologii, Uniwersytet Warmińsko -Mazurski w Olsztynie, 

www.uwm.edu.pl; 

Łukasz Paukszto ,  pauk24@gmail.com, Katedra Fizjologii, Genetyki 

i  Biotechnologii Roślin, Wydział Biologii i Biotechnologii,  

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, www.uwm.edu.pl;  

Białko cytochromu P450 1A1 (CYP1A1) zaangażowane jest w meta-

bolizm ksenobiotyków. Aktywność katalityczna CYP1A1 związana jest 

z obecnością cząsteczki hemu znajdującej się w centrum aktywnym. 

Zlokalizowane wewnątrz struktury białka centrum aktywne, połączone jest 

przez kanały substratowe prowadzące na zewnątrz struktury białka. 

Dynamika tuneli może warunkować specyficzność substratową a tym 

samym aktywność katalityczną CYP1A1 względem ksenobiotyków. Celem 

badań było określenie wpływu benzo[a]pirenu oraz naftoflawonu 

na zmianę dostępności tuneli substratowych białka CYP1A1 świni. W tym 

celu wykorzystano techniki modelowania molekularnego oraz symulacji 

dynamiki molekularnej. Wykazano że wiązanie ligandu wpływało na 

zmianę dostępności tuneli substratowych. Zidentyfikowano także różnice 

w ilości oraz wielkości tuneli w zależności od wiązanego ligandu. 

W następnym etapie badań planowane jest wydłużenie czasów symulacji oraz 

wykonanie analiz laboratoryjnych potwierdzających dane bioinformatyczne. 

Wykorzystanie adsorpcyjnej woltamperometrii 

stripingowej do oznaczania jonów pierwiastków  

ultraśladowych 

Przemysław Piątek ,  przemyslawpiatek@onet.pl; Koło Naukowe 

Alkahest,  Wydział Chemii,  Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej, 

www.alkahest.umcs.lublin.pl;  

Małgorzata Grabarczyk , mgrabarc@poczta.umcs.lublin.pl; Zakład 

Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej, Wydział Chemii, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,  http://www.umcs.pl/pl/chemii;  

Adsorpcyjna woltamperometria stripingowa jest stosowana do oznaczeń 

śladowych stężeń szerokiej grupy związków. Pomiar składa się z dwóch 

etapów. W pierwszym jest nagromadzany oznaczany składnik w wyniku 

np. elektrolizy czy adsorpcji. Ten etap nie jest rejestrowany. W drugim 

etapie, który jest rejestrowany i nazywany stripingiem uzyskiwany jest 

sygnał analityczny w wyniku utlenienia, redukcji lub desorpcji 

nagromadzonego na powierzchni elektrody oznaczanego składnika. 

W tej pracy przedstawiam jak wykorzystałem adsorpcyjną 

woltamperometrię stripingową do oznaczania pierwiastków ultraśladowych 
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na przykładzie jonu Ge(IV). German to pierwiastek z bloku p. Jest 

on zaliczany do grupy pierwiastków ultraśladowych. Wchodzi w budowę 

wielu substancji organicznych budujących organizmy fauny i flory, 

włączając ludzi. Pomimo, że german jest wszechobecnym składnikiem 

żywych organizmów, to nie ma dowodu na to, że jest niezbędny. 

Prezentuję układ wykorzystany do oznaczania Ge(IV) oraz optymalne 

parametry tego układu. W dotychczasowych badaniach skupiłem się na 

optymalizacji układu w celu osiągnięcia maksymalnych, powtarzalnych 

wyników oznaczeń. 

Wykorzystanie tytoniu (Nicotiana tabacum)  

jako systemu modelowego do manipulacji  

w kulturach in vitro i inżynierii genetycznej roślin 

Małgorzata Marszałek , malgorzata.marszalek1987@gmail.com, 

Katedra Biochemii i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu; 

Ryszard Słomski , slomski@up.poznan.pl , Katedra Biochemii 

i  Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;  

Daniel Lipiński ,  lipinskidaniel71@gmail.com, Katedra Biochemii 

i  Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Tytoń szlachetny (Nicotiana tabacum) należy do klasy roślin 

dwuliściennych i jest rośliną samopylną. Od kilkudziesięciu lat tytoń jest 

obiektem zainteresowań naukowców jako roślina wygodna 

do transformacji. Po pierwsze, łatwo poddaje się hodowli w warunkach 

szklarniowych, jak również w kulturach in vitro na agarze i w pożywce 

płynnej. Po drugie, charakteryzuje się krótkim czasem generacji (3-4 

miesiące). Po trzecie, należy do roślin u których łatwo jest zaobserwować 

wszelkie zmiany fenotypowe po transformacji. Po czwarte i najważniejsze, 

jest podatny na transformację za pomocą Agrobacterium tumefaciens, 

wykazując przy tym dużą zdolność do regeneracji. Rośliny tytoniu 

hodowane w optymalnych warunkach zapewniają wystarczającą ilość 

materiału do wykonania wszelkich analiz molekularnych i biochemicznych.  

Na początku XX wieku kultury in vitro tytoniu służyły do badań nad 

organogenezą i formowaniem się przybyszowych pędów i korzeni. 

Następnie w latach 60-tych, w doświadczeniach z kulturami komórkowymi 

tytoniu, udowodniono totipotencję komórek roślinnych. Dodatkowo dzięki 

kulturom tytoniu została opracowana pożywka do prowadzenia hodowli in 

vitro roślin. Pierwszą rośliną zregenerowaną z protoplastów był tytoń. 

Tytoń był jedną z pierwszych transgenicznych roślin, do otrzymania której 

niezbędna była transformacja z wykorzystaniem Agrobacterium 
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tumefaciens. Równolegle prowadzone kultury zawiesinowe tytoniu 

wykazały ich wyjątkową użyteczność w badaniach biologii komórki 

roślinnej i przydatność do kontrolowanej biosyntezy użytecznych 

metabolitów i biotransformacji. 

Wykorzystanie wywaru gorzelnianego  

do produkcji biogazu 

Sebastian Borowski , sebastian.borowski@p.lodz.pl; Instytut 

Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Wydzia ł  Biotechnologii 

i  Nauk o Żywności,  Politechnika Łódzka, www.binoz.p.lodz.pl;  

Weronika Cieciura , weronikacieciura@wp.pl; Instytut Technologii 

Fermentacji i Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i Nauk 

o Żywności, Politechnika Łódzka, www.binoz.p.lodz.pl.   

Zwiększająca się produkcja, szczególnie w przemyśle rolno-spożywczym, 

wiąże się coraz większą ilością odpadów organicznych. Problem 

zagospodarowania produktów ubocznych z zakładów przemysłowych, 

wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań ich wykorzystywania. Dlatego 

wzrasta zainteresowanie procesami fermentacji beztlenowej, która pozwala nie 

tylko na zagospodarowanie uciążliwych odpadów, ale i na możliwość 

produkcji biogazu. W niniejszej pracy zbadano efektywność procesów 

fermentacji metanowej wywaru gorzelnianego w warunkach mezofilnych 

(35±1oC). Badania prowadzono w warunkach statycznych. Do przepro-

wadzenia badań wykorzystano następujące materiały: wywar gorzelniany po 

produkcji bioetanolu z wysłodków buraczanych pochodzących z cukrowni 

w Dobrzelinie, inokulum stanowiące przefermentowane osady z Grupowej 

Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. Wywar ten był otrzymywany w wyniku 

hydrolizy wysłodków buraczanych, a następnie ich fermentacji w celu 

produkcji bioetanolu. W toku badań odnotowano, że produkcja biogazu 

wyniosła 756 cm3/kg s.m.o. Otrzymany biogaz charakteryzował się 

zawartością metanu wynoszącą 80,06%. 

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego 

farmaceutykami 

Dariusz Rydzyński , dariuszrydz@wp.pl,  Katedra Fizjologii, Genetyki 

i  Biotechnologii Roślin, Uniwersytet Warmińsko -Mazurski, 

www.uwm.edu.pl 

Farmaceutyki są grupą związków znajdujących szerokie zastosowanie 

zarówno w medycynie jak i weterynarii. Ze względu na przeznaczenie 

są związkami aktywnymi biologicznie. W organizmach ludzi oraz zwierząt 

środki farmaceutyczne podlegają niecałkowitemu metabolizmowi. Część 
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podanej dawki trafia do środowiska w niezmienionej postaci lub jako 

metabolity aktywne biologicznie. Wyróżnia się kilka źródeł zanieczysz-

czenia środowiska farmaceutykami. Są nimi ścieki przemysłu farma-

ceutycznego, odpady szpitalne oraz leki zawarte w ściekach z hodowli 

zwierząt, służące do nawadniania pól, a także stosowanie obornika, jako 

nawozu. Dużą grupę spośród stosowanych środków farmaceutycznych 

stanowią antybiotyki. Po ich odkryciu w 1928 roku uznano je za idealne 

remedium w leczeniu wielu chorób, praktycznie pozbawione wad. Dziś 

wiemy, że nie jest to do końca prawdą. Szczególną uwagę zwraca się na 

zjawisko lekooporności bakterii oraz szybkości jej postępowania. Nie jest 

ono jednak jedynym negatywnym skutkiem stosowania antybiotyków. 

Zjawisko występowania farmaceutyków w środowisku odkryto już 

w latach siedemdziesiątych, pomimo tego stosunkowo niedawno 

zainteresowano się na szerszą skalę tym problemem. 

Zastosowanie nanocząstek srebra w technice LDI 

oraz w obrazowaniu MS 

Justyna Sekuła , justynasekulaa@gmail.com; Zakład Polimerów 

i  Biopolimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska ;  

Tomasz Ruman , tomruman@prz.edu.pl; Zakład Polimerów 

i  Biopolimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska  

Nanocząstki metaliczne, a szczególnie nanocząstki srebra (AgNPs) 

przyciągnęły uwagę naukowców ze względu na ich unikalne właściwości. 

Nanocząstki srebra mogą skutecznie pochłaniać promieniowanie lasera, 

promować desorpcję analitu, ale również stanowią źródło jonów srebra 

nadających się do kationizacji analitu. W literaturze opisana została duża 

ilość raportów na temat zastosowania nanocząstek srebra w technice LDI 

MS do analizy różnych związków chemicznych (aminokwasy, cholesterol, 

kwasy tłuszczowe). Minimalna wykrywalna ilość tych organicznych 

i biologicznych związków jest często w zakresie fmol. Jednym z klu-

czowych odkryć w LDI MS jest zastosowanie kationowych nanocząstek 

srebra naniesionych na powierzchnię stalowej płytki (AgNPET). Ta 

modyfikacja płytki MALDI została przedstawiona w kilku publikacjach, 

w których pokazano, że za pomocą wspomnianej metody możliwa jest 

szybka analiza skomplikowanych biologicznych mieszanin t.j. osocze krwi 

lub mocz, a otrzymane wyniki charakteryzują się wysoką dokładnością 

pomiaru. Nanocząstki srebra znalazły również wiele zastosowań 

w obrazowaniu MS obiektów biologicznych. 
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Zawartość chlorofilu a i b oraz karotenoidów 

w sałatach dostępnych w obrocie handlowym 

Maja Sędzik , Maja.Sedzik@zut.edu.pl; Zachodniopomorski 

Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,  Wydział Kształtowania 

Środowiska i Rolnictwa, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii  

Barwniki roślinne pełnią wiele ważnych funkcji dla życia roślin. Wśród 

nich wyróżniamy chlorofile, czyli główne barwniki fotosyntetyczne, 

którym rośliny zawdzięczają zieloną barwę. Obok chlorofili, karotenoidy są 

najbardziej rozpowszechnioną grupą pigmentów roślinnych o zabarwieniu 

żółtym, pomarańczowym, czerwonym i fioletowym. Barwniki występują 

u wszystkich organizmów fotosyntetyzujących i biorą udział w procesie 

fotosyntezy. Celem pracy było określenie zawartości chlorofilu a i b oraz 

karotenoidów w liściach sałaty lodowej i roszponki odmiany Verte de Cambrai. 

Materiał do badań stanowiły liście sałaty lodowej i roszponki (odmiana 

Verte de Cambrai) dostępne w obrocie handlowym. Próby ekstrahowano 

w 80% acetonie. Chlorofile oraz karotenoidy oznaczano metodą spektro-

fotometryczną, mierząc absorbancję przy długości fali 663 nm – chlorofil a, 

645 nm – chlorofil b i 440 nm – karotenoidy. 

Na podstawie przeprowadzonych wyników badań stwierdzono, że 

roszponka cechuje się wyższymi zawartościami barwników roślinnych niż 

sałata lodowa. 

Zróżnicowanie warunków siedliskowych 

w sąsiedztwie Jeziora Świdno 

koło miejscowości Przyjezierze 

Dariusz Paprota , Dariusz.Paprota@zut.edu.pl, Katedra 

Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska, Wydział 

Kształtowania Środowiska i Rolnictwa  

Badania przeprowadzono na trwałych użytkach zielonych, położonych 

w otulinie jeziora Świdno koło Przyjezierza. Po dokonaniu wstępnej oceny 

szaty roślinnej wyodrębnionych zostało siedem obiektów badawczych, 

z których pobrano próby zbiorcze, następnie zostały one rozdzielone na 

pojedyncze gatunki z wykorzystaniem metody botaniczno-wagowej. 

Wartość użytkową (Lwu) określono metodą klasyfikacji roślin łąkowych 

i pastwiskowych wg Filipka (1973). Wartość przyrodniczą (Lwp) użytków 

zielonych oceniono metodą przyrodniczej waloryzacji mokradeł wg Oświta 

(2000). Ponadto do badań laboratoryjnych pobrano próbki glebowe 

z poziomu próchnicznego. W próbkach glebowych oznaczono: skład 

granulometryczny metodą Boycoussa-Cassagrande‟a w modyfikacji 
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Prószyńskiego; zasolenie – konduktometrycznie; pH metodą elektro-

metryczną; węgiel organiczny, azot i siarkę ogólną za pomocą analizatora 

elementarnego (CHNS-O, Costech Italy); przyswajalny fosfor i potas 

metodą Egnera-Riehma; makropierwiastki i metale ciężkie rozpuszczalne 

w stężonych kwasach HNO
3+

 HClO4 za pomocą absorpcji atomowej 

Unicam Solaar 929, natomiast fosfor kolorymetrycznie.  

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że na analizowanych 

obiektach położonych w otulinie jeziora Świdno stwierdzono 103 gatunki 

roślin, charakteryzujące się dużym zróżnicowaniem florystycznym. 

Analizując zależność wartości przyrodniczej od wykształconego 

zbiorowiska wykazano, iż wartość przyrodnicza maleje wraz ze wzrostem 

wartości użytkowej danego zbiorowiska, co ściśle powiązane jest z typem 

gleby i jej właściwościami chemicznymi oraz wilgotnością. Stwierdzono 

również, że powierzchniowe warstwy gleby na badanych obiektach nie są 

zanieczyszczenia metalami ciężkimi, a stwierdzone ilości są typowe dla 

gleb użytkowanych rolniczo. 
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WYSTĄPIENIA USTNE WRAZ Z PREZENTACJĄ 

MULTIMEDIALNĄ 

Adsorpcja jonów niklu(II) na biowęglach 

jako jedna z metod oczyszczania wód skażonych 

metalami ciężkimi 

Katarzyna Nowak , k.nowak@ipan.lublin.pl; Zakład Biogeochemii 

Środowiska Przyrodniczego, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii 

Nauk, www.ipan.lublin.pl  

W ostatnich latach obserwujemy wzmożone nagromadzenie metali 

ciężkich w środowisku wynikające z szybkiego rozwoju przemysłu 

i rolnictwa. Metale ciężkie są zanieczyszczeniami, które są niebio-

degradowalne i mają zdolność do gromadzenia się w organizmach żywych, 

wiele z nich to związki rakotwórcze. Jednym z takich metali jest nikiel, 

który dodatkowo jest szczególnie uciążliwy jako alergen. Obecne 

poszukuje się metod efektywnego usuwania metali ze środowiska, a jedną 

z nich jest adsorpcja. Jest to technika dobrze znana, a najczęściej 

stosowanym sorbentem jest węgiel aktywny, jednak ze względu na jego 

duży koszt poszukuje się tańszych zamienników. Sorbentem, który jest 

równie efektywny w procesie adsorpcji, co pokazują badania, jest 

biowęgiel. Powstaje on w procesie pirolizy, a surowcem do jego produkcji 

mogą być różnorodne materiały, np.: substancje naturalne, biomasa, jak 

również odpady rolnicze, odpady przemysłowe i odpady komunalne. 

Z uwagi na wprowadzenie w polskim ustawodawstwie zakazu składowania 

osadów ściekowych po 1 stycznia 2016 r., biowęgle na bazie materiałów 

odpadowych, w tym z biogazowni, stanowią rozwiązanie zagospo-

darowania problematycznych odpadów. 

Drożdże antagonistyczne w ochronie 

magazynowanych owoców i warzyw przed 

zakażeniem grzybami strzępkowymi 

Jacek Jachuła , jacekjachula@wp.pl; Katedra Botaniki, Wydział 

Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie,  www.up.lublin.pl;  

Karolina Tymoszuk , karolina.tymoszuk221@gmail.com; Studenckie 

Koło Naukowe Biologów, Wydział Ogrodnictwa i Architektury 

Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,  www.up.lublin.pl;  
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Paula Poleszak , paulapoleszak@gmail.com; Studenckie Koło 

Naukowe Biologów, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,  www.up.lublin.pl  

Rośliny uprawne narażone są na działanie wielu mikroorganizmów 

chorobotwórczych, m. in. grzybów strzępkowych. Patogeny te powodują 

straty nie tylko poprzez obniżanie plonu. Surowce roślinne (głównie owoce 

i warzywa) mogą ulec zakażeniu także dopiero na etapie przechowywania.  

Klasyczne metody zwalczania fitopatogennych grzybów strzępkowych 

wiążą się z wykorzystaniem fungicydów. Ich stosowanie jest coraz częściej 

ograniczane ze względu na możliwość zanieczyszczenia produktów 

przeznaczonych do spożycia pozostałościami chemikaliów. W ostatnich 

latach zwrócono uwagę na możliwość wykorzystania biologicznych metod 

ochrony płodów rolnych, w tym preparatów złożonych z komórek drożdży.  

W wielu badaniach potwierdzono już hamujący wpływ drożdży na 

rozwój infekcji magazynowanych surowców roślinnych przez grzyby 

strzępkowe. Skutecznymi antagonistami okazały się m.in. Metschnikowia 

fructicola i M. pulcherrima (inhibicja wzrostu grzyba Monilinia fructicola 

na brzoskwiniach i morelach), Cryptococcus laurentii, Rhodotorula glutinis 

i Candida sake (ograniczanie ,,mokrej zgnilizny” jabłek wywołanej przez 

Penicillium expansum) czy Kluyveromyces marxianus (hamujące działanie 

wobec Penicillium digitatum infekującego cytrusy). 

W celu zapewnienia jak największej skuteczności działania czynników 

biokontroli, stosuje się je równocześnie z metodami fizycznymi, 

chemicznymi bądź łączy ze sobą w jednym preparacie. Taka kombinacja 

pozwala uzyskać nawet 100- procentowy stopień inhibicji rozwoju pleśni. 

Ekspansyny – białka uczestniczące w interakcji 

roślina-nicień 

Anita Wiśniewska , anita_wisniewska@sggw.pl; Katedra Fizjologii 

Roślin, Wydział Rolnictwa i Biologii,  Szkoła Główna Gospod arstwa 

Wiejskiego, www.sggw.pl;  

Kamila Nawrocka , kamilanawrocka@poczta.fm; Katedra Fizjologii 

Roślin, Wydział Rolnictwa i Biologii,  Szkoła Główna Gospod arstwa 

Wiejskiego, www.sggw.pl;  

Klaudia Kamińska , k.kaminska27@gmail.com; Katedra Fizjologii 

Roślin, Wydział Rolnictwa i Biologii,  Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego, www.sggw.pl;  

Nicienie pasożytnicze są robakami żerującymi głównie na korzeniach 

różnych gatunków roślin. W rolnictwie powodują one znaczne straty plonu 

i są trudne do wyeliminowania. Żerowanie nicieni tworzących cysty polega 

na doprowadzeniu w korzeniu podatnego gospodarza do powstania 



VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 

Lublin, 12-13 marca 2016 r. 

Wystąpienia ustne wraz z prezentacją multimedialną 
 

353 

struktury odżywiającej – syncytium, z którego pasożyt pobiera składniki 

pokarmowe niezbędne do przekształcenia larw w stadium dojrzałe. 

Co ciekawe, w rozwój i utrzymanie syncytium zaangażowane są różne 

geny rośliny, których ekspresja uruchamiana jest przez wydzieliny nicienia. 

Na uwagę zasługują geny kodujące białka ekspansyny, które odpowiadają 

za przebudowę ścian komórkowych i warunkują prawidłowy rozwój 

syncytium. Prezentacja przedstawia analizę aktywności różnych 

fragmentów promotora genu ekspansyny A5 pomidora przed oraz po 

infekcji korzeni przez nicienia. W pracy wykorzystano głównie techniki 

biologii molekularnej (przygotowanie konstrukcji genowych, transformacja 

roślin, PCR). Celem badań była identyfikacja sekwencji regulatorowych 

promotora zaangażowanych w uruchamianie ekspresji genu kodującego 

ekspansynę A5 podczas infestacji roślin przez nicienia. Poznanie 

mechanizmów uruchamiania przez nicienia ekspresji genów roślin jest 

istotne z punktu widzenia współczesnych nauk rolniczych, gdyż stwarza 

możliwości opracowania nowych odmian roślin o podwyższonej tolerancji 

na nicienie pasożytnicze. 

Mikotoksyny występujące w paszach i ich negatywny 

wpływ na zdrowie zwierząt 

Daniel Radzikowski , daniel18-1994@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe 

Inżynierii Rolniczej,  Uniwersyte t  Przyrodniczo- Humanistyczny 

w Siedlcach 

Mikotoksyny są to trujące produkty przemiany materii różnych 

rodzajów grzybów strzępkowych, które to stanowią produkt uboczny 

w procesach metabolicznych lub też mogą służyć w celach obronnych. Pod 

względem chemicznym mikotoksyny są zaliczane do węglowodorów 

aromatycznych o małej masie cząsteczkowej, co wpływa na ich znaczną 

oporność na czynniki środowiskowe oraz na brak właściwości immuno-

gennych. Znanych jest kilkaset mikotoksyn, które są tworzone głownie 

przez pleśnie rodzaju Aspergillus, Fusarium i Penicillium.  

Celem pracy jest przedstawienie najważniejszych mikotoksyn 

występujących w paszach, czynników powodujących ich powstawanie oraz 

negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt.  

Najważniejsze pod względem ekonomicznym oraz toksykologicznym 

w skali europejskiej i światowej jest pięć mikotoksyn: aflatoksyna, 

ochratoksyna, deoksyniwalenol, zearalenon i fumonizyna. Mikotoksyny 

te są tworzone przez grzyby toksynotwórcze, które są obecne jako składnik 

mikroflory gleby, płodów rolniczych i ogrodniczych. Z powodu na częste 

występowanie, wymienione mikotoksyny uznane zostały za metabolity 

grzybów, najczęściej zanieczyszczające płody rolne oraz pasze. 
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Ich spożycie powoduje mikotoksykozy, czyli choroby, które u zwierząt 

gospodarskich powodują m.in. uszkodzenia i nowotwory wątroby 

w przypadku aflatoksyn, uszkodzenia wątroby przez ochratoksyny A, 

zaburzenia płodności przez zearalenol oraz wymioty i utratę łaknienia po 

przez spożycie z paszą deoksyniwalenolu, co prowadzi do spadku 

wykorzystania paszy i przyrostów zwierząt.  

Ocena zawartości białka i wilgotności w ziarnie zbóż 

w aspekcie stosowania spektroskopii w bliskiej pod-

czerwieni NIR jako alternatywnej techniki analitycznej 

Klaudia Kałwa , klaudia.kalwa91@gmail.com; 

Radosław Kowalski ,  radoslaw.kowalski@up.lublin.pl; 

Małgorzata Góral ,  malgorzata.goral.127@gmail.com; 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lubl inie,  Wydział Nauk o Żywności 

I Biotechnologii, Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności  

Dla wszystkich laboratoriów kluczowe zagadnienia to czas i koszt 

analizy. Na uwagę zasługuje nie tylko szybkość, ale także jakość 

uzyskanego wyniku analitycznego. Długotrwałe oczekiwania na wynik, 

od którego często zależy kolejny etap produkcji przynosi firmom straty 

finansowe. Celem pracy było porównanie otrzymanych wyników 

zawartości białka i wilgotności w próbkach ziarna zbóż oznaczonych 

referencyjnymi znormalizowanymi metodami klasycznymi (metoda 

Kiejdahla „K” i suszarka laboratoryjna „S”) i techniką bliskiej 

podczerwieni NIR z użyciem analizatora całego ziarna Infratec 1241. Na 

podstawie uzyskanych wyników dla certyfikowanych materiałów 

odniesienia CRM, stwierdzono że zastosowane metody pomiarowe dają 

porównywalne między sobą i zbliżone do wartości referencyjnych zawartości 

badanych składników: pszenica – białko 13,20%(±0,30), wilgotność 

12,80%(±0,30); żyto- białko 10,00%(±0,30), wilgotność 12,90%(±0,30). 

W przeprowadzonych porównaniach uzyskano następujące wyniki: 

pszenica – białko 13,04%(±0,07) „K”, 13,18%(±0,10) NIR, wilgotność  

– 12,58%(±0,05) „S”, 12,50%(±0,00) NIR; żyto – białko 11,33%(±0,15) 

„K”, 10,05%(±0,07) NIR, wilgotność 12,65%(±0,04) „S”, 12,74%(±0,05) 

NIR. Wyniki uzyskane techniką NIR charakteryzowały się odpowiednimi 

wartościami parametrów analitycznych tj. powtarzalność, poprawność oraz 

odzysk, a technika analityczna oparta na spektroskopii NIR pozwala 

na znaczne ograniczenie kosztów badań i skrócenie czasu oznaczenia 

w porównaniu do metod klasycznych. 
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Określenie spectrum patogeniczności izolatów Puccinia 

coronata pochodzących z różnych obszarów kraju 

Agnieszka Ostrowska, ostrowska.agnieszka89@gmail.com; Instytut 

Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Wydział Agrobioinżynierii, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  

Rdza koronowa wywoływana jest przez grzyb z klasy podstawkowych 

Puccinia coronata Cda. f.sp. avenae P. Syd.et Syd. Liczne badania 

wykazały ogromne zróżnicowanie zarówno w obrębie, jak i pomiędzy 

populacjami rdzy koronowej. Populacje złożone są z ekstremalnie różnych 

patotypów, co zapewnia sukces w przetrwaniu grzyba i zakażaniu dużego 

spektrum odmian, linii, gatunków czy genotypów owsa. 

Celem doświadczenia było określenie spectrum patogeniczności 

izolatów Puccinia coronata. Materiał badawczy stanowiło 50 izolatów 

skolekcjonowanych w różnych rejonach kraju oraz 30 linii kontrolnych 

owsa o zdefiniowanych genach odporności. Na podstawie uzyskanych po 

przeprowadzeniu testu żywiciel-patogen wyników wybrano najbardziej 

agresywne izolaty umożliwiające identyfikację poszczególnych genów, 

wyprowadzone z populacji skolekcjonowanych w Polanowicach, 

Czesławicach, Gościejewie i Radzikowie w 2013 roku. Określa się, 

iż izolaty te powinny być wykorzystywane do testowania nowych 

materiałów pod kątem odporności na rdzę koronową. Liczba efektywnych 

genów możliwych do zastosowania w hodowli jest bardzo duża. Najlepsze 

rezultaty obserwuje się dla Pc52 i Pc91, które warunkują zarówno 

odporność w stadium siewki, jak i u rośliny dorosłej. 

Problematyka akumulacji glinu w ściekach  

i osadach ściekowych oczyszczanych wstępnie  

w zakładach mleczarskich 

Michał Sadowski , michal.sadowski@dokt.p.lodz.pl, Opiekun 

naukowy: prof. dr hab. inż.  Wojciech Wolf, Opiekun naukowy 

pomocniczy: dr inż. Piotr Anielak,  Instytut Chemii Ogólniej  

i  Ekologicznej I-17, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka  

Produkcja mleka osiągnęła w 2011 roku 11,2 mln litró w. Zgodnie 

z danymi GUS w 2011 roku, podczas wytwarzania przetworów mlecznych 

powstało 25,4 hm3 ścieków, z czego 9,0 hm3 poddano oczyszczaniu 

biologicznemu, a 4,8 hm3 wymagało pogłębionego usuwania biogenów, aby 

następnie odprowadzić do wody lub gleby. Pozostałe 11,4 hm3 powstałych 

ścieków było bezpośrednio odprowadzane do kanalizacji ściekowych. 
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Pierwszy etap oczyszczania ścieków mleczarskich opiera się na 

wprowadzeniu do płynnych odpadów koagulantów, głównie soli, które 

powodują sedymentację cząstek zawiesiny w wyniku neutralizacji ich 

ładunku powierzchniowego . Dostarczanie związków glinopochodnych 

niekorzystnie zwiększa stężenie tego pierwiastka w środowisku 

naturalnym, dlatego koniecznym jest wyszukanie metody ograniczającej 

transfer zanieczyszczeń w przyrodzie. Obecnie zyskuje na popularności 

stosowanie związków polimerowych np. kopolimeru poliakryloamidu, 

które w procesie flokulacji prowadzą do tworzenia się mostków 

polimerowych pomiędzy cząstkami zawiesin. 

W pracy pokrótce przedstawiono problem rozdziału glinu pomiędzy 

ciecz nadosadową oraz osad ściekowy powstałych podczas oczyszczania 

odpadów ciekłych z produkcji przetworów mlecznych w jednej z łódzkich 

mleczarni. Przedstawiono również metodologię oczyszczania ścieków przy 

zastosowaniu techniki pogłębionego kondycjonowania, a na koniec 

wskazano drogi zagospodarowania odebranych osadów. 

Substancje biologicznie aktywne w mięsie 

i produktach mięsnych surowo dojrzewających 

Anna Kononiuk , anna.kononiuk@up.lublin.pl; Katedra Technologii 

Mięsa i Zarządzania Jakością, Wydział Nauk o Żywności 

i  Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 

http://www.up.lublin.pl/foodscience-struktura/?id=405; 

Małgorzata Karwowska , malgorzata.karwowska@up.lublin.pl; 

Katedra Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością, Wydział Nauk 

o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,  

http://www.up.lublin.p l/foodscience-struktura/?id=405 

Wzmożone zainteresowanie konsumentów zdrowiem oraz żywnością 

spowodowało, że obecnie poza walorami smakowymi konsument zwraca 

coraz większą uwagę na skład odżywczy wybieranych produktów. 

Żywność zawierająca substancje korzystne dla człowieka, zapobiegająca 

powstawaniu chorób czy poprawiająca wydajność fizjologiczną organizmu 

staje się coraz bardziej pożądana. Mięso zwierząt rzeźnych jest źródłem 

wielu cennych substancji, między innymi pełnowartościowych białek, 

kwasów tłuszczowych ze szczególnym uwzględnieniem sprzężonego 

kwasu linolowego (CLA) czy peptydów, których skład jest dość mocno 

zróżnicowany i w dużej mierze zależy od czynników takich jak sposób 

chowu zwierząt, ich genotyp czy technologie produkcji wyrobów 

mięsnych. Uzasadnionym wydaje się więc poznanie czynników mających 

wpływ na występowanie w mięsie i produktach mięsnych prozdrowotnych 

substancji. Niniejsza praca stanowi przegląd literatury dotyczący 
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charakterystyki oraz prozdrowotnego oddziaływania na organizm 

najważniejszych składników biologicznie czynnych występujących 

w mięsie i produktach mięsnych. Dokonano również analizy czynników 

wpływających na zawartość substancji bioaktywnych w mięsie 

i produktach mięsnych. Przedstawiony przegląd literatury ma na celu 

wprowadzenie do poszukiwania nowych możliwości przetwórstwa 

mięsnego nastawionych na uzyskiwanie najbardziej optymalnych czynników 

sprzyjających zwiększaniu zawartości składników bioaktywnych. 

Wieprzowe produkty regionalne szansą rozwoju 

gospodarstw rodzinnych na Lubelszczyźnie  

Marcin Bany, banymarcin@gmail.com; SKNBiHZ, Sekcja Hodowli 

i  Biotechnologii Świń  

Kinga Kropiwiec,  kingakropiwiec@gmail.com; Katedra Hodowli 

i  Technologii Produkcji Trzody Chlewnej  

Sylwia Paprocka ,  sylwia.paprocka1@gmail.com; SKNBiHZ, Sekcja 

Hodowli i  Biotechnologii Świń  

W strukturze produkcyjnej produkcji rolniczej Lubelszczyzny nadal 

przeważają gospodarstwa rodzinne określane w skali kraju, jako małe lub 

średnie. Trudna sytuacja ekonomiczna zmusza je do przekształcania się 

w gospodarstwa rolno-towarowe. Dzięki takiej zamianie gospodarstwo 

rolne staje się małymi przedsiębiorstwami na rynku, a rolnik może 

generować dodatkowy dochód. Interesującym rozwiązaniem dla 

gospodarstw rolno-towarowych jest wytwarzanie produktów regionalnych, 

o cechach typowych dla wyrobów tradycyjnych. Charakteryzują się 

indywidualnym sposobem wytwarzania i nie mogą być produkowane na 

skalę masową, za to ich cena i jakość jest znacząco wyższa. Ta różnica 

stwarza olbrzymią szansę przed małymi przedsiębiorcami. Pojawiają się 

możliwości założenia małej rodzinnej firmy. Szansą dla rolników 

z Lubelszczyzny jest wykorzystanie świni rasy puławskiej, która w 2009 r. 

została wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych. Świnia rasy puławskiej 

charakteryzuje się doskonałą jakością konsumpcyjną i technologiczną 

pozyskiwanego mięsa. Posiada ono marmurkowatą strukturę i doskonale 

zachowuje wysoki poziom cech organoleptycznych po obróbce termicznej. 

Te właściwość mięsa pozwalają na wytworzenie tradycyjnych wędlin 

wieprzowych, które mogą stać się produktami regionalnymi. W ten sposób 

część małych gospodarstw na Lubelszczyźnie mogłoby poprawić swoją 

sytuację finansową, a mięso świni rasy puławskiej zdobywałoby nowych 

zwolenników. 
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Właściwości fizykochemiczne podkarpackich miodów 

odmianowych 

Patrycja Sowa, patrycjasowa@op.pl, Katedra Chemii i Toksykologii 

Żywności, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszo wski,  

http://www.ur.edu.pl/;  

Monika Wesołowska ,  mwesolowska@ur.edu.pl, Katedra Chemii 

i  Toksykologii Żywności,  Wydział Biologiczno -Rolniczy, Uniwersytet 

Rzeszowski,  http://www.ur.edu.pl/;  

Maciej Kluz, mkluz@ur.edu.pl, Katedra Biotechnologii 

i  Mikrobiologii, Wydział Biologiczno -Rolniczy, Uniwersytet 

Rzeszowski,  http://www.ur.edu.pl  

Miód jest produktem spożywczym wytwarzanym przez pszczoły 

miodne (Apis mellifera) z nektaru, spadzi lub nektaru i spadzi. Powinien 

spełniać ściśle określone kryteria dotyczące jego składu chemicznego, 

a także specyficznych właściwości. Kryteria te zostały ujęte w polskich, 

a także międzynarodowych normach. Do oceny jakości, pochodzenia 

botanicznego, a także wykrycia ewentualnych zafałszowań wykorzystywane 

są parametry fizykochemiczne m.in. zawartość wody, HMF, liczba diasta-

zowa, czy przewodność właściwa.  

Celem badań była analiza porównawcza wybranych miodów odmia-

nowych na podstawie niektórych właściwości fizykochemicznych. Materiał 

badawczy stanowiło 90 próbek miodów pochodzących z województwa 

podkarpackiego: wielokwiatowych (n=43), lipowych (n=6), nawłociowych 

(n=9), rzepakowych (n=10) oraz spadziowych (n=22). Oznaczono 

zawartość wody metodą refraktometryczną, kwasowość ogólną metodą 

miareczkową i przewodność właściwą z wykorzystaniem metody 

konduktometrycznej.  

Zawartość wody w miodach kształtowała się w zakresie od 17,8% 

(lipowe) do 20,3% (rzepakowe). Kwasowość ogólna utrzymywała się na 

poziomie 18,5-34,3 mval/kg, przy czym miody rzepakowe charak-

teryzowały się najniższą kwasowością. Przewodność właściwa wyniosła od 

0,2 mS/cm (miody rzepakowe) do 0,8 mS/cm (miody spadziowe). Badania 

wykazały istotne różnice w wartościach badanych parametrów pomiędzy 

poszczególnymi odmianami miodu. Zdecydowana większość próbek 

spełniała wymogi prawne. 
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Wpływ osadu ściekowego i wełny mineralnej 

na kształtowanie fizykochemicznych właściwości 

gleby lekkiej 

Magdalena Myszura , magdalena.myszura@gmail.com; Instytut 

Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, Wydział 

Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrod niczy w Lublinie, 

www.up.lublin 

Słaba jakość gleb w Polsce, potrzeba rekultywacji gleb zdegradowanych 

i ich odbudowy na utworach bezglebowych uzasadnia potrzebę 

przyrodniczego zagospodarowania osadów ściekowych. Podnoszenie 

wartości nawozowej osadów ściekowych można realizować poprzez 

kojarzenie ich z innymi odpadami. Takim odpadem może być odpadowa 

wełna mineralna z upraw pod osłonami.  

W warunkach doświadczenia wazonowego oceniano wpływ osadu 

ściekowego i odpadowej wełny mineralnej z upraw pod osłonami na kształ-

towanie właściwości fizykochemicznych gleb. Do badań zastosowano 

glebę o składzie granulometrycznym piasku słabogliniastego, kwaśną, 

o małej pojemności sorpcyjnej. Do użyźnienia gleby zastosowano, 

w różnych dawkach, osad ściekowy, odpadową wełnę mineralną i NPK.  

Uzyskane wyniki wykazały, że zastosowane warianty rekultywacji 

wpłynęły na poprawę zakwaszenia badanej gleby kwaśnej. Największą 

poprawę odczynu odnotowano w glebie wariantów z osadem ściekowym. 

W wariantach rekultywacji, w których zastosowano badane odpady 

odnotowano systematyczne, istotne w końcowych terminach badań, 

zmniejszenie wysycenia kompleksu sorpcyjnego gleby jonami H+ 

i zwiększenie zawartości kationów zasadowych. Istotnie zwiększenie 

pojemności sorpcyjnej odnotowano w glebie użyźnionej osadem ściekowym 

w dawce 100 Mg∙ha-1 oraz w glebie z dodatkiem wełny mineralnej 

w dawce 400 m3∙ha-1. 

Wybrane rodzaje biomasy  

i ich właściwości energetyczne 

Monika Pilipiuk , monika.pilipiuk@o2.pl, doktorantka w Katedrze 

Energetyki i Środków Transportu, Wydział Inżynierii Produkcji, 

UP w Lublinie; 

Kamil Depo , kil38@wp.pl, doktorant w Katedrze Eksploatacji Maszyn 

i  Zarządzania Procesami Produkcyjnymi, Wydział Inży nierii 

Produkcji, UP w Lublinie 
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Wśród odnawialnych źródeł energii najpopularniejsza jest biomasa. 

Jest ona łatwa do pozyskania oraz powszechnie dostępna. Biomasa cieszy 

się w Polsce coraz większym zainteresowaniem ze względu na swoje 

właściwości energetyczne, a także ekonomiczne. Występuje ona w wielu 

formach, jednak najpowszechniejsze są pelety, brykiety i baloty. Biomasa 

jest bardzo zróżnicowana pod względem stanu skupienia, wilgotności, 

zawartości opałowej, jak i ciężaru właściwego. Pelety, brykiety i baloty 

różnią się nie tylko formą i wielkością, ale także właściwościami 

energetycznymi. Pelety powstają ze zrębków i trocin, natomiast brykiety 

i baloty z różnego rodzaju słomy. Biomasa pod wpływem wilgoci 

zmniejszaja swoją wartość energetyczną, przez co pogarsza się jej spalanie. 

Surowiec ten posiada dużą zawartość wody, dlatego też istotne jest by był 

odpowiednio wysuszony, magazynowany i transportowany. Badania 

potwierdzają, iż pelety są jednymi z najlepszych biopaliw i są nowym 

następcą węgla. Dzięki temu emisja dwutlenku węgla jest mniejsza 

a środowisko mniej zanieczyszczone. 

Wykorzystanie genów karłowatości żyta  

we współczesnej hodowli 

Justyna Bochnak ,  just.bochnak@gmail.com, SKN BIOM, UP Lublin, 

www.up.lublin.pl 

Jednym z głównych kierunków nowoczesnej hodowli zbóż jest 

uzyskanie jak największego plonu ziarna z jednostki powierzchni. 

Zjawiskiem, które znacznie przyczynia się do obniżenia plonów jest 

wyleganie, czyli przewracanie łanów oraz nadłamywanie części 

nadziemnych rośliny, których przyczyną jest budowa anatomiczna 

rośliny.W wylęgnietych zbożach następuje zmniejszenie natężenia 

fotosyntezy, zkłócenie pobierania składników mineralnych i wody, co 

w efekcie prowadzi do strat związancyh z ilością zbiorów. Odporność na 

wyleganie jest od wielu lat istotna i jest osiągana przez wykorzystanie 

odmian, będących źródłem genów karłowatości, zarówno zależnych, jak 

i niezależnych od kwasu giberelinowego. Dzięki wykorzystaniu kilku 

genów karłowatości zmieniła się w ostatnich latach struktura łanu pszenicy 

i pszenżyta jako wynik skrócenia źdźbła. Najlepszym, najbardziej 

ekologicznym i ekonomicznym sposobem walki z wyleganiem jest 

wprowadzenie do odmian genu karłowatości. Otrzymywanie roślin 

karłowatych i półkarłowatych polega na wprowadzeniu do materiałów 

hodowlanych genów karłowatości, które efektywnie skócą słomę. Znaczna 

redukcja wysokości rośliny możliwa jest zarówno przy zastosowaniu 

genów dominujących jak i recesywnych. Markey molekularne pozwalają na 
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dokładną analizę genomu dzięki zdolności wykrywania polimorizmu 

zarówno w sekwencjach kodujacych jak i nie kodujących. 

Zastosowanie termografii do badania odporności 

tytoniu (Nicotiana tabacum L.) 

na wirusa mozaiki tytoniu (TMV) 

Magdalena Gos,  m.gos@ipan. lublin.pl; Zakład Metrologii 

i  Modelowania Procesów Agrofizycznych, Instytut Agrofizyki 

im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, 

http://www.ipan.lublin.pl; 

Anna Siedliska ,  a.siedliska@ipan . lublin.pl; Zakład Metrologii 

i  Modelowania Procesów Agrofizycznych, Instytut Agrofizyki 

im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, 

http://www.ipan.lublin.pl; 

Monika Zubik, m.zubik@ipan.lublin.pl;Zakład Metrologii 

i  Modelowania Procesów Agrofizycznych, Instytut Agrofizyki 

im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, 

http://www.ipan.lublin.pl  

Spośród wielu metod analizy promieniowania cieplnego szczególne 

znaczenie ma metoda termografii umożliwiająca wizualizację i rejestrację 

rozkładów temperatur na powierzchni badanych obiektów. Obecnie 

stosowana jest ona szeroko w badaniach rolniczych jako metoda 

bezinwazyjnej detekcji. Podstawową zaletą jest możliwość wielopunktowej 

rejestracji i analizy w czasie rzeczywistym zmian temperatury badanych 

powierzchni. Dzięki temu coraz powszechniej wykorzystuje się ja w celu 

zdiagnozowania stanu fizjologicznego roślin i wykrywania chorób. 

Celem przeprowadzonych badań była ocena możliwości zastosowania 

termografii jako bezinwazyjnej metody detekcji zmian chorobowych 

wywołanych wirusem mozaiki tytoniu (TMV) przy pomocy pomiaru 

rozkładu temperatury liści.  

Przeprowadzone badania umożliwiły wykazanie różnic temperatury 

między badanymi roślinami kontrolnymi, a roślinami zainfekowanymi. 

Uzyskane wyniki potwierdzają przydatność techniki termograficznej do 

bezinwazyjnej detekcji mozaiki tytoniowej. 

Zawartość kwasów tłuszczowych w wybranych 

wieprzowych wędlinach podrobowych 

Kinga Kropiwiec,  kingakropiwiec@gmail.com; Katedra Hodowli 

i  Technologii Produkcji Trzody Chlewnej, Wydział Biologii i Hodowli 

Zwierząt,  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl  
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Według Polskiej Normy (PN-A-82007:1996P) wędliny podrobowe to 

„przetwory wyprodukowane z solonych lub peklowanych podrobów, mięsa 

tłuszczu w osłonkach naturalnych, sztucznych lub formach, z dodatkiem 

lub bez dodatku krwi spożywczej, surowców uzupełniających, przypra-

wione, parzone lub pieczone i ewentualnie wędzone”. Wędliny podrobowe, 

ze względu na wartość odżywczą oraz niską cenę są wartościową 

alternatywą wysokogatunkowych wędlin. W latach 80-tych XX wieku 

w Polsce, spożycie podrobów wynosiło ponad 5kg/rok na mieszkańca, 

w latach 90-tych nastąpił spadek spożycia tych surowców zwierzęcych ze 

względu na przekonanie, że jest to źródło dużej ilości tłuszczu, cholesterolu 

oraz metali ciężkich. Obecnie obserwuje się wzrost spożycia podrobów, 

według danych GUS w 2013 roku statystyczny Polak spożył 3,7 kg 

podrobów.  

Podroby pośród produktów pochodzenia zwierzęcego są cennym 

źródłem witaminy A oraz witamin z grupy B. Dodatkowo zawieraj duże 

ilości żelaza, selenu a nawet wapnia. Dzięki temu elementy te cechuje 

atrakcyjna wartość odżywcza.  

Celem pracy było określenie wartości odżywczej wybranych 

wieprzowych wędlin podrobowych ze szczególnym uwzględnieniem 

profilu kwasów tłuszczowych. 

Zmienność przestrzenna wilgotności gleby 

a zagrożenie suszą na obszarze Polski 

Edyta Rojek, erojek@ipan.lublin.pl; Instytut Agrofizyki PAN 

w Lublinie,  www.ipan.lublin.pl; 

Bogusław Usowicz, b.usowicz@ipan.lublin.pl; Instytut Agrofizyki 

PAN w Lublinie, www.ipan.lublin.pl ; 

Mateusz Łukowski , m.lukowski@ipan.lublin.pl; Instytut Agrof izyki 

PAN w Lublinie, www.ipan.lublin.pl  

Przestrzenny rozkład wody w glebie, wraz z temperaturą, jest jednym 

głównych czynników kształtujących proces wymiany wody i energii na 

powierzchni Ziemi. O tym, jak wpływa na dane środowisko świadczy 

klimat miejsca, który jest wypadkową wielu procesów fizycznych. 

Przestrzenny rozkład wody na powierzchni lądów, charakteryzowany przez 

wilgotność gleby, wykazuje duży stopień zmienności w czasie i przestrzeni, 

jest uwarunkowany nie tylko rozkładem opadów, ale i związany 

z topografią terenu oraz różnorodnością właściwości fizycznych gleby 

i cech roślinności. Jak pokazuje doświadczenie, ze względu na brak 

opadów i wysokie temperatury powietrza zwiększa się ryzyko wystąpienia 

suszy na danym obszarze, natomiast przy intensywnych opadach deszczu  
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– powodzi. Ocena obszarów zagrożonych suszą jest trudna z powodu dużej 

zmienności wilgotności gleby jak i braku danych pomiarowych.  

Celem badań było określenie zmienności przestrzennej wilgotności 

gleby i wyznaczenie obszarów objętych suszą dla obszaru Polski na 

podstawie danych z pomiarów naziemnych i satelitarnych. Walidacji 

danych satelitarnych wilgotności gleby prowadzono przy użyciu danych 

naziemnych otrzymywanych ze stacji agrometeorologicznych. 

Określono parametry zmienności wilgotności gleby oraz 

zaobserwowano anizotropię w jej rozkładzie na obszarze Polski. W 2011 

i w 2015 roku w okresie letnim zaobserwowano obszary z niedoborem 

wody, gdzie mogły wystąpić susze. 
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Analiza zależności pomiędzy wybranymi cechami 

jakościowymi cielęciny 

Mariusz Rudy , mrudy@univ.rzeszow.pl; Katedra Przetwórstwa 

i  Towaroznawstwa Rolniczego, Wydział Biologiczno -Rolniczy, 

Uniwersytet Rzeszowski,  http://www.ur.edu.pl/;  

Elżbieta Głodek , eglodek@univ.rzeszow.pl,  Katedra Przetwórstwa 

i  Towaroznawstwa Rolniczego, Wydział Biologiczno -Rolniczy, 

Uniwersytet Rzeszowski,  http://www.ur.edu.pl;  

Paulina Duma ,  paulinaduma@onet.eu; Katedra Przetwórstwa 

i  Towaroznawstwa Rolniczego, Wydział Biologiczno -Rolniczy, 

Uniwersytet Rzeszowski,  http://www.ur.edu.pl  

Skład chemiczny oraz kruchość mięsa kulinarnego należą do 

najważniejszych cech decydujących o jego jakości i wartości 

technologicznej. Celem pracy było zbadanie zależności pomiędzy 

wybranymi właściwościami fizykochemicznymi i składem chemicznym 

(zawartość wody, białka i tłuszczu) mięsa cielęcego przechowywanego 

w warunkach chłodniczych. Badania przeprowadzono na mięsie 

pochodzącym z udźca cieląt następujących ras bydła: simentalskiej (20 

sztuk), polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej (20 

sztuk), polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej (20 sztuk) 

i limousine (20 sztuk). Po uboju tusze cielęce były poddane wychładzaniu 

przez 24 godziny. Do badań wycinano próbkę z mięśnia czworogłowego 

uda (m. quadriceps femoris). Po 24 godzinach od uboju w laboratorium 

Katedry Przetwórstwa i Towaroznawstwa Rolniczego UR w Rzeszowie 

przeprowadzono na mięsie badania barwy, marmurkowatości, 

wodochłonności, wycieku termicznego, pH i składu chemicznego. PH 

w mięsie oznaczono także po 48, 72 i 96 godzinach od uboju. 

Zaobserwowano bardzo wysoką ujemną korelację pomiędzy zawartością 

tłuszczu w mięsie a ilością w nim wody i białka. Natomiast wzrost 

zawartości białka w cielęcinie był związany ze zwiększeniem ilości w tym 

surowcu wody. Wzrost marmurkowatości mięsa cielęcego powodował 

spadek wartości jego pH po 48 godzinach od uboju, a obniżenie z kolei 

wartości pH24 związane było ze wzrostem pH96. 
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Bezpieczeństwo żywności na rynku Unii Europejskiej  

Marian Gil, mgil@ur .edu.pl; Katedra Przetwórstwa 

i  Towaroznawstwa Rolniczego, Wydział Biologiczno -Rolniczy, 

Uniwersytet Rzeszowski,  ur.edu.pl;  

Renata Stanisławczyk , rstanisl@ur .edu.pl; Katedra Przetwórstwa 

i  Towaroznawstwa Rolniczego, Wydział Biologiczno -Rolniczy, 

Uniwersytet Rzeszowski,  ur.edu.pl;  

Elżbieta Głodek , eglodek@ur .edu.pl; Katedra Przetwórstwa 

i  Towaroznawstwa Rolniczego, Wydział Biologiczno -Rolniczy, 

Uniwersytet Rzeszowski,  ur.edu.pl  

Bezpieczeństwo żywności na rynku unijnym determinują warunki 

produkcji pierwotnej, skuteczność funkcjonowania systemów zapewnienia 

bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w przedsiębiorstwach sektora 

spożywczego oraz krajowych systemów nadzoru bezpieczeństwa żywności. 

Swoboda przepływu dóbr na rynku Unii Europejskiej oprócz korzyści 

gospodarczych i socjalnych państw członkowskich i ich obywateli stwarza 

ryzyko rozprzestrzeniania do różnych państw członkowskich żywności 

niebezpiecznej powstałej w jednym z państw UE czy sprowadzonej 

z państw spoza Wspólnoty. 

Zapewnienie bezpieczeństwa żywności wymaga sprawnego monitoro-

wania sytuacji przez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej 

Żywności i Paszach. RASFF umożliwia szybką wymianę informacji 

pomiędzy Komisją Europejską, urzędami ds. kontroli żywności i pasz oraz 

organizacjami państw członkowskich. Pozwala to na podejmowanie 

adekwatnych działań na obszarach, na których wystąpiło ryzyko pojawienia 

się niebezpiecznych środków spożywczych (bądź pasz) zanim zagrożą one 

zdrowiu konsumentów. Analiza danych gromadzonych w systemie 

wskazuje obszary, wymagające większej uwagi prawodawców, środowisk 

naukowych i przedsiębiorców w celu ograniczania ryzyka występowania 

zagrożeń a przypadku zagrożeń związanych z produktami pochodzącymi 

z importu system pozwala ustalić obszary z których one pochodzą. Daje to 

możliwość kształtowania polityki zapewnienia bezpieczeństwa żywności 

w Unii Europejskiej. 

Bioakumulacja metali ciężkich w rybach 

Renata Stanisławczyk , rstanisl@ur .edu.pl; Katedra Przetwórstwa 

i  Towaroznawstwa Rolniczego, Wydział Biologiczno -Rolniczy, 

Uniwersytet Rzeszowski ; 
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Marian Gil, mgil@ur .edu.pl; Katedra Przetwórstwa 

i  Towaroznawstwa Rolniczego, Wydział Biologiczno -Rolniczy, 

Uniwersytet Rzeszowski; 

Mariusz Rudy , mrudy@ur .edu.pl; Katedra Przetwórstwa 

i  Towaroznawstwa Rolniczego, Wydział Biologiczno -Rolniczy, 

Uniwersytet Rzeszowski  

Ryby oraz przetwory rybne są ważnym elementem zbilansowanej diety 

człowieka. Stanowią cenne źródło wysokowartościowego białka, 

niezbędnych aminokwasów oraz tłuszczów, dostarczają również wielu 

makro– i mikroelementów. Coraz większe zanieczyszczenie środowiska 

sprawia, że organizmy wodne poza cennymi składnikami odżywczymi są 

również źródłem substancji szkodliwych. Ryby zajmując jedno z ostatnich 

ogniw w łańcuchu troficznym ekosystemu wodnego mogą akumulować 

znaczne ilości metali ciężkich. Metale ciężkie to pierwiastki wysoce 

toksyczne dla organizmów żywych. Ocena stopnia skażenia ekosystemów 

wodnych metalami ciężkimi nie może ograniczyć się tylko do określania 

ich stężeń w wodzie, ale również w organizmach żywych w nich 

bytujących. Dlatego też celem niniejszej pracy było przedstawienie na 

podstawie piśmiennictwa koncentracji metali ciężkich w tkankach ryb. 

W pracy zwrócono również uwagę na skutki narażenia ludzi i zwierząt na 

pierwiastki toksyczne związane ze spożywaniem zanieczyszczonej 

żywności. Członkostwo Polski we Wspólnocie Europejskiej obliguje nasz 

kraj do prowadzenia stałego nadzoru i kontroli pozostałości substancji 

szkodliwych w środkach spożywczych. Dodatkowo w pracy przedstawiono 

regulacje prawne dotyczące maksymalnych dopuszczalnych poziomów 

metali ciężkich w tkankach ryb w aspekcie przydatności do spożycia. 

Charakterystyka procesu wędzenia i bezpieczeństwo 

zdrowotne produktów mięsnych 

Paulina Duma ,  pduma@ur .edu.pl; Katedra Przetwórstwa 

i  Towaroznawstwa Rolniczego, Wydział Biologiczno -Rolniczy, 

Uniwersytet Rzeszowski;  

Mariusz Rudy , mrudy@ur.edu.pl; Katedra Przetwórstwa 

i  Towaroznawstwa Rolniczego, Wydział Biologiczno -Rolniczy, 

Uniwersytet Rzeszowski;  

Elżbieta Głodek , eglodek@ur.edu.pl; Katedra Przetwórstwa 

i  Towaroznawstwa Rolniczego, Wydział Biologiczno -Rolniczy, 

Uniwersytet Rzeszowski  

Wędzenie obok suszenia i solenia należy do najstarszych metod 

utrwalania żywności. Definiuje się je jako poddawanie wybranych 

artykułów żywnościowych (przetworów mięsnych, ryb, serów) działaniu 
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dymu wędzarniczego, który tworzy się w procesie termicznego rozkładu 

(pirolizy) drewna różnych gatunków drzew.  

Proces wędzenia prowadzi się różnymi metodami, w różnych tempe-

raturach, przy różnej gęstości dymu i cyrkulacji powietrza w komorze 

wędzarniczej. Ma on na celu przedłużenie trwałości mięsa i jego przetworów 

oraz uzyskanie określonej, pożądanej przez konsumenta jakości sensorycznej. 

Na jakość sensoryczną składa się uzyskanie atrakcyjnego zabarwienia 

powierzchni oraz wytworzenie charakterystycznego dla tego procesu zapachu 

i smaku, który w rezultacie wpływa na smakowitość wyrobów. Jednak wraz 

z dymem wędzarniczym do wyrobu mogą się dostać niepożądane związki 

chemiczne m.in. fenole, alkohole i estry, kwasy organiczne, aldehydy i ketony 

oraz węglowodory alifatyczne i aromatyczne.  

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne zaliczane są do substancji 

kancerogennych, mutagennych oraz genotoksycznych. Do najbardziej 

mutagennych związków należą benzo(a)piren i benzo(a)antracen. Nowoczesne 

techniki wytwarzania dymu i wędzenia ograniczają w dużym stopniu ich 

występowanie w dymie, a co za tym idzie w gotowym produkcie. 

Flora łąk w taśmie pokarmowej zapylaczy  

Jacek Jachuła , jacekjachula@wp.pl; Katedra Botaniki, Wydział 

Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie,  www.up.lublin.pl; 

Justyna Korczyńska ,  justkor123@gmail.com; Studenckie Koło 

Naukowe Biologów, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,  www.up.lublin.pl;  

Jan Zdulski,  jasiek.zdulski@gmail.com; Studenckie Koło Naukowe 

Biologów, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,  www.up.lublin.pl  

Zmieniająca się struktura krajobrazu rolniczego powoduje braki 

pokarmu w taśmie pokarmowej owadów zapylających. Roślinność 

zbiorowisk łąkowych dostarcza pyłku i nektaru, dlatego istotna jest ocena 

flory łąk dla poprawy bazy pokarmowej zapylaczy.  

 Niektóre gatunki roślin łąkowych rozpoczynają kwitnienie już wczesną 

wiosną (marzec/kwiecień). Obfitym źródłem pokarmu dla zapylaczy może 

być wtedy m.in. pyłek mniszka lekarskiego (wydajność pyłkowa wynosząca 

do 260 kg/ha). Latem szczególnie obficie nektar wydzielają czyściec 

błotny, mięta nadwodna i wierzbówka kiprzyca (wydajność miodowa 

nawet do 600 kg/ha). Gatunki kwitnące aż do jesieni, jak żmijowiec 

zwyczajny i nostrzyk biały (wydajność miodowa odpowiednio ok. 

400 kg/ha i 600 kg/ha, oraz wydajność pyłkowa odpowiednio ok. 80 kg/ha 

i 170kg/ha) pozwalają przygotować zapasy pokarmu na przetrwanie zimy.  
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Flora łąk może stanowić uzupełniające źródło pokarmu dla zapylaczy 

w okresie poprzedzającym kwitnienie miododajnych roślin uprawnych oraz 

po jego ustaniu, jednak zbyt intensywne użytkowanie łąk lub zaniechanie 

właściwego gospodarowania potęguje problemy dotyczące bazy 

pokarmowej dla zapylaczy. W związku z tym, należy propagować systemy 

użytkowania łąk sprzyjające kwitnieniu gatunków nektaro- i pyłkodajnych.  

Mięso i przetwory mięsne jako żywność funkcjonalna  

Elżbieta Głodek , eglodek@ur.edu.pl , Katedra Przetwórstwa 

i  Towaroznawstwa Rolniczego, Wydział Biologiczno -Rolniczy, 

Uniwersytet Rzeszowski,  www.ur.edu.pl;  

Paulina Duma ,  pduma@ur .edu.pl, Katedra Przetwórstwa 

i  Towaroznawstwa Rolniczego, Wydział Biologiczno -Rolniczy, 

Uniwersytet Rzeszowski,  www.ur.edu.pl ; 

Mariusz Rudy , mrudy@ur.edu.pl, Katedra Przetwórstwa 

i  Towaroznawstwa Rolniczego, Wydział Biologiczno -Rolniczy, 

Uniwersytet Rzeszowski,  www.ur.edu.pl  

Mięso oraz jego przetwory są integralnym składnikiem diety współ-

czesnego człowieka dostarczając składników niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania organizmu. Mięso jest bogatym źródłem wysokiej jakości 

białka, witamin z grupy B (B1, B2, B12) oraz witaminy PP, A i D, a także 

łatwo przyswajalnych składników mineralnych. Jest także cennym źródłem 

związków bioaktywnych, takich jak karnozyna, koenzym Q10, tauryna, 

kreatyna oraz sprzężony kwas linolowy CLA. W ostatnich latach nastąpiła 

wyraźna zmiana w poglądach związanych z żywieniem człowieka, żywność 

nie jest już postrzegana wyłącznie jako źródło składników odżywczych ale 

coraz większe zainteresowanie konsumentów i producentów żywności budzą 

jej właściwości prozdrowotne.  

Żywność funkcjonalna została stworzona w odpowiedzi na zapotrze-

bowania wynikające z ludzkiej świadomości i oznacza przejście do 

żywności mającej na celu ochronę przed chorobami i poprawę ogólnego 

stanu zdrowia. Celem niniejszej pracy było przedstawienie mięsa i jego 

przetworów jako żywności funkcjonalnej – bioaktywnej, która poza 

wartością odżywczą, zawiera dodatkowe substancje mające na celu 

wzmocnienie ich właściwości zdrowotnych. W pracy przedstawiono także 

innowacyjne technologie pozwalające na uzyskiwania funkcjonalnego 

mięsa i jego przetworów, jako produktów które w ukierunkowany sposób 

wpływają na lepsze samopoczucie i poprawiają zdrowie człowieka. 
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Wpływ różnych produktów skrobiowych na rozwój 

mącznika młynarka (Tenebrio molitor L.) 

Anna Nowakowicz,  anna.nowakowicz@gmail.com; Studenckie Koło 

Naukowe Entomologów "SKOREK", Wydział Przyrodniczo -

Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ; 

Jacek Twardowski, jacek.twardowski@up.wroc.pl, Katedra Ochrony 

Roślin, Wydział Przyrodniczo - Technologiczny, Uniwersytet 

Przyrodniczy we Wrocławiu; 

Marcin Cierpisz , marcin.cierpisz@up.wroc.pl, Katedra Ochrony 

Roślin, Wydział Przyrodniczo - Technologiczny, Uniwersytet 

Przyrodniczy we Wrocławiu ; 

Paweł Michołap ,  pawel.micholap@up.wroc.pl, Katedra Ochrony 

Roślin, Wydział Przyrodniczo - Technologiczny, Uniwersytet 

Przyrodniczy we Wrocławiu ; 

Michał Jasiński , michal.jasinski@up.wroc.pl, Katedra Ochrony 

Roślin, Wydział Przyrodniczo - Technologiczny, Uniwersytet 

Przyrodniczy we Wrocławiu  

Mącznik młynarek (Tenebrio molitor L.), jest jednym z najpospo-

litszych szkodników magazynowych. Najczęściej spotyka się te owady 

w młynach, magazynach zbóż i mąki, piekarniach, do których mógł dostać 

się wraz z zanieczyszczonym materiałem przechowalniczym. Mącznika 

charakteryzuje wysoka odporność na niekorzystne warunki, tj. niskie 

temperatury i okresowy brak pożywienia. Istotnymi czynnikami 

warunkującymi jego masowe pojawianie się są temperatura i dostępność 

pokarmu.Larwy zagrzebują się w mące, przechodzą 10-16 wylinek 

w trakcie rozwoju, po czym wychodzą na powierzchnię, gdzie następuje 

przepoczwarczenie. Głównym zagrożeniem żerowania tego gatunku są 

pozostawiane odchody oraz wylinki larwalne, co powoduje psucie mąki 

przez rozwój bakterii oraz grzybów. 

Larwy mącznika młynarka o zbliżonej masie ciała i w jednym wieku 

hodowano w pojemnikach z jednym z rodzajów pokarmu: mąka pszenna, 

żytnia, kukurydziana, ryżowa, jaglana i płatki ziemniaczane. W każdej 

próbie znajdowało się po 10 larw mącznika. Każdy owad ważony był 

w odstępach tygodniowych przez okres 10 tygodni. Doświadczenie 

wykonano w trzech powtórzeniach. Oprócz wagi notowany był także czas 

przeobrażenia larw. Pojemniki z larwami przechowywano w jednakowych 

warunkach (temperatura i wilgotność). 

Celem badań było ustalenie czy rodzaj dostępnego pokarmu skrobiowego 

wpłynie znacząco na tempo rozwoju oraz przyrost masy ciała larw. 
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Wpływ techniki i parametrów destylacji  

na skład chemiczny destylatów zbożowych 

Maria Balcerek ,  maria.balcerek@p.lodz.pl,  Instytut Technologii 

Fermentacji i Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i Nauk 

o Żywności, Politechnika Łódzka, www.snack.p.lodz.pl ; 

Katarzyna Pielech-Przybylska,  katarzyna.pielech-

przybylska@p.lodz.pl,  Instytut Technologii Fermentacji 

i  Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i  Nauk o Żywności,  

Politechnika Łódzka, www.snack.p.lodz.pl ; 

Piotr Patelski , piotr.patelski@p.lodz.pl, Instytut Technologii 

Fermentacji i Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i Nauk 

o Żywności, Politechnika Łódzka, www.snack.p.lodz.pl ; 

Urszula Dziekońska-Kubczak, urszula.dziekonska-kubczak@p.lodz.pl, 

Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii,  Wydział 

Biotechnologii i Nauk o Żywności,  Pol itechnika Łódzka, 

www.snack.p.lodz.pl ; 

Ewelina Strąk, ewelina.strak@dokt.p.lodz.pl, Instytut Technologii 

Fermentacji i Mikrobiologii, Wydział Biotechnologii i Nauk 

o Żywności, Politechnika Łódzka, www.snack.p.lodz.pl  

Celem pracy była ocena wpływu techniki destylacji na jakość destylatów 

zbożowych – żytnich i jęczmiennych. Zakres prac eksperymentalnych 

obejmował trzy etapy: przygotowanie, fermentację i destylację zacierów 

zbożowych (żytnich i jęczmiennych). Etap wydzielania spirytusu z zacierów 

odfermentowanych prowadzono z wykorzystaniem techniki destylacyjnej 

jedno- i dwustopniowej. Destylację jednostopniową prowadzono w alembiku 

miedzianym wyposażonym w kolumnę oraz deflegmator (destylacja 

w przeciwprądzie). Natomiast destylacja dwustopniowa odbywała się najpierw 

w alembiku działającym na zasadzie współprądu, a następnie uzyskane 

spirytusy surowe o mocy 20-23% obj., poddawano destylacji korekcyjnej 

w alembiku przeciwprądowym. Badania składu chemicznego destylatów 

zbożowych wykazały, że spirytusy otrzymane metodą destylacji jedno-

stopniowej odznaczały się wyższą kwasowością niż pochodzące z destylacji 

dwustopniowej. Wyższe stężenia estrów, m.in. octanu etylu, od 0,092 g do 

0,048 g/l 100% obj., oznaczono w próbach otrzymanych techniką 

jednostopniową. Bogatsze w estry były destylaty żytnie niż jęczmienne. 

Spośród związków karbonylowych, w frakcjach właściwych, oznaczono 

najwięcej aldehydu octowego. Wyższe stężenia tego aldehydu występowały 

w próbach po destylacji jednostopniowej (4,19-12,84 mg/l 100% obj.) niż 

w destylatach z procesu dwustopniowego (2,74-10,27 mg/l 100% obj.).  

Badania realizowane w ramach projektu badawczego nr PBS2/B8/9/2013, 

finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 
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WYSTĄPIENIA USTNE WRAZ Z PREZENTACJA 

MULTIMEDIALNĄ 

Badania nad empatią wobec innej rasy  

Natalia Kopiś, natalia.kopis@gmail.com; Katedra Psychologii 

Poznawczej i Eksperymentalnej; Katolicki Uniwersytet Lubelski  

Pojęcie empatii jest rozumiane jako zdolność do pośredniego dzielenia 

stanów emocjonalnych innych osób. Obejmuje on następujące komponenty 

tj. rezonans neuronalny i empatię poznawczą. Rezonans neuronalny jest 

mechanizmem umożliwiający szybkie odzwierciedlanie stanów wewnętrz-

nych innych ludzi. Empatia poznawcza umożliwia tworzenie umysłowych 

reprezentacji stanów wewnętrznych innych osób oraz kontrolę własnych 

stanów emocjonalnych. Z badań EEG wynika, że poziom empatii jest 

modyfikowany przez zmienną rasa. Jest różnica w aktywności mózgu, 

kiedy osoby badane oglądają zdjęcia przedstawiające odczuwanie bólu 

przez członków innej rasy oraz osoby pochodzące z tej samej rasy, 

co osoba badana. Badani odczuwali większą empatię dla członków swojej 

rasy, niż dla innej. Uprzedzenie rasowe w empatii (Racial Bias in Empathy, 

RBE) to pojęcie mówiące iż członkowie własnej grupy są automatycznie 

odróżniani od osób innej grupy na podstawie sygnałów fizycznych 

i społecznych. RBE może być zmodyfikowane przez takie czynniki jak 

przynależność do grupy, w której znajdują się osoby różnych 

ras, doświadczenie w znajomości innej rasy czy pozytywny afekt. 

Wystąpienie przedstawia przegląd badań nt. empatii wobec innej rasy 

i czynników modyfikujących RBE. 

Czy żeby się znać potrzeba być ekspertem? 

Doświadczenie muzyczne w przetwarzaniu syntaktyki 

w muzyce 

Marta Jaśkiewicz, martajaskiewicz007@gmail.com, Katedra 

Psychologii Eksperymentalnej, Instytut Psychologii, Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Termin przetwarzanie syntaktyki w muzyce odnosi się do podążania 

za kolejnymi elementami muzycznymi (takimi jak tony, akordy) w utworze 

w celu spełnienia naszych oczekiwań związanych z tym, co za chwilę się 

wydarzy w sekwencji muzycznej. Zbadanie tego złożonego procesu stało 

się jednym z celów neuropsychologii. Badania nad potencjałami 

wywołanymi (ERP, ang. event-related potentials) wskazują na istotne 

zmiany w aktywności mózgu w zależności od tego czy w słuchanym 
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utworze zostały naruszone reguły syntaktyki. Naruszenie wczesnych 

etapów przetwarzania syntaktyki zostało odzwierciedlone przez wczesny 

negatywny potencjał określany jako ERAN (ang. Early Right Anterior 

Negativity). Późniejsze etapy związane są z wystąpieniem późnego 

pozytywnego potencjału P600. Obydwa te potencjały zostały zauważone 

nie tylko u profesjonalnych muzyków – osób posiadających bardzo duże 

doświadczenie w dziedzinie muzyki, ale także u laików – osób, które nie 

podejmowały nauki gry na instrumentach muzycznych czy szkolenia głosu.  

Zaprezentowany przegląd badań z zakresu neuropsychologii ma na celu 

próbę odpowiedzi na pytania: na ile doświadczenie muzyczne jest nam 

potrzebne w przetwarzaniu syntaktyki w muzyce? Czy możliwe jest 

zauważenie naruszeń syntaktycznych w sekwencji muzycznej nawet bez 

posiadania specyficznej, eksperckiej wiedzy na temat reguł muzycznych? 

Czy doświadczenie muzyczne wpływa zarówno na wczesne, mimowolne 

etapy przetwarzania jak i na późniejsze, bardziej świadome procesy? 

Dwujęzyczność a dysleksja 

Justyna Sala-Suszyńska , justyna.s.sala@gmail.com, Zakład 

Dydaktyki, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,  http://www.umcs.pl 

W ostatnich latach, wraz z wzrastającą emigracją młodych ludzi, 

zwiększającą się liczbą mieszanych małżeństw oraz cudzoziemców 

zagadnienie dwujęzyczności nabiera coraz większego znaczenia. Pojęcie 

dwujęzyczności, czy też bilingwizmu oznacza sprawność posługiwania się 

dwoma językami.Dzieci dwujęzyczne mogą zmagać się z trudnościami 

dyslektycznymi charakteryzującymi się słabszymi funkcjami językowymi. 

Dziecko takie jest w stanie bez większych problemów nauczyć się mówić, 

trudność natomiast stanowić będzie dla niego nauka czytania i pisania. 

Rozpoznanie dysleksji u dziecka dwujęzycznego może być utrudnione, 

dlatego tak ważne jest jak najszybsze reagowanie na niepokojące sygnały. 

Dyslektyk będzie bowiem potrzebował zindywidualizowanego nauczania 

dostosowanego do jego potrzeb. 

W prezentacji omówię pojęcie dwujęzyczności, a także przedstawię jej 

podział. Zaprezentuję czynniki wpływające na proces stawania się dwujęzycz-

nym oraz przedstawię trudności z jakimi zmaga się dwujęzyczny dyslektyk. 
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Konformizm a kompetencje społeczne i zadowolenie 

z relacji interpersonalnych 

Dominik Borawski , dominikborawski@gmail.com; Zakład Psychologii 

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/pedagogiczny/jednostki/zaklad -

psychologii 

Celem prezentowanych badań było przedstawienie związku postawy 

konformistycznej z kompetencjami społecznymi (w tym empatią) oraz 

zadowoleniem z relacji interpersonalnych. Jako teoretyczną podstawę 

konformizmu przyjęto koncepcję autorstwa Stanisława Popka, w której 

konformizm jest składową postawy odtwórczej w odróżnieniu do 

nonkonformizmu jako składnika twórczości. W badaniu wzięło udział 120 

osób, które wypełniały zestaw narzędzi składający się z następujących 

metod: Kwestionariusz Twórczego Zachowania (KANH) S. Popka, 

Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS) A. Matczak, Indeks 

Reaktywności Emocjonalnej Davisa oraz Skali Rascha J. de Jong-Gierveld 

i F. Kamphuls w opracowaniu J. Rembowskiego. W badaniach wykazano 

min. negatywne korelacje konformizmu z kompetencjami społecznymi 

w sytuacjach ekspozycji społecznej oraz kompetencjami warunkującymi 

efektywność radzenia sobie sytuacjach intymnych, związanych z daleko 

idącym ujawnianiem się partnerów oraz pozornie zaskakujący pozytywną 

korelację konformizmu ze skalami badającymi poczucie osamotnienia (w tym 

sytuacyjne poczucie odrzucenia i poczucie utraty grupy towarzyskiej). 

Kościół w erze mediów społecznościowych. Nowe 

technologie komunikacyjne jako szansa, wyzwanie 

czy zagrożenie dla religii? 

Ewa Łaskarzewska ,  eva.laskarzewska@gmail.com, doktorantka 

Edukacji Medialnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 

Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary, www.kul.pl  

Piotr Siuda zaznacza, że w Internecie mamy do czynienia z dwoma 

rodzajami pojmowania religii. Pierwsze z nich to religia w sieci, czyli 

wszystkie miejsca, za pomocą których przekazywane są informacje i pełna 

dokumentacja na temat danej religii. Drugim aspekt to religia sieciowa, 

czyli taka w której istotna jest aktywność i udział użytkowników wirtualnej 

seci. Pojmowanie religii jako sieciowej ma miejsce wówczas, gdy na 

czatach, forach, poprzez komunikatory, czy strony WWW ludzie 

komunikują się z innymi wymieniają treściami. 
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Dość szeroko opisywany jest przykład francuskiego biskupa Jacquesa 

Gaillot i jego pierwszej „wirtualnej diecezji” www. partenia.fr. Szczytem 

marzeń wielu internautów jest kościelna witryna internetowa, dzięki której 

mogliby całe swoje życie religijne przenieść do wirtualnej rzeczywistości. 

Począwszy od uczestnictwa w nabożeństwie online poprzez możliwość 

spowiedzi na czacie, wysyłania informacji czy pytań proboszcza aż do 

dawania na tacę poprzez wpłacanie pewnych sum na konto. Taka przestrzeń 

nie stymuluje do odwiedzenia rzeczywistej świątyni i do spotkania z żywym 

księdzem. Co więcej, doskonale wpisuje się w filozofię życia, której 

zasadniczym wyznacznikiem jest maksymalne jego zinformatyzowane. 

W proponowanym referacie omówię zjawisko coraz popularniejszego e-

duszpasterstwa stającego się dla współczesnego Kościoła coraz większym 

wyzwaniem, które niesie ze sobą szanse ale i zagrożenia. 

Optymalizacja projektowania na przykładzie 

pomieszczenia garażowego z uwzględnieniem potrzeb 

kierowców z niepełnosprawnością fizyczną 

Łukasz Ścisło, lscislo@pk.edu.pl; Katedra Automatyki i Technik 

Informacyjnych, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej,  

Politechnika Krakowska, www.pk.edu.pl 

Praca jest próbą synergii dwóch perspektyw naukowych, w celu 

znalezienia środka przeciwdziałającego wykluczeniu społecznemu osób 

z niepełnosprawnością fizyczną. Zostanie przedstawiona spójna koncepcja 

dla realizacji problemu projektowania pomieszczeń z uwzględnieniem 

potrzeb osób, które ze względu na ich marginalny udział w rynku 

rozwiązań technologicznych są zazwyczaj pomijane. Praca ma na celu 

pokazanie możliwości wykorzystania wiedzy osiągniętej w wyniku badań 

społecznych w procesie projektowania urządzeń i systemów złożonych. 

Przedstawione zostanie tło teoretyczne badań nad marginalizacją dające 

możliwość określenia metodologii badań dla połączenia w projektowaniu 

urządzeń wiedzy z dziedziny nauk społecznych i nauk technicznych.  

Dla opracowania przykładowego rozwiązania sporządzono i przepro-

wadzono ankiety środowiskowe, których wyniki zostaną także omówione. 

Na podstawie raportu z badań sporządzono projekt pomieszczenia oraz 

udowodniono, iż bez straty dla grupy ogólnej użytkowników (w tym 

finansowej), jednocześnie uwzględniając potrzeby grupy zazwyczaj 

marginalizowanej, możliwe jest wypracowania rozwiązania, które zadowoli 

wszystkich użytkowników.  

Wyniki badań oraz sporządzona koncepcja posłuży do dalszych badań 

nad uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych w projektowaniu 
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systemów wykorzystujących urządzenia automatyki przemysłowej. 

Docelowo planowane jest wykonanie zaprojektowanego pomieszczenia 

i dalszy jego rozwój w oparciu o wywiady z potencjalnymi użytkownikami. 

Orientacja pozytywna a struktura koncepcji siebie 

Agnieszka Laskowska , laskowska.agnieszkaanna@gmail.com, 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Orientacja pozytywna będąca zmienną latentną wyższego rzędu łączy 

w sobie trzy komponenty: samoocenę, optymizm i satysfakcję z życia. 

Innymi słowy, orientacja pozytywna to podstawowa tendencja 

do spostrzegania i przywiązywania wagi do pozytywnych aspektów życia, 

przyszłości i samego siebie. Ze względu na dodatnie korelacje pozytywnej 

orientacji z oceną stanu zdrowia i przekonaniami o własnej skuteczności 

można ją uznać za „syndrom dobrego funkcjonowania”, (Alessandri i in., 

2012; Caprara i Steca, 2005; Caprara i in. 2012). Celem badania było 

sprawdzenie, w jaki sposób orientacja pozytywna wiąże się ze strukturą 

systemu Ja. Dwustu studentów z całej Polski (19-31 lat) przebadano 

za pomocą kwestionariuszy: SES (Skala Samooceny, Rosenberg), SWLS 

(Skala Satysfakcji z Życia; Diener, Emmons, Larson i Griffin), LOT-R 

(Test Orientacji Życiowej; Scheier, Carver i Bridges), SCS (Skala 

Klarowności Koncepcji Siebie; Campbell, Trapnell, Heine, Katz, Lavallee 

i Lehman), RRQ (Skala Refleksji-Ruminacji; Trapnell i Campbell), CSES 

(Samoocena Uwarunkowana; Kernis i Paradise). Dane opracowano 

za pomocą analizy konfirmacyjnej oraz korelacji kanonicznych. 

Potwierdzono podstawowy model orientacji pozytywnej. Dalsze wyniki 

dowiodły trafności przyrostowej orientacji pozytywnej – posiada ona 

kluczowe znaczenie w wyjaśnianiu niektórych zmiennych związanych 

z szeroko rozumianym „self”, takich jak klarowność koncepcji siebie. 

Uzyskane wyniki przemawiają zatem za zasadnością prowadzenia dalszych 

badań nad relacją między orientacją pozytywną a osobowością. 

Perspektywa nauk kognitywnych 

na interdyscyplinarne badania nad moralnością  

Karolina Ścigała , karolina.scigala@student .uj.edu.pl, Koło Naukowe 

Nauk Psychologicznych PRAGMA, Instytut Psychologii Stosowanej, 

Uniwersytet Jagielloński, www.ips.uj.edu.pl  

Celem tego referatu jest przedstawienie zagadnienia moralności 

z perspektywy interdyscyplinarnej. Klasyczną dziedziną zajmującą 

się badaniem zagadnień moralnych jest etyka, na gruncie której dokonuje 

się głównie rozważań apriorycznych oraz analizy pojęciowej. Naturalizacja 
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problemów etycznych niejednokrotnie postrzegana jest jako niemożliwa ze 

względu na problem błędu naturalistycznego - niemożności przejścia od 

faktu do powinności. Współcześni filozofowie m.in. Patricia Churchland 

i Mark Johnson zauważają jednak, że w świetle współczesnych badań 

można stwierdzić, iż poznanie moralne nie różni się jakościowo od 

poznania w ogóle. Błąd naturalistyczny jest zatem w pewnym sensie 

psychologicznie nieadekwatny. Co więcej, stoi on w opozycji do 

dynamicznie rozwijających się dziedzin takich jak neuroetyka oraz 

filozofia eksperymentalna.  

Uznanie możliwości uwzględnienia osiągnięć psychologii w refleksji 

filozoficznej pozwala na określenie adekwatności psychologicznej teorii 

etycznych, co w rezultacie umożliwia interpretację systemów etycznych 

w kontekście realnych zdolności poznawczych jednostek. Z perspektywy 

elementarnej, również badania neurobiologiczne mogą dostarczyć poparcia 

dla stanowisk filozoficznych, czego wiele przykładów dostarcza Patricia 

Churchland (2013). Postrzeganie moralności z perspektywy inter-

dyscyplinarnej, a więc siłą rzeczy naturalistycznej, pozwala na określenie 

implikacji teorii etycznej również dla innych dziedzin m.in. pedagogiki czy 

językoznawstwa. 

Plastyczny mózg – plastyczne zdolności  

– działanie mechanizmów kompensacyjnych 

po uszkodzeniu mózgu 

Sylwia Filipczak , sylwia.f ilipczak24@gmail .com, Wydział 

humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej,  www.umcs.pl  

Wystąpienie ma na celu ukazanie wpływu mechanizmów neuro-

plastyczności i neurokomensacji na przywrócenie sprawności językowych 

u kobiety po urazie czaszkowo-mózgowym, a także ujawnienie się u niej 

zdolności artystycznych. Pacjentka Pracowni Logopedycznej Zakładu 

Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, pani Grażyna T.  

– historyk sztuki, podróżnik, pilot wycieczek, od ponad trzech lat walczy ze 

skutkami wypadku komunikacyjnego i głęboką afazją.  

Obecne funkcjonowanie kobiety jest wynikiem neurokompensacyjnych 

zdolności mózgu oraz jego plastyczności. Podczas rekonwalescencji 

kobieta odkryła, że odbudowując sprawności językowe zyskała też nowe 

możliwości – szczególny rodzaj wyobraźni, wyjątkową wrażliwość 

na piękno i talent, które zaowocowały budzącym się i wciąż rozwijającym 

talentem artystycznym. Przed chorobą wiedzę z zakresu sztuki kobieta 

wykorzystywała jedynie w teorii, obecnie wykształciła nowe umiejętności: 

maluje obrazy, pisze ikony, tworzy kompozycje, wkracza w coraz to nowe 
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dziedziny twórczości artystycznej, również literackiej. Doświadczenie 

choroby zmieniło diametralnie jej perspektywę oglądu świata i sposób 

wartościowania zjawisk. 

Policyjne metody przesłuchań podejrzanego 

a ocena wiarygodności zeznań 

Paulina Winiarczyk , p.winiarczyk@o2.pl; Studenckie Koło Nauk 

Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,  Wydział 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 

www.wspol.edu.pl 

W dzisiejszych czasach, wysoce zagrożonych przestępczością 

zorganizowaną, atakami terrorystycznymi organy procesowe spotykają się 

ze sprawcami inteligentnymi coraz bardziej wykwalifikowanymi oraz 

dobrze wykształconymi. Przestępstwa są częściej planowane i starannie 

przygotowywane. Stanowi to ogromne wyzwanie dla kryminalistyki i nauk 

pokrewnych aby wypracować takie metody działania organów wymiaru 

sprawiedliwości by były dopasowane dla potrzeb osiągnięcia celów 

procesowych. Przesłuchanie podejrzanego stanowi jedną z najważniejszych 

czynności jaką wykonują Policja czy prokuratorzy w procesie karnym. 

W artykule ukazano metody przeprowadzania przesłuchań podejrzanego 

stosowane w praktyce policyjnej i prokuratorskiej oraz w jaki sposób 

komunikacja werbalna i niewerbalna, subiektywne i obiektywne wskaźniki 

oszukiwania wpływają na ocenę wiarygodności zeznań podejrzanego. 

Ponadto poruszone zostały kwestie dotyczące ochrony osób przesłu-

chiwanych przed stosowaniem wobec nich tortur, nieludzkim lub 

poniżającym traktowaniu. Niezgodne z polskim prawem praktykowanie 

takich form pozyskiwania informacji o przestępstwie budzi wiele 

kontrowersji wśród społeczeństwa. W artykule zwrócono także uwagę na 

predyspozycje przesłuchującego, który powinien oprócz odpowiednich 

cech charakteru, posiadać specjalistyczne wykształcenie kryminalistyczne 

ale także wiedzę z zakresu socjologii, psychologii czy nawet 

psychopatologii, jak również doświadczenie zawodowe i życiowe. 

Poziom umiejętności czytania uczniów w młodszym 

wieku szkolnym – doniesienia z badań 

Alicja Kubik, kuban@city.net.pl; Katedra Pedagogiki Przedszkolnej 

i  Wczesnoszkolnej,  Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski  

Czytanie, obok mówienia, słuchania i pisania, jest podstawową 

umiejętnością intelektualną współ-czesnego człowieka. Mimo rozwoju 

technicznego środków masowego przekazu, wydaje się być niezastąpionym 
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sposobem zdobywania informacji. Zastanawia więc fakt, dlaczego poziom 

umiejętności czytania uczniów, i nie tylko, ulega z roku na rok obniżeniu. 

Przyczyny tego są bardzo różnorodne, od zaniedbań dydaktycznych 

i środowiskowych począwszy, a skończywszy na specyfice rozwoju 

współczesnych dzieci. Dowodzą tego badania autorki, przeprowadzone na 

grupie dzieci dziesięcioletnich. Nauka czytania jest procesem długo-

trwałym. Wymaga wytężonej pracy zarówno ze strony uczniów, jak 

i nauczycieli. Proces ten nie kończy się na szczeblu propedeutycznym; 

wymaga kontynuacji również na wyższych poziomach kształcenia. Opisane 

w artykule badania poziomu umiejętności czytania dotyczą wszystkich jego 

aspektów: technicznego, czytania ze zrozumieniem oraz czytania 

krytyczno-twórczego. 

Pozytywne i negatywne aspekty wychowania 

przez rodzeństwo 

Magdalena Gadamska , madgad91@gmail.com; Studencki Krąg 

Korczakowski,  Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski,  

www.ur.edu.pl 

Powszechnie wiadomo, że rodzina jest podstawowym i niezmiernie 

ważnym środowiskiem wychowawczym. Rodzice odgrywają znaczącą rolę 

w rozwoju dziecka i procesie kształtowania się jego osobowości. Niekiedy 

bywają jednak takie sytuacje, że z różnych przyczyn głównymi 

wychowawcami dziecka w rodzinie nie są rodzice, a inni jej członkowie. 

Zdarza się, iż formalnie lub nieformalnie rolę rodzicielską względem 

dziecka przejmuje rodzeństwo. Celem niniejszej pracy jest zwrócenie 

uwagi na trudności, których doświadczać mogą zarówno osoby 

wychowujące swoje rodzeństwo, jak i te, które dorastają pod główną 

opieką rodzeństwa. Ważne jest również przedstawienie pozytywnych 

i negatywnych aspektów omawianej sytuacji. Zasadniczym elementem 

wystąpienia jest dokonanie charakterystyki wychowania przez rodzeństwo 

(między innymi omówienie jego przyczyn oraz skutków). Istotna część 

pracy to także analiza badań własnych. Główny cel badań to poznanie 

opinii przyszłych pedagogów na temat wychowania przez rodzeństwo. 

Problematyka dotycząca analizowanego zagadnienia jest niezmiernie 

interesująca i ważna, jednakże zauważyć można deficyt odnośnie literatury 

przedmiotu na ten temat. Warto więc prowadzić dalsze badania w tym 

zakresie. Być może dzięki temu uda się m.in. w skuteczniejszy sposób 

konstruować oddziaływania pomocowe czy wspierające osoby 

doświadczające trudności w wyniku omawianej sytuacji. 
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Praktyczny wymiar funkcjonowania technologii 

cyfrowych jako środków dydaktycznych 

w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  

– komunikat z badań 

Agata Banasik , banasik.m.agata@gmail.com, Wydział Pedagogiki 

i  Psychologii,  Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej, www.umcs.pl  

Charakterystyczną cechą współczesnego funkcjonowania jednostki jest 

zmienność. W dobie galopującego postępu technicznego nowe rozwiązania, 

produkty, urządzenia w mgnieniu oka zajmują miejsce swoich 

poprzedników. Proces ten odbywa się zupełnie niezauważalnie i staje się 

zjawiskiem naturalnym, oczywistym dla współczesnego człowieka. Ma to 

miejsce w wielu aspektach doczesności, w tym również w obszarze 

edukacji, która obecnie podlega ciągłym transformacjom. Proces 

kształcenia przechodzi swoistą metamorfozę, która jest odpowiedzią 

na potrzeby zamieniającego się współczesnego ucznia i jego zdolności 

poznawczych. Nauczane treści są nieustannie i w stosunkowo szybkim 

tempie aktualizowane. Zmieniają się metody kształcenia, co jest efektem 

obecności nowych narzędzi opartych na technologii cyfrowej.  

Przedmiotem rozważań będzie funkcjonowanie technologii cyfrowych 

jako środków dydaktycznych w szkołach gimnazjalnych i ponad-

gimnazjalnych. Przedstawione zostaną wyniki badań, które miały na celu 

określić jaki jest stan faktyczny, jeśli chodzi o wykorzystywanie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia na 

poziomie ponadpodstawowym. 

Psychomanipulacja w Internecie jako zagrożenie 

małoletnich w cyberprzestrzeni 

Julia Pielak, pielakjulia@gmail.com, Studenckie Koło Nauk 

Kryminalistycznych, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wyższa 

Szkoła Policji w Szczytnie, www.wspol.edu.pl  

Autor przedstawia problematykę dotyczącą psychomanipulacji oraz jej 

wpływu na małoletnich użytkowników Internetu. Scharakteryzowane 

zostało pojęcie psychomanipulacji, jak również typy i techniki 

psychomanipulacji. Ponadto, opisane zostały wyniki badań przepro-

wadzonych wśród dzieci i młodzieży, których celem było wskazanie 

zagrożeń wynikających z psychomanipulacji dla małoletnich użytkowników 

Internetu. Dla osiągnięcia wyżej wymienionego celu przeprowadzono 

badania metodą sondażu diagnostycznego przy użyciu kwestionariusza 

ankiety, wśród 100 osób w wieku 10-18 lat. Próbę badawczą podzielono na 
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trzy kategorie wiekowe, według etapów nauczania szkolnego, na jakim są, 

a mianowicie: 10-13 lat (szkoła podstawowa), 13-16 lat (gimnazjum),  

16-18 lat (szkoła średnia). Na podstawie zebranych wyników badań autor 

wyróżnił szereg zagrożeń związanych z psychomanipulacją w Internecie. 

W niniejszej pracy przedstawiono także, jaką rolę odgrywa Internet w życiu 

małoletnich, skalę zjawiska psychomanipulacji wśród małoletnich 

użytkowników Internetu, wpływ zagrożeń powodowanych przez 

psychomanipulację na małoletnich oraz proponowane działania mogące 

zapobiec temu zjawisku oraz jego negatywnym skutkom. 

Refleksyjne przetwarzanie informacji 

i cechy osobowości jako predyktory doświadczania 

inspiracji. Doniesienia wstępne 

Dominik Borawski , dominikborawski@gmail.com; Zakład Psychologii 

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

http://www.ur.edu.pl/wydzialy/pedagogiczny/jednostki/zaklad -

psychologii 

Celem prezentowanych badań było przedstawienie związku pomiędzy 

refleksyjnym przetwarzaniem informacji i cechami osobowości 

a doświadczaniem stanu inspiracji w życiu codziennym. W badaniu 

pomiaru inspiracji dokonano za pomocą autorskiego narzędzia Skala 

Inspiracji, która ma strukturę czteroczynnikową (Inspiracja aktywna, 

Inspiracja receptywna, Inspiracja moralnością oraz Inspiracja motywem 

przezwyciężaniem trudności). Refleksyjność badano narzędziem Langer 

Mindfulness Scale w polskiej adaptacji autorstwa E. Cetnar, natomiast 

do zbadania cech osobowości zastosowano kwestionariusz TIPI (w polskiej 

adaptacji - A. Sorokowska, A. Słowińska, A. Zbieg, P. Sorokowski – TIPI  

– PL), który umożliwia pomiar tzw. Wielkiej Piątki cech osobowości: 

neurotyczności, ekstrawersji, otwartości na doświadczenie, ugodowości 

oraz sumienności. W badaniu wykazano, że istotnym predyktorem 

Inspiracji Aktywnej jest refleksyjne przetwarzanie informacji oraz 

sumienność, która okazała się najważniejszym (spośród badanych 

zmiennych) predyktorem Inspiracji moralnością oraz Inspiracji związanej 

z motywem przezwyciężania trudności). 

Rodzice dzieci z autyzmem jako przedmiot i podmiot 

oddziaływań terapeutycznych 

Magdalena Bury,  mgd.bury@gmail.com; Zakład Psychologii 

Klinicznej i Neuropsychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie,  http://www.umcs.pl  
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Zaburzenia ze spektrum autyzmu budzą żywe zainteresowanie przedsta-

wicieli wielu dyscyplin naukowych: psychologii, logopedii czy medycyny. 

Problem autyzmu dotyka nie tylko sam podmiot oddziaływań rewalida-

cyjnych, jakim jest dziecko, ale również cały system rodzinny. Dla 

opiekunów trudności rozwojowe ich dzieci są źródłem obciążenia emocjo-

nalnego i fizycznego, które jest związane z niemożnością sprostania wielu 

obowiązkom i wypełnianiem różnorodnych ról społecznych.  

Podmiotowy udział rodziców w terapii jest bardzo efektywny, gdy 

uzupełnia on specjalistyczne formy pomocy oferowane przez terapeutów. 

Dzieci, które są objęte opieką terapeutyczną w naturalnym środowisku 

domowym osiągają wyższe ilorazy inteligencji oraz przejawiają mniej 

nasilone symptomy autyzmu.  

Opiekunowie pełnia nie tylko rolę przedmiotu oddziaływań terapeu-

tycznych, ale sami są również poddawani różnym formom psychoedukacji 

i psychoterapii. Aktywizacja rodziców opiera się głownie na rozwijaniu 

poczucia własnej skuteczności i kompetencji rodzicielskich, budowaniu 

umiejętności komunikowania się z dzieckiem oraz na poprawie jakości 

życia rodzinnego.  

Niniejsza praca jest próbą ukazania szczególnej roli rodziców dzieci 

z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w procesie diagnostyczno-

terapeutycznym. Na podstawie samodzielnie skonstruowanego narzędzia 

samoopisowego dokonano porównania rodziców dzieci z autyzmem 

z opiekunami dzieci z opóźnionym rozwojem mowy pod względem 

zaangażowania w proces diagnostyczno-terapeutyczny własnego dziecka. 

Rola duchowieństwa greckokatolickiego 

pracującego wśród Ukraińców w Polsce  

w stosunkach polsko-ukraińskich 

Adam Kulczycki ,  akulczycki@ur.edu.pl; Instytut Socjologii, 

Uniwersytet Rzeszowski  

Stosunki polsko-ukraińskie zapisały się w dziejach jako czas wojen, 

nieporozumień i wzajemnych oskarżeń. Trudna przeszłość determinowała 

do poszukiwania porozumienia i wzajemnego dialogu. Szczególny był 

miniony XX wiek w dziejach stosunków polsko-ukraińskich, który zapisał 

się najsmutniejszymi i najbardziej tragicznymi wydarzeniami. Polskę 

i Ukrainę dzieliła nie tylko wspólna granica, ale także wspólna historia. 

W ubiegłym stuleciu Europa Środkowo-Wschodnia znalazła się w karuzeli 

wielkich przemian. Wystarczy wspomnieć dwie wielkie wojny światowe, 

a następnie „zimną wojnę”, aby przekonać się ile zmian zachodziło na 

kontynencie europejskim w XX wieku. Szczególnie aktywnie prezentowały 
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się na tym tle wzajemne relacje Polaków i Ukraińców, których losy od 

zawsze wzbudzały wiele antagonizmów. W centralnym polu zaintere-

sowania autora artykułu jest stosunek duchowieństwa grecko-katolickiego 

do Polski i Polaków w omawianym okresie. Zacierana społeczna pamięć 

przeszłości nie sprzyja wyjaśnianiu zawiłej historii, zwłaszcza ukazaniu 

ówczesnych stosunków społecznych. Nie podejmuje się trudnych 

i niewygodnych tematów. Jednym z nich jest stosunek duchowieństwa 

greckokatolickiego do Polski i Polaków. Powyższa publikacja jest jedną 

z nielicznych prac, która podejmuje to zagadnienie. Stosunek ducho-

wieństwa greckokatolickiego do Polski i Polaków to doprawdy „biała plama” 

w dotychczasowych dociekaniach naukowych, a tym bardziej o charakterze 

historyczno-socjologicznych. 

Samookaleczenie wśród młodzieży, a potrzeba 

wsparcia – badania wśród uczniów lubelskich szkół 

Natalia Kopiś; natalia.kopis@gmail.com; Katedra Psychologii 

Poznawczej i eEksperymentalnej; Katolicki Uniwersytet Lubelski  

W literaturze przedmiotu powstało wiele definicji samouszkodzeń, które 

w większości mówią iż jest to akt polegający na celowym zadawaniu bólu 

i/lub ran swojemu ciału, pozbawiony intencji samobójczej, jednak pojęcie 

mające na celu określić autodestruktywność, sprowadza się do całego 

wachlarza działań, w których jednostka doświadcza niekorzystnych 

następstw, poprzez agresję wobec swojego ciała. Do tej definicji można 

również dodać fakt, iż jest to zachowanie nieakceptowane kulturowo oraz 

że jest to każde zachowanie podejmowane dobrowolnie, które bezpośrednio 

lub pośrednio naraża na szwank zdrowie emocjonalne, społeczne czy 

fizyczne jednostki. Samookaleczenia w literaturze przedmiotu uznawane są 

m. in za destrukcyjną formę radzenia sobie radzenia sobie ze stresem 

i brakiem odpowiedniego wsparcia w środowisku. Mogą polegać na 

odwracaniu uwagi bólem fizycznym od „ran psychicznych”. Celem 

wystąpienia jest ukazanie tła teoretycznego, oraz wyników badań własnych 

wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
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Sposób postępowania na wypadek wtargnięcia 

napastnika na teren placówki oświatowej lub uczelni 

– analiza na przykładzie Polski i Stanów 

Zjednoczonych 

Przemysław Knut ,  przemyslawknut@wp.pl; Studenckie Koło Nauk 

Kryminalistycznych, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wyższa 

Szkoła Policji w Szczytnie, www.wspol.edu.pl  

Wtargnięcia napastników na tereny placówek oświatowych i uczel-nianych 

nie są zjawiskiem nowym. Od początku XX wieku na całym świecie 

odnotowano przynajmniej 98 ataków, podczas których każdorazowo śmierć 

ponosiły przynajmniej dwie osoby. Jedno z nich miało miejsce na terenie 

naszego kraju, jednak najczęściej do wspomnianych zdarzeń dochodzi 

w Stanach Zjednoczonych. Ataki te mają charakter nagły, nieoczekiwany 

i nieprzewidywalny, dlatego niezwykle trudno jest im zapobiegać. 

Celem artykułu jest przedstawienie i porównanie sposobów postępo-

wania w przypadku wtargnięcia napastnika na teren szkoły lub uczelni 

w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Autor na podstawie analizy dostępnych 

dokumentów wskazuje role i zadania, jakie powinny spełniać osoby 

funkcyjne w sytuacjach kryzysowych. Prezentuje rozwiązania, które 

zostały wypracowane przez amerykańskie instytucje i organizacje 

działające na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Na szczególną uwagę 

zasługuję szkolenie ALICE®, (akronim składający się z pięciu słów: Alert, 

Lockdown, Inform, Counter, Evacuate) przeprowadzone przez Training 

Alice Insitute w prawie trzech tysiącach placówkach. 

Technika jako "przesłanie dziejów bycia" 

na podstawie myśli M. Heideggera 

Piotr Machała , pepeuk13@poczta.fm; PWT Wrocław, Instytut 

Filozof ii Chrześcijańskiej  

Martin Heidegger podejmując tematykę techniki i poszukując 

odpowiedzi na pytanie o to, czym ona jest, łączy ją z tematem prawdy 

i przesłaniem jakie stawiają przed nami „dzieje bycia”. Niestety ta „prawda 

bycia” jaką niosą jego dzieje, wciąż pozostaje w zapomnieniu. Samą 

technikę łączy autor, przez poszukiwanie pierwotnego znaczenia słowa 

w języku greckim, z „zastanawianiem się nad czymś w służbie czynu, 

robienia czegoś”, więc myśleniem praktycznym. Ono będąc odmiennym od 

myślenia teoretycznego, jest najbliżej tego co jest niezwykle istotne 

w myśli Heideggera, czyli „prawdy bycia”. 
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Najważniejszym zadaniem, w prezentowanym temacie, będzie 

odwołanie się do myśli Martina Heideggera, by ukazać podstawowe 

sposoby myślenia słowa „technika”, jak i wszelkie jego konotacje którymi 

autor się posługuje. Jest to o tyle zasadne, o ile współczesne nam czasy 

doszukują się genezy myślenia technicznego, które jest związane z jego 

rozwojem. I na tym podłożu M. Heidegger prezentuje, warte szczególnej 

uwagi myślenie, powracające do podstaw genezy rzeczywistości, 

rozumianej jako „dzieje bycia”. Technika tu zostaje określona jako ich 

przesłanie. Więc warto zastanowić się za myślicielem, co one w technice 

do nas „przesyłają”, oraz na ile podążamy za tym przesłaniem? 

Trening poznawczy przy użyciu komputerowej gry 

matematycznej a poziom umiejętności 

matematycznych u dzieci 

Małgorzata Gut , malgorzata.gut@gmail.com, Wydział Humanistyczny 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w T oruniu, https://www.umk.pl/;  

Jacek Matulewski , jacek@fizyka.umk.pl, Wydział Fizyki, Astronomii 

i  Informatyki Stosowanej UMK; 

Łukasz Goraczewski , georgeprezidentson@op.pl; Interdyscyplinarne 

Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, http://www.icnt.umk.pl/;  

Karolina Finc, karolinafinc@gmail.com, Interdyscyplinarne Centrum 

Nowoczesnych Technologii UMK; 

Agnieszka Ignaczewska , a.ignaczewska@gmail.com , Wydział 

Humanistyczny UMK; 

Bibianna Bałaj , bibianna.balaj@gmail.com, Interdyscyplinarne 

Centrum Nowoczesnych Technologii UMK; 

Włodzisław Duch ,  wduch@is.umk.p l, Wydział Fizyki, Astronomii 

i  Informatyki Stosowanej UMK 

Wyniki licznych badań wskazują na niezaprzeczalne korzyści płynące 

ze stosowania treningów poznawczych przy użyciu gier komputerowych, 

zaś wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji wciąż zyskuje na 

popularności. Badania dowodzą pozytywnego wpływu tego rodzaju technik 

między innymi na umiejętności matematyczne w zakresie liczenia, 

rozpoznawania liczb i transkodowania różnych formatów wartości 

liczbowych oraz na kształtowanie zależności numeryczno-przestrzennych 

(operowanie osią liczbową). Celem badania było przetestowanie skuteczności 

opracowanej przez nas komputerowej gry matematycznej „Kalkulilo” 

w kształtowaniu umiejętności z zakresu: szacowania liczebności, 

porównania wartości liczbowych prezentowanych w różnych formatach 

(cyfry Arabskie, zbiory kropek) oraz lokalizacji liczb na osi. Wyniki 
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eksperymentu z udziałem dzieci w wieku 6-10 lat wykazały, że trening 

z użyciem gry matematycznej nie zwiększył procentu poprawnych reakcji 

w wykonaniu zadań, jednakże zaobserwowano skrócenie czasu reakcji 

w przypadku porównywania liczb prezentowanych w różnych formatach 

(cyfra vs zbiór kropek). Może to sugerować, że trening poznawczy 

z wykorzystaniem gry „Kalkulilo” sprzyja automatyzacji procesu tworzenia 

mentalnych reprezentacji liczb i operowania różnymi ich formatami zapisu. 

Te zdolności poznawcze z kolei utrwalają tzw. poczucie liczby (numer 

sense). Potwierdza to niezaprzeczalną wartość treningów z użyciem gier 

komputerowych dla edukacji w zakresie matematyki. 

Włoski system szkolny a edukacja w Polsce  

Marta Frąckiewicz,  frackiewicz.marta@wp.pl; Studenckie Koło 

Naukowe Resocjalizacji i  Profilaktyki Społecznej, Instytut P edagogiki, 

Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 

w Siedlcach 

Głównym celem referatu jest porównanie dwóch systemów szkolnych. 

Dzięki badaniom porównawczym w pedagogice, dotyczącym różnych 

systemów edukacji na świecie, budujemy prawidłowości dotyczące oświaty, 

a także mamy szansę ulepszyć jego funkcjonowanie. Komparatystyka wnosi 

do szkolnictwa pozytywne zmiany, dostarczając nowych rozwiązań. Poznanie 

innych systemów edukacyjnych pozwala nam otworzyć się na inne kultury 

i uczyć się tolerancji oraz integracji, natomiast porównanie szkół zagra-

nicznych z polskimi daje nam możliwość inspiracji, przeniesienia dobrych 

wzorców i poprawę jakości edukacji w naszym kraju. 

W pracy zostaną porównane dwa systemy szkolne: polski i włoski. Będą 

przedstawione podobieństwa oraz różnice dotyczące przedszkoli i szkół. 

Podczas prezentacji zaakcentowane zostaną ciekawostki ze szkół włoskich 

i ich dobre praktyki. Ujęte będą aspekty szkolnictwa włoskiego, które można 

przenieść na grunt polskiej oświaty.  

Referat zostanie opracowany na podstawie literatury oraz własnych 

doświadczeń. 

Wolnomularstwo w Internecie XXI wieku: miedzy 

Tajemnicą a Public Relations. Interdyscyplinarna 

analiza technicznych i komunikacyjnych aspektów 

treści witryn oficjalnych organizacji masońskich 

Wojciech Mościbrodzki , wojmos@pja.edu.pl; Wydział Sztuki Nowych 

Mediów w Gdańsku, Polsko -Japońska Akademia Technik 

Komputerowych w Warszawie,  http://gdansk.pja.edu.pl  
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Wolnomularstwo należy do jednych z najstarszych ruchów społecznych 

znanych ludzkości. Wywodzi się ze średniowiecznych cechów kamie-

niarskich i stopniowo przekształcało swoją formułę w stronę stowa-

rzyszenia filozoficznego, humanistycznego i charytatywnego.  

Charakterystyczną cechą masonerii jest jej tajemniczość, wyrażająca się 

zarówno hermetycznej wiedzy, jak i w systemach sekretnych znaków, 

w wieloznacznej symbolice oraz w stosowaniu rytuałów inicjacyjnych. 

Z drugiej strony, począwszy od XX wieku obserwuje się rosnącą chęć 

wolnomularzy do promocji swojego dorobku filozoficznego. W związku 

z faktem, że standardy demokratycznych państw nie pozwalają na 

tworzenie organizacji tajnych – masoni rejestrują się w postaci jawnych 

stowarzyszeń (utrzymując obrządki Lóż w dyskrecji). Specyfika XXI-

wiecznego, medialnego i ekshibicjonistycznego świata dodatkowo wzmacnia 

konieczność obecności wolnomularstwa w domenie informacji publicznej. 

W artykule autor przedstawia szeroką analizę obecności różnych 

odłamów masonerii w Internecie. Analizie poddano zarówno zawartość 

merytoryczną stron wolnomularskich (ze szczególnym uwzględnieniem 

oficjalnych witryn obediencyjnych), jak i aspekty techniczne (zgodność ze 

standardami webowymi) oraz plastyczne (jakość układu graficznego). 

Na podstawie zebranych informacji, autor stawia odpowiedź na pytanie jak 

wygląda świat dyskretnych organizacji w nowoczesnym Internecie i jak 

kształtowany jest obraz masona i masonerii w jej oficjalnych publikatorach. 

Wybrane problemy funkcjonowania  

polskich rodzin wielodzietnych 

Krzysztof Jamroży ,  krzysztofjamrozyur@gmail.com; Instytut 

Socjologii, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Uniwersytet 

Rzeszowski,  www.ur.edu.pl  

Według szacunków specjalistów, w Polsce około 33% dzieci z ogólnej 

ich populacji wychowuje się w rodzinach posiadających minimum trójkę 

potomstwa. Pracownicy socjalni oraz przedstawiciele organizacji 

pozarządowych kierujących swe wsparcie do rodzin (zarówno w modelu 

rodzic/rodzice + dziecko jak i rodzic/rodzice + troje bądź więcej dzieci) 

podkreślają, że im większa jest liczbą dzieci w rodzinie tym częściej 

występują określone problemy. 

Wśród najczęściej pojawiających się we współczesnych polskich rodzinach 

wielodzietnych trudności wymienia się problemy ekonomiczne (związane 

choćby z bezrobociem i relatywnie obniżającym się dochodem skorelowanym 

ze zwiększonymi wydatkami na żywność, odzież, itp.), zdrowotne (np. 

związane z niepełnosprawnością dziecka lub dzieci w takiej rodzinie) oraz 
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wychowawcze (często związane z tym, iż rodzice nie mają czasu socjalizować 

swoich dzieci z powodu poświęcania się zarabianiu pieniędzy). 

Istotne w tej kwestii staje się nie tylko wskazanie samych problemów 

polskich rodzin wielodzietnych, lecz także zasugerowanie możliwych 

rozwiązań, które można by wprowadzić na poziomie środowiska lokalnego. 

Zarządzanie przez komunikację 

Iwona Rzeszutek ,  iwona.rzeszutek.ur@gmail.com; Uniwersytet 

Rzeszowski,  Wydział Socjologiczo -Historyczny, Instytut Socjologii  

Komunikację najczęściej definiuje się jako przekazywanie informacji. 

Technika zarządzania organizacją przez komunikację głosi, że komunikacja 

decyduje o sukcesach i niepowodzeniach każdej organizacji, jest niezbędna 

do jej egzystencji, rozwoju i konkurencji. Komunikacja przyczynia się do 

wzrostu zrozumienia między ludźmi, efektywności organizacji, skłonności 

do pracy zespołowej i identyfikacji z organizacją. Komunikacja odgrywa 

pierwszoplanową rolę w każdej organizacji, ponieważ pozwala zrozumieć 

jej cele. Jest to szczególnie ważne w przypadku organizacji, których 

centrala znajduje się daleko od oddziałów, a zarządzanie odbywa się 

poprzez zastosowanie nowych mediów, takich jak internet i intranet. 

Bezpośredni kontakt z pracownikiem nie jest niemożliwy z powodów jego 

miejsca świadczenia pracy, a jedynym sposobem bezpośredniej rozmowy 

staje się rozmowa telefoniczna i wiadomości. Celem pracy jest przedsta-

wienie sieci komunikowania się w organizacji tego typu oraz czy 

pracownik w przypadku zastosowania nowych wytycznych czuje się 

dostatecznie poinformowany o tych dyrektywach. Badanie zostało 

przeprowadzone na podstawie sondażu. W wyniku badania wyłoniła się 

zmodyfikowana sieć koła sterowego, która przybrała postać piasty 

z elementami gwiazdy i kiści winogron. Dało to przypuszczenia, że system 

komunikacji w tego typu organizacji działa sprawnie, aczkolwiek dla 

pełnego zrozumienia komunikatu potrzebne są dodatkowe informacje 

pozyskane od współpracowników 
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Znaczenie ogrodu sensorycznego w terapii osób 

niepełnosprawnych na podstawie zagospodarowania 

terenu zieleni przy Domu Pomocy Społecznej 

Aleksandra Matyjasek , judyta90@op.pl; Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej,  Wydział Humanistyczny, www.umcs.pl  

Rafał Matyjasek , r.matyjasek@gmail.com; Uniwersytet Przyrodniczy,  

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, www.up.lublin.pl  

Celem referatu jest przedstawienie idei ogrodu sensorycznego oraz 

propozycji wykorzystania jego elementów (roślinności, małej architektury) 

jako alternatywnej, polisensorycznej terapii dla osób chorych i niepełno-

sprawnych ruchowo i intelektualnie. Ogród, którego celem jest stymulacja 

wszystkich zmysłów jest nie tylko specyficznym sposobem użytkowego 

projektowania terenów zielonych, ale przede wszystkim wykazuje 

pozytywny wpływ natury na zdrowie człowieka, przez co potwierdza 

ludzką potrzebę powrotu do tego, co pierwotne i naturalne. Praca, oprócz 

przedstawienia zasad projektowania ogrodów polisensorycznych i wartości 

hortiterapii, stanowi projekt ogrodu terapeutyczno-sensorycznego 

przeznaczonego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Matczynie. 

Przedstawiono w nim koncepcję projektową wraz z ukształtowaniem terenu 

i nawierzchni, doborem roślin i elementów małej architektury oraz 

przykłady konkretnych oddziaływań rehabilitacyjnych. Projekt ma 

stanowić propozycję miejsca przeznaczonego zarówno do wypoczynku, jak 

i terapii. 
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WYSTĄPIENIA USTNE W FORMIE REFERATU LUB ODCZYTU 

Depopulacja – przyczyny, skutki i konsekwencje dla 

Polski. Opinie polskich, współczesnych, wybranych 

specjalistów od demografii 

Łukasz Marcin Bogdanowski , bodzioluk@tlen.pl; Instytut Filozofii 

Chrześcijańskiej, Katedra Filozofii Społecznej i Politycznej,  Papieski 

Wydział Teologiczny we Wrocławiu, www.pwt.wroc.pl  

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie opinii polskich, współczesnych, 

wybranych specjalistów z dziedziny nauki demografii. Konsensusem 

opracowania jest wywód dotyczący zjawiska depopulacji – wyludniania się 

polskiego społeczeństwa. 

W pierwszej części opisuję podstawowe informacje z zakresu problematyki 

demografii. 

W drugiej części wyjaśniam powody depopulacji polskiego narodu. 

Wymieniam cztery główne czynniki, które zdaniem ekspertów mają 

decydujący wpływ na procesy demograficzne w Polsce. Są to: zbyt mała liczba 

urodzeń, emigracja, imigracja jak i tzw. kultura obyczajowa i bezpieczeństwo 

ekonomiczne. 

W ostatniej części przedstawiam konsekwencje, jakie niesie ze sobą proces 

depopulacji. Jak się okazuje jest ich sporo, a każda może mieć bardzo poważne 

skutki dla naszego społeczeństwa w przyszłości. Zjawisko depopulacji ma 

niekorzystny wpływ m.in. na: rozwój gospodarki, region, rodzinę, jednostkę, 

strukturę wiekową społeczeństwa oraz przyszłe emerytury i ubezpieczenia 

zdrowotne. 

Najistotniejszym wnioskiem, jaki mogę wyciągnąć z opracowania jest 

stwierdzenie, że jeśli przedstawiciele władz nie podejmą w trybie 

natychmiastowym odpowiednich, konkretnych i długofalowych działań 

w zakresie polityki prorodzinnej, emigracyjnej i imigracyjnej Polskę czeka 

katastrofa społeczna i gospodarcza trudna do udźwignięcia dla przyszłych 

pokoleń. 

Dialog Motywujący w terapii uzależnień 

behawioralnych 

Anna Paziewska, apaziewska@gmail.com; Instytut Psychologii 

Stosowanej,  Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, Akademia 

Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie  

Dialog motywujący to nowatorska, a jednocześnie coraz bardziej 

popularna metoda oparta na humanistycznych zasadach (akceptacji, 
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poszanowania autonomii człowieka, wydobywaniu potencjału, upodmio-

towieniu), wykorzystywana w pracy terapeutycznej oraz przy wzmacnianiu 

motywacji. Skuteczność modelu potwierdzają badania naukowe, a jego 

efektywność zauważa się m.in. w terapii uzależnień, profilaktyce, 

resocjalizacji, psychoterapii, edukacji i dietetyce. 

Uzależnienia behawioralne (od czynności) stanowią coraz częściej 

występujące zagrożenie w dzisiejszym świecie, a przy tym są coraz 

większym wyzwaniem dla specjalistów (lekarzy, psychologów, 

terapeutów), z uwagi na niski stan wiedzy o ich przyczynach, istocie czy 

przebiegu. Kryteria wyróżnione przy ich opisie to: zaabsorbowanie, 

modyfikacja nastroju, tolerancja, symptomy odstawienie, konflikt, nawroty. 

Obok najczęściej stosowanego podejścia poznawczo-behawioralnego, 

w terapii uzależnień behawioralnych wykorzystuje się również terapię 

motywującą.  

Opracowanie opisuje koncepcję i główne idee Dialogu Motywującego, 

zasady pracy i metody, a koncentruje się przede wszystkim na 

zastosowaniu w terapii uzależnień behawioralnych. Przytoczone zostaną 

wyniki badań dotyczących efektywności metody w przebiegu terapii. 

Badania wskazują na wyższą skuteczność terapii opartej na połączeniu 

podejścia poznawczo-behawioralnego z interwencjami wspierającymi 

motywację. 

Poezja i Polityka w świecie Solona 

Anna Ceglarska , ceglarska.anna@gmail.com; Katedra Historii 

Doktryn Politycznych i Prawnych, Wydział Prawa i Administracji, 

Uniwersytet Jagielloński, www.doktryny.wpia.uj.edu.pl;  

Celem niniejszego wystąpienia będzie przedstawienie twórczości Solona 

nie tylko jako środka wyrazu poglądów politycznych oraz obrony 

wprowadzanych reform, ale również jako narzędzia umożliwiającego 

kształtowanie rzeczywistości politycznej i funkcjonujących w niej terminów. 

Na samym wstępie zostanie przybliżona sylwetka Solona, znanego 

przede wszystkim jako reformator i polityk starożytnych Aten. W dalszej 

części nastąpi analiza poglądów Solona przede wszystkim w oparciu 

o zachowane fragmenty poezji. Pozwoli to nie tylko dostrzec, jak dokonane 

przezeń zmiany postrzegane były w ówczesnym świecie, ale też zauważyć 

ewolucję wielu pojęć i terminów politycznych, które wciąż funkcjonują 

w języku. 

Wreszcie omówione zostaną zmiany dotyczące konkretnych pojęć, 

m. in.: sprawiedliwości, która wówczas odbiegała znaczeniem 

od dzisiejszego rozumienia tego pojęcia, demagogii, dopiero przez Solona 

obdarzona pejoratywnym wydźwiękiem oraz wszelkie terminy odnoszące 
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się zarówno do form ustrojowych jak i klas sprawujących władzę, które 

zaczynały nabierać konkretnych, znanych współcześnie znaczeń. 

Referat ten pozwoli zauważyć, jak poezja Solona wpływała na rozwój 

podstawowych pojęć z dziedziny prawa i polityki. Jednocześnie 

podkreślony zostanie istotny związek łączący w czasach antycznych dwie 

w teorii zupełnie odmienne sfery życia publicznego, jakimi są poezja 

i polityka. 

Romski dylemat Unii Europejskiej. Działalność UE 

na rzecz integracji społeczności Romskiej a francuska 

polityka dyskryminacji w latach 2010-2015 

Ilona Rytel-Baniak , ilonarytel@o2.pl, Zakład Teorii Polityki 

i  Metodologii Politologii, Wydział Politologii,  Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej,  www.umcs.pl  

Romowie stanowią najliczniejszą mniejszość etniczną w Europie. 

Odrębny styl życia i poczucie tożsamości przyczyniają się do braku 

akceptacji w państwach UE. Problemem jest rozwiązanie kwestii 

nasilającej się dyskryminacji Romów. Z perspektywy UE najlepsze efekty 

poprawy sytuacji Romów można osiągnąć poprzez ich integrację ze 

społeczeństwem państw członkowskich. Wśród państw borykających się 

z problemem nielegalnych imigrantów znajduje się Francja. Od kilku lat 

nasilają się działania dyskryminujące mniejszość romską. Akty prawne 

przyjmowane przez Zgromadzenie Narodowe, m.in. ustawa o imigracji, 

integracji i narodowości z 11 V 2011 r. wyraźnie wskazują na zaostrzenie 

francuskiej polityki imigracyjnej, co jest niezgodne z prawodawstwem UE. 

Zgodnie z treścią ustawodawstwa unijnego, państwa nie mogą podejmować 

żadnych działań dyskryminacyjnych wobec mniejszości posiadających 

obywatelstwo UE. Celem wystąpienia jest zestawienie sytuacji Romów we 

Francji uwzględniając francuskie prawodawstwo z decyzjami zapadającymi 

w strukturach UE. Przy przygotowaniu opracowania posłużono się metodą 

decyzyjną i instytucjonalno-prawną. Przeanalizowano akty prawne UE oraz 

Zgromadzenia Narodowego Francji, regulujące status Romów. Z badań 

wynika, że Francja mimo powierzchownej akceptacji działań UE na rzecz 

integracji Romów, prowadzi własną politykę, która ujawnia się przy 

dogłębnej analizie francuskich ustaw, których mało precyzyjne zapisy 

pozwalają na podejmowanie arbitralnych decyzji wobec Romów. 
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Afazja – rozumienie znaczenia struktur 

gramatycznych i składniowych 

Sylwia Filipczak , sylwia.f ilipczak24@gmail.com, Wydział 

Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie -Skłodowkiej w Lublinie, 

www.umcs.pl 

„Afazja to spowodowane organicznym uszkodzeniem odpowiednich 

struktur mózgowych częściowe lub całkowite zaburzenie mechanizmów 

programujących czynności mowy u człowieka, który już uprzednio 

opanował te czynności” [Maruszewski, 1966]. Prezentacja przedstawia 

wyniki diagnozy logopedycznej w zakresie rozumienia struktur 

gramatycznych i składniowych. W obrazie klinicznym u opisywanej 

pacjentki wystąpiło organiczne uszkodzenie mózgu w okolicy czołowo-

skroniowo-ciemieniowej. W konsekwencji zaburzone zostało rozumienie 

znaczenia struktur w stronie biernej, inwersji składniowej, związków rządu, 

wyrażeń porównawczych, wyrażeń przyimkowych.  

Utrata sprawności językowych stanowi poważny problem ze względu na 

następstwa związane zarówno z dalszym funkcjonowaniem chorego, jego 

życiem zawodowym czy prywatnym, jak również członków jego rodziny. 

W opisywanym przypadku dzięki procesom biologicznej neuro-

plastyczności i neurokompensacji oraz zajęciom logopedycznym stopniowo 

nasilenie zaburzeń ulega zmniejszeniu. 

Cykliczność gospodarki z perspektywy systemowej 

Leszek Rydzak ,  Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych, UP Lublin, 

leszek.rydzak@up. lublin.pl,  www.up.lublin.pl;  

Monika Stoma ,  Katedra Energetyki i Środków Transportu, Zakład 

Logistyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem, UP Lublin, 

monika.stoma@up.lublin.pl, www.up.lublin.pl;  

Marcin Natoniewski , Katedra Inżynierii i  Maszyn Spożywczych, UP 

Lublin,  marcin.natoniewski@gmail.com, www.up.lublin.pl  

Teorii cyklu koniunkturalnego jest na gruncie ekonomii wiele, tak jak 

funkcjonuje wiele szkół ekonomicznych. Praca ta jest próbą spojrzenia na 

te ekonomiczne teorie z perspektywy dorobku polskiej szkoły cyberne-

tycznej. Przedstawiono definicje podstawowych pojęć obowiązujących 

w nauce o sterowaniu wraz z krótką charakterystyką polskiej szkoły 

cybernetycznej. Zaprezentowano model teoretyczny systemu Rynek i różne 

warianty jego funkcjonowania: z organizatorem i bez organizatora. Następnie 



VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 

Lublin, 12-13 marca 2016 r. 

Postery naukowe 
 

395 

zidentyfikowano funkcję tego systemu i określono przynależność 

poszczególnych aktów wymiany do każdego z dwóch zbiorów modelu. 

Zbiorom przypisano nazwy zgodne z oddziaływaniami, w wyniku których 

powstaje w systemie Rynek sprzężenie zwrotne. Dokonano systemowej 

klasyfikacji wymienianych w tym systemie dóbr ekonomicznych oraz relacji, 

w wyniku których dokonywany jest każdy akt wymiany. Następnie 

sporządzono tabelę stanów rozwojowych tego systemu i na podstawie 

przeprowadzonej analizy tych stanów dokonano określenia warunku 

koniecznego wejścia systemu Rynek w działanie cykliczne, a tym samym 

określono systemową przyczynę cykliczności gospodarki. Wszystkie 

zastosowane w pracy podziały oraz analizy mają charakter zupełny. W wyniku 

przeprowadzonych analiz stwierdzono, że cykliczność działania nie jest 

immanentną cechą systemu Rynek. 

Człowiek szczęśliwy, czyli jaki? Uwarunkowania 

dobrostanu psychicznego w kontekście teorii C.  Ryff  

Małgorzata Michalczuk ,  malgorzata.m.michalczuk@gmail.com; 

Katedra Psychologii Osobowości,  Wydział Nauk Społecznych, 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,  www.kul.pl  

Na całym świecie ludzie oceniają szczęście jako jedną z najważniejszych 

wartości w życiu, do której nieustannie dążą. Osoby szczęśliwe nie tylko czują 

się dobrze przez większą część czasu, ale co więcej, te przyjemne uczucia 

mogą warunkować wiele innych dobrych aspektów życia, np. sukcesy 

zawodowe, zdrowie fizyczne czy satysfakcjonujące relacje z innymi. 

Dobrostan psychiczny jest to subiektywnie odczuwane poczucie szczęścia, 

które w znacznym stopniu decyduje o jakości naszego życia. Badania 

empiryczne wskazują na powiązania dobrostanu psychicznego z różnymi 

czynnikami, do których należą m.in. czynniki sytuacyjne (tzw. sprzyjające 

okoliczności), osobowościowe (predyspozycje psychiczne, cechy i kompe-

tencje), biologiczne (hormony), poznawcze (percepcja i interpretacja zdarzeń) 

i społeczne (postawy wobec życia, wzorce postępowania, umiejętności), 

a także czynniki demograficzne (wiek, płeć, miejsce zamieszkania, dochód) 

oraz środowiskowe (religia, czas wolny, wydarzenia życiowe). Celem 

niniejszej pracy jest przegląd wybranych badań dotyczących dobrostanu 

psychicznego oraz prezentacja dwóch podejść w jego rozumieniu: 

hedonistycznego i eudajmonistycznego. 
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Elementy procesu komunikowania 

Krzysztof Jamroży ,  krzysztofjamrozyur@gmail.com; Instytut 

Socjologii, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Uniwersytet 

Rzeszowski,  www.ur.edu.pl; 

Iwona Rzeszutek ,  of ino@poczta.onet.pl; Instytut Socjologii,  Wydział 

Socjologiczno-Historyczny, Uniwersytet Rzeszowski,  www.ur.edu.pl  

Od momentu pojawienia się człowieka na Ziemi używa on procesów 

komunikowania by przekazywać innym informacje. Najprostszym 

i najczęściej spotykanym sposobem wymiany myśli i poglądów jest 

komunikacja typu face to face, choć współcześnie możemy wyróżnić także 

inne formy komunikowania takie jak np. czaty, rozmowy poprzez telefony 

komórkowe, przekazywanie informacji przy użyciu grafik komputerowych, 

emotikony, itp. 

W związku z powyższym wyróżnia się różne elementy procesu 

komunikowania na który składają się: kontekst (czyli warunki w jakich 

odbywa się proces komunikowania), uczestnicy (nadawcy i odbiorcy 

komunikatu), komunikat (kompleksowa struktura złożona ze znaków, 

znaczeń, symboli, kodowania i dekodowania), kanał (droga przekazu 

i kanał transportowania komunikatu od X do Y), szumy (czyli różnego 

rodzaju źródła zakłóceń) oraz sprzężenie zwrotne (reakcja odbiorcy na 

komunikat po jego uprzednim odkodowaniu, która obrazuje czy przekaz 

został w odpowiedni sposób zobaczony, usłyszany i zrozumiały). 

Hybrydowe profile karier  

– ocena nowego podejścia w nauce 

Monika Armuła , monika.armula@gmail.com; Katolicki  Uniwersytet 

Lubelski Jana Pawła II, Instytut Psychologii, Katedra Psychologii 

Organizacji i Zarządzania  

Celem niniejszego opracowania jest teoretyczna ocena koncepcji kariery 

proteuszowej oraz kariery bez granic połączonych przez J.P. Briscoe i D.T. 

Hall w koncepcję karier hybrydowych, a także próbą wyszukania jej 

aplikacyjnych zastosowań. Ścieżka rozwoju zawodowego to realizacja w 

ciągu życia jednostki coraz to nowych celów zawodowych. Strategie karier 

obieranych przez ludzi wiążą się w mniejszym bądź większym stopniu 

z korzyściami materialnymi lub/i psychologicznymi. Kiedyś karierę 

rozumiano jedynie jako działanie zawodowe w ramach wybranego zawodu 

(kariera linearna). Z czasem sposób myślenia zmienił się i zaczęto ją 

rozumieć w kontekście innych ról życiowych: zarówno zawodowych, jak 

i pozazawodowych. Dwa z bardziej popularnych na świecie nowszych 
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podejść do kariery to koncepcja kariery proteuszowej (Hall 2006) oraz 

kariery bez granic (Arthur, Rousseau 1996). Obie koncepcje zbudowane są 

na dwuwymiarowej przestrzeni, dzięki której można wyróżnić po cztery 

strategie karier. W przypadku kariery bez granic te wymiary to: mobilność 

fizyczna i psychologiczna, natomiast w przypadku kariery proteuszowej: 

ukierunkowanie na indywidualne wartości oraz zarządzanie własną karierą. 

W 2006 roku Briscoe i Hall połączyli oba podejścia i wyłonili osiem 

najbardziej prawdopodobnych w społeczeństwie amerykańskim kombinacji 

profili karier. W literaturze można wyróżnić dużo więcej podejść do kariery 

zawodowej jednak te konkretne podejścia zostaną najbliżej scharakteryzowane. 

Logopedyczne badania przesiewowe  

u dzieci w wieku 5 lat 

Sylwia Filipczak , sylwia.f ilipczak24@gmail.com, Wydział 

Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie, 

www.umcs.pl 

Skuteczność opieki logopedycznej uwarunkowana jest wdrażaniem 

strategii profilaktycznych. Jedną z nich są badania przesiewowe w zakresie 

wczesnej identyfikacji zaburzeń w rozwoju mowy u dzieci przedszkolnych. 

Obecnie wykonywane są w większości placówek, do których uczęszczają 

dzieci przed podjęciem nauki w szkole. Mają one charakter orientacyjny 

i mogą być wykonywane za pomocą narzędzi niestandaryzowanych lub 

wystandaryzowanych. Ich celem jest potwierdzenie lub wykluczenie 

czynników ryzyka zaburzenia mowy, co umożliwia wczesną identyfikację 

problemu oraz wstępną ocenę mowy/wymowy, a także pozwala na 

prowadzenie dalszej szczegółowej diagnozy oraz skierowanie dziecka na 

regularne zajęcia terapeutyczne. 

Przedstawione zestawienie jest efektem badań przeprowadzonych na 

grupie czterdzieściorga dzieci w wieku pięciu lat uczęszczających do 

przedszkola. Zaprezentowane wyniki ukazują najczęściej występujące 

wady w podanej grupie badawczej oraz czynniki, które prawdopodobnie 

wpłynęły na ich powstanie. 

Techniki manipulacji w negocjacjach biznesowych 

Weronika Maksymiec ,  weronikalbn@onet.pl; Wydział Prawa, Prawa 

Kanonicznego i Administracji,  Katolicki Uniwersytet Lubelski, 

http://www.kul.pl/wydzial -prawa-prawa-kanonicznego-i-

administracji,art_64.html 

Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na metody manipulacji 

stosowane podczas negocjacji biznesowych a także ukazanie ich 
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pejoratywnego oddziaływania na budowanie pozytywnej relacji z klientem. 

Negocjacje jest to taki sposób prowadzenia rozmów biznesowych, 

w wyniku którego strony dążą do osiągnięcia porozumienia mimo 

niejednokrotnie odmiennych stanowisk. Celem negocjacji może być 

rozstrzygnięcie sytuacji spornej. Może być nim również zawarcie umowy 

kupna-sprzedaży, najmu mieszkania, wysokości płac, dokonanie uzgodnień 

sąsiedzkich itp. W dzisiejszych czasach powstaje coraz więcej 

wyrafinowanych technik psychomanipulacji w negocjacjach biznesowych. 

Polegają one na osiąganiu osobistych korzyści w taki sposób, aby partner 

nie był tego świadomy (zakamuflowane oszustwo). Ten sposób 

postępowania niszczy to co jest w biznesie kluczowe a mianowicie 

zaufanie. Takie powierzchowne traktowanie klienta oparte może być 

jedynie na krótkotrwałych relacjach nazywanych wpływem „bez 

porozumienia”, które nie procentuje na przyszłość. W związku z tym, nie 

powinno się opierać kolejnych kontraktów biznesowych jedynie na 

zasadzie maksymalizacji zysku kosztem drugiej osoby czy reputacji firmy. 

Wpływ orientacji pozytywnej  

na zależności wsparcia społecznego 

Anna Katarzyna Zaleszczyk , Instytut Psychologii PAN 

Głównym celem przeprowadzonych badań jest poszerzenie wiedzy na 

temat wpływu orientacji pozytywnej na zależności wsparcie spostrzeganego 

i otrzymywanego. Orientacja pozytywna jest w znacznym stopniu 

odpowiedzialna za adaptacyjne funkcjonowanie. Wsparcie otrzymywane jest 

oceniane obiektywnie lub subiektywnie przez biorcę, jako rzeczywiście 

otrzymywany rodzaj i ilość wsparcia. Ponadto wsparcie spostrzegane wynika 

z przekonania człowieka o dostępności wsparcia, wiedzy o tym, kiedy, gdzie 

i od kogo może uzyskać pomoc oraz na kogo może liczyć w sytuacji trudnej. 

Jest to więc zbiór wiedzy i przekonań jednostki, o tym skąd i od kogo może 

otrzymać pomoc, znajdując się w sytuacji trudnej.  

Badanie podłużne obejmowało grupę 191 więźniów płci męskiej. Ich wiek 

wahał się od 18 lat do 70 lat (M = 35,52, SD = 10,83). Badanie miało charakter 

kwestionariuszowy. Do pomiaru orientacji pozytywnej użyto Skali P – skali 

orientacji pozytywnej (Łaguna, Oleś, Filipiuk; 2011), zaś do badania wsparcia 

otrzymywanego i spostrzeganego użyto autorskich metod: Skali 1 – Co dostaję 

od ludzi? – mierzącej wsparcie otrzymywane oraz Skali 2 – Na jaką pomoc 

mogę liczyć? – mierzącej wsparcie spostrzegane.  

Weryfikacji poddano model mediacji wsparcia spostrzeganego pomiędzy 

orientacją pozytywną a wsparciem otrzymywanym. Otrzymane wyniki 

pozwalają na potwierdzenie wspływu orientacji pozytywnej na zależności 

wsparcia społecznego. 
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