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Drożdże wzbogacone w selen –  

analiza profilu kwasów tłuszczowych 

dr hab. inż. Marek Kieliszek, prof. SGGW, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii 

Żywności, Instytut Nauk o Żywności, Wydział Technologii Żywności, Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Department of Food Biotechnology and 

Microbiology, Institute of Food Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, 

Nowoursynowska 159 C, 02-776 Warsaw, Poland 

Marianna Dourou, Unit of Microbiology, Division of Genetics, Cell and Develop-

mental Biology, Department of Biology, University of Patras, 26-504 Patras, Greece 

Anna M. Kot, Department of Food Biotechnology and Microbiology, Institute of Food 

Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Nowoursynowska 159 C,  

02-776 Warsaw, Poland 

Kamil Piwowarek, Department of Food Biotechnology and Microbiology, Institute of 

Food Sciences, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Nowoursynowska 159 C, 

02-776 Warsaw, Poland 

Szczepy należące do rodzaju Yarrowia odgrywają ważną rolę w różnych 

gałęziach przemysłu, ponieważ są w stanie wytwarzać i akumulować duże ilości 

lipidów. W tym badaniu ocenialiśmy wpływ selenu na wzrost i produkcję 

lipidów dwóch szczepów Y. lipolytica; ACA DC 50109 oraz o zwiększonej 

oleageniczności uzyskany według metodologii ALE (Y. lipolytica S8). Zaobser-

wowano, że suplementacja pożywki wzrostowej selenem w dawce 10 mg/L 

wpływała na zmianę morfologii komórek, a także na wielkość i rozmiesz-

czenie kropel lipidowych wewnątrz komórek drożdży. Jeśli chodzi o zdolność 

obu szczepów do akumulacji lipidów, na tę cechę w różny sposób wpływała 

obecność selenu w pożywce hodowlanej. Wyniki wykazały, że szczepy różniły 

się między sobą zawartością poszczególnych kwasów tłuszczowych. 

W porównaniu z biomasą Y. lipolityca S8 biomasa szczepu ACA DC 50109 

wzbogacona selenem charakteryzowała się podwyższoną zawartością kwasu 

linolowego (C18:2 n-6). Ponadto stwierdzono, że suplementacja selenem 

zwiększa zawartość kwasu palmitynowego (C16:0) i zmniejsza zawartość 

kwasu oleinowego (C18:1) w przypadku obu szczepów drożdży. Frakcjo-

nowanie lipidów całkowitych wykazało, niezależnie od szczepu, wzrost 
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lipidów polarnych w biomasie wzbogaconej w selen w porównaniu z kul-

turami kontrolnymi. Konsekwencją tych procesów było występowanie 

zaburzeń metabolicznych drożdży, które wpływały na zmiany biomasy, 

zawartości lipidów i struktur morfologicznych. 
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Ilościowe i jakościowe modyfikacje mikrobiomu 

pod wpływem czynników abiotycznych  

oraz zjawisko syntrofii w katabolizmie beztlenowym 

dr hab. inż. Agnieszka Pilarska, prof. UPP, Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej, 

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu, ul. Piątkowska 94A, 60-649 Poznań 

Doniesienia naukowe potwierdzają skuteczność zastosowania nośników 

mikrobiologicznych w fermentacji metanowej. Wśród  nich opisywane są bio-

polimery, pochodzące z odnawialnych źródeł biomasy (m.in. lignina, chitozan , 

polystyren, pektyny), a także inne materiały, w tym zeolity, szklane pier-

ścienie, czy ceramit. Doskonałą propozycją do zastosowania w charakterze 

nośnika bakterii w FM, jest efektywnie działający układ diatomit/torf (DT), 

charakteryzujący się wymaganymi właściwościami fizykochemicznymi i mikro-

strukturalnymi (w tym znaczną powierzchnią właściwą, porowatością, stabilno-

ścią mechaniczną i temiczną), a ponadto nietoksycznością i biokompatybilnością. 

Ilościowa i jakościowa ocena zróżnicowania genetycznego bakterii, wyko-

nana techniką sekwencjonowania nowej generacji (NGS), wskazała najważ-

niejsze kierunki modyfikacji mikrobiomu bakteryjnego. W toku procesu FM, 

proporcje każdej gromady uległy przesunięciu: najliczniejszą gromadą w  próbce 

kontrolnej (odpady organiczne) były Actinobacteria, podczas gdy gromadą 

dominującą w materiale rozłożonym stały się Firmicutes. Zaobserwowano 

istotne statystycznie różnice w strukturze bakterii oraz ich liczebności na 

poziomie rodzaju, między fermentem bez dodatku oraz z dodatkiem nośnika 

DT. W wariantach tych dominował obok Clostridium sensu stricto, także rodzaj 

Syntrophomonas. Najwyższą zawartość procentową jego sekwencji odnoto-

wano w obiekcie z materiałem nośnikowym. Zwiększona ilość oraz aktywność 

bakterii z rodzaju Syntrophomonas i Synergistetes, najprawdopodobniej była 

kluczową determinantą poprawy wydajności wytwarzania metanu, jako pro-

duktu finalnego. Jednocześnie wyniki analizy zdolności do adhezji i formo-

wania biofilmu w czasie, przeprowadzonej w systemie mikroprzepływowym 

Bioflux, dowiodły, że spadek liczby taksonów, który nastąpił w toku procesu, 

a także dodatek DT, sprzyja adhezji drobnoustrojów oraz rozwojowi stabil-

nego i synergistycznego mikrobiomu.   
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Zagrożenia mikrobiologiczne występujące  

w środowisku ośrodków jazdy konnej 

dr hab. inż. Katarzyna Wolny-Koładka, prof. URK, Katedra Mikrobiologii i Bio-

monitoringu, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie 

W literaturze naukowej pojawiają się doniesienia na temat analizy 

zagrożeń mikrobiologicznych występujących w budynkach inwentarskich. 

W większości koncentrują się one na mikrobiologicznym zanieczyszczeniu 

powietrza obór, chlewni i kurników. Rzadko spotyka się publikacje dotyczące 

zanieczyszczenia ściółki, poza tym w dalszym ciągu badacze skupiają się na 

pomieszczeniach fermowych. Niestety, zupełnie pomijany jest aspekt oceny 

potencjalnego zagrożenia ze strony drobnoustrojów zasiedlających szeroko 

rozumiane środowisko ośrodków jazdy konnej. Powietrze znajdujące się 

w stajniach, koński obornik, a także same zwierzęta, mogą być źródłem 

chorobotwórczych i lekoopornych mikroorganizmów. Dlatego w niniejszym 

referacie przedstawiono wyniki kilkuletnich, kompleksowych badań obej-

mujących analizę zagrożeń mikrobiologicznych, których źródłem mogą być 

ośrodki jazdy konnej ze szczególnym uwzględnieniem rozprzestrzeniania się 

lekoopornych bakterii. Równie ważnym aspektem prezentowanych badań jest 

to, iż materiał biologiczny (bioaerozol, koński obornik, wymazy od zwierząt), 

wykorzystany w analizach był pobierany w trzech ośrodkach jazdy, z których 

dwa prowadzą boksowy system utrzymania koni, a jeden wolnowybiegowy. 

Takie działanie miało na celu porównanie potencjalnych zagrożeń mikro-

biologicznych pomiędzy ośrodkami jazdy różniącymi się systemem utrzy-

mania koni i miało stać się punktem wyjścia dla zaplanowanych analiz,  

a w konsekwencji dostarczyć nowych i unikalnych wyników w zakresie 

mikrobiologii środowiskowej. Dodatkowo, poszerzenie badań o analizę bak-

teriobójczych właściwości nanocząstek srebra, względem wybranych izolatów , 

pozwoliło na ocenę potencjału aplikacyjnego nanostruktur, jako składnika 

preparatów mogących służyć odkażaniu i dezynfekcji pomieszczeń użytko-

wanych przez konie.   



 

 

 

 

 

 

 

 

Wystąpienia Uczestników 

 

  



 

 

  



VI Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 

24 czerwca 2022 r., Wystąpienia Uczestników  

 

19 

Badania nad potencjałem przeciwbakteryjnym 

i toksycznością metabolitów wtórnych męczennicy 

cielistej (Passiflora incarnata), jaśminu lekarskiego 

(Jasminum officinale) oraz bzu czarnego (Sambucus nigra) 

Magdalena Marchewa, magdamarchewa@gmail.com, studentka Międzyuczelnianego 

Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, Uniwersytet Gdański, biotech.ug.edu.pl  

Marta Krychowiak-Maśnicka, marta.krychowiak@ug.edu.pl, Zakład Badania Związ-

ków Biologicznie Czynnych, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, 

Uniwersytet Gdański, biotech.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa_biotech/zespoly_ 

badawcze/zaklad_badania_zwiazkow_biologicznie_czynnych 

Antybiotykooporność jest globalnym problemem powodującym kryzys 

zdrowia publicznego. P. aeruginiosa oraz S. aureus to patogeny powodujące 

trudne w leczeniu infekcje, często stanowiące zagrożenie dla życia. Powoduje 

to potrzebę opracowania nowych, efektywnych i bezpiecznych terapii.  

Celem projektu było zbadanie aktywności biologicznej ekstraktów 

z wybranych gatunków roślin. W projekcie zbadano działanie bakteriobójcze 

i toksyczność wobec nicienia C. elegans. 

Ekstrakty z P. incarnata, J. officinale i S. nigra przygotowano w trzech wybra-

nych rozpuszczalnikach i badano pod kątem właściwości bakteriobójczych 

wobec P. aeruginiosa i S. aureus oraz toksyczności wobec nicieni. Metodą mikro-

rozcieńczeń ustalono MBC i MIC. Toksyczność ustalono na podstawie prze-

żywalności nicieni inkubowanych z dodatkiem ekstraktów. Porównując właści-

wości ekstraktów uzyskanych z użyciem różnych rozpuszczalników, wybrano 

jeden rozpuszczalnik dla każdej z roślin pozwalający otrzymać ekstrakt o naj -

lepszych właściwościach.  

Następnie przygotowano ekstrakty z użyciem wybranego rozpuszczalnika 

w aparacie Soxhleta. Ekstrakty przebadano względem  ich właściwości bakte-

riobójczych oraz toksyczności.  

Ekstrakty z wybranych roślin wykazują zróżnicowane właściwości bakte -

riobójcze. Ekstrakty uzyskane w metanolu wykazują najsilniejsze właściwości 

bakteriobójcze przy jednocześnie niższej toksyczności wobec nicieni w porów-

naniu do ekstraktów przygotowanych z użyciem innych rozpuszczalników.  
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Badania realizowane w ramach Minigrantów naukowych dla studentów 

finansowanych z projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

(ProUG)” współfinasowanego przez przez Unię Europejską w ramach Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego” (POWR.03.05.00-00-Z308/17). 

Antibacterial properties and toxicity of secondary 

metabolites from passionflower (Passiflora incarnata), 

jasmine (Jasminum officinale) and elderberry (Sambucus nigra) 

Antimicrobial resistance (AMR) is an increasing problem causing global 

public health crisis. Pseudomonas aereuginiosa  and Staphylococcus aureus are 

human pathogens that cause, among others, hospital infections. These 

infections are often difficult to treat and can therefore be life-threatening. 

There is an urgent need to develop new, not only effective, but also safe 

antimicrobial therapies. 

The aim was to determine biological activity of secondary metabolites (SMs) 

from selected plant species. In this project we focused on bactericidal 

properties of SMs and their toxicity towards multicellular model organism, 

i.e. Caenorhabditis elegans nematode. 

During an initial phase P. incarnata, J. officinale and S. nigra extracts were 

obtained in three selected solvents (water, methanol, tetrahydrofurane). 

Bactericidal properties of extracted SMs (MBC and MIC) were determined 

against P. aeruginosa and S. aureus according to broth microdilutions 

method. Survival rate of C. elegans cultures in the presence of extracts was 

assessed to verify their toxicity. According to the results, the most active and 

the least toxic extracts were selected for further analyses. Next, three most 

effective extracts were prepared using Soxhlet apparatus to increase 

efficiency of extraction. Finally, bactericidal properties and toxicity of afore-

mentioned extracts were evaluated. 

Extracts obtained from selected plants were varying in bactericidal pro -

perties, i.e. MIC and MBC values ranged from 16 to 512 mg DW  
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(dry weight)/ml. Among all tested extracts methanol extracts were the most 

active with the lowest toxicity towards nematodes.  

Research was carried out as part of scientific Minigrants for students 

financed by the project "PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

(ProUG) "co-financed by the European Union under the European Social 

Fund" (POWR.03.05.00-00-Z308/17). 
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Badanie ekspresji wybranych genów bakteryjnych 

w glebie poddanej fitoremediacji wspomaganej  

szczepem Pseudomonas qingdaonensis ZCR6 

Marta Prach, marta.a.prach@gmail.com, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony 

Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 

ul. Jagiellońska 28 40-032 Katowice 

Magdalena Pacwa-Płociniczak, magdalena.pacwa-plociniczak@us.edu.pl, Instytut 

Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uni-

wersytet Śląski w Katowicach, ul. Jagiellońska 28 40-032 Katowice 

W ostatnich latach w wyniku intensywnego rozwoju wielu gałęzi prze-

mysłu środowisko naturalne w wielu regionach na świecie uległo zanieczysz-

czeniu węglowodorami lub metalami ciężkimi lub obiema grupami zanie-

czyszczeń. Jedną z metod oczyszczania takich środowisk jest fitoremediacja 

wspomagana bakteriami zdolnymi do rozkładu węglowodorów i promowania 

wzrostu roślin i/lub dodatkiem naturalnych nawozów, np. mączki kostno-

mięsnej. Celem badań było monitorowanie przeżywalności szczepu 

P. qingdaonensis ZCR6 w glebie ko-zanieczyszczonej węglowodorami i meta-

lami ciężkimi poddanej procesowi wspomaganej fitoremediacji, a także badanie 

poziomu ekspresji wybranych genów bakteryjnych W doświadczeniu wyko-

rzystano szczep ZCR6 wyznakowany białkiem zielonej fluorescencji, dzięki 

czemu możliwe było badanie jego przeżywalności w glebie z zastosowaniem 

cytometrii przepływowej. Analiza ekspresji wybranych genów została prze -

prowadzona z zastosowaniem metody PCR w czasie rzeczywistym z odwrotną 

transkrypcją. Zaobserwowano, iż badany szczep był obecny w zanieczysz-

czonej glebie przez cały czas trwania eksperymentu oraz, że dodatek do gleby 

mączki kostno-mięsnej zwiększył liczbę transkryptów genu 16S rRNA 

w glebie w trakcie trwania eksperymentu. Ekspresja genu CYP153 zaangażo -

wanego w proces rozkładu węglowodorów utrzymywała się na takim samym 

poziomie przez cały czas trwania eksperymentu w glebie nietraktowanej 

mączką, natomiast w glebie z jej dodatkiem obserwowano obniżenie poziomu 

ekspresji tego genu. 
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Analysis of the expression level of selected bacterial 

genes in the soil subjected to phytoremediation 

supported with Pseudomonas qingdaonensis ZCR6 strain 

In last few decades due to intensive industrialization natural environment in 

many regions of the world had been contaminated with hydrocarbons, heavy 

metals or co-contaminated with both of these substances. One of the green 

technology used for cleaning up environment is phytoremediation supported 

with hydrocarbon degrading and plant-growth promoting bacteria and/or 

stimulated with biofertilizer, for example meat and bone-meal. The aim of 

this study was to monitor the survival of the P. qingdaonensis ZCR6 strain in 

soil co-contaminated with hydrocarbons and heavy metals subjected to 

enhanced phytoremediation experiment and to analyse the expression level 

of selected bacterial genes. In the experiment ZCR6 strain tagged with green 

fluorescent protein which enabled analysis of survival rate in soil with flow 

cytometry was used. Analysis of the expression level of selected bacterial 

genes was performed using real-time PCR with reverse transcription. We 

observed that ZCR6 strain was present in the soil throughout the experiment 

and addition of meat and bone-meal increased copies of 16S rRNA gene in 

soil during the experimental period. The expression of CYP153 gene involved 

in the hydrocarbon degradation was at the same level in both soils 

supplemented and non-supplemented with meat and bone meal during entire 

experiment, however in samples treated with meat and bone-meal expres-

sion level of this gene was significantly decreased.  
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Biodegradacja paracetamolu  

przez szczep Pseudomonas moorei KB4 

Anna Dzionek, anna.dzionek@us.edu.pl, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział 

Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, 

https://us.edu.pl/instytut/ibbios/ 

Danuta Wojcieszyńska, danuta.wojcieszynska@us.edu.pl, Uniwersytet Śląski w Kato-

wicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony 

Środowiska, https://us.edu.pl/instytut/ibbios/ 

Urszula Guzik, urszula.guzik@us.edu.pl, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział 

Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, 

https://us.edu.pl/instytut/ibbios/ 

Paracetamol ze względu na swoje działanie przeciwbólowe stanowi 

w dzisiejszych czasach obowiązkowy element domowych apteczek. Jednakże 

lek ten nie jest w pełni metabolizowany ani przez człowieka, ani przez osad 

czynny oczyszczalni ścieków. W efekcie paracetamol lub jego toksyczny 

metabolit aminofenol przedostają się do środowiska naturalnego i znacząco 

wpływają na organizmy żywe, zwłaszcza w trakcie chronicznej ekspozycji. 

Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie bakterii zdolnych do 

pełnej biodegradacji tego leku w bioaugmentacji systemów bioremediacyjnych. 

Aby jednak tego dokonać niezbędne jest poznanie dynamiki rozkładu parace -

tamolu w warunkach bioreaktorowych. 

Celem badań była analiza rozkładu wielu dawek paracetamolu przez 

szczep Pseudomonas moorei KB4 w warunkach bioreaktorowych. Za pomocą 

chromatografii cieczowej monitorowano rozkład leku, natomiast aktywność 

metaboliczną mierzono metodą z dioctanem fluoresceiny. Zaobserwowano, 

że szczep KB4 po 20 dawkach paracetamolu wciąż wykazywał aktywność 

degradacyjną. Dynamiki rozkładu pierwszej i 20 dawki leku różniły się 

znacząco. Zaobserwowano także wyższą aktywność metaboliczną w obecności 

pierwszych dawek leku. Otrzymane rezulaty wskazują na wysoki potencjał 

szczepu KB4 w długotrwałej biodegradacji paracetamolu.  

Badania zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach 

konkursu OPUS (2018/29/B/NZ9/00424). 
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Biodegradation of paracetamol  

by strain Pseudomonas moorei KB4 

Due to its analgesic effect, paracetamol is nowadays an obligatory element of 

home first aid kits. However, this drug is not fully metabolized by humans or 

by activated sludge in wastewater treatment plants. As a result, paracetamol 

or its toxic metabolite, aminophenol, are released into the environment and 

have a significant effect on living organisms, especially during chronic 

exposure. The solution to this problem may be the use of bacteria capable of 

full biodegradation of this drug for the bioaugmentation of bioremediation 

systems. However, to do this, it is necessary to know the dynamics of 

paracetamol degradation in bioreactor conditions. 

The aim of the study was to analyze the degradation dynamics of many doses 

of paracetamol by the Pseudomonas moorei KB4 strain under bioreactor 

conditions. Drug degradation was monitored by liquid chromatography, 

while metabolic activity was measured by the fluorescein diacetate method. 

It was observed that strain KB4 still showed degradative activity after   

20 doses of paracetamol. The dynamics of the degradation of the first and  

20 drug doses were significantly different. A higher metabolic activity was 

also observed in the presence of the first doses of the drug. The obtained 

results indicate the high potential of the KB4 strain in long-term 

biodegradation of paracetamol. 

This research was funded by the National Science Centre, Poland (grant 

number 2018/29/B/NZ9/00424). 
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Horyzontalny transfer genów oporności na substancje 

przeciwbakteryjne wśród bakterii należących 

do mikrobioty jelitowej człowieka 

Monika Kurpas, monika.kurpas@gumed.edu.pl, Zakład Immunobiologii i Mikro-

biologii Środowiska, Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej 

i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny 

Agnieszka Kijewska, Zakład Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska, Wydział 

Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet 

Medyczny 

Katarzyna Zorena, Zakład Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska, Wydział Nauk 

o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny 

Zakażenia wywoływane przez mikroorganizmy niewrażliwe na antybiotyki 

stają się co raz większym problemem dla zdrowia publicznego. Nabieranie 

oporności przez bakterie mogące powodować zakażenia u ludzi, w tym E. coli, 

K. pneumoniae, E. faecalis, S. aureus, jest wywołane mutacjami i horyzon-

talnym transferem genów (HGT), odbywającym się na drodze transformacji, 

koniugacji i transdukcji. Do takiej wymiany genów oporności na substancje 

przeciw bakteryjne (ARG) dość często dochodzi wśród bakterii wchodzących 

w skład mikrobioty jelitowej.  

Dotychczasowe badania wykazują że mikrobiom jelitowy człowieka to nie-

zwykle złożone zbiorowisko nie tylko bakterii, ale również wirusów i grzy-

bów. W ciągu życia, skład gatunkowy mikrobiomu ulega nieustannym zmianom , 

na co ma wpływ dieta, przyjmowane leki, choroby czy wiek pacjenta. Zmiany 

w składzie mikrobiomu jelitowego są już dość dobrze opisane w literaturze, 

jednak nadal brakuje szczegółowych danych dotyczących zależności pomiędzy 

występowaniem ARG w próbkach kału a stanem zdrowia czy dietą. Badania 

wskazują na to że największy wpływ na obecność ARG w układzie pokarmo -

wym człowieka ma narażenie organizmu na antybiotyki, przyjmowane 

zarówno w celach medycznych, jak i spożywane w żywności pochodzenia 

zwierzęcego. Prezentowana praca jest podsumowaniem aktualnego stanu 

wiedzy na temat rozprzestrzeniania się ARG wśród mikroorganizmów 

wchodzących w skład mikrobiomu jelitowego. 
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Horizontal transfer of antibacterial resistance genes 

among bacteria belonging to the human gut microbiota 

Infections caused by antibiotic resistance microorganisms are becoming an 

excellent problem for public health. The development of resistance by patho-

genic bacteria, including E. coli, K. pneumoniae, E. faecalis, and S. aureus, is 

caused by mutations and horizontal gene transfer (HGT) through transfor-

mation, conjugation and transduction. This exchange of antibiotic resistance 

genes (ARGs) is quite common among bacteria in the gut microbiota.  

Many studies show that the human gut microbiome is an extremely complex 

community of bacteria, viruses, and fungi. Throughout life, the species 

composition of the microbiome is constantly changing, which is influenced 

by the diet, medications taken, diseases and the patient's age. Changes in the 

intestinal microbiome composition are already quite well described in the 

literature, but there is still no detailed data on the relationship between ARG 

occurrence and health status or diet. Research shows that the most 

significant influence on the presence of ARG in the human digestive system 

is the exposure of the organism to antibiotics, both taken for medical 

purposes and consumed in food of animal origin. The presented work 

summarises the current literature on the spread of ARG among micro -

organisms that make up the intestinal microbiome. 
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Identyfikacja drożdży wyizolowanych z pierzgi pszczelej 

Marta Dagmara Kowalska, marta.kowalska@ibprs.pl, Zakład Bezpieczeństwa 

i Analizy Chemicznej Żywności, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

im. prof. Wacława Dąbrowskiego – PIB, www.ibprs.pl 

Marek Kieliszek, marek_kieliszek@sggw.edu.pl, Katedra Biotechnologii i Mikro-

biologii Żywności, Instytut Nauk o Żywności, Wydział Technologii Żywności, Szkoła 

Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, www.sggw.edu.pl 

Pierzga pszczela powstaje w wyniku zakonserwowania pyłku kwiatowego, 

nektaru, miodu i śliny pszczół. Dzięki składowi chemicznemu bogatemu 

w węglowodany (fruktoza), kwasy tłuszczowe (α-linolowy) i minerały (potas) 

może stanowić potencjalny surowiec dla przemysłu spożywczego. Duża różno-

rodność mikrobiologiczna produktu spowodowała podjęcie kroków badawczych. 

Celem pracy była izolacja i charakterystyka biochemiczna wyizolowanych 

szczepów drożdży. Podczas badań wykonano posiewy z różnych partii 

pierzgi, a otrzymane czyste kolonie drożdży wykorzystano w dalszych anali -

zach. Z zastosowaniem metod molekularnych (PCR, sekwencjonowanie) 

zidentyfikowano szczepy do gatunków Zygosaccharomyces rouxii, Stermerella 

bombi oraz rodzaju Trichosporon. Ocena makroskopowa i mikroskopowa 

wykazały, że Z. rouxii charakteryzuje się wzrostem na podłożu YPG w postaci 

błyszczących, drobnych, lekko wypukłych kolonii o elipsoidalnych komór -

kach. Szybkość właściwa wzrostu w hodowli z 2% fruktozą była największa 

dla rodzaju Trichosporon (0,4331 h-1), natomiast S. bombi najwyższe tempo 

wzrostu (0,356 h-1) i 10 godz. okres trwania fazy adaptacyjnej wykazywał 

w obecności 2% glukozy. Spośród badanych drobnoustrojów Z. rouxii wykazuje 

największą wrażliwość temperaturową (wzrasta w 28℃), a najintensywniejszy 

plon biomasy osiąga w pH równym 4.0. Dalsze badania mogą być ukierun -

kowane na charakterystykę biochemiczną drożdży w celu określenia ich 

profilu enzymatycznego oraz zdolności asymilacji związków azotowych. 
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Identification of yeasts isolated from bee bread 

Bee bread is made by preserving pollen, nectar, honey and bee saliva. With 

a chemical composition rich in carbohydrates (fructose), fatty acids  

(α-linoleic) and minerals (potassium), it can be a potential raw material for 

the food industry. The high microbial diversity of the product prompted 

research steps. 

The aim of this study was the isolation and biochemical characterisation of 

yeast strains isolated. During the study, cultures were taken from different 

batches of bee bread and the obtained pure yeast colonies were used in 

further analyses. Using molecular methods (PCR, sequencing) strains were 

identified to the species Zygosaccharomyces rouxii, Stermerella bombi  and the 

genus Trichosporon. Macroscopic and microscopic evaluation showed that  

Z. rouxii is characterised by growth on YPG medium as shiny, fine, slightly 

convex colonies with ellipsoidal cells. The specific growth rate in the culture 

with 2% fructose was the highest for the genus Trichosporon (0,4331 h-1), 

while S. bombi showed the highest growth rate (0,356 h-1) and 10 h duration 

of the adaptation phase in the presence of 2% glucose. Among the 

microorganisms tested, Z. rouxii showed the highest temperature sensitivity 

(increasing at 28℃) and achieved the most intense biomass yield at pH equal 

to 4.0. Further studies can be directed towards biochemical characterisation 

of the yeast to determine its enzymatic profile and ability to assimilate 

nitrogenous compounds. 
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Innowacyjna biologiczna metoda samonaprawy 

kompozytów cementowych wykorzystująca bakterie 

Bacillus Pasteurii 

Waldemar Łasica, waldemar.lasica@wat.edu.pl, Laboratorium Badawcze WIG, Wydział 

Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl 

Marcin Małek, marcin.malek@wat.edu.pl, Laboratorium Badawcze WIG, Wydział 

Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl 

Wysokowytrzymałe oraz wysokowartościowe kompozyty cementowe sta-

nowią podstawowy materiał szeroko rozpowszechniony w budownictwie ogól-

nym, specjalnym jak również mostowym. Elementy konstrukcyjne zaprojek-

towane z kompozytów na spoiwach hydraulicznych, podlegają ciągłej 

ekspozycji na agresywne czynniki środowiskowe wpływające destrukcyjne na 

warstwę powierzchniową i strukturę wewnętrzną materiału. Etap eksploatacji 

konstrukcji oraz oddziaływanie obciążeń zewnętrznych generuje ugięcia 

elementów konstrukcyjnych, których efektem jest powstanie rys pionowych  

i ukośnych. Temat przedstawiony w wystąpieniu dotyczy możliwości zasto-

sowania innowacyjnej metody naprawy oraz konserwacji kompozytów ce-

mentowych zachodzących w obecności mikroorganizmów. Opisano zjawisko 

samonaprawy mikrorys powstałych w strefie przejściowej matrycy cemen-

towej i powierzchni kruszywa. Dokonano charakterystyki przebiegu zjawiska 

samonaprawy w obecności bakterii Bacillus Pasteurii, posiadających zdolność 

do wytrącania węglanu wapnia. Przestawiono podstawowe założenia biolo-

gicznej metody samonaprawy kompozytów cementowych.  
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Innovative biological method of self-repair of cement 

composites using Bacillus Pasteurii bacteria 

High-strength and high-value cement composites are a basic material widely 

used in general, special and bridge construction. Structural elements 

designed from composites on hydraulic binders are subject to continuous 

exposure to aggressive environmental factors affecting the surface layer and 

the internal structure of the material. The stage of operation of the structure 

and the impact of external loads generates deflections of structural 

elements, which result in the formation of vertical and oblique scratches. 

The topic presented in the speech concerns the possibility of using an 

innovative method of repair and maintenance of cement composites 

occurring in the presence of microorganisms. The phenomenon of self -repair 

of micro-scratches formed in the transition zone of the cement matrix and 

the aggregate surface is described. A characterization of the course of the 

phenomenon of self-repair in the presence of Bacillus Pasteurii bacteria, 

having the ability to precipitate calcium carbonate, was made. The basic 

assumptions of the biological method of self-repair of cement composites 

were presented.  
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Izolacja mikroorganizmów acydofilnych  

na potrzeby badań toksyczności cieczy eutektycznych (DES) 

Katarzyna Szymańska, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Bio-

technologii Molekularnej i Mikrobiologii, G. Narutowicza St. 11/12, 80-233 Gdańsk, 

Polska 

Hubert Cieśliński, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Biotechnologii 

Molekularnej i Mikrobiologii, G. Narutowicza St. 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska 

Mateusza Marchel, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Inżynierii 

Procesowej i Technologii Chemicznej, G. Narutowicza St. 11/12, 80-233 Gdańsk, 

Polska 

Grzegorz Boczkaj, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 

Katedra Inżynierii Sanitarnej, G. Narutowicza St. 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska 

Celem pracy była izolacja mikroorganizmów acydofilnych ze środowiska 

na potrzeby badań toksyczności wybranych cieczy eutektycznych.  

Przeprowadzono izolację oraz selekcję mikroorganizmów acidofilnych 

pobranych ze środowiska naturalnego. Izolacja mikroorganizmów acydofilnych 

była prowadzona na podłożach o pH = 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Z 30 acidofilnych 

izolatów ostatecznie wybrano jeden, oznaczony jako 27, do testów toksycz-

ności wybranych cieczy eutektycznych. 

Wyizolowano czystą kulturę drożdży (izolat 27) zdolnych do wzrostu 

w podłożach o pH w zakresie 3-7. Przeprowadzone badania MIC w obecności 

wybranych kwaśnych DES (pH 1-2) wykazały wzrost tego organizmu 

w zakresie niższych wartości pH niż nieacidofilny szczep E. coli ATCC 25922. 

Nie zaobserwowano wzrostu dla stężeń DES w próbach, w których pH było 

poniżej 3. Przez analogię to samo było obserwowane dla szczepu E. coli kiedy 

pH pożywki było poniżej najniższej wartości granicznej przy której obser wo-

wano wzrost tego szczepu. Wynik ten wskazuje, że brak wzrostu obu bada-

nych mikroorganizmów w tym przypadku nie wynika z toksyczności DES, lecz 

ich niskiego pH.  

Autorzy serdecznie dziękują za finansowe wsparcie z Narodowego Centrum 

Nauki Warszawa, Polska – decision no. UMO-2018/30/E/ST8/00642. 

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Hubert Cieśliński  
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Isolation of acidophilic microorganisms for the purpose 

of acidic eutectic liquids toxicity tests (DES) 

The purpose of the study was to isolate acidophilic microorganisms from the 

environment for testing the toxicity of selected eutectic liquids (abbr. DES).  

The isolation and selection were carried out of acidophilic microorganisms 

taken from the natural environment. The isolation of acidophilic micro -

organisms was carried out on media with pH = 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 and 7.0. 

Finally, one of 30 acidophilic isolates, designated 27, was selected for 

toxicity testing of the selected acidic eutectic liquids.  

It was possible to isolate a pure yeast culture (isolate 27) capable of growing 

in culture media with a pH of 3.0-7.0. The conducted MIC tests in the pre-

sence of selected acidic DES (pH 1-2) showed the growth of this microorga-

nism in the range of lower pH values than the non-acidophilic strain of 

E. coli ATCC 25992. However, the lack of growth of isolate 27 was observed 

for samples where the addition of DES decreased the pH of the culture 

medium below 3.0. By analogy, the same was observed for the E. coli strain 

when the pH of the medium was below the lowest cutoff at which this strain 

was observed to grow. These results indicate that the lack of growth of both 

tested microorganisms is not due to the toxicity of DES, but to their low pH.  

The authors gratefully acknowledge the financial support from the National 

Science Centre, Warsaw, Poland – decision no. UMO-2018/30/E/ST8/00642. 
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Lekooporność i wirulencja koagulazododanich bakterii 

z rodzaju Staphylococcus izolowanych  

od zwierząt mięsożernych 

Agata Hahaj-Siembida, agata.hahaj-siembida@up.lublin.pl, Zakład Mikrobiologii 

Weterynaryjnej, Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, Wydział Medycyny 

Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 12, 20-033 Lublin  

Aneta Nowakiewicz, aneta.nowakiewicz@up.lublin.pl, Zakład Mikrobiologii Wete-

rynaryjnej, Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, Wydział Medycyny We-

terynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 12, 20-033 Lublin,  

Aleksandra Trościańczyk, aleksandra.troscianczyk@up.lublin.pl, Zakład Mikro-

biologii Weterynaryjnej, Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, Wydział 

Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 12, 

20-033 Lublin 

Bakterie z rodzaju Staphylococcus są odpowiedzialne za liczne infekcje 

u zwierząt. Na drodze ewolucyjnych mechanizmów przystosowawczych zdołały 

wykształcić szeroki panel czynników wirulencji, a także mechanizmów leko -

oporności. 

Celem badań była ocena występowania koagulazododatnich gronkowców 

u zróżnicowanych pod względem gatunku, zakresu terapii, statusu zdrowot-

nego zwierząt, w aspekcie analizy porównawczej i oceny poziomu lekoopor -

ności tych drobnoustrojów oraz czynników wirulencji odpowiedzialnych za 

występowanie infekcji na tle Staphylococcus. 

Materiał badawczy pochodził od zwierząt mięsożernych. Próbki zostały 

pobrane w formie wymazów od zwierząt towarzyszących z 4 różnych miejsc 

(skóra, uszy, odbyt, jama ustna), a także z odbytu zwierząt wolno żyjących. 

Całkowita liczba zwierząt wynosiła 258 osobników (n  = 672), w tym  

128 zwierząt towarzyszących oraz 120 wolno żyjących. Łącznie wyizolowano 

71 szczepów (21 S. aureus i 50 S. pseudintermedius).  

Do identyfikacji bakterii wykorzystano standardowe podłoża wybiórczo -

różnicujące dedykowane Staphylococcus spp. (m.in. Chapmana oraz Baird 

Parker), następnie gatunekszczepów potwierdzono metodą multiplex-PCR. 
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Do określania lekowrażliwości szczepów wykorzystano metodę dyfuzyjno- 

krążkową, a do wykazania czynników wirulencji metodę multiplex PCR.  

Wyizolowane szczepy były oporne na dwanaście z trzynastu stosowanych 

antybiotyków. Szczepy wykazywały największą oporność na penicylinę, co 

stanowiło 62%, ponadto 55% stanowiły szczepy oporne na tetracyklinę, 48% 

na klindamycynę, a odpowiednio po 45% i 42% oksacylinę i erytromycynę, 

jednakże przy nitrofurantoinie szczepy wykazywały100 % wrażliwość.  

Klony bakterii z rodzaju Staphylococcus mogą rozprzestrzeniać się 

pomiędzy różnymi gatunkami zwierząt mięsożernych.  Problem związany 

z lekoopornością dotyczy nie tylko zwierząt towarzyszących, ale również 

zwierząt wolno żyjących.  

Drug resistance and wirulance of coagulase-positive 

bacteria of the genus Staphylococcus isolated  

from meativer animals 

Bacteria of the genus Staphylococcus are responsible for numerous infections 

in animals. Through evolutionary adaptation mechanisms, they have mana-

ged to develop a wide panel of virulence factors as well as drug resistance 

mechanisms. 

The aim of this study was to evaluate the occurrence of coagulase-positive 

staphylococci in animals differing by species, range of therapy, and health 

status, in terms of comparative analysis and assessment of the level of drug 

resistance of these microorganisms and virulence factors responsible for the 

occurrence of Staphylococcus infections. 

The study material was from carnivorous animals. Samples were collected as 

swabs from companion animals from 4 different sites (skin, ears, anus, 

mouth) and also from the anus of free-living animals. The total number of 

animals was 258 individuals (n = 672), including 128 companion animals and 

120 free-living animals. A total of 71 strains (21 S. aureus and 50 

S. pseudintermedius) were isolated.  
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Standard selective-differentiation media dedicated to Staphylococcus spp. 

(e.g. Chapman and Baird Parker) were used for bacteria identification, then 

isolated strains were confirmed by multiplex-PCR. The disk-diffusion 

method was used to determine the drug susceptibility of the strains, and the 

multiplex PCR method was used to determine the virulence factors.  

The isolated strains were resistant to twelve of the thirteen antibiotics used. 

The strains showed the highest resistance to penicillin, which accounted for 

62%, furthermore 55% were strains resistant to teracycline, 48% to 

clindamycin, and 45% and 42% to oxacillin and erythromycin, respectively, 

however with nitrofurantoin the strains showed 100% sensitivity. 

Staphylococcus clones can spread between different species of carnivores. 

The problem of drug resistance affects not only companion animals but also 

free-living animals.  
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Mikrobiologiczne zanieczyszczenia  

w produkcji piwa niepasteryzowanego 

Sylwia Andrzejczak-Grządko, s.andrzejczak-grzadko@wnb.uz.zgora.pl, Katedra 

Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Zielonogórski 

Olga Konkol, o.konkol@wnb.uz.zgora.pl, Katedra Biotechnologii, Instytut Nauk Bio-

logicznych, Uniwersytet Zielonogórski 

Piwo to produkt przemian metabolicznych drożdży, w chmielonej 

brzeczce słodowej lub w chmielonej brzeczce otrzymanej ze słodu i surowców 

niesłodowanych. Od wieków jest cenione za trwałość i stabilność biologiczną, 

wynikające z faktu, że piwo jest niekorzystnym środowiskiem dla rozwoju 

wielu mikroorganizmów. Powodem tego jest przede wszystkim obecność 

alkoholu etylowego i wysokiego stężenia dwutlenku węgla będących pro-

duktem fermentacji drożdży, ale także izo-α-kwasów pochodzących z chmielu, 

niskiego pH oraz niskiego poziomu tlenu. Pomimo wyjątkowo niekorzystnych 

warunków, części mikroorganizmów udaje się w piwie przetrwać. Mikro-

organizmy po dostaniu się do piwa mogą przetrwać kilka dni, namnażać się 

do pewnego, krytycznego momentu lub namnażać się, aż widoczne będzie 

zmętnienie, co jest typowym obrazem dla bakterii i grzybów będących zanie-

czyszczeniem piwnym. Większość drobnoustrojów namnaża się w przeciągu 

10 dni, jednak czas ten jest zależny od temperatury otoczenia. Rozwój 

niepożądanych mikroorganizmów w piwie może skutkować pojawieniem się 

licznych wad produktu, takich jak zmiany w wyglądzie, np. zmiana barwy 

piwa, lepkość, zmętnienie, wady smakowe i zapachowe, zaburzenia w pro-

cesie fermentacji, utrata stabilności koloidalnej czy nadmierne odfermento-

wanie. Ryzyko infekcji wzrasta w przypadku piw rzemieślniczych, a przy -

czyną kontaminacji są błędy wynikające z defektów technicznych lub 

procesowych w browarze, a także ogólnej higieny personelu i zakładu.  
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Microbiological contaminants  

in the production of unpasteurized beer 

Beer is the product of yeast metabolism, in hopped malt wort or in hopped 

wort obtained from malt and unmalted raw materials. It  has been valued for 

centuries for its shelf life and biological stability, resulting from the fact that 

beer is an unfavorable environment for the growth of many microorganisms. 

This is primarily due to the presence of ethanol and high concentrations of 

carbon dioxide which are products of yeast fermentation, but also iso-α-acids 

derived from hops, low pH and low oxygen levels. Despite extremely un-

favorable conditions, some microorganisms manage to survive in beer. Once 

in beer, microorganisms can survive for several days, multiply to a certain 

critical point, or multiply until turbidity is visible, which is the typical 

picture for beer contaminating bacteria and fungi. Most microorganisms 

multiply within 10 days, but this time is dependent on ambient temperature. 

The development of undesirable microorganisms in beer may result in 

numerous product defects, such as appearance changes, e.g. beer color 

change, viscosity, turbidity, taste and aroma defects, fermentation disorders, 

loss of colloidal stability or excessive attenuation. The risk of infection 

increases for craft beers, and contamination is caused by errors due to 

technical or process defects in the brewery, as well as general staff and 

brewery hygiene. 
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Możliwości wykorzystania naturalnych wyrobów 

probiotycznych jako źródeł substancji o właściwościach 

przeciwdrobnoustrojowych w produkcji zwierzęcej –  

rola probiotechnologii w mikrobiologii weterynaryjnej 

i bezpieczeństwie żywności 

Piotr Nowotnik, piotr.nowotnik@upwr.edu.pl, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc-

ławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Zakład Chorób Zakaźnych Zwierząt i Admi-

nistracji Weterynaryjnej, www.upwr.edu.pl 

Kamila Kaźmierczak, kamila.kazmierczak@probiotics.pl, Dział Badań i Rozwoju 

ProBiotics Polska, www.probiotics.pl 

Jacek Lasmanowicz, jacek.lasmanowicz@probiotics.pl, Dział Badań i Rozwoju 

ProBiotics Polska, www.probiotics.pl 

Jacek Sekuła, jacek.sekula@probiotics.pl, Dział Badań i Rozwoju ProBiotics Polska, 

www.probiotics.pl 

Michał Świątek, michal.swiatek@itm.turek.pl, Instytut Technologii Mikrobiolo-

gicznych w Turku, www.itm.turek.pl 

Aleksandra Jeske, aleksandra.jeske@itm.turek.pl, Instytut Technologii Mikrobiolo-

gicznych w Turku, www.itm.turek.pl 

Badano wpływ pożytecznych mikroorganizmów na możliwość ograniczenia 

populacji wskaźnikowych drobnoustrojów patogennych destabilizujących 

mikrobiom zwierząt hodowlanych. Pobierano próbki kału, paszy, wymazy 

środowiskowe z elementów miejsca bytowania trzody chlewnej, drobiu, koni 

oraz ze środowiska ptaków drapieżnych i ozdobnych. Oznaczano liczbę pleśni 

i drożdży (w tym Candida spp.) oraz bakterii: tlenowych (OLD), mlekowych, 

redukujących siarczany, Clostridium perfringens, Enterobacteriaceae, 

Escherichia coli, z grupy coli, Pseudomonas spp., Campylobacter spp., Yersinia 

enterocolitica, Shigella spp., Citrobacter sp., Proteus spp., Staphylococcus spp. 

Diagnostyka mikrobiologiczna wykonywana była w próbkach pobranych 

przed jak i po zabiegu zamgławiania z użyciem wyrobów probiotycznych. 

Preparaty te były dodawane także do paszy. W grupach testowych stwier -

dzono wysoki potencjał supresyjny probiotyków względem niepożądanych 

drobnoustrojów (zmniejszenie liczby komórek o 5 cykli logarytmicznych po 
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aplikacji), potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowotności i dobrostanu zwie -

rząt oraz zagrażających dalszemu bezpieczeństwu żywności. Wykazano wysokie 

zdolności bakterii fermentacji mlekowej do kolonizacji i dominacji środo-

wiska (wzrost o 3-5 rzędów logarytmicznych). Potwierdzono oddziaływania 

wyrobów probiotycznych jako substancji przeciwdrobnoustrojowych w pro-

dukcji zwierzęcej. Probiotechnologia może odgrywać kluczową rolę w  mikro-

biologii weterynaryjnej i bezpieczeństwie żywności.  

The possibilities of using of natural probiotic products 

as sources of substances with antimicrobial properties 

in animal production – the role of probiotechnology 

in veterinary microbiology and food safety 

It was analyzed the impact of beneficial microorganisms on a possibility of 

reducing the population of indicator pathogenic microorganisms, destabi-

lizing farm animals microbiome. Samples of feces, feed, scraping environ-

mental swabs were collected from livestock room elements such animals as 

pigs, poultry, horses and from the cages of predator and ornamental birds. 

The microbiological assay included: a total count of molds and yeasts 

(including Candida spp.) and bacteria: aerobic (TC), lactic, sulphate reducing, 

Clostridium perfringens, Enterobacteriaceae, Escherichia coli, coliform, 

Pseudomonas spp., Campylobacter spp., Yersinia enterocolitica, Shigella spp., 

Citrobacter sp., Proteus spp., Staphylococcus spp. It was microbiological 

diagnostic with samples, which were sampled before and after a fogging 

using of probiotics. Supplements were also added to the feed. The test 

groups showed a high suppressive potential of products against undesirable 

microorganisms (reduction of bacteria number with a 5 logarithmic cycles 

decline after using, potentially hazardous to animal health and welfare and 

threatening for further food safety. It was confirmed a high ability of LAB to 

colonize and dominate the environment (an increase with a 3-5 logarithmic 

cycles after of exposition). It was verified a possibility of implementing 

probiotics as antimicrobial substances in animal production. Probio-

technology can have a key role in veterinary microbiology and food safety.  
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Niebezpieczne bakterie w Morzu Bałtyckim – izolacja 

Vibrio vulnificus z kąpielisk w rejonie Zatoki Gdańskiej 

Monika Kurpas, monika.kurpas@gumed.edu.pl, Zakład Immunobiologii i Mikro-

biologii Środowiska, Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej 

i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk 

Małgorzata Michalska, Zakład Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska, Wydział 

Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet 

Medyczny, Gdańsk 

Arkadiusz Zakrzewski, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności, Wydział 

Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, pl. Cieszyński 1, 

10-726, Olsztyn  

Katarzyna Zorena, Zakład Immunobiologii i Mikrobiologii Środowiska, Wydział 

Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet 

Medyczny, Gdańsk 

Zmiany klimatu, w tym globalne ocieplenie, w znacznym stopniu wpły-

wają na otaczające nas środowisko. Jednym z przykładów jest pojawienie się 

w wodach Morza Bałtyckiego, bakterii z gatunku Vibrio vulnificus. Bakterie 

z rodzaju Vibrio powszechnie występują w ciepłych i słonawych zbiornikach 

wodnych, zwłaszcza w rejonach tropikalnych. Pierwsze doniesienia  dotyczące 

zakażeń u ludzi po kontakcie z wodą morską w rejonie polskiego wybrzeża 

pojawiły się w 2021 roku. Celem badania było sprawdzenie czy na terenie 

kąpielisk w rejonie Zatoki Gdańskiej występują V. vulnificus, oraz stworzenie 

kolekcji izolatów pochodzących z Morza Bałtyckiego. W okresie od 16 czerw-

ca do 23 września 2020 roku przebadano 112 próbek wody morskiej, 

pozyskanych w 16 punktach. Miejsca poboru znajdowały się w rejonach 

kąpielisk wodnych. Izolację V. vulnificus wykonano przy pomocy filtracji 

membranowej (objętość próbki – 50 ml) i podłóż selektywnych (CHROMagar 

Vibrio i TCBS). Identyfikację gatunkową wyizolowanych szczepów wykonano 

z użyciem techniki MALDI-TOF. Z badanych próbek udało się pozyskać 

3 izolaty V. vulnificus. Dodatnie próby pochodziły z miejscowości Hel (1 izolat), 

Jastarnia (1 izolat) i Chałupy (1 izolat). Wyniki badań potwierdzają obecność 

V. vulnificus, na terenie kąpielisk Zatoki Gdańskiej. Ze względu na poja-
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wiające się przypadki zakażeń u ludzi, konieczne są dalsze badania dotyczące 

monitorowania obecności V. vulnificus w Morzu Bałtyckim. 

Dangerous bacteria in the Baltic Sea – Isolation of Vibrio 

vulnificus from bathing areas in the Gulf of Gdańsk region 

Climate change, including global warming, has a significant impact on the 

environment around us. An example of this is the appearance of bacteria of 

the species Vibrio vulnificus in the waters of the Baltic Sea. Vibrio bacteria are 

common in warm and brackish reservoirs, especially in tropical regions. The 

first reports of human infections after contact with sea water in the area of 

the Polish coast appeared in 2021. The study aimed to check whether 

V. vulnificus is present in the area of Gulf of Gdańsk and to create a collection 

of isolates from the Baltic Sea. From June 16 to September 23, 2020 the 112 

seawater samples (16 sample points) were tested. The collection points were 

located in the areas of water bathing. V. vulnificus was isolated by membrane 

filtration (sample volume – 50 ml) and selective media (CHROMagar Vibrio 

and TCBS). Species identification of the isolated strains was performed using 

the MALDI-TOF technique. Three isolates of V. vulnificus were obtained from 

the tested samples. Positive samples came from Hel (1 isolate), Jastarnia 

(1 isolate), and Chałupy (1 isolate). The results of the research confirm the 

presence of Vibrio vulnificus in the bathing areas of the Gulf of Gdańsk. Due 

to the emerging cases of human infections, further studies are needed to 

monitor the presence of V. vulnificus in the Baltic Sea. 
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Nowe kompozyty cementowe ECC  

zawierające bakterie Bacillus Megaterium 

Waldemar Łasica, waldemar.lasica@wat.edu.pl, Laboratorium Badawcze WIG, Wydział 

Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl 

Marcin Małek, marcin.malek@wat.edu.pl, Laboratorium Badawcze WIG, Wydział 

Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl 

Kompozyty ECC (Engineered Cementitious Composite) zawierające w skła-

dzie bakterie Bacillus Megaterium stanowią nową grupę materiałów wykazu-

jących zdolność samonaprawy. Odziaływanie obciążeń zewnętrznych generuje  

ugięcia elementów konstrukcyjnych wraz z powstaniem mikrorys struktury 

wewnętrznej materiału kompozytowego ECC. Koncentracja układu mikrorys 

w strefie przejściowej matrycy cementowej i powierzchni kruszywa wpływa 

na spadek wytrzymałości mechanicznej i trwałości kompozytu. Temat przed-

stawiony w wystąpieniu opisuje nową grupę kompozytów ECC zawierających 

bakterie Bacillus Megaterium. Składy kompozytów ECC zmodyfikowano 

w wyniku wprowadzenia do mieszanek dodatku bakterii Bacillus Megaterium. 

Opisano wpływ bakterii Bacillus Megaterium na zjawisko wytrącania węglanu 

wapnia uszczelniającego mikropory powietrzne i mikrorysy struktury mate-

riału. Zawarto wyniki badań w zakresie wytrzymałości mechanicznej oraz 

trwałości stwardniałych próbek modyfikowanego materiału. Przedstawiono 

nową metodykę projektowania składów receptury kompozytów ECC zawiera-

jących bakterie Bacillus Megaterium. 
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New ECC cement composites containing  

Bacillus Megaterium bacteria 

ECC (Engineered Cementitious Composite) composites containing Bacillus 

Megaterium bacteria are a new group of materials with the ability to self-

repair. The interaction of external loads generates deflections of structural 

elements with the formation of micro-scratches of the internal structure of 

the ECC composite material. The concentration of the micro-scratch system 

in the transition zone of the cement matrix and the aggregate surface affects 

the decrease in mechanical strength and durability of the composite. The 

topic presented in the speech describes a new group of ECC composites 

containing Bacillus Megaterium bacteria. The compositions of ECC compo-

sites were modified as a result of the addition of Bacillus Megaterium bacteria 

into the mixtures. The influence of Bacillus Megaterium bacteria on the 

precipitation of calcium carbonate sealing air micropores and micro-

scratches of the material structure was described. The results of tests in the 

field of mechanical strength and durability of hardened samples of modified 

material are included. A new methodology for designing the composition of 

the recipe of ECC composites containing Bacillus Magaterium bacteria was 

presented. 
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Oporność fenotypowa i molekularna na makrolidy, 

streptograminy i linkozamidy u szczepów Staphylococcus 

aureus wyizolowanych od mieszkańców i pracowników 

domu pomocy społecznej 

Katarzyna Ignatiuk, katarzynaignatiuk09@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 
przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Ewelina Dzikoń, ewe11269@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze 
i Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Martyna Kasela, martynakasela@umlub.pl, Katedra i Zakład Mikrobiologii Farma-
ceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Gronkowiec złocisty (Staphylococcus aureus) stanowi istotny czynnik etio-

logiczny zakażeń u ludzi. Pomimo, że antybiotyki makrolidowe stosowane są 

głównie w terapii zakażeń powodowanych przez szczepy metycylinooporne, 

obserwuje się także wzrost oporności na makrolidy w całej populacji  

S. aureus. Celem badań była ocena fenotypowa i molekularna oporności na 

makrolidy, streptograminy i linkozamidy u szczepów S. aureus wyizolowanych 

od mieszkańców i pracowników domu pomocy społecznej (DPS) w  Lublinie.  

Wymazy z nosa i gardła pobrano od 92 osób (55 mieszkańców i 37 pra-

cowników DPS). Oporność fenotypową na makrolidy, streptograminy i  linko-

zamidy oznaczono metodą krążkowo-dyfuzyjną wykorzystując D-test. Oporność 

molekularną przeprowadzono wykrywając geny ermA, ermB, ermC i mrsA/B.  

Nosicielstwo S. aureus stwierdzono u 45,7% (42/92) osób. Oporność feno-

typową typu MLSB stwierdzono u 15,9% szczepów (10/63): w 80% przypad-

ków był to mechanizm indukcyjny, a w 20% konstytutywny. Gen ermA 

wykryto u 40% szczepów opornych (4/10) oraz u jednego szczepu S. aureus 

nie wykazującego oporności fenotypowej. U 20% szczepów opornych (2/10) 

stwierdzono obecność genu ermB, a u 10% (1/10) genu msrA/B. Nie wykazano 

obecności genu ermC.  

Przeprowadzone badania wskazują na istotny odsetek oporności na makro-

lidy wśród szczepów S. aureus izolowanych od nosicieli, a obecność szczepu 

posiadającego tzw. cichy gen oporności może wiązać się z niepowodzeniem 

terapii antybiotykowej w przypadku zakażenia.  
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Phenotypic and molecular resistance to macrolides, 

lincosamides and streptogramins in Staphylococcus aureus 

isolated from the residents and personnel  

in a nursing home 

Staphylococcus aureus remains a significant etiological factor of infections in 

humans. Despite that macrolide antibiotics are used mainly in methicillin-

resistant staphylococcal infections, an increase in macrolide-resistance in 

the whole population of S. aureus is being observed. The aim of the study was 

to evaluate the phenotypic and molecular resistance to macrolides, 

lincosamides and streptogramins in S. aureus isolated from the residents and 

personnel of a nursing home in Lublin. 

Nasal and pharyngeal swabs were collected from 92 participants (55 residents 

and 37 personnel members). Phenotypic resistance to macrolides, lincosa -

mides and streptogramins was evaluated with the disc-diffusion method and 

D-test. Molecular resistance was determined by the detection of ermA, ermB, 

ermC and msrA/B genes. 

Colonization with S. aureus was detected in 45.7% (42/92) of participants. 

The MLSB resistance phenotype was detected in 15,9% (10/63) of S. aureus 

strains: in 80% it was classified as inducible, while in 20% as constitutive 

type of resistance. The ermA gene was present in 40% (4/10) of strains 

resistant to macrolides and one strain phenotypically susceptible. The ermB 

gene was detected in 20% (2/10) of resistant strains, while msrA/B in 10% 

(1/10). The ermC gene was not detected. 

The results indicate a significant share of S. aureus strains resistant to 

macrolides among colonized participants. Moreover, the presence of 

S. aureus strain with so called "silent gene" creates the risk of an 

unsuccessful outcome of antibiotic therapy in the case of infection. 
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Opracowanie i badanie właściwości preparatów 

kosmetycznych zawierających produkty  

fermentacji bakteryjnej 

Anna Maria Łętocha, anna.letocha@doktorant.pk.edu.pl, Wydział Inżynierii i Tech-

nologii Chemicznej, Politechnika Krakowska 

Małgorzata Miastkowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika 

Krakowska, 

Elżbieta Sikora, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska 

Substancje należące do pre- i probiotyków od lat są z powodzeniem stoso-

wane, jako składniki suplementów diety i produktów spożywczych. Podobnie 

jak fermentowane produkty spożywcze ułatwiają trawienie i wchłanianie 

substancji odżywczych oraz poprawiają florę bakteryjną jelit, tak zastoso-

wane miejscowo w pielęgnacji skóry, jako składniki kosmetyków, łatwo się 

wchłaniają i stanowią bogate źródło skoncentrowanych substancji odżyw-

czych. Jako surowce kosmetyczne znajdują zastosowanie oprócz produktów 

fermentacji bakteryjnej, ich filtraty oraz lizaty komórkowe. Istnieje wiele 

doniesień literaturowych, w których zwraca się uwagę na korzystny wpływ 

fermentów na mikrobiom skóry, a przez to wzmocnienie odporności skóry 

oraz ochronę przed toksynami czy patogennymi mikroorganizmami. 

W ramach realizacji badań opracowano formulacje należące do dwóch 

kategorii kosmetyków – pielęgnacyjne preparaty emulsyjne oraz kompozycje 

myjące. Jako składniki aktywne, w opracowanych recepturach zastosowano 

filtraty produktów fermentacji. Dla stabilnych produktów przeprowadzono 

badania właściwości fizykochemicznych, użytkowych oraz ocenę czystości 

mikrobiologicznej. Dodatkowo, na grupie 10 probantów przeprowadzono 

badania aparaturowe, stosując do oceny stanu skóry analizator AramoTS. 

Otrzymane wyniki potwierdziły, iż zastosowanie w formulacjach kosmetycz-

nych składników aktywnych z grupy probiotyków wpływa pozytywnie na stan 

skóry, powoduje znaczny wzrost poziomu nawilżenia oraz wyraźną redukcję 

przebarwień.  
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Development and testing of the properties of cosmetic 

formulations containing bacterial fermentation products 

Pre- and probiotic substances have been successfully used for years as 

ingredients in dietary supplements and food products. Similarly to fermented 

food products, they facilitate digestion and absorption of nutrients and 

improve the intestinal flora, so when used topically in skin care as 

ingredients in cosmetics, they are easily absorbed and are a rich source of 

concentrated nutrients. Apart from bacterial fermentation products, their 

filtrates and cell lysates are used as cosmetic raw materials. There are many 

reports in the literature in which attention is drawn to the beneficial effect 

of ferments on the skin microbiome, and thus strengthening the skin's 

resistance and protection against toxins and pathogenic microorganisms.  

As part of the research, formulations belonging to two categories of cosmetics 

were developed – skin care formulations and cleansing compositions. As 

active ingredients, filtrates of fermentation products were used in the 

developed recipes. For stable products, tests of physicochemical and func-

tional properties as well as the assessment of microbiological purity were 

carried out. In addition, apparatus tests were carried out on a group of 

10 probants, using the AramoTS analyzer to assess the condition of the skin. 

The obtained results confirmed that the use of active ingredients from the 

group of probiotics in cosmetic formulations has a positive effect on the skin 

condition, causes a significant increase in the level of hydration and a clear 

reduction of discoloration. 
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Opracowanie nano-szczepionki opartej 

o rekombinowane białka wirusa SARS-CoV-2 

kowalencyjnie związane na nanocząstkach 

Anna Mazurkiewicz-Pisarek, anna.mazurkiewicz@pw.edu.pl, Centrum Zaawanso-

wanych Materiałów i Technologii Politechnika Warszawska, www.pw.edu.pl 

Tomasz Ciach, tomasz.ciach@pw.edu.pl, Wydział Inżynierii Chemicznej i Proce-

sowej Politechnika Warszawska, www.pw.edu.pl 

Jakub Trzciński, jakub.trzcinski@pw.edu.pl, Wydział Inżynierii Chemicznej i Proce-

sowej Politechnika Warzawska, www.pw.edu.pl 

Epidemia choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 

wybuchła jesienią 2019 roku w Chinach. Rozprzestrzeniając się na cały świat 

dotknęła wielu milionów ludzi. Zapaść systemu opieki medycznej, spowodo -

wana olbrzymią liczbą chorych, doprowadziła do znacznego wzrostu liczby 

komplikacji medycznych i zgonów na skutek innych chorób. Z powodu pan-

demii gospodarkę światową dotknął olbrzymi kryzys ekonomiczny. Koszty 

społeczne pandemii COVID-19 są olbrzymie i stale rosną. Przyszłość pan-

demii jest trudna do przewidzenia, albo choroba zniknie w ciągu kilku lat, tak 

jak lokalne epidemie wywołane innymi koronawirusami (SARS, MERS), albo 

będzie powracała nowymi falami zachorowań wywołując liczne zgony i para -

liżując światową gospodarkę. Sądząc z zasięgu i dynamiki pandemii, należy 

uznać, że wirus nie zniknie samoistnie i to niebezpieczne zjawisko będzie 

miało charakter powtarzalny, prawdopodobnie jeszcze bardziej niebezpieczny. 

Dlatego niezbędnym rozwiązaniem wydaje się opracowanie skutecznej 

szczepionki o globalnym zastosowaniu, a także stworzenie rozwiązań syste-

mowych umożliwiających dynamiczne i skuteczne przeciwdziałanie tego typu 

zagrożeniom w przyszłości.  

Celem projektu jest opracowanie prostej i taniej w produkcji szczepionki 

nanotechnologicznej opartej o rekombinowane białka wirusa produkowane 

w bakteryjnym systemie ekspresyjnym. Celem jest też zaproponowanie metody 

szybkiego opracowywania i produkowania szczepionek na zmutowane wersje 

wirusa lub na nowe wirusy, czy bakterie, które mogą pojawiać się w przyszłości . 
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Development of a nano-vaccine based on recombinant 

SARS-CoV-2 virus proteins covalently bound 

to nanoparticles 

The COVID-19 disease caused by the SARS-CoV-2 coronavirus has started in 

China in fall 2019 and has spread around the world affecting many millions 

of people. The collapse of the health care system, caused by the enormous 

number of patients, has led to a significant increase in the number of 

medical complications and deaths from other diseases. Due to the pandemic, 

the global economy has been hit by a huge economic crisis. The social costs 

of the COVID-19 pandemic are enormous and still rising. The future of the 

pandemic is unpredictable, either the disease will disappear in a few years, 

like local epidemics caused by other coronaviruses (SARS, MERS), or it will 

return in new waves of disease, causing numerous deaths and paralyzing the 

global economy. Judging the extent and dynamics of the pandemic, it may be 

predicted that the virus will not disappear on its own and this dangerous 

phenomenon will be repetitive, even more dangerous. Therefore, the 

necessary solution seems to be the development of an effective vaccine with 

global application, as well as the creation of system solutions enabling 

a dynamic and effective counteracting of this type of threats in the future. 

The aim of the project is to develop a simple and cheap to produce nano-

technology vaccine based on recombinant virus proteins obtained in 

a bacterial expression system. The aim is also to propose a method for the 

rapid development and production of vaccines for mutant versions of the 

virus or for new viruses or bacteria that may appear in the future.  
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Polarne środowiska postglacialne jako nowe źródło 

bakterii kwasu mlekowego z rodzaju Carnobacterium 

Katarzyna Kosiorek, k.izdebska@ibb.waw.pl, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej 

Akademii Nauk, www.ibb.edu.pl 

Jakub Grzesiak, jgrzesiak@ibb.waw.pl, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Aka-

demii Nauk, www.ibb.edu.pl 

Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk, tamara@ibb.waw.pl, Instytut Biochemii i Biofizyki 

Polskiej Akademii Nauk, www.ibb.edu.pl 

Selektywne środowisko antarktycznych obszarów polodowcowych może 

być bogatym źródłem bakterii o potencjale biotechnologicznym. W literaturze  

naukowej brak jest obecnie informacji na temat bakterii kwasu mlekowego 

(LAB) występujących w polodowcowych strukturach gleb Antarktyki. Niewiele  

jest również dogłębnych badań wyjaśniających genetyczne i fenotypowe 

mechanizmy adaptacji szczepów LAB do ekstremalnych warunków środowisk 

polarnych. 

W badaniach położono nacisk na szeroko zakrojone analizy genetyczne 

i fenotypowe, które mogą zapewnić lepsze zrozumienie roli szczepów LAB 

w nieopisanych dotąd w literaturze naukowej środowiskach polarnych. 

W trakcie prac, wykorzystane zostały szczegółowe analizy pokrewieństwa 

genetycznego i właściwości biochemicznych w celu uzyskania lepszej wiedzy 

o dotychczas słabo poznanej grupie bakterii.  

W rezultacie zidentyfikowane zostały 4 znane oraz 3 nowe gatunki 

z rodzaju Carnobacterium. Psychrofilne i osmotolerancyjne szczepy LAB po-

siadały zdolność do fermentacji różnych węglowodanów, kwasów organicz-

nych i alkoholi. Niektóre z nich wykazały działanie przeciwdrobnoustrojowe 

względem patogenów zasiedlających żywność i ludzką skórę. W polarnych 

szczepach LAB zidentyfikowano również unikalne cechy metaboliczne o po-

tencjale zastosowania w procesach biotechnologicznych. Całość zrealizo -

wanych prac dostarcza ważnych informacji na temat grupy bakterii obecnej 

w surowym i wysoce selektywnym ekosystemie polodowcowym – dotychczas 

nieznanym źródle izolacji LAB.  

Praca została sfinansowana w ramach grantu 2018/31/N/NZ9/03336 ze 

środków Narodowego Centrum Nauki.  
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Polar postglacial soil as a new source of lactic acid 

bacteria from the genus Carnobacterium 

The selective environment of Antarctic postglacial areas, affected by 

dynamically changing trophic conditions, can be a rich source of bacteria 

with biotechnological potential. Currently, there is a lack of information on 

Lactic Acid Bacteria (LAB) present in Antarctic postglacial soil structures. 

There is also little in-depth research to identify the genetic and phenotypic 

mechanisms of adaptation of LAB strains to the extreme conditions of polar 

environments. 

In our work, we concentrate on large-scale genetic and phenotypic analyses, 

that can provide the better understanding of the role of LAB strains in the 

unreported so far in the scientific literature postglacial environments. In our 

studies we applied the detailed taxonomy assignation and phenotypic charac-

terization in order to gain better knowledge of barely known group of bacteria. 

As a result, 4 known as well as 3 new species in the genus Carnobacterium 

were identified. All strains were neutrophilic and osmotolerant psychro -

philes capable of fermenting various carbohydrates, organic acids, and 

alcohols. Some showed antimicrobial activity against the foodborne and the 

human skin pathogens. Several Carnobacterial isolates possessed unique 

metabolic features that can be exploited in biotechnological fermentation 

processes. All of identified features provide important insights into the 

microbial community present in the very harsh and highly selective eco -

system of postglacial polar soils – hitherto unknown sources of LAB isolation. 

This work was supported by the grant no. 2018/31/N/NZ9/03336 from 

National Science Centre. 
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Próba zahamowania wzrostu bakterii Paenibacillus larvae – 

czynnika zagrażającego zdrowotności larw pszczoły 

miodnej – przy użyciu inokulantów wybranych bakterii 

kwasu mlekowego w warunkach in vitro 

Piotr Nowotnik, piotr.nowotnik@upwr.edu.pl, Uniwersytet Przyrodniczy we Wro-

cławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Zakład Chorób Zakaźnych Zwierząt 

i Administracji Weterynaryjnej, www.upwr.edu.pl 

Paweł Chorbiński, pawel.chorbinski@upwr.edu.pl, Uniwersytet Przyrodniczy we 
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wych, www.upwr.edu.pl  

Paweł Migdał, pawel.migdal@upwr.edu.pl, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, 

Katedra Higieny Zwierząt i Dobrostanu Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we 

Wrocławiu, www.upwr.edu.pl 

Bogusław Górski, bg@probiotics.pl, Dział Badań i Rozwoju ProBiotics Polska, 

www.probiotics.pl 

Produkcji żywności zagraża pośrednio zgnilec amerykański pszczół, który 

przyczynia się do utraty rodzin pszczelich a tym samym wpływa na zapylanie 

upraw rolniczych i sadowniczych a także na obniżenie produkcji miodu. 

Badano aktywność przeciwdrobnoustrojową inokulantów bakteryjnych: L. casei, 

L. plantarum, L. gasseri, L. salivarius, L. amylovorus względem Paenibacillus 

larvae, ser. Eric II. Analizy wykonywane były metodą studzienkowo-dyfu-

zyjną według standardów EUCAST z modyfikacjami wynikającymi ze specyfiki 

użytych bakterii. Do testów użyto szczepu wskaźnikowego Paenibacillus 

larvae, serotyp Eric II (Labiol), posianego powierzchniowo na podłożu agar 

krwawy. Przygotowanie inokulantów bakterii mlekowych opierało się na 

przeszczepieniu kolonii z podłoża MRS agar i wykonaniu tzw. zmywu  

z 24-godzinnej hodowli szczepu bakteryjnego na skosie bulionowym. Do 

studzienek przenoszono odpowiednią ilość przygotowanego inokulantu. Płytki  

inkubowano od 48 do 72 h w temperaturze 37ºC w atmosferze CO2. Najwyższą 

efektywność przejawiającą się powstaniem największej strefy zahamowania 

wzrostu P. larvae potwierdzono przy szczepach należących do gatunków:  

L. gasseri i L. salivarius (średnica 14-15 mm). Do grupy o średniej aktywności 
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przeciwdrobnoustrojowej zakwalifikowano bakterie L. plantarum i L. casei  

(9-10 mm). Selekcja pozwoliła wyeliminować z dalszych prac badawczo-

rozwojowych udział szczepu przynależącego do gatunku L. amylovorus 

o znikomej aktywności przeciwdrobnoustrojowej (3 mm). 

An attempt to inhibit the growth of Paenibacillus larvae 

bacteria – health-threatening agent for honey bee larvae 

– by using inoculants with selected lactic acid bacteria 

during in vitro tests 

Food production is indirectly threatened by American foulbrood, which 

contributes to the loss of bee colonies and thus affects on the pollination of 

agricultural and fruit crops, as well as the reduction of honey production. 

Antimicrobial activity was investigated for bacterial inoculants: L. casei,  

L. plantarum, L. gasseri, L. salivarius, L. amylovorus against Paenibacillus larvae 

in Eric II serotype. Tests were based on well-diffusion method according to 

EUCAST standards with modifications justified by bacteria specificity. Eric II 

serotype of Paenibacillus larvae (Labiol) was used as indicator strain for tests, 

which was seeded on the blood agar medium by spread method. Making of 

lactic bacteria inoculants was based on the re-culturing the LAB colonies 

from MRS agar and implementing in microbiological broth from 24-hour 

cultivation of the bacterial strain in nutrient agar. The prepared amount of  

inoculum was transferred to the wells. The plates were incubated for 48 to 

72h at 37ºC in a CO2 atmosphere. The highest efficiency, showed by the 

largest zone of inhibition of P. larvae growth, was confirmed for strains 

belonging to the species: L. gasseri and L. salivarius (diameter at 14-15 mm). 

L. plantarum and L. casei were classified as having medium antimicrobial 

activity (diameter at 9-10 mm). Selection of LAB strains allowed to eliminate 

a strain belonging to the species L. amylovorus with minimal antimicrobial 

activity (3 mm) in further research and development works.  
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Przeciwbakteryjna aktywność kompleksów jonów 

kobaltu(II), cynku(II) oraz manganu(II) z kwasem 

niflumowym oraz kwasem niflumowym i 1,10-fenantroliną 

Anna Miłoś, d520@stud.prz.edu.pl, Szkoła Doktorska Nauk Inżynieryjno-Tech-

nicznych na Politechnice Rzeszowskiej, https://szkoladoktorska.prz.edu.pl/ 

Ewa Ciszkowicz, eciszkow@prz.edu.pl, Katedra Biotechnologii i Bioinformatyki, 

Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, https://cb.prz.edu.pl/ 

Lidia Zapała, lzapala@prz.edu.pl, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, 

Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, https://zchnia.prz.edu.pl/ 

Coraz większym problemem staje się nabywanie oporności przez drobno-

ustroje, co może się wiązać z nadmiernym wykorzystaniem związków przeciw-

bakteryjnych przez zbyt krótki czas lub w zbyt małej dawce. W celu zwięk-

szenia skuteczności walki z mikroorganizmami stosuje się połączenia 

różnych związków o działaniu przeciwbakteryjnym. Niniejsza praca miała na 

celu zbadanie aktywności przeciwbakteryjnej poprzez wyznaczenie wartości 

minimalnego stężenia hamującego wzrost bakterii (MIC) oraz minimalnego 

stężenia bakteriobojczego (MBC) dla kompleksów jonów kobaltu(II), 

cynku(II) oraz manganu(II) z kwasem niflumowym oraz kwasem niflumowym 

i 1,10-fenantroliną. Dodatkowo oceniono wzajemne oddziaływania wybranych  

kompleksów z antybiotykiem gentamycyną przy wykorzystaniu metody sza-

chownicy (ang. checkerboard). Ocena aktywności przeciwbakteryjnej bada-

nych kompleksów wobec Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli umożli-

wiła wyznaczenie wartości MIC, odpowiednio w zakresie 49-195 µM oraz 

24 µM-6,25 mM. Metoda szachownicy wykazała, że wobec szczepu S. aureus 

połączenie gentamycyny z kwasem niflumowym lub fenantroliną nie wpływa 

istotnie na aktywność obu związków. Efekt synergistyczny zauważono dla 

kompleksu jonów cynku(II) z kwasem niflumowym i fenantroliną. Wobec 

szczepu E. coli nie stwierdzono wystąpienia synergizmu pomiędzy związkami 

w badanym zakresie stężeń, oddziaływania miały charakter od obojętnych do 

antagonistycznych w zależności od zastosowanych stężeń związków.  
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Antimicrobial activity of cobalt(II), zinc(II) 

and manganese(II) ion complexes with niflumic acid 

and with niflumic acid and 1,10-phenanthroline 

The acquisition of resistance by microorganisms is becoming a growing 

problem, which may be associated with excessive use of antibacterial com-

pounds for too short a time or in too low a dose. In order to increase the 

effectiveness of the fight against microorganisms, combinations of various 

compounds with antibacterial activity are used. The aim of this study was to 

investigate antibacterial activity by determining the minimum inhibitory 

concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) values 

for the complexes of cobalt(II), zinc(II) and manganese(II) ion with niflumic 

acid and with niflumic acid and 1,10-phenanthroline. In addition, the inte-

raction of selected complexes with the antibiotic gentamicin was assessed 

using the checkerboard method. The evaluation of the antibacterial activity 

of the studied complexes against Staphylococcus aureus and Escherichia coli 

made it possible to determine the MIC values, in the range of 49-195 µM and 

24 µM-6,25 mM, respectively. The checkerboard method showed that for the 

S. aureus strain, the combination of gentamicin with niflumic acid or 1,10-

phenanthroline does not significantly affect the activity of both compounds. 

A synergistic effect was noted for the complex of zinc(II) ions with niflumic 

acid and 1,10-phenanthroline. The results indicate that against E. coli, the 

effects varied from neutral to antagonistic depending on the concentrations 

of compounds used. 
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Rola mikrobioty jelitowej i osi mózg-jelita w patogenezie 

chorób cywilizacyjnych zdrowia psychicznego 

Sonia Ziemba-Domańska, sziemba@pjwstk.edu.pl, Biuro Projektów w Polsko-

Japońska Akademia Technik Komputerowych, www. pja.edu.pl 

Stres upośledza funkcje naszej bariery jelitowej, co w szybkim tempie 

prowadzi do zaburzeń żołądkowo-jelitowych oraz powstawania najpierw 

miejscowego, a potem uogólnionego stanu zapalnego. Przewlekły stan zapalny 

jest prekursorem wielu różnych chorób, któe już teraz możemy określać 

mianem cywilizacyjnych. Podwyższony poziom cytokin prozapalnych, czyli 

białek dbających o odporność ludzkiego organizmu, obserwuje się także 

w zaburzeniach psychicznych: depresji, stanach lękowych czy chorobach 

neurodegeneracyjnych. Jak już wiemy jelita dysponują własnym układem 

nerwowym. To właśnie ENS (ang. enteric nervous system, jelitowy układ 

nerwowy) jest jednym z ważniejszych elementów osi mózgowo-jelitowej. 

Przewód pokarmowy komunikuje się z mózgiem, wysyłając do niego sygnały 

poprzez nerw błędny, a także mnogość substancji wytwarzanych przez 

bakterie jelitowe (neurotransmitery i neuromodulatory: serotoninę, melatoninę, 

kwas gamma-aminomasłowy – GABA, acetylocholinę), układ immunolo-

giczny, wytwarzający m.in. wspomniane cytokiny, i układ dokrewny, 

produkujący hormony. Między przewodem pokarmowym a mózgiem dochodzi 

do nieustannej wymiany informacji. Liczne badania dowodzą, że mamy 

o wiele większy wpływ na nasze zdrowie, niż nam się wydaje.  Przedmiotem 

obecnej pracy jest przegląd aktualnych badań na temat technik badawczych 

stosowanych do analizy mikrobioty, wpływu czynników środowiskowych na 

jej zróżnicowanie oraz oddziaływania mikrobioty na nasze zdrowie i pracę 

mózgu. 
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The role of the gut microbiota and the brain-gut axis 

in the pathogenesis of mental health lifestyle diseases 

Stress impairs the functions of our intestinal barrier, which quickly leads to 

gastrointestinal disorders and the formation of local and then generalized 

inflammation. Chronic inflammation is a precursor to many different 

diseases, which we can already call civilization. Increased levels of pro-

inflammatory cytokines, i.e. proteins that care for the immunity of the 

human body, are also observed in mental disorders: depression, anxiety or 

neurodegenerative diseases. As we already know, the intestines have their 

own nervous system. It is the ENS (enteric nervous system) that is one of the 

most important elements of the cerebral and intestinal axis. The digestive 

tract communicates with the brain, sending signals to it through the vagus 

nerve, as well as a multitude of substances produced by intestinal bacteria 

(neurotransmitters and neuromodulators: serotonin, melatonin, gamma-

aminobutyric acid – GABA, acetylcholine), the immune system, producing, 

among others, the mentioned cytokines, and the endocrine system that 

produces hormones. There is a constant exchange of information between 

the digestive tract and the brain. Numerous studies show that we have 

a much greater impact on our health than we think. The subject of the 

present work is a review of current research on research techniques used to 

analyze microbiota, the influence of environmental factors on its diversity 

and the impact of microbiota on our brain health and work.  
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Rola wyciągu z fermentacji bakterii Lactobacillus 

w kształtowaniu cech funkcjonalnych  

pasty mikroorganicznej 

Michał Świątek, michal.swiatek@itm.turek.pl, Instytut Technologii Mikrobiologicz-

nych, Stowarzyszenie Ekosystem-Dziedzictwo Natury, www.itm.turek.pl 

Piotr Nowotnik, piotr.nowotnik@upwr.edu.pl, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 

www.upwr.edu.pl 

Aleksandra Jeske, aleksandra.jeske@itm.turek.pl, Instytut Technologii Mikrobiolo-

gicznych, Stowarzyszenie Ekosystem-Dziedzictwo Natury, www.itm.turek.pl 

Aleksandra Kaczmarek, aleksandra.kaczmarek@itm.turek.pl, Instytut Technologii 

Mikrobiologicznych, Stowarzyszenie Ekosystem-Dziedzictwo Natury, www.itm.turek.pl 

Izabela Krzymińska, izabela.krzyminska@itm.turek.pl, Instytut Technologii Mikro-

biologicznych, Stowarzyszenie Ekosystem-Dziedzictwo Natury, www.itm.turek.pl 

Kamila Kaźmierczak, kamila.kazmierczak@probiotics.pl, Dział Badań i Rozwoju, 

ProBiotics Polska, www.probiotics.pl 

Jama ustna jest siedliskiem mikroorganizmów takich jak Streptococcus 

mutans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella melaninogenica, Fusobacterium sp., 

Candida albicans powiązanych z procesami m.in. powstawania płytki i ka-

mienia nazębnego, próchnicy, powstawaniem nieprzyjemnego zapachu. 

W jamie ustnej pożądana jest obecność szczepów Streptococcus salivarius jako 

naturalnego czynnika ograniczającego liczebność S. mutans. Celem pracy 

była weryfikacja mikroorganicznej pasty do zębów zawierającej składniki 

funkcjonalne (Lactobacillus ferment), której stosowanie będzie sprzyjać 

rozwojowi S. salivarius i ograniczać rozwój S. mutans i C. albicans. Analizę 

skuteczności działania przeprowadzono w doświadczeniach in vitro oceniając 

wpływ kosmetyku na liczebność mikroorganizmów wskaźnikowych oraz zdol-

ność do adhezji Streptococcus do powierzchni szklanej. Wyniki odnoszono do 

wariantu zubożonego o składnik funkcjonalny oraz do produktu konwencjo -

nalnego, szeroko dostępnego na rynku. Wyniki doświadczeń potwierdziły 

właściwości selektywnego oddziaływania mikroorganicznej pasty wobec 

mikroorganizmów wskaźnikowych: wyższa wrażliwość S. mutans, którego 
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liczebność spada wraz z wydłużaniem czasu kontaktu, a zdolność do adhezji 

zanika przy 30% stężeniu produktu mikroorganicznego; oraz niższa wrażli-

wość S. salivarius, którego liczebność zmniejsza się w mniejszym stopniu niż 

w przypadku ekspozycji na produkt konwencjonalny, a zdolność do adhezji 

zanika przy 40% stężeniu produktu mikroorganicznego.  

The contribution of lactobacillus ferment in developing 

the functional proprieties in microorganic toothpaste 

The oral cavity is a habitat of microorganisms such as Streptococcus mutans, 

Porphyromonas gingivalis, Prevotella melaninogenica, Fusobacterium sp., 

Candida albicans related to the processes of formation of dental plaque and 

tartar, caries, unpleasant odor. In the oral cavity, the presence of 

Streptococcus salivarius strains is desirable as a natural limiting factor for 

S. mutans. The aim of the study was to verify the microorganic toothpaste 

containing functional ingredients (Lactobacillus ferment), the use of which 

will promote the development of S. salivarius and limit the development of 

S. mutans and C. albicans. The effectiveness test was carried out in in vitro 

experiments, assessing the effect of the cosmetic on the number of indicator 

microorganisms and the adhesion ability of Streptococcus to the glass 

surface. The results were compared to the variant depleted by the functional 

ingredient as well to conventional product, widely available on the market. 

The results confirmed the properties of the selective action of the micro-

organic toothpaste against indicator microorganisms: higher sensitivity of 

S. mutans, the number of which decreases with increasing contact time, and 

the adhesion capacity disappears at 30% concentration of the microorganic 

product; and lower sensitivity of S. salivarius, the number of which decreases 

in less extend than when exposed to a conventional product, and the 

adhesive capacity is lost at 40% concentration of the microorganic product.  
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Rozkład niesteroidowych leków przeciwzapalnych 

przez immobilizowane konsorcjum bakteryjne 

Agnieszka Nowak, agnieszka.a.nowak@us.edu.pl, Instytut Biologii, Biotechnologii 

i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Anna Dzionek, anna.dzionek@us.edu.pl, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony 

Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Danuta Wojcieszyńska, danuta.wojcieszynska@us.edu.pl, Instytut Biologii, Bio-

technologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski 

w Katowicach 

Urszula Guzik, urszula.guzik@us.edu.pl, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony 

Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Obecność coraz większej ilości farmaceutyków w ściekach stanowi problem 

szczególnie widoczny na terenach zurbanizowanych. Ze względu na brak 

odpowiednich regulacji prawnych wiele leków, w tym bardzo powszechnie 

stosowane niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), nie jest monitorowa-

nych i efektywnie usuwanych w procesie oczyszczania ścieków, a w konse -

kwencji dostaje się do środowiska. Liczne badania wskazują, że ciągła ekspo-

zycja, nawet na śladowe ilości farmaceutyków, może wpływać negatywnie na 

funkcjonowanie populacji zarówno mikroorganizmów, jak i zwierząt w eko -

systemach. Celem badań była odpowiedź na pytanie, czy konsorcjum bakte -

ryjne unieruchomione na powierzchni gąbki roślinnej jest w stanie efektywnie 

usuwać mieszaninę wybranych NLPZ wprowadzonych w stężeniach wykry-

wanych w środowisku? Do mieszaniny wprowadzano jednocześnie fenol, 

ponieważ zarówno on, jak i jego pochodne są powszechnie  wykrywane 

w ściekach dopływających do oczyszczalni w aglomeracjach miejskich. Stężenia 

farmaceutyków i fenolu monitorowano z wykorzystaniem wysokosprawnej 

chromatografii cieczowej. Z przeprowadzonych analiz wynika, że konsorcjum 

mikroorganizmów jest w stanie efektywnie usuwać wprowadzone dawki 

niesteroidowych leków przeciwzapalnych, również w obecności fenolu.  

Badania zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

w ramach konkursu TANGO 4 – ścieżka A (TANGO-IV-A/0049/2019). 
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Degradation of non-steroidal anti-inflammatory drugs 

by immobilized bacterial consortium 

The presence of an increasing amount of pharmaceuticals in wastewater is 

a problem that is particularly visible in urban areas. Due to the lack of 

appropriate legal regulations, many drugs, including the very commonly used 

non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), are not monitored and 

effectively removed in the wastewater treatment process, and as a conse -

quence are released into the environment. Numerous studies indicate that 

continuous exposure, even to trace amounts of pharmaceuticals, may 

adversely affect the functioning of both microbial and animal populations in 

ecosystems. The aim of the research was to answer the question of whether 

the bacterial consortium immobilized on the surface of a plant sponge is able 

to effectively remove a mixture of selected NSAIDs introduced at concen-

trations detected in the environment? Phenol was introduced into the 

mixture at the same time because both phenol and its derivatives are 

commonly detected in sewage flowing to sewage treatment plants in urban 

agglomerations. Pharmaceutical and phenol concentrations were monitored 

by high-performance liquid chromatography. The conducted analyzes show 

that the consortium of microorganisms is able to effectively remove the 

introduced doses of non-steroidal anti-inflammatory drugs, also in the 

presence of phenol. 

The research was funded by the National Center for Research and 

Development as part of the TANGO 4 – path A (TANGO-IV-A / 0049/2019) 

competition. 
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Stan czystości skóry w higienie rąk – projekt studencki 

Katarzyna Guz-Regner, katarzyna.guz-regner@uwr.edu.pl, Zakład Mikrobiologii, 

Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, www.biologia.uni.wroc.pl 

W zapobieganiu transmisji wielu chorób zakaźnych ważna jest higiena rąk 

z poprawnymi zasadami mycia i dezynfekcji rąk. W projekcie studenckim 

oceniono skuteczność 3 komercyjnych preparatów do higieny rąk (mydeł 

i żelu antybakteryjnego) w eliminacji większości mikroorganizmów z mikro-

bioty skóry, w tym potencjalnie patogennej w grupie 18 ochotników przy 

użyciu metod odciskowych na podłożach TSA. Testy mikrobiologiczne 

wykonano przed i po higienicznym myciu rąk mydłami lub wtarciu anty-

bakteryjnego żelu. Testowane preparaty  skutecznie usuwały lub eliminowały 

większość drobnoustrojów mikroflory skóry rąk z eradykacją na poziomie  

65-83% (Protex Ultra < Lavatio < V Protec hand gel). Ponadto żel do rąk 

wykazywał wydłużony efekt eradykacji drobnoustrojów nawet po 45 minu -

tach od zakończenia czynności wtarcia środka niż testowane mydła. Wyniki 

testów są obiecujące, choć wymagają dalszych badań na większej próbie 

ochotników z uwzględnieniem różnych środków myjących i myjąco-odkażają-

cych do rąk. Niemniej wyniki tych badań stanowią doskonały materiał 

źródłowy z wykorzystaniem ich w powszechnej edukacji i promocji zdrowia 

w zakresie higieny rąk. W trakcie realizacji projektu studenci i studentki na 

Wydziale Nauk Biologicznych UWr doskonalili umiejętności i kompetencje 

kluczowe niezbędne na rynku pracy. 
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Skin cleanliness in hand hygiene – a student project 

Hand hygiene with good practise of washing and disinfecting hands is 

important in preventing the transmission of many infectious diseases. In 

a student project, the efficacy of 3 commercial products for hand hygiene 

(soaps and gel) in elimination of most microorganisms from skin microbiota 

including pathogenic ones in 18 volunteers was determined by using the 

imprint-culture method on TSA plates. The microbiological tests were 

performed before and after hygienically washing hands with the soaps or 

rubbing hands with the antibacterial gel. The tested products removed or 

eliminated most of the microorganisms from skin microflora at levels of  

65-83% eradication (Protex Ultra < Lavatio < V Protect hand gel). Additionally 

in comparison to the tested soaps, the hand gel showed extended effect of 

skin microbial eradication even at 45 minutes after its application. These 

results are promising, but further research with a larger volunteer sample 

and with additional hand-hygiene products is required. Nevertheless, the 

results obtained provide an excellent source of data to use in general 

education and hygienic health promotion. Students at the Faculty of 

Biological Sciences at the University of Wroclaw improved during this project 

implementation the skills and key competences necessary on the labour 

market. 
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Wpływ mikrobiomu jelitowego na funkcjonowanie 

układu nerwowego zwierząt i ludzi –  

przegląd najnowszych badań 

Natalia Wojtas, natjia@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe Chorób Zwierząt Łownych 

I Wolno Żyjących, wydział medycyny weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie 

Monika Wołoszyn, monikawol99@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe Chorób Zwierząt 

Łownych I Wolno Żyjących, wydział medycyny weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrod-

niczy w Lublinie 

Oś mózgowo-jelitowa to szlak sygnalizacyjny złożony z sieci neuronów 

łączący układ pokarmowy z centralnym układem nerwowym. Ponadto infor-

macje przekazywane są również na płaszczyźnie mózg-krew-jelito za pomocą 

komórek układu immunologicznego i krwionośnego reagujące na zarówno 

autokrynne, parakrynne jak i endokrynne sygnały. Informacje przekazywane 

są w obie strony, zapewniając nieustanna komunikację pomiędzy narządami. 

Jednym z kluczowych elementów osi stanowi mikrobiota jelitowa, która 

wpływa na regulację bólu, lęku, zaburzeń funkcji poznawczych oraz nastroju  

poprzez stymulację odpowiednich obszarów systemu nerwowego. Dzięki 

temu może pośrednio lub bezpośrednio wiązać się z rozwojem zaburzeń 

lękowych i depresyjnych jak również z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

Dodatkowo zaobserwowano związek mikrobioty jelitowej z chorobami neuro-

degeneracyjnymi jak Parkinson i Alzheimer. Skład mikrobioty jelitowej 

u osób z zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi znacznie różni się od 

składu mikrobioty jelitowej osób chorych i związany jest przeważnie z wystę-

powaniem dysbiozy jelitowej oraz zespołu nieszczelnego jelita. Poniższa 

praca ma na celu zestawienie najnowszych badań skupiających się na 

zmianach mikrobioty jelitowej, a występowaniem chorób psychicznych 

zarówno u ludzi jak i zwierząt. 
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Influence of the gut microbiome on the function  

of the nervous system of animals and humans –  

a review of the latest research 

The gut-brain axis is a signaling pathway made of networks of neurons that 

connects the digestive system to the central nervous system. Additionally, 

information is also transmitted based on the brain-blood-intestine plane by 

cells of the immune and blood systems that respond to both autocrine, 

paracrine, and endocrine signals. Information is transferred in both ways, 

ensuring constant communication between organs. One of the key elements 

of the gut-brain axis is the gut microbiota, which regulates pain, anxiety, 

cognitive dysfunction, and mood by stimulating specific areas of the nervous 

system. Thanks to this, it can be directly or indirectly associated with the 

development of anxiety and depressive disorders as well as with autism 

spectrum disorders. Moreover, an association of intestinal microbiota with 

neurodegenerative diseases such as Parkinson and Alzheimer was observed. 

The composition of the gut microbiota in people with diagnosed mental 

disorders differs significantly from the composition of the gut microbiota in 

sick people and is usually associated with the occurrence of intestinal 

dysbiosis and leaky gut syndrome. The following paper aims to summarize 

the latest research focusing on changes in the gut microbiota and the 

occurrence of mental illness in both humans and animals.  
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Zastosowanie metody sekwencjonowania nowej generacji 

(NGS) w badaniach mikrobioty dróg rodnych kobiet 

Katarzyna Biegun, k.biegun@uj.edu.pl, Katedra Mikrobiologii, Zakład Molekularnej 

Mikrobiologii Medycznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, www.cm-

uj.krakow.pl  

Agnieszka Sroka-Oleksiak, agnieszka.sroka@uj.edu.pl, Katedra Mikrobiologii, 

Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium 

Medicum, www.cm-uj.krakow.pl  

Wojciech Pabian, mopabian@cyfronet.pl, Oddział Kliniczny Endokrynologii Gine-

kologicznej i Ginekologii w Krakowie Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, 

www.su.krakow.pl; Epimedium – klinika niepłodności w Krakowie https://epimedium.com.pl  

Artur Gurgul, artur.gurgul@urk.edu.pl, Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej 

i Innowacyjnej, Uniwersytet Rolniczy, https://urk.edu.pl 

Monika Brzychczy-Włoch, m.brzychczy-wloch@uj.edu.pl, Katedra Mikrobiologii, 

Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium 

Medicum, www.cm-uj.krakow.pl 

Technologia sekwencjonowania nowej generacji zrewolucjonizowała obecne 

badania mikrobiomu człowieka. Prowadzone prace mają na celu ustalenie 

profilu mikrobioty w stanie homeostazy jak i poszukiwanie markerów w prze -

biegu różnych chorób. W przypadku mikrobioty pochwy zmiany w obrębie jej 

składu jakościowego i ilościowego mogą doprowadzić do poważnych konse-

kwencji, szczególnie u kobiet w ciąży i rozwijającego się płodu.   

Celem badania była ocena przydatności metody NGS w badaniach mikro -

bioty pochwy ciężarnych kobiet.  

Badaniem objęto grupę 100 pacjentek (Zgoda Komisji Bioetycznej 

KBET/1072.6120.51.2017). Z pobranych wymazów z pochwy izolowano i ampli-

fikowano bakteryjne DNA, z których przygotowano bibliotekę genomową do 

sekwencjonowania nowej generacji w platformie MiSeq (Illumina).  

We wszystkich badanych próbkach dominujące były bakterie należące do 

typu Firmicutes (93,02%). Pozostałe bakterie należały do typów Actinobacteria 

(3,71%), Bacteroidetes (2,35%) oraz Proteobacteria (0,92%). W obrębie typu 

Firmicutes zdecydowaną większość stanowiły bakterie należące do rodzaju 
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Lactobacillus (L. gasseri – 37,11% oraz L. iners – 34,96%). Z kolei bakterie 

o potencjalnie patogennym charakterze z rodzaju Streptococcus stanowiły 

zaledwie 0,95%.  

Sekwencjonowanie NGS umożliwia analizę składu mikrobioty, ale do tej 

pory nie zostało jeszcze wprowadzone do rutynowej diagnostyki mikrobiolo-

gicznej ze względu na brak ujednoliconych protokołów analizy bioinforma -

tycznej, która w zależności od zastosowanych baz danych może dostarczać 

odmiennych wyników identyfikacji gatunkowej.  

Finansowanie ze środków NCBR TANGO2/340018/NCBR/2017.  

Application of the next-generation sequencing (NGS) method 

in the study of the microbiota of the female birth canal 

Next-generation sequencing technology has revolutionized current research 

in the human microbiome. The conducted work aims to determine the 

microbiota profile in the state of homeostasis, as well as to search for 

markers in the course of various diseases. In the case of the vaginal 

microbiota, changes in its qualitative and quantitative composition can have 

serious consequences, especially in pregnant women and developing fetuses.  

The aim of the study was to assess the usefulness of the NGS method in the 

study of the vaginal microbiota of pregnant women. 

The study included a group of 100 patients (Approval of the Bioethical 

Committee KBET / 1072.6120.51.2017). Bacterial DNA was isolated and 

amplified from collected vaginal swabs, from which a genomic library was 

prepared for next-generation sequencing on the MiSeq platform (Illumina).  

Bacteria belonging to Firmicutes type (93.02%) were dominant in all samples 

tested. The remaining bacteria belonged to the types Actinobacteria (3.71%), 

Bacteroidetes (2.35%), and Proteobacteria (0.92%). Within the Firmicutes type, 

the vast majority were bacteria belonging to the genus Lactobacillus  

(L. gasseri – 37.11% and L. iners – 34.96%). In turn, bacteria of a potentially 

pathogenic nature of the genus Streptococcus accounted for only 0.95%. 



VI Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS, 

24 czerwca 2022 r., Wystąpienia Uczestników  

 

69 

 NGS sequencing enables the analysis of microbiota composition but has not 

yet been introduced into routine microbiological diagnostics due to the lack 

of unified bioinformatic analysis protocols, which, depending on the 

databases used, can provide different species identification results.  

Financing from NCBR funds TANGO2 / 340018 / NCBR / 2017. 
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VI Ogólnopolska Mikrobiologiczna Konferencja Naukowa MICROBS odbyła 
się w formie online 24 czerwca 2022 roku. Uczestnikami wydarzenia byli 
pracownicy naukowi, doktoranci i studenci, którzy podczas Konferencji 
mieli okazję prezentacji prac z zakresu mikrobiologii: przemysłowej i żywno-
ści, medycznej, immunologii, wirusologii, czy prawnych i etycznych aspek-
tów wykorzystania drobnoustrojów.

Tematyka Konferencji koncentrowała się wokół zagadnień związanych 
z takimi grupami mikroorganizmów jak: archeony, bakterie, drożdże, grzyby, 
mikroalgi oraz inne proste organizmy eukariotyczne. Uczestnictwo w Konferen-
cji pozwoliło na identyfikację najbardziej istotnych problemów badawczych 
oraz merytoryczną dyskusję, która przerodziła się w szerszą współpracę 
i wspólne projekty.

Organizatorem spotkania była Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.


