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Organizatorzy 

SKN Silesia Optic 
Uniwersytet Wrocławski 

Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Mikroskopii i Mikrofotografii 

Silesia Optic zajmują się zagadnieniami z zakresu nauk biologicznych, od 

tematów środowiskowo-przyrodniczych po molekularne aspekty biologii 

ponadto starają się ukazywać piękno nauki w skali mikro. Koło było 

współorganizatorem Konferencji Puzzel 2013 i Puzzel 2014. 

KN EtaKsi 
Politechnika Wrocławska 

Członkowie koła pragną poruszać kwestie dotyczące meritum problematyki 

budowlanej – realizują to poprzez organizację „mini wykładów”, spotkania 

z zaprzyjaźnionymi kołami z całej Polski, oraz wspólne wyjścia na najciekawsze 

budowy i szkolenia. Koło było współorganizatorem II i III edycji konferencji 

Puzzel. 

SKN BioEnergia 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

Członkowie SKN BioEnergia w ramach swojej działalności realizują różne 

tematy badawcze, przeprowadzają teoretyczne analizy oddziaływania 

wybranych rozwiązań i technologii na środowisko naturalne, wykonują 

analizy ekonomiczne, a także biorą udział w projektowaniu urządzeń 

wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. 

SKN Biotechnologów Przybysz 
Uniwersytet Wrocławski 

SKNB Przybysz jest dynamicznie rozwijającym się kołem naukowym, składającym się z pełnych 

pomysłów młodych fascynatów biotechnologii. W kalendarzu działań koła figuruje kilka stałych 

wydarzeń: udział w Ogólnopolskim Akademickim Seminarium Studentów 

Biotechnologii czy w International Conference of Biotechnology Students, 

współorganizacja Ogólnopolskich Dni Biotechnologii czy przygotowywanie 

warsztatów edukacyjnych w ramach wrześniowego Dolnośląskiego Festiwalu 

Nauki. Koło jest otwarte na współpracę zarówno z firmami 

biotechnologicznymi, jak i innymi Kołami Naukowymi. 

SKN Materiałoznawstwa im. doc. Rudolfa Haimanna 
Politechnika Wrocławska 

W okresie działalności koła opublikowano ponad 30 artykułów. Przedstawiciele Koła corocznie 

biorą udział w konferencji naukowej Szkoła Inżynierii Materiałowej 

organizowanej przez AGH, Konferencji Naukowej Studentów oraz KOOPER 

organizowanych przez Politechnikę Wrocławską. Absolwenci koła pracują 

w zawodzie w sztandarowych zakładach przemysłowych w Polsce, Niemczech, 

Holandii, Anglii i USA. Wielu z nich dalej kształci się na studiach doktoranckich 

na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej oraz na innych 

uniwersytetach europejskich. 
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KND Biomed 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

Koło Naukowe Doktorantów Biomed integruje środowisko doktorantów 

studiujących na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we 

Wrocławiu. Celem działalności koła jest rozwój naukowy i podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych doktorantów, a także poszerzenie doświadczeń 

w zakresie metodologii pracy badawczej. Członkowie koła dążą do 

współpracy naukowej z doktorantami innych uczelni oraz przedstawicielami 

biznesu i przemysłu w regionie, kraju i na forum międzynarodowym. 
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Wsparcie organizacyjne 

Politechnika Wrocławska 

 

Uniwersytet Wrocławski 

Patronat honorowy dziekanów: 

 Prof. dr hab. Antoniego Ciszewskiego, Dziekana Wydziału Fizyki i Astronomii, 

 Prof. dr hab. inż. Marcina Łukaszewicza, Dziekana Wydziału Biotechnologii; 

 Prof. dr hab. Anny Trzeciak, Dziekan Wydziału Chemii; 

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

Patronat honorowy dziekanów: 

 Prof. dr hab. inż. Bernarda Kontnego, Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania 

Środowiska i Geodezji, 

 Prof. dr hab. Krzysztofa Kubiaka, Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, 

 Prof. dr hab. inż. Adama Szewczuka, Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego, 

 Prof. dr hab. Józefy Chrzanowskiej, Dziekan Wydziału Nauk o Żywności, 

oraz Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – Prof. dr hab. 

Romana Kołacza. 

 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

Patronat honorowy Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu – prof. dr. hab. Marka Ziętka oraz prorektora ds. dydaktyki prof. dr hab. Michała 

Jelenia. 
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Patronat 

IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych PUZZEL 2015 jest objęta 

patronatem medialnym: 

 portalu naukowo-technicznego klaster.plusuj.pl, 

 portalu studenckiego dlaStudenta.pl, 

 miesięcznika studentów ŻAK, 

 akademickiego Radia LUZ, 

 kwartalnika Otwarta Innowacja, 

a także związanej z klastrem plusuj.pl Fundacji Rozwoju Nauki i Biznesu w obszarze Nauk 

Medycznych i Ścisłych oraz Fundacja Manus. 

Konferencję wspierają również firma RootInnovation Sp. z o.o. oraz firma Bruker Polska Sp. 

z o.o oraz Wrocławskie Centrum Badań EIT+. 
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Jak dotrzeć na konferencję Puzzel 2015? 

Przyjazd z dworca kolejowego 
Dworzec Główny PKP – Most Grunwaldzki:  

Autobusy: 146 – Bartoszowice, 145 – Sępolno 

Tramwaj: OL – Dworzec Nadodrze 

Przyjazd z dworca autobusowego 
Dworzec Autobusowy – Most Grunwaldzki: 

Autobusy: 146 – Bartoszowice, 145 – Sępolno 

Przyjazd z lotniska 
Port Lotniczy – Most Grunwaldzki: 

Autobusy: 406 – Dworcowa, do przystanku Renoma oraz od przystanku Renoma 149 – Plac 

Grunwaldzki 

  



 Harmonogram 
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Plan konferencji 

I DZIEŃ – SOBOTA, 18 IV 2015 
sale 1.01-1.05 KEBB, Uniwersytet Wrocławski 

10:00 Przywitanie uczestników, rozpoczęcie konferencji 

11:00 Wykład inauguracyjny konferencji Puzzel 2015: Medyczny pozytywizm, czyli seks 

i serce w życiu mężczyzny – dr hab. n.med. Dariusz Kałka, Uniwersytet Medyczny im. 

Piastów Śląskich we Wrocławiu 

12:00  Sesje autoprezentacji oraz sesje referatowe 

14:00 Sesja posterowa wraz z przerwą kawową 

15:00 Sesje referatowe 

II DZIEŃ – NIEDZIELA, 19 IV 2015 
sale 1.01-1.05 KEBB, Uniwersytet Wrocławski 

10:00 Wykład honorowy: Plastyczność ludzkiej natury w kontekście niezmiennych 

biologicznych celów – prof. zw. dr hab. Bogusław Pawłowski, Uniwersytet Wrocławski 

12:00  Sesje referatowe 

14:00 Sesja posterowa i przerwa kawowa 

15:00 Sesje referatowe 

17:30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji Puzzel 2015 
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SESJA AUTOPREZENTACJI 
Sobota, sala 1.01, godz. 12:00 

 Łukasz Debita 
Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki 

 Piotr Michał Padlewski  
Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki  

 Tomasz Cłapa 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Katedra Mikrobiologii Ogólnej 

i Środowiskowej 

 Paweł Wojcieszak 
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Katedra Inżynierii Kriogenicznej, 

Lotniczej i Procesowej 

 Izabela Hawro 

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Genetyki i Mikrobiologii 

 Joanna Piechowicz 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

 Justyna Piłat 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Biochemii 

Lekarskiej 

 Karolina Bejm 
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Inżynierii 

Biomedycznej 

 Olga Wysocka 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Biochemii 

Lekarskiej 

 Piotr Organek 
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego 
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SESJA REFERATOWA 
Sobota, sala 1.01, godz. 13:00 

 Factory pollution reduction sulphate aqueous matrix using freshwater microalgae 

Filip Harasimiuk 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, 

Zakład Sozologii Wód 

 Application of membrane separation techniques in the protection of aquatic 

ecosystems 

Filip Harasimiuk 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, 

Zakład Sozologii Wód 

 Innovative methods of purifying water using microalgae in times of shortage of 

drinking water - the results of experimental work 

Arkadiusz Drost 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, 

Zakład Sozologii Wód 

 The use of technical solution of "scruber of microalgae" for the treatment of severe 

pollution from wastewater 

Arkadiusz Drost 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, 

Zakład Sozologii Wód 

 Antybakteryjne i antyadhezyjne właściwości metali o różnym składzie 

pierwiastkowym 

Anna Żywicka 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

 Immobilizacja probiotycznych szczepów z rodzaju Lactobacillus w celulozie 

bakteryjnej produkowanej przez Gluconacetobacter xylinus 

Dorota Peitler 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Immunologii, Mikrobiologii 

i Chemii Fizjologicznej 

 Nowe trendy badań w naukach biologicznych 

Tomasz Cłapa 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej 

 Transformacja mikrobiologiczna jako użyteczne narzędzie do otrzymywania związków 

biologicznie czynnych 

Sandra Sordon 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii 
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SESJA REFERATOWA 
Sobota, sala 1.03, godz. 12:00 

 α-rays – a danger or a chance? 

Liliia Moshniaha 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii 

 Electrocatalytic oxidation of dimethyl ether (DME) on Platinum-based inorganic 

catalysts for fuel cells applications 

Jakub Piotr Sęk 
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii 

 Behaviour of conjugated polymers in thin films 

Fabio Pontecchiani 
University of Sheffield, Department of Physics and Astronomy 

 High Fidelity Initialization of Long-lived Hole Spin Qubits in Single Quantum 

Luis Martins 
University of Sheffield, Department of Physics and Astronomy 

 Formation of silver nanoparticle monolayers on PAH modified surfaces – QCM and 

SEM studies 

Katarzyna Kubiak 
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN 

 Czułość wiru optycznego na lokalne zaburzenia fazowe 

Mateusz Szatkowski 

Politechnika Wrocławska 

 Zastosowanie wyładowania jarzeniowego generowanego w warunkach ciśnienia 

atmosferycznego w kontakcie z cieczą do syntezy nanostruktur złota 

Anna Dzimitrowicz 
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej 

 Zachowanie elektronów w polu magnetycznym 

Bartosz Kuśmierz 
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki 

 pH kory grabu Carpinus betulus w wybranych kompleksach leśnych średniej wielkości 

w Polsce północno-wschodniej 

Justyna Szydłowska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Botaniki 

i Ochrony Przyrody 
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SESJA REFERATOWA 
Sobota, sala 1.05, godz. 12:00 

 Współczesne fontanny jako element podnoszący estetykę przestrzeni publicznych 

Wrocławia 

Angelika Kosieradzka 
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury 

 Architektura a zrównoważony rozwój 

Jolanta Chmielewska 
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury i Urbanistyki 

 Ludzie, planeta, zysk - zrównoważony rozwój 

Magdalena Młynarczyk 
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Zakład Kształtowania Środowiska 

 Partycypacja społeczna w procesie planowania przestrzeni 

Monika Płuciennik 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

 Technologie 3D w opowiadaniu o dziedzictwie kulturowym 

Małgorzata Budlewska 
Politechnika Białostocka, Wydział Architektury 

 Projektowanie parametryczne kontra intuicja projektanta - analiza projektów 

drapaczy chmur Nowego Jorku 

Marta Pakowska 
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury 

 Miary nierówności nawierzchni 

Sebastian Kowerski 
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Zakład Dróg i Lotnisk 

 Failures of bridges and the basic problems of the safety assessment of bridge 

structures 

Sylwia Pękala 
Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej 

SESJA REFERATOWA 
Sobota, sala 1.01, godz. 15:00 

 Ubiquitin-proteasome system as a promising target for anticancer therapy 

Dominika Kwaśna 
Uniwersytet Wrocławski 

 Gene Therapy – an Approach to Cure Cancer 

Anna Way 
University of Wrocław, Faculty of Biotechnology, Laboratory of Nuclear Proteins 

 Zastosowanie wektora adenowirusowego do terapii genowej nowotworu piersi 

Magdalena Machowska 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Pracownia Białek Jądrowych 
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 Liposomy jako nośniki leków wykorzystujące nanotechnologię 

Benita Kostrzewa 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, 

Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów 

 Cell-SELEX jako wydajna metoda selekcji aptamerów potencjalnie użytecznych 

w terapii przeciwnowotworowej 

Konrad Zabłocki 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Zakład Inżynierii Białka 

 Wpływ apigeniny na proces apoptozy i autofagii w komórkach glejaka 

wielopostaciowego linii U87MG po wyciszeniu genów PI3KCA i AKT3 

Barbara Łasut i Marta Kucz 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 

Laboratoryjnej, Koło Naukowe MEDIGENET 

 Zmiany w metylacji histonów oraz aktywacja szlaku TLR8 jako czynniki 

indukujące włóknienie w monocytach pochodzących od pacjentów 

chorych na twardzinę układową 

Patryk Zarecki 
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk 

 Wczesne wykrywanie nowotworów trzustki wyzwaniem dla diagnostyki laboratoryjnej 

Agnieszka Olejnik i Zuzanna Moskwa 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem 

Analityki Medycznej, Studenckie Koło Naukowe „Biomarkery w diagnostyce medycznej” przy Katedrze 

i Zakładzie Chemii i Immunochemii 

 Terapia fotodynamiczna, metaloproteinazy macierzy i to, czego nie wiemy 

Rafał Seredyński 

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Genetyki i Mikrobiologii 

 Rola flory bakteryjnej jelita grubego w nietolerancji laktozy 

Katarzyna Pawłowska 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, II Katedra i Klinika 

Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia 

 Producenci inhibitorów proteaz cysteinowych wśród bakterii 

Mateusz Kędzior 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Genetyki i Mikrobiologii 

 Ilość tkanki tłuszczowej a kolonizacja dróg oddechowych gronkowcem złocistym 

u mężczyzn 

Judyta Nowak 

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Katedra Biologii Człowieka 

 Adaptacyjny charakter zmian liczby leukocytów w cyklu menstruacyjnym 

Barbara Borkowska 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Katedra Biologii Człowieka 

 Pneumocystis jirovecii - zapalenie płuc a kolonizacja 

Magdalena Sokulska i Daria Nowak 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii 

Lekarskiej 
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SESJA REFERATOWA 
Sobota, sala 1.03, godz. 15:00 

 Badania nieliniowej absorpcji eozyn za pomocą fluorescencji wzbudzanej 

dwufotonowo 

Mateusz Imiołek 
Uniwersytet Warszawski 

 Kropki kwantowe z dwuwymiarowego izolatora topologicznego HgCdTe 

Maciej Bieniek 
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Fizyki Teoretycznej  

 Teoretyczne modelowanie rzeczywistych nanostrukr półprzewodnikowych na 

przykładzie lasera niskowymiarowego 

Adam Mielnik-Pyszczorski 
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Fizyki Teoretycznej  

 Właściwości emisji jonów terbu w dwuwymiarowym anodyzowanym aluminium 

wypełnionym kompozytem YAlO3 

Łukasz Gołacki 
Politechnika Wrocławska, Katedra Fizyki Eksperymentalnej 

 Wpływ procesu modyfikacji powierzchni nanokrysztalów półprzewodnikowych typu 

rdzeń/płaszcz PbS/CdS na ich optyczne oraz fizyczne właściwości 

Anna Żelazo 
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Fizyki 

Eksperymentalnej 

 Dobór paliwa pod kątem ograniczania emisji rtęci z bloków węglowych 

Maciej Cholewiński 
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Katedra Technologii Energetycznych, 

Turbin i Modelowania Procesów Cieplno-Przepływowych 

 Synteza O-alkiloamidoksymów oraz analiza LC-MS otrzymanych związków 

Przemysław Aksamitowski 
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej 

 Fitotoksyczności octanu 3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-propylo-pirydyniowego 

oraz octanu 3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-pentylo-pirydyniowego 

Marcin Kacprzak 
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej 

 UFLC-MS/MS w aspekcie badania herbicydów. Unde venis et quo tendis? 

Jakub Topolski 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład 

Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu 

 Wpływ zanieczyszczenia gleby miedzią i cynkiem na dynamikę rozkładu metazachloru 

i acetochloru 

Olga Kalitowska 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład 

Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu 
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 Znaczenie adjuwantów w chemicznej ochronie roślin 

Barbara Wujek 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Herbologii 

i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu 

SESJA REFERATOWA 
Sobota, sala 1.05, godz. 15:00 

 Szacowanie rozmieszczenia wybranych zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego 

w województwie śląskim 

Adrian Zarychta 
Uniwersytet Śląski 

 Dane z chmury punktów jako cenne źródło informacji o ukształtowaniu rzeźby 

terenów po odkrywkowej eksploatacji złóż piasku 

Roksana Zarychta 
Uniwersytet Śląski 

 Update cultivated land on the basis of surveying and orthophotomap 

Ewelina Werner 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

 Acoustic cameras 

Jakub Wróbel 
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny 

 Polska myśl techniczna w przemyśle lotniczym na przykładzie rolniczych statków 

powietrznych 

Justyna Reut, Robert Karaś 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

 Perspektywy eksploatacji kosmosu – jak zmieniały się technologie i priorytety 

Robert Karaś, Justyna Reut 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

 Amortyzacja Środków Trwałych 

Dominika Sowa 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych 

 Zastosowanie metodologii prognozowania rozwoju technologii FORMAT na 

przykładzie rozwoju samochodu osobowego 

Marek Mysior i Bartosz Pryda 
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny 
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 Wpływ połączeń zgrzewanych i tłocznych oraz zgniotu na parametry mikrostruktury 

i mikrotwardości w stalach TRIP RA-K 40/70 

Marcel Uźniak i Przemysław Sadowski 
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny 

 Ugięcie stropu płytowo-słupowego 

Łukasz Radzik 
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Zakład Budownictwa Ogólnego 

 Blachy fałdowane 

Łukasz Radzik 
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Zakład Budownictwa Ogólnego 

 Metoda Monte Carlo w układach złożonych 

Wojciech Radosz 
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Fizyki Teoretycznej 

SESJA REFERATOWA 
Niedziela, sala 1.01, godz. 11:00 

 Owoc granatu – afrodyzjak czy lek? 

Paulina Pachura, Ewelina Pachura 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

 Czy można popijać leki sokiem grejpfrutowym 

Ewelina Pachura, Paulina Pachura 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

 Diagnostyka niedoborów odporności u dzieci 

Paulina Pachura, Ewelina Pachura 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

 Diagnostyka obrazowa – zastosowanie w pediatrii 

Paulina Pachura, Ewelina Pachura 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

 Ciała obce w przewodzie pokarmowym – diagnostyka radiologiczna 

Ewelina Pachura, Paulina Pachura 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej 

i Neuroradiologii 

 Środki cieniujące w diagnostyce radiologicznej 

Ewelina Pachura, Paulina Pachura 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej 

i Neuroradiologii 

 Przydatność wybranych wskaźników biochemicznych w diagnostyce przewlekłej 

choroby nerek u pacjentów zakażonych HIV 

Anna Rorbach-Dolata 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Toksykologii, Wydział 

Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej 
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 Zastosowania technik modelowania farmakoforów w projektowaniu leków 

Daria Nowak, Magdalena Sokulska 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu 

Nerwowego Katedry Biofizyki 

 Optyczna analiza kontroli chodu ludzkiego 

Klaudia Kozłowska 
Politechnika Wrocławska 

 Wii Balance Board jako niskokosztowa alternatywa dla platformy posturograficznej 

Mateusz Popek 
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Inżynierii 

Biomedycznej i Pomiarowej 

 Trwałość suspensji tlenku cyrkonu w obecności egzopolisacharydu Sinorhizobium 

meliloti 

Katarzyna Szewczuk-Karpisz 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów 

 Modyfikowane mezoporowate materiały krzemionkowe 

Małgorzata Skibińska 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii 

 Wpływ tributylocyny (TBT) na skład fosfolipidowy i przepuszczalność błon 

komórkowych wybranych szczepów grzybowych mikroskopowych 

Paulina Siewiera 
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej 

i Biotechnologii 

 Rozwój metod identyfikacji mikroorganizmów w analizie mikrobiologicznej żywności 

Marta Cieślik, Katarzyna Ratajczak 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

 Charakterystyka bakterii fermentacji mlekowej obecnych w żywności pochodzenia 

roślinnego 

Katarzyna Ratajczak, Marta Cieślik 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Instytut Technologii 

Żywności Pochodzenia Roślinnego, Zakład Fermentacji i Biosyntezy 

 Odpowiedź systemu antyoksydacyjnego grzybów strzępkowych z rodzaju 

Trichoderma na stres wywołany obecnością alachloru 

Justyna Nykiel 
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej 

i Biotechnologii 
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SESJA REFERATOWA 
Niedziela, sala 1.03, godz. 11:00 

 Wpływ ośrodka chłodzącego na strukturę i własności mechaniczne tarcz hamulcowych 

wentylowanych 

Katarzyna Żegleń 
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Materiałoznawstwa, Wytrzymałości 

i Spawalnictwa 

 Wpływ odkształcenia plastycznego na własności mechaniczne i strukturę stali DP 

Daniel Dobras 
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, SKN Materiałoznawstwa im. doc. Rudolfa Haimanna 

 Wytworzenie i badanie mikrostruktury oraz właściwości mechanicznych lokalnych 

wzmocnień kompozytowych otrzymanych z użyciem preform w odlewach z żeliwa 

sferoidalnego 

Łukasz Szymański 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 Probabilistyczna analiza optymalizacji wysokości ściany oporowej ze względu na jej 

stateczność 

Mateusz Stach 
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Katedra Geotechniki, 

Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego 

 Projekt powietrznego kolektora słonecznego 

Magdalena Matusiak 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Odnawialne Źródła 

Energii i Gospodarka Odpadami 

 Możliwość zasilania przyczepy campingowej energią słoneczną 

Klaudia Urbańska 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny 

 Koncepcja budowy turbiny wiatrowej o osi pionowej typu Darrieusa 

Patrycja Lauk 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Odnawialne Źródła 

Energii i Gospodarka Odpadami 

 Wpływ warunków procesowych na przebieg ilościowy i jakościowy zgazowania 

biomasy drzewnej 

Mateusz Szumowski 

Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk 

 Potencjał wykorzystania odpadów komunalnych i przemysłowych 

Katarzyna Niezgoda 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny 

 Potencjał energetyczny słomy kukurydzianej 

Kamil Kozłowski 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Instytut Inżynierii Biosystemów 
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 Jeżyce – projekt i wykonanie ogrodu dla mieszkańców w Poznaniu 

Luiza Dawidowicz i Marek Lorenc 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 

SESJA REFERATOWA 
Niedziela, sala 1.05, godz. 11:00 

 Techniczne uwarunkowania żywienia trzody chlewnej wpływające na jakość 

wieprzowiny na Mazowszu 

Daria Łuczak 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Studenckie Koło Naukowe 

Hodowców Zwierząt 

 Możliwości zastosowania kwasowej wody elektrolizowanej i bioaktywnych, jadalnych 

powłok/filmów ochronnych jako metod zapewnienia jakości chłodniczo 

przechowywanego mięsa 

Ewa Brychcy 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Surowców 

Zwierzęcych i Zarządzania Jakością 

 Prawidłowa upraw malin w Polsce 

Joanna Borowska 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

 Maszyny i urządzenia do przygotowywania i zadawania pasz dla bydła 

Kamil Porowski 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

 Nowoczesne technologie w produkcji bydła mlecznego 

Katarzyna Gajownik 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

 Analiza stanu i struktury pogłowia trzody chlewnej w Polsce 

Magdalena Gajownik 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

 Skuteczny rozród bydła, kluczem do sukcesu w osiągnięciu wysokiej produkcyjności 

mleka oraz przyczyny i sposoby zapobiegania zaburzeń cyklu rujowego 

Magdalena Borowska 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

 Wpływ siedliska na alokację biomasy buka zwyczajnego (Fagus sylvatica L.) 

w drzewostanach Ia podklasy wieku 

Wojciech Borzyszkowski 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Urządzania Lasu 

 Wpływ biotycznych uwarunkowań na stan zdrowotny jesionu wyniosłego na terenach 

zurbanizowanych 

Krzysztof Turczański 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu 

  



Referaty    

21 

 Jak wpływa mycie Borówki Amerykańskiej (Vaccinium corymbosum L.) w wodzie 

ozonowanej na przechowanie w warunkach chłodniczych? 

Patryk Kosowski, Maciej Balawejder, Piotr Antos 
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Katedra Chemii i Toksykologii Żywności 

 Żywienie człowieka we współczesnym świecie 

Katarzyna Ługowska 
Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach 

 Nowoczesne metody diagnostyczne oraz projektowanie zegarków mechanicznych 

Paweł Bednarek 
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Zakład Dynamiki Budowli 

SESJA REFERATOWA 
Niedziela, sala 1.01, godz. 15:00 

 Czynniki środowiskowe i ich wpływ na efektywność wzrostu probiotycznych bakterii 

fermentacji mlekowej 

Alina Pacesz 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Biotechnologii 

i Mikrobiologii Żywności 

 Porównanie ekotoksyczności surfaktantów syntetycznych i biosurfaktantów 

Zuzanna Szczepaniak1, Justyna Staninska2, Mateusz Sydow3, Agnieszka Piotrowska-

Cyplik1 
1 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Instytut Technologii 

Żywności Pochodzenia Roślinnego, 2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności 

i Żywieniu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, 3 Politechnika Poznańska, Wydział 

Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej 

 Korelacja pomiędzy zwilżalnością a adhezją wodnych roztworów surfaktantu 

fluorowęglowego do powierzchni politetrafluoroetylenu 

Anna Taraba, Katarzyna Szymczyk 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Zjawisk Międzyfazowych 

 Wpływ naftoflawonów na przebieg biotransformacji związków flawonoidowych 

w kulturach grzybów strzępkowych 

Monika Dymarska 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii 

 Ftalocyjaniny – potęga możliwości 

Aleksandra Mrugała 
Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Zakład Chemii Fizycznej i Modelowania Molekularnego 

 Porównanie wpływu adsorpcji kopolimerów diblokowych oraz triblokowych 

zawierających łańcuch poli(L-lizyny) na stabilność wodnych suspensji SiO2 

Iwona Ostolska 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów 
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 Analiza składu chemicznego olejków eterycznych pochodzących z różnych gatunków 

i odmian mięt. Analysis of the chemical composition of the essential oils from 

different species and varieties of mints 

Tomasz Staniek 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Międzywydziałowe Koło Naukowe SGGW 

„Zielona Chemia” przy Katerze Chemii Wydziału Nauk o Żywności 

 Wpływ biosurfaktantów na proces biodegradacji wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych w układach modelowych 

Justyna Staninska1, Zuzanna Szczepaniak2 
1 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Biotechnologii 

i Mikrobiologii Żywności, 2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, 

Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego 

 Odzysk Zn i Mn z roztworów po kwaśnym ługowaniu odpadów chemicznych źródeł 

energii metodami flotoekstrakcji oraz flotacji jonowej 

Weronika Wierzbicka i Katarzyna Rudowicz 
Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska 

 Zastosowanie LC-MS/MS do badania zawartości wolnych aminokwasów w roślinach 

Magdalena Dziągwa 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład 

Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu 

SESJA REFERATOWA 
Niedziela, sala 1.03, godz. 15:00 

• Oligodeoxynucleotide treatment as an efficient method of gene expression 

manipulation 

Anna Kostyn 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych 

• Polymerization of ParA in vivo and in vitro 

Magda Marcyniuk 
Uniwersytet Wrocławski 

• Potencjał enzymów fagowych w zwalczaniu zakażeń patogenami wielolekoopornymi 

Agnieszka Łątka 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Zakład Biologii 

Patogenów i Immunologii 

• Skąd organizm wie, że patogen to patogen? Wzorce molekularne związane 

z patogenami 

Maciej Basczok 
Uniwersytet Wrocławski 

• Borrelia burgdorferi, groźny patogen o wielu obliczach 

Maja Adamczyk 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Zakład 

Parazytologii 
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• Zoonotyczny potencjał mikropatogenów jelitowych z rodzajów Cryptosporidium 

i Microsporidium izolowanych z dziko żyjących gryzoni 

Kinga Leśniańska 
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Zakład Parazytologii 

• Genetycznie Modyfikowane Organizmy 

Agnieszka Borowska 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

• W krainie świecących białek, czyli o pożytku z meduzy 

Dorota Rzechonek 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii 

• 3-bromopirogronian – potencjalny lek w terapii kryptokokozy 

Katarzyna Niedźwiecka 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Zakład 

Genetyki 

• Czwartorzędowe sole amoniowe gemini jako nośniki kwasów nukleinowych 

Emil Paluch 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Genetyki i Mikrobiologii 

• Analiza in silico genomów bakteryjnych i bakteriofagowych 

Bartosz Roszniowski 
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Zakład Biologii Patogenów i Immunologii 

• Terapie genowe – pierwszy krok do medycyny personalizowanej 

Oskar Uchański 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Pracownia Białek Jądrowych
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SESJA POSTEROWA 
Sobota, hol główny, godz. 14:00 

 Przywiązanie – zachowanie. Badanie wpływu relacji matki i niemowlęcia na jego 

temperament 

Maria Czarnecka, Romana Owedyk 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Filozofii, Interdyscyplinarne Centrum 

Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 Naukowe podstawy miłości 

Paulina Wigner 
Uniwersytet Łódzki 

 Zróżnicowanie jakościowe grzybów pleśniowych wyizolowanych z powietrza 

wewnętrznego 

Adriana Osińska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Mikrobiologii 

Środowiskowej, Naukowe Koło Mikrobiologów Molekularnych „COCCUS” 

 Cellular Response on Polycaprolactone/Chitosan Crystalinity Tailored by Solvent 

System in Electrospinning Process 

Olga Urbanek 
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 

 Chimery - czy na pewno wszystko o nich wiemy? 

Katarzyna Klimczewska i Katarzyna Wilczak 
Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Zakład Embriologii, Koło Naukowe Embriologii 

 Odpowiedź proliferacyjna splenocytów i komórek węzłów chłonnych myszy C57BL/6 

w modelu immunosupresji wywołanej działaniem cyklofosfamidu (CTX) 

Elżbieta Ograczyk, Krzysztof Krawczyk 
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej 

 Działalność Studenckiego Koła Naukowego "BioTiK" 

Izabela Rutkowska, Aleksandra Tomaszuk 
Politechnika Białostocka 

 Zmiany ilościowe w konsorcjum bakteryjnym degradującym olej napędowy 

Zuzanna Szczepaniak1, Mateusz Sydow2, Justyna Staninska3, Łukasz Chrzanowski2 

1 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Instytut Technologii 

Żywności Pochodzenia Roślinnego, 2 Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut 

Technologii i Inżynierii Chemicznej, 3 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i 

Żywieniu,  Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności 

 Dendrymery PAMAM jako nośniki Paklitakselu 

Ewelina Sobierajska 
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki Ogólnej 

 An innovative approach to research in the Department of Aquatic Sozology, Faculty 

of Food Sciences and Fisheries, West Pomeranian University in Szczecin 

Filip Harasimiuk 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, 

Zakład Sozologii Wód 
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 Receptor soli oparty na szkielecie kwasu 2,2-bis(hydroksymetylo)propionowego - 

metoda otrzymywania i jego właściwości kompleksotwórcze 

Dominika Załubiniak 
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Pracownia Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej  

 Zagęszczenie spieków z układu ZrO2-Ti i rozmieszczenie w nich tytanu 

Paula Maria Łada 
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej 

 Determination of total phenolic content in different wine brands using UV – VIS 

spectrophotometry 

Katarzyna Michalak 
Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Biotechnologii i Chemii 

Fizycznej 

 Analiza porównawcza składu olejków eterycznych pochodzących z szałwii lekarskiej 

i muszkatołowej. Comparative analysis of the composition of the essential oils from 

sage and clary sage 

Kinga Wyszyńska 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Międzywydziałowe Koło Naukowe SGGW 

„Zielona Chemia” przy Katerze Chemii Wydziału Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie 

 Badanie międzycząsteczkowych wiązań wodorowych w 2-podstawionych pirolach przy 

zastosowaniu spektroskopii w podczerwieni i obliczeń teoretycznych 

Piotr Stasiewicz 
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii 

 Struktura, właściwości magnetyczne oraz cytotoksyczność nanocząstek Co1-

xNixFe2O4 otrzymanych stymulowaną mikrofalowo metodą Bradley’a 

Aleksander Zięcina 

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN 

 Naturalne korundy traktowane szkłem - wstępne badania nad rozwojem metody 

Marta Stasiak 
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi 

 Piren a spektroskopia fluorescencyjna 

Magdalena Szaniawska, Anna Taraba, Katarzyna Szymczyk 
Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii 

 Synteza wybranych substratów dla reakcji Suzuki-Miyaura 

Sebastian Staszko 
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Instytut Chemii 

 Własności spektroskopowe z obliczeń podwójnego powinowactwa elektronowego dla 

cząsteczki NaK dla stanów singletowych 

Patrycja Skupin 
Uniwersytet Śląski, Instytut Chemii 
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 Napięcie powierzchniowe, CMC a kąt zwilżania i krytyczne napięcie powierzchniowe 

zwilżania PTFE przez wodne roztwory surfaktantu fluorowęglowego 

Anna Taraba, Katarzyna Szymczyk 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Zjawisk Międzyfazowych 

 Ftalocyjaniny – nowe możliwości walki z zanieczyszczeniami środowiska 

Aleksandra Mrugała 
Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Zakład Chemii Fizycznej i Modelowania Molekularnego 

 Wpływ atmosfery spiekania na mikrostrukturę i budowę fazową kompozytów 

z układu ZrO2-Ti 

Aleksandra Miazga 
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej 

 Elektrokataliza L-cysteiny na warstwach nieorganicznych 

Jakub Piotr Sęk 
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii 

 Wieloreferencyjna metoda sprzężonych klasterów w sektorze (2,0) w zastosowaniu do 

wyznaczania krzywych energii potencjalnej dla stanów trypletowych cząsteczki KLI 

Anna Motyl 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Chemii, Zakład Chemii 

Teoretycznej 

 Wykorzystanie metody chronopotencjometrycznej w badaniu dwuwarstwowych 

membran lipidowych 

Anna Jastrząb 
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii 

 Ocena interakcji między organizmami w inkluzjach żywicznych 

Katarzyna Szczepaniak 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, Zakład Paleontologii 

 Wykorzystanie bezpłatnych aplikacji do stworzenia efektownego plakatu postaci 

Łukasz Debita 
Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki  

 Proces projektowania instrumentarium chirurgicznego z wykorzystaniem 

oprogramowania CAD 

Piotr Prochor, Justyna Wróblewska 
Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej 

 Proces projektowania indywidualnie dopasowanych konstrukcji stomatologicznych 

z wykorzystaniem oprogramowania Cax 

Justyna Wróblewska, Piotr Prochor 
Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej 

 Kompozyty gradientowe tlenek glinu-nikiel formowane metoda odlewania 

odśrodkowego  

Justyna Zygmuntowicz 
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej 
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 Odpowiedź immunologiczna na zakażenie Mycobacterium tuberculosis – patogeneza 

i diagnostyka gruźlicy latentnej 

Malwina Kawka 
Uniwersytet Łódzki 

 Zastosowanie polipeptydów elastynopodobnych w terapii chorób nowotworowych 

Marcin Jaras 
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Genetyki Ogólnej, Biologii 

Molekularnej i Biotechnologii Roślin 

 Zastosowanie fludarabiny w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej B-

komórkowej 

Krzysztof Zieliński 
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 

 Klaudyny a rak jajnika 

Paulina Wigner 

Uniwersytet Łódzki 

 Flawonoidy w profilaktyce i terapii 

Agnieszka Kareńko 
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 

 Choroby prionowe – od plemienia Fore do białek prionowych 

Agnieszka Kareńko 
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 

 SX - proste narzędzie badawcze napisane w języku Python 

Patryk Wach 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii 

 Bakteriofagi w walce biofilmem bakteryjnym 

Dominika Galus, Ewelina Sosnowska, Anna Kiepura 

Uniwersytet Łódzki, Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii 

 Zmiany stanu sanitarno-bakteriologicznego ścieków komunalnych podczas procesu 

oczyszczania 

Katarzyna Elbruda 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Mikrobiologii 

Środowiskowej, Naukowe Koło Mikrobiologów Molekularnych „COCCUS” 

 Rola prebiotyków i probiotyków w żywieniu ludzi starszych 

Marta Lewandowicz 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

 Wykorzystanie fagów w lecznictwie 

Ewelina Sosnowska, Dominika Galus 

Uniwersytet Łódzki, Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii 

 Destabilizacja bariery komórek nabłonkowych żołądka i fibroblastów w środowisku 

antygenów Helicobacter pylori 

Anna Kiepura 
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, 

Pracownia Gastroimmunologii 
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 Traditional cold cuts - Facts and myths 

Kinga Kropiwiec 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Hodowli 

i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej 

 Właściwości prozdrowotne owoców i kwiatów głogu 

Bartosz Kulczyński 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Technologii 

Żywienia Człowieka 

 Why should we protect native animal breeds? 

Karolina Kasprzak 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Hodowli i Ochrony 

Zasobów Genetycznych Bydła 

 Mechanizmy odporności roślin na stres zasolenia 

Aleksandra Koźmińska 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Instytut Biologii Roślin 

i Biotechnologii 

 Techniczne aspekty wpływu pory roku na produkcyjność kurcząt brojlerów 

w województwie podlaskim 

Dominika Kołodko 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Studencki Koło Naukowe 

Hodowców Zwierząt. 

 Wpływ ochrony środowiska na zdrowie i życie pszczół 

Celina Habryka 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

SESJA POSTEROWA 
Niedziela, hol główny, godz.:14:00 

 Dolnośląskie wsie o miejskiej genezie - czy mają szansę odzyskać swój dawny status? 

Angelika Kosieradzka 
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury 

 3D visualisation to assist planning decisions, based on wind power locationg project 

Monika Płuciennik 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

 Adaptacja człowieka do warunków cieplnych wewnątrz pomieszczeń 

Anna Peszek 

Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Zakład Fizyki Budowli 

i Komputerowych Metod Projektowania 

 Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach rozwoju 

społeczno-gospodarczego 

Małgorzata Świąder 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, 

Katedra Gospodarki Przestrzennej 
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 Identification of factors that influence the value of apartments in Nowy Tomyśl 

Ewelina Werner 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

 Badania elektrofizjologiczne sodo-zależnego kanału glukozowego hSGLT1 techniką 

patch-clamp na komórkach HEK293 

Aleksandra Kaczorowska 
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Inżynierii 

Biomedycznej, Inżynieria Biomedyczna 

 Molekularne mechanizmy chorób amyloidowych – udział białka SOD1 w stwardnieniu 

zanikowym bocznym 

Karolina Bejm 
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Inżynierii 

Biomedycznej 

 Napoje energetyczne - o co tyle hałasu? 

Krzysztof Świderski 
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny 

 Niedoskonali 

Eliza Wróbel, Piotr Prochor 
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii biomedycznej, Mechatroniki i Teorii 

Mechanizmów 

 Modelowanie homologiczne otwartego z zewnątrz stanu konformacyjnego sodo-

zależnego symportera galaktozy Vibrio parahaemolyticus (vSGLT) z wykorzystaniem 

oprogramowania Modeller 

Mateusz Kłys i Piotr Katolik 
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, 

 Wpływ elektroporacji milisekundowej na szczurze komórki z mięśnia sercowego 

Anna Zielichowska 
Uniwersytet Wrocławski, Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt 

 Dwie twarze komórek NKT 

Anna Pęcak, Aneta Alama i Paulina Błaszczyk 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki 

Medycznej, SKN Biomarkery w diagnostyce medycznej przy KiZ Chemii i Immunochemii 

 Ekspresja czynnika transkrypcyjnego SOX18 w raku nioedrobnokomórkowym płuc 

Mateusz Olbromski 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

 Określenie aktywności cytotoksycznej limfocytów metodą cytometrii przepływowej – 

optymalizacja metody 

Magdalena Ziembik 
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk 

 Wpływ elektroporacji na przeżywalność komórek gruczolakoraka trzustki 

Olga Wysocka 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Biochemii 

Lekarskiej 
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 Zastosowanie fluoroforów sprzężonych z przeciwciałami w mikroskopii 

fluorescencyjnej 

Oskar Uchański i Dominika Kwaśna 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Pracownia Białek Jądrowych 

 Mikrobiologiczne utlenianie mezo-dioli z udziałem całych komórek drożdży 

Natalia Włodarska 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii 

 Hydroliza enzymatyczna białek jako metoda otrzymywania peptydów o właściwości 

chelatującej 

Barbara Buda 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Surowców 

Zwierzęcych i Zarządzania Jakością 

 Projektowanie i synteza peptydowych inhibitorów oddziaływania menina-MLL 

zawierających usztywnienie reszt β-aminokwasowych 

Paulina Wójcik 
Politechnika Wrocławska, Zakład Chemii Bioorganicznej 

 Biotransformacje związków fosforoorganicznych z wykorzystaniem 

immobilizowanych grzybów 

Natalia Kmiecik 
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Bioorganicznej 

 Specyficzność substratowa glukozylotransferaz grzybów strzępkowych - glukozylacja 

flawonoidów 

Magdalena Matusik i Martyna Kosakowicz 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności 

 Biotransformacje z udziałem całych komórek mikroorganizmów jako metoda 

otrzymywania pochodnych naturalnych ftalidów 

Karolina Lisowska 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności 

 Zeolity – krok do czystej energii 

Marcin Małecki 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii 

 Chemical composition and antimicrobial activity of essential oil obtained from Apium 

graveolens tree cultivars 

Joanna Politowicz 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii 

 Chitosan as a promising bioactive substance with multidirectional properties 

Dominika Kulig 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

 Przydatność ekstrahentów Mehlich 3 i 1M HCl do oceny niedoborów miedzi w glebie 

Katarzyna Kantek 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład 

Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu 



Postery     

31 

 Parametry gleby jako czynnik różnicujący zawartość wolnych aminokwasów 

w Stellaria media 

Jakub Topolski 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład 

Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu 

 Bioszkła stosowane w inżynierii tkankowej kości 

Kamila Piec 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii 

 Wpływ adjuwantów na dynamikę rozkładu i poziom pozostałości dimetachloru 

w glebie 

Barbara Wujek 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Herbologii 

i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu 

 Reakcja Scholla - przyczyna rosnącej entropii w literaturze 

Joanna Hager 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii 

 Symetryczne związki jonowe 

Weronika Piontek 
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny 

 Aktywność regulatorów wzrostu laktonów izolowanych z roślin z rodziny Apiaceae 

Agnieszka Smandek 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

 Odzysk Zn i Mn z roztworów po kwaśnym ługowaniu chemicznych źródeł energii 

metodami flotoekstrakcji oraz flotacji jonowej 

Weronika Wierzbicka i Katarzyna Rudowicz  
Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska 

 Wpływ typu gleby na rozkład dimetachloru 

Olga Kalitowska 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład 

Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu 

 Hydrometalurgiczny odzysk niklu i kadmu ze strumienia zużytych chemicznych źródeł 

energii niklowo-kadmowych (Ni-Cd) i niklowo-wodorkowych (Ni-MH) 

Patrycja Nowysz 
Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska 

 LC-MS/MS technique in the study of free amino acids in plants 

Magdalena Dziągwa 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład 

Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu 

 Zastosowanie pochodnych jonizowalnych eterów lariatowych do flotacyjnego 

wydzielania jonów metali z roztworów wodnych 

Katarzyna Sobianowska 
Politechnika Wrocławska 
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 Pasywne pozyskiwanie energii słonecznej przez różnego typu przegrody budowlane 

Anna Rumijowska 

Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Zakład Fizyki Budowli 

i Komputerowych Metod Projektowania 

 Energy harvesting 

Jakub Wróbel 
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny 

 Komputerowe wsparcie wyboru optymalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych. 

Computer-aided support of optimal wind power station location 

Jan Kazak 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, 

Katedra Gospodarki Przestrzennej 

 Sztuczna fotosynteza, czyli jak otrzymać paliwo słoneczne 

Karolina Kordek 

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny 

 Podstawy teoretyczne elastycznej elektroniki 

Joanna Kutrowska 
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Fizyki Doświadczalnej  

 Programowanie w ARCGIS przy użyciu języka PYTHON w kontekście tworzenia 

własnych analiz przestrzennych do identyfikacji charakterystycznych form 

osuwiskowych 

Kamila Pawłuszek 
Instytut Geodezji i Geoinformatyki we Wrocławiu, Wydział Kształtowania Środowiska i Geodezji 

 Dolnośląskie piaskowce ciosowe – materiał budowlany okiem geologa 

Mateusz Szadkowski 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 

 Charakterystyka kompleksów ofiolitowych i środowisk ich powstawania 

Katarzyna Zboińska 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Nauk 

Geologicznych 

 Możliwości zagospodarowania geoturystycznego doliny Piekielnego Potoku (Wzgórza 

Niemczańsko-Strzelińskie) 

Katarzyna Zboińska 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Nauk 

Geologicznych 

 Budowa pojazdu o napędzie pneumatycznym na przykładzie Pneumobila 

Marek Mysior, Jakub Biernacki i Paweł Kassolik 

Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny 

 Miary nierówności nawierzchni 

Sebastian Kowerski 
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Zakład Dróg i Lotnisk 



Postery     

33 

 Korozja międzykrystaliczna w stalach austenitycznych 

Urszula Wawrzaszek 

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Zaawansowanych Technologii Materiałowych 

 Badanie struktury profilu stalowego wykonanego metodą ekspansji sprężonego 

powietrza 

Monika Okuniewska 
Politechnika Wrocławska 

 Porównanie struktury i twardości wierteł udarowych różnych producentów 

Lidia Polak 
Politechnika Wrocławska 

 Wpływ energii powierzchniowej na właściwości klejenia. Badanie klejów 

przeznaczonych do celów medycznych. 

Renata Wawrzaszek 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

 Nowoczesne rozwiązania w kamerach termowizyjnych w zastosowaniu budowlanym 

Paweł Noszczyk 
Politechnika Wrocławska 

 Połączenie ścinane typu composite dowels w konstrukcjach zespolonych 

Piotr Kozioł 
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Katedra Konstrukcji 

Metalowych 

 Wyniki badań trójzłożowej chłodziarki adsorpcyjnej 

Piotr Pyrka 
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Katedra Inżynierii Kriogenicznej, 

Lotniczej i Procesowej 

 Kandydozy u pacjentów hematologicznych 

Monika Oleksy i Iga Porębska 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Mikrobiologii 

 Oral health needs of population of abong Mbang, the small town in eastern state of 

Cameroon 

Joanna Owczarek, Victoria Haassengier 
Wrocław Medical University, Department of Periodontology, Division of Oral Pathology  

 Headspace analyzes of volatile components of crude propolis and its extract 

Piotr Okińczyc 
Wrocław Medical University, Department of Pharmacognoscy 

 Neuroprotetyka 

Małgorzata Batycka 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Zakład 

Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów 

 Composition and antimicrobial activity of black poplar (Populus nigra L.) buds extract 

and essential oil 

Piotr Okińczyc 
Wrocław Medical University, Department of Pharmacognoscy 
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 Cancer vs. Neurodegeneration – inverse comorbidity association 

Anna Rorbach-Dolata 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Toksykologii, Wydział 

Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej 

 Sensory analyzes of odor of propolis collected with different part of hive 

Piotr Okińczyc 
Wrocław Medical University, Department of Pharmacognoscy 

 Ocena nasilenia proliferacji w mysich nowotworach gruczołu mlekowego po terapii 

owocystatyną 

Łucja Cwynar-Zając 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii 

 Zależność ciśnienia wewnątrzgałkowego i ciśnienia tętniczego u osób w różnych 

grupach wiekowych - pomiar przy zastosowaniu bezinwazyjnego urządzenia ICare Pro 

Maciej Geniusz 

Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki 

 Wpływ zaawansowanych produktów glikacji na rozwój miażdżycy - działanie pro- czy 

anty-aterogenne? 

Aleksandra Kuzan 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Biochemii 

Lekarskiej 

 Gene Therapies - 1st step to personalized medicine 

Oskar Uchański 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Pracownia Białek Jądrowych 

 Dyferencje w resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci, niemowląt i dorosłych 

Victoria Haassengier, Anna Grzebień i Joanna Owczarek  
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Pielęgniarstwa Pediatrycznego, 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

 Zastosowanie związków bisfosfonowych w leczeniu nowotworów 

Patrycja Miszczyk 
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Bioorganicznej 

 Haspina i jej rola w komórkach nowotworowych 

Natalia Glatzel-Plucińska 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii 

 Niedrożność przewodu pokarmowego - diagnostyka RTG 

Paulina Pachura, Ewelina Pachura 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

 LEAP (Lifestyle, heating and performance) - nowy eliksir młodości? 

Ewelina Pachura, Paulina Pachura 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

 HBD-2 jako ważny element odporności wrodzonej 

Izabela Konieczna 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Zakład Biologii Patogenów i Immunologii 



Postery     

35 

 Wpływ muzykoterapii na rozwój dziecka 

Victoria Haassengier, Anna Grzebień i Joanna Owczarek 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Pielęgniarstwa Pediatrycznego, 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

 Nadmiar masy ciała u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia 

Anna Grzebień, Victoria Haassengier i Joanna Owczarek 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Pielęgniarstwa Pediatrycznego, 

Wydział Nauk o Zdrowiu 

 EEG Biofeedback – siłownia dla mózgu 

Kamila Kotowicz 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Klinika Psychiatrii 

 Vitamin D in cancer treatment 

Małgorzata Grudzień 
Uniwersytet Wrocławski 

 Fucose expression in seminal glycoproteins 

Justyna Kołodziejczyk 
Wrocław Medical University, Department od Chemistry and Immunochemistry 

 Francisella tularensis, Bacillus anthracis i Yersinia pestis jako kluczowa triada broni 

biologicznej 

Remigiusz Zieliński i Natalia Napieraj 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, SKNN Sowa 

 Analiza mikrobiologiczna komercyjnych produktów mleczarskich i probiotycznych na 

polskim rynku handlowym 

Karolina Szubert i Magda Wiglusz,  
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych 

 Wpływ wybranych ludzkich neuropeptydów na fagocytozę M. catarrhalis przez 

komórki linii THP-1 

Paweł Jajor, Oskar Uchański 
Uniwersytet Wrocławski 

 Zastosowanie mikroskopii w badaniach biofilmu 

Anna Wanecka, Agnieszka Łątka, Karolina Przysiężna 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk Weterynaryjnych, Katedra Patologii, Zakład 

Mikrobiologii 

 Bdellovibrio bacteriovorus – pasożytnicza bakteria 

Piotr Stempiński 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział nauk biologicznych 

 Stan bezpieczeństwa zdrowotnego pomieszczeń kuchennych w akademikach 

Katarzyna Lidtke 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Intytut Genetyki i Mikrobiologii 
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 Rola fitochelatyn w obronie roślin przed stresem wywołanym obecnością metali 

ciężkich 

Sylwia Gołda 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład 

Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu 

 Zastosowanie biopolimerów polisacharydowych w przemyśle mięsnym 

Natalia Ulbin-Figlewicz 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
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Factory pollution reduction sulphate aqueous matrix using freshwater 

microalgae 

Filip. B. Harasimiuk, Arkadiusz Drost, Arkadiusz Nędzarek 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, 

Zakład Sozologii Wód 

The food industry waste water is a considerable amount of sulphate. Their concentration may 

change in the range of from several to several thousand mg per 1 dm3. Excessive amounts of 

sulphate in industrial waste water can be removed by physical processes, chemical and 

biological properties. Physical processes take place in the removal of sulphate based on the 

phenomenon of adsorption on to a mixture of iron oxides and silica. Unfortunately, due to their 

low efficiency are not widely used. Within the process of chemical precipitation of sulfates used 

in the form of soluble salts. However, the problem here is the formation of significant deposits 

on the process. As shown by the literature and results undoubtedly competitive method for the 

removal of sulfates from the wastewater is to use biological processes. The presented results 

confirm the high efficiency of biological processes. The experimental work was carried out over 

a period of seven days with the use of freshwater Chlorella vulgaris microalage. During the 

experiment was obtained reduction factor of approx. 25%. Given the above, it can be said 

without doubt that the achievement of a high factor SPF sulfate reduction in time. 

Application of membrane separation techniques in the protection of 
aquatic ecosystems 

Filip. B. Harasimiuk, Arkadiusz Drost, Arkadiusz Nędzarek 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, 

Zakład Sozologii Wód 

The traditional approach to the treatment of water is now becoming ineffective. In view of 

dwindling drinking water is essential to finding solutions for the rapid reduction and removal of 

contaminants from water. Without a doubt, membrane separation methods are alternatives. 

There are many criteria for the classification of membrane techniques. Regardless of which 

technique we say that the division can be made based on the structure of the membrane and to 

distinguish the driving force of the process. The separation process in all methods based on the 

use of selective action of the membrane, and a differential pressure prevailing on both sides of 

the membrane. Membrane separation methods allow for the separation of different types of 

solutions (owners, colloids and suspensions). The experimental work was associated with the 

use of ceramic membrane with a cut-off of 450 kDa. The main goal of the experimental bags is 

reduce of Ferrum from the water. As indicated by the results of research it is possible to 

remove the iron ions from the water at 35%. This result shows that it is possible to remove the 

iron ions from the water based on the use of membrane technology using ceramic membranes. 
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Innovative methods of purifying water using microalgae in times of 
shortage of drinking water - the results of experimental work 

Filip. B. Harasimiuk, Arkadiusz Drost, Arkadiusz Nędzarek 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, 

Zakład Sozologii Wód 

The ammonia and phosphorus removal efficiencies by the microalgae Chlorella Vulgaris from an 

aquaculture wastewaters were evaluated. Used in this study species of microalgae Fistulifera 

Species came from the Baltic Bank algal cultures (CCBA). Tests were carried out in cylindrical 

bioreactors with a capacity of 5 liters. The ratio of effluent model used distilled water was 2 L of 

distilled water to 3 L effluent model. The study has been applied sewage model, which was 

closed circuits effluent after breeding African catfish. The choice was dictated by the model 

effluent fact that such water containing high loadings of phosphorus and ammonia. During the 

experiment Parameters of the basic controlled breeding. The aim of the study was to fast 

reduction of freights ammonia and phosphorus from wastewater with complex matrices. 

Studies assumed water from a rapid reduction of ammonia and phosphorus loads. 

Simultaneously, studies have demonstrated a gradual increase in biomass of microalgae, which 

are assessed on the basis of chlorophyll concentration "a", which is used as a primary indicator 

of the level of production in aqueous. This study shows the potential of using these microalgae 

to reduce the environmental pollution. 

The use of technical solution of "scruber of microalgae" for the 
treatment of severe pollution from wastewater 

Arkadiusz Drost, Filip. B. Harasimiuk, Arkadiusz Nędzarek 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, 

Zakład Sozologii Wód 

The water in many places in the world is one of the rarest natural resources. Within this issue 

should be noted that drinking water is considered today to be a particularly good offer 

hospitality. Essential in terms of rational use of water is to conduct research relating to the 

capacity of that good natural treatment. 

In the present study has been applied solution based on technological solution "scruber of 

microalgae". An innovative approach to water purification methods have been shown in both 

the results obtained and used as a model effluent. As the model has been applied sewage water 

collected at points of metal cutting carbon steel electrodes. This is particularly troublesome 

because of the sewage holding substantial pollutant loads biogenic elements and organic 

residues. Given the scale of the use of the cutting process water in the atmosphere becomes 

indispensable solution for the reduction of pollution in a short period of time. In this study, 

selected strain was used Chlorella Vulgaris. 

In the course of the experimental work was achieved reductions amounting to N-NO3; N-NH4; 

Nc, PO4 20.65% respectively; 36.1%; 12.27%; 56.7%. These reductions were achieved within 8 

days of research. At the same time has been specified increase in biomass mikroglonu 

amounting to 1850%. In the case of the possibility of obtaining such a rapid increase in biomass 

becomes a commercial aspect due to the shortage of raw material on the market. 
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Antybakteryjne i antyadhezyjne właściwości metali o różnym składzie 
pierwiastkowym 

Anna Żywicka 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 

Proces adhezji i wzrost bakterii na powierzchni materiałów to pierwsze etapy prowadzące do 

tworzenia biofilmu. Biofilm pojawiający się w środowisku wewnątrzszpitalnym odgrywa istotna 

rolę w patogenezie infekcji. Biofilm tworzący się na powierzchniach metalowych 

wykorzystywanych w przemyśle, prowadzi m.in. do: korozji powierzchni konstrukcji metalowych, 

kruszenia, przebarwień, powstawania osadów, osłabienia wytrzymałości, co wiąże się 

z ogromnymi stratami finansowymi. Wraz z rozwojem inżynierii materiałowej bada się nowe 

stopy metali i powłoki ochronne o właściwościach bakteriobójczych. Poprzez mieszanie różnych 

komponentów, możemy uzyskać materiał o nowych korzystniejszych właściwościach. Dlatego 

celem niniejszej pracy było oznaczenie właściwości antybakteryjnych i antyadhezyjnych metali o 

rożnym składzie pierwiastkowym względem Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa 

i Acinetobacter baumannii. 

Materiał do badań stanowiło 6 płytek metalowych pokrytych powłokami o różnym składzie 

pierwiastkowym. Do badań użyto następujących bakterii: Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa i Acinetobacter baumannii. Do oceny właściwości stopnia adhezji wykorzystano test 

redukcji MTT i mikroskop fluorescencyjny. Właściwości antybakteryjne badanych prób oceniono 

na podstawie metody bezpośredniego kontaktu i tzw. metody „shaking flask” według Nishimura 

(1999) z modyfikacjami własnymi. 

W badaniach wykazano, że w przypadku prób, w których skład wchodził chrom stopień adhezji 

był najniższy. Najwyższy stopień adhezji wykazano dla próby, w których skład wchodziło żelazo 

i miedź. Wszystkie badane metale wpływały hamująco na wzrost bakterii w porównaniu do 

kontroli, którą stanowiła wyjściowa zawiesina bakterii, już w pierwszej godzinie inkubacji. 

Najsilniejsze właściwości hamujące wzrost wszystkich bakterii wykorzystanych w doświadczeniu, 

zaobserwowano w przypadku próby w skład której wchodził cynk, a także próba zawierająca 

chrom. 

Wykorzystane w doświadczeniu próby stanowiły mieszaniny powszechnie wykorzystywanych 

w przemyśle pierwiastków. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że tego typu mieszaniny 

wykazują właściwości bakteriobójcze względem badanych mikroorganizmów. Skład 

pierwiastkowy metali jak i dodatkowe powłoki mogą w zasadniczy sposób determinować 

właściwości antybakteryjne metali. Jednym z pierwiastków, który wykazywał najsilniejsze 

właściwości antybakteryjne był cynk. Również próby, które zawierały chrom w swoim składzie, 

wykazywały silnie właściwości antybakteryjne. Próby zawierające cynk i chromo w swoim 

składzie, znacząco wpływały na zahamowanie wzrostu bakterii w zawiesinie. Na podstawie 

uzyskanych wyników można więc założyć, że obecność zarówno cynku jak i chromu w dużym 

stopniu determinuje właściwości antybakteryjne badanych stopów metali. W skład prób oprócz 

chromu wchodził również miedź i nikiel. Wykazano, że jednoczesna obecność tych trzech 

pierwiastków zwiększa właściwości bakteriobójcze metali. 
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Immobilizacja probiotycznych szczepów z rodzaju Lactobacillus 
w celulozie bakteryjnej produkowanej przez Gluconacetobacter xylinus 

Dorota Peitler 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Immunologii, Mikrobiologii 

i Chemii Fizjologicznej 

Dostarczanie wraz z pokarmem odpowiednich gatunków mikroorganizmów o 

udokumentowanych właściwościach probiotycznych, pomaga w utrzymaniu prawidłowej 

homeostazy przewodu pokarmowego, ułatwiając proces trawienia, a także zwiększając 

przyswajalność składników pokarmowych. Probiotyki definiowane są jako "żywe 

mikroorganizmy, które po podaniu w odpowiednich ilościach przynoszą korzystny wpływ na 

zdrowie gospodarza" oddziaływując na aktywność mikroflory przewodu pokarmowego. Do 

drobnoustrojów o działaniu probiotycznym należą przede wszystkim bakterie kwasu 

mlekowego z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium. Mikroorganizm, aby mógł zostać uznany 

za probiotyczny, musi zostać poddany szeregowi analiz, mających na celu potwierdzenie jego 

bezpieczeństwa, odporności na trudne warunki panujące w przewodzie pokarmowym oraz 

skutecznego oddziaływania prozdrowotnego. 

Z przeprowadzonego przeglądu piśmiennictwa wynika, że preparaty probiotyczne zawierające 

w swoim składzie wolne mikroorganizmy cechują się często zbyt niskim stopniem ich 

przeżywalności. Zapewnienie fizycznej bariery, w postaci odpowiedniego nośnika, który może 

ułatwić przeżycie mikroorganizmom probiotycznym w niekorzystnych warunkach środowiska, 

jest więc rozwiązaniem obecnie cieszącym się dużym zainteresowaniem. 

Dlatego też celem niniejszych badań była analiza możliwości wykorzystania celulozy bakteryjnej 

(BC) produkowanej przez szczep Gluconacetobacter xylinus do immobilizacji probiotycznych 

mikroorganizmów z rodzaju Lactobacillus. 

Materiał do badań stanowiły cztery szczepy bakterii probiotycznych (L. delbruecki PKM 490, 

L. plantarum DSM 13273, L. casei ATCC 393 i L. acidophilus ATCC 4356), oraz celuloza bakteryjna 

produkowana przez szczep G. xylinus. 

Immobilizacji probiotyków dokonano w trzech różnych doświadczeniach. Pierwsze polegało na 

adsorpcji komórek bakteryjnych na powierzchni BC pochodzącej ze stacjonarnej hodowli G. 

xylinus. W kolejnych doświadczeniach poszczególne gatunki bakterii probiotycznych hodowano 

jednocześnie ze szczepem G. xylinus, w skutek czego immobilizacja zachodziła równocześnie 

z biosyntezą celulozy. Prowadzono dwa rodzaje hodowli, z mieszaniem (180rpm) w wyniku 

której powstawały kulki celulozowe oraz bez mieszania (hodowla stacjonarna), gdzie celuloza 

syntetyzowana była w postaci błony na powierzchni podłoża. 

Po określonym czasie inkubacji, celulozę wraz z zimmobilizowanymi komórkami poddano 

trawieniu celulazą. Po wytrawieniu, hodowle płukano i zawieszano w buforze fosforanowym. 

Liczbę zimmobilizowanych mikroorganizmów oznaczano dwoma metodami: a) na podstawie 

gęstości optycznej uzyskanych zawiesin mikroorganizmów, mierzonej spektrofotometrycznie 

przy długości fali równej 600nm, b) wykonując ilościowy posiew na podłoża MRS, które 

inkubowano przez 24h w temp. 37°C. Po inkubacji zliczano wyrosłe kolonie i wyznaczano liczbę 

CFU (Colony Forming Unit) na 1 gram celulozy, uwzględniając objętość buforu użytego do 

sporządzenia zawiesiny oraz objętość posiewaną na podłoże. Ponadto w badaniach 



Konferencja Puzzel 2015 

 

  

42 

uwzględniono także analizę przeżywalności immobilizowanych bakterii probiotycznych 

w obecności soków żołądkowych i soli żółciowych. 

Uzyskane wyniki wykazały, że badane mikroorganizmy probiotyczne są zdolne do efektywnego 

przyłączania się do celulozy bakteryjnej. Proces immobilizacji nie wpływał na żywotność 

analizowanych szczepów Lactobacillus. Najbardziej efektywnym sposobem immobilizacji była 

jednoczesna hodowla mikroorganizmów probiotycznych ze szczepami G. xylinus. Ponadto 

stwierdzono, że unieruchomione na BC komórki Lactobacillus cechowały się zwiększoną 

przeżywalnością w obecności soku żołądkowego i solach żółciowych. 

Nowe trendy badań w naukach biologicznych 

Tomasz Cłapa 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej, 

Obecny postęp w dziedzinie nauk biologicznych pozwala na „zaglądanie” coraz głębiej w żywe 

organizmy. Badania są prowadzone interdyscyplinarnie, co pozwala szerzej spojrzeń na dany 

problem badawczy. Narzędzia biologii molekularnej pozwalają badać całe społeczności 

bakteryjne, (biofilmy), które stanowią przykład interakcji pomiędzy organizmami w celu 

zasiedlania przez nie nawet bardzo ekstremalnych środowisk. Jest możliwe nie tylko 

obrazowanie danych mikroorganizmów wchodzących w skład takiej społeczności poprzez 

metodę FISH (ang. fluorescent in situ hybridization), ale również poprzez wykorzystanie 

skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM), cryo-SEM-u czy cryo-mikrotomu. Dziedziny 

nauk takie jak: fizyka, chemia czy chemia supramolekularna pozwalają naukowcom prowadzić 

badania nad nanostrukturami czy cieczami jonowymi, przez co jest możliwe określenie ich 

wpływu na organizmy żywe: bakterie, rośliny, zwierzęce linie komórkowe czy wreszcie zwierzęce 

organizmy modelowe. Wykorzystanie techniki NMR (ang. nuclear magnetic resonance) pozwala 

określić strukturę nanocząsteczek oraz cieczy jonowych oraz pozwala zbadać, jakie zmiany 

zaszły w ich konformacji po oddziaływaniach z organizmami żywymi. Poprzez badania nad 

cytotoksycznością jesteśmy w stanie określić, jaki będzie efekt wykorzystania tych materiałów 

czy związków chemicznych na środowisko przyrodnicze oraz organizmy w nim żyjące. Jest 

możliwe również określenie czy mogą one zostać wykorzystane w przemyśle lub medycynie. 

W tym celu wykorzystuje się nie tylko testy przeżywalności komórek, ale również analizy 

związane z wykorzystaniem techniki Real-Time PCR, analizując poziom ekspresji mRNA 

w badanych komórkach. Ponadto badania nad szlakami stresu oksydacyjnego zarówno 

w komórkach eukariotycznych jak i prokariotycznych pozwalają określić poziom toksyczności 

różnych związków chemicznych czy nanostruktur. 

Bardzo ważne są badania nad komórkami macierzystymi, komórkami typu iPS oraz procesem ich 

starzenia się. Komórki takie w połączeniu z różnego rodzaju biomateriałami są coraz szerzej 

wykorzystywane w medycynie regeneracyjnej, nie tylko dzięki swojej funkcjonalności, ale 

również liczne możliwości ich modyfikacji. 
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Transformacja mikrobiologiczna jako użyteczne narzędzie do 
otrzymywania związków biologicznie czynnych 

Sandra Sordon 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii 

W ostatnich latach ogromnym zainteresowaniem naukowców, a także przemysłu 

farmaceutycznego, kosmetycznego i spożywczego cieszą się badania dotyczące funkcjonalizacji 

związków biologicznie czynnych pochodzenia naturalnego na drodze biotransformacji. 

Mikrobiologiczna transformacja może stanowić atrakcyjną metodę służącą do otrzymywania 

pochodnych występujących w naturze w bardzo małych ilościach oraz nowych analogów 

w ilościach, które umożliwiłyby nie tylko określenie ich struktury, ale także przeprowadzenie 

badań biologicznych z ich udziałem. 

Procesy biotransformacji z wykorzystaniem mikroorganizmów posiadają wiele zalet, wśród 

których można wymienić możliwość pozyskania nowych związków przy zastosowaniu łagodnych 

warunków reakcji, niskich kosztach i minimalnym obciążeniu dla środowiska. Biotransformacje 

są często źródłem pochodnych o zwiększonej aktywności biologicznej w stosunku do 

wyjściowych substratów. Ponadto zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej (EU 88/388/EEC), 

produkty otrzymane w wyniku biotransformacji naturalnych związków uznawane są także za 

związki naturalne. 

W prezentowanych badaniach dokonano mikrobiologicznej glikozylacji bioaktywnych 

flawonoidów w wybranych kulturach grzybów strzępkowych. 

α-rays – a danger or a chance? 

Liliia Moshniaha 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii 

Alpha-ray is a type of radioactive emission created by the alpha-particles. These rays were firstly 

described in 1899 and since that time the opinions about the mission of radioactive decay have 

changed a lot. Nowadays humanity understands that everything has its positive and negative 

sides, and does not afraid to experiment with radiation as well. 

Nuclear medicines are widely used in therapy today. The new field is Targeted Alpha Therapy 

(TAT) which is treated to be the treatment of future and great cure for patients with, for 

example, bone metastases. As the developing part of medicine it has its “problematical 

questions” and working regions. There is a hope to create some special drugs for leukemia, 

cystic glioma and melanoma as well. The advantage of TAT is that it is less harmful for patients 

since the short and energetic alpha emissions goes exactly in the right place due to the 

accurately chosen radioisotopes and specifically synthesized delivering antibodies. 

The main idea of TAT is going to be presented by me with the examples of action of 

radiopharmaceuticals based on radium-223. Positive sides, difficulties and perspectives for this 

method will be discussed. 
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Electrocatalytic oxidation of dimethyl ether (DME) on Platinum-based 
inorganic catalysts for fuel cells applications 

Jakub Piotr Sęk 
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii 

The growing interest in the alternative sources of energy, which are harmless for the natural 

environment but whose efficiency is similar to conventional power sources, is a reason to look 

for new ways of converting chemical energy into electric energy. Fuel cells powered by small 

organic molecules, whose controlled electrooxidation processes are used as sources of energy, 

are perfect solution of this problem. 

The commonly used fuels such as hydrogen, methanol or formic acid have, a side from 

numerous advantages a few fundamental drawbacks. An alternative for these fuels are cells 

powered with dimethyl ether (Direct Dimethyl Ether Fuel Cells, DDMEFC). The processes of 

electrooxidation of DME can produce energy in amount not smaller than in case of other fuel 

cells. It possesses as many merits as the commonly used molecules. Most importantly, it is not 

toxic nor carcinogenic, non-mutagenic does not emit dangerous nitrogen or sulfur oxides. It is 

cheaper than methanol, DDMEFC achieve levels of effectiveness similar to those of DMFC. DME 

is easy to store and transport. The following work presents the electooxidation process of 

dimethyl ether on platinum nanoparticles-based catalysts. This metal is one of the most used 

catalysts in the electrochemistry of fuel cells. Mixed catalysts were used, where platinum was 

connected with zirconium dioxide as active matrix. PtRu catalyst, which can change the 

electrooxidation mechanism and reduce the problem of the poisoning of the surface of 

platinum catalyst with intermediate products (e.g. CO) was analyzed. The results confirmed that 

platinum serves perfectly as an electrooxidation catalyst. The addition of the ZrO2 brings an 

increase in the achieved current densities up to 66% on platinum and 50% on a bifunctional 

catalyst. The addition of palladium increases the conductivity and current as well. The analysis 

was done using cyclic voltammetry and the stability of the catalytic systems was checked by 

means of chronoamperometry. Results show that further research on DME as alternative fuel 

should be carried. 

Behaviour of conjugated polymers in thin films 

Fabio Pontecchiani 
University of Sheffield, Department of Physics and Astronomy 

The aim of this work is to find direct evidence for new mechanisms by which polymer molecules 

go from being disordered “spaghetti like” amorphous molecules to well ordered crystalline 

ones. A number of recent indirect studies have shown that the process is definitely not one 

where a crystalline seed grows in a mixture of amorphous polymer molecules; instead 

crystallisation proceeds via a state of intermediate order. This rationale means that between 

the amorphous and crystalline states there is a polymer structure that is ordered on the very 

small scale prior to crystallisation. Such a phase has been difficult to measure and observe 

experimentally. 

My approach is to investigate intermediate order in ultrathin polymer films, where the influence 

of the surface and interface is strong enough to lead to morphologies, and properties that 

depend on molecular conformation and morphology, and so different from the bulk phase 

diagram. In contrast to previous studies of polymer crystallization I plan to use a series of 
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relatively new direct techniques (torsional resonance imaging to image single polymer chains 

and new grazing incidence x-ray and neutron scattering techniques) to follow the evolution 

from an amorphous phase through to a crystalline one, via an intermediate phase. These states 

of intermediate order have important technological and industrial implications; for example the 

performance of a huge class of engineering plastics (such as PET) and also polymer electronic 

devices are strongly affected by the degree of chain ordering in thin films and at interfaces. 

High Fidelity Initialization of Long-lived Hole Spin Qubits in Single 

Quantum 

L. M. P. Martins, F. Liu, A. J. Brash, J. H. Quilter, A. J. Ramsay, M. S. Skolnick, A.M. Fox 
University of Sheffield, Department of Physics and Astronomy 

The quantum information processing (QIP) requires a long coherent qubit times and a very high 

fidelity to permit error correction. Single hole spin confined in semiconductor quantum dots 

(QDs) present a long coherence times, ultrafast optical coherent control and scalability to 

circuit-style devices, thus they are an attractive qubit candidate. 

We show the fast (~ 50 ps) initialization of a hole spin qubit with very high (> 99%) fidelity by 

rapid ionization of the exciton in a single InGaAs quantum dot. We show that a quantum dot 

with very low fine structure splitting (FSS) can produce high fidelity hole spin qubits whose 

lifetimes can exceed the hole coherence lifetime(T2*~ 10ns) without external magnetic fields. 

We use the rapid ionization scheme to obtain the hole spin qubit. The QD embedded in the 

intrinsic region of an n-i-Schottky photodiode is excited by a circularly-polarized picosecond 

laser pulse with π pulse area creates an exciton (X0). Application of a bias leads to rapid 

ionization of the exciton, leaving behind a hole with spin state inherited from the X0. By 

scanning a second laser pulse across the hole – trion transition we are able to read out the hole 

spin by measuring a polarization-dependent photocurrent. The fidelity of hole spin initialization 

is limited by the FSS which causes precession of the X0 spin. Using both experimental results 

and a simple model we study the relationship between FSS and the fidelity of the prepared hole 

spin. 

Formation of silver nanoparticle monolayers on PAH modified surfaces - 
QCM and SEM studies 

Katarzyna Kubiak, Zbigniew Adamczyk, Magdalena Oćwieja, Małgorzata Zimowska 
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN 

Noble metal particles play important roles due to their wide range of practical applications in 

many different areas of nanoscience and technology. Especially significant are silver 

nanoparticle monolayers and films deposited on solid surfaces, which offer a wide spectrum of 

applications as e.g. antibacterial coatings, catalysis materials, antireflection coatings or filters 

and conductive inks. Because of that, silver particles play an important role in nanoscience. 

In this work silver particle monolayers at polyelectrolyte modified surface were investigated. 

The deposition kinetics of silver nanoparticles on Si/SiO2/PAH substrate was studied under in 

situ conditions using the QCM method and the ex situ SEM imaging. Because of low dissipation 

the Sauerbrey’s equation was used for calculating the mass per unit area (coverage). 
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Measurements were done for various bulk suspension concentrations, flow rates and ionic 

strengths. It was shown that particle deposition for the low coverage regime is governed by the 

bulk mass transfer step that results in a linear increase of the coverage with the time. 

A comparison of QCM and SEM results showed that the hydration of the silver monolayers was 

negligible. This allowed one to derive a universal kinetic equation that describes the mass 

transfer rates in the cell as a function of the bulk concentration, flow rate and diffusion 

coefficient. Measurements were also performed for longer times and for various 

ionic strengths where the deposition kinetics and the maximum coverage of particles were 

determined. The experimental data confirmed a significant increase in the maximum coverage 

with ionic strength, This was interpreted as due to the decreasing range of the electrostatic 

interactions among deposited particles. These results were adequately interpreted in terms of 

the extended random sequential adsorption (eRSA) model. Additionally, it was shown that the 

QCM data matched the ex situ SEM results indicating that the monolayer hydration was also 

negligible for higher coverage range. These results derived for the model silver nanoparticle 

system can be exploited as reference data for the interpretation of protein adsorption kinetics 

where the dry mass is needed in order to assess the extent of hydration. 

AKNOWLEDGEMENT: This work has been supported by the EU Human Capital Operation 

Program, Polish Project No. POKL.04.0101-00-434/08-00 and Małopolskie Centrum 

Przedsiębiorczości “Doctus” project. 

Czułość wiru optycznego na lokalne zaburzenia fazowe 

Mateusz Szatkowski, Jan Masajada, Agnieszka Popiołek-Masajada 
Politechnika Wrocławska 

Wir optyczny jest stabilną nieciągłością fazową, charakteryzuje się on heliakalnym frontem 

falowym. Dzięki swoim właściwościom znajduje coraz szersze zastosowanie, wykorzystuje się go 

w np.: pułapkowaniu optycznym, koronografii, kryptografii, czy też mikroskopii. Czułość wiru 

optycznego na zaburzenia fazowe pojawiające się w jego otoczeniu ma zasadnicze znaczenie dla 

Mikroskopu na wirach optycznych. Mikroskop skanuje badany obiekt za pomocą zogniskowanej 

wiązki laserowej, niosącej wir optyczny. Na podstawie zmiany fazy, którą wprowadza do wiązki 

badany przedmiot, można odczytać informacje o jego topografii. Układ mikroskopu, bazujący na 

interferometrze z częstością nośną został zmodyfikowany tak, aby rolę przedmiotu spełniał 

hologram wygenerowany na modulatorze ciekłokrystalicznym. Modulator pozwoli w łatwy 

sposób wprowadzać do układu różnorodne zaburzenia fazowe o precyzyjnej wartości 

i rozmiarze. Umożliwia to testowanie odpowiedzi układu na określone zaburzenia, a także może 

stanowić dokładniejszą próbę określenia zdolności rozdzielczej mikroskopu. 

W pracy zostanie szczegółowo omówiony układ eksperymentalny, poszczególne etapy 

eksperymentu oraz algorytm analizy danych pomiarowych wraz z otrzymanymi rezultatami. 
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Zastosowanie wyładowania jarzeniowego generowanego w warunkach 
ciśnienia atmosferycznego w kontakcie z cieczą do syntezy nanostruktur 
złota 

Anna Dzimitrowicz 
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej 

Nanostruktury są to obiekty, w których przynajmniej jeden z wymiarów jest mniejszy niż 100 nm. 

W wyniku zmniejszania rozmiarów pojawiają się nowe właściwości cząstek, różniące się od cech 

struktur o wymiarach makroskopowych. Ciągły wzrost zainteresowania nanocząstkami grupy 

miedziowców, a zwłaszcza złotem, zainicjował poszukiwania szybszych, bardziej ekonomicznych, 

mniej toksycznych metod syntezy, które umożliwiłyby otrzymanie nanostruktur o określonych 

właściwościach granulometrycznych. Z tego względu opracowano nową, szybką, bezodpadową 

metodę syntezy nanostruktur złota z zastosowaniem wyładowania jarzeniowego, 

generowanego w warunkach ciśnienia atmosferycznego w kontakcie z cieczą APGD (z ang. 

Atmospheric Pressure Glow Discharge). Ten rodzaj wyładowania jest wytwarzany przy stałym 

napięciu zasilającym w zakresie 400-2000 V oraz natężeniu prądu w zakresie od 20-50 mA. 

Skuteczność syntezy z wykorzystaniem APGD oceniono spektrofotometrycznie na podstawie 

położenia oraz intensywności pasma zlokalizowanego powierzchniowego rezonansu 

plazmonowego LSPR (z ang. Localized Surface Plasmon Resonance), charakterystycznego dla 

nanostruktur złota w zakresie od 520 do 550 nm. Właściwości granulometryczne otrzymanych 

nanocząstek tj. rozmiar oraz kształt określono za pomocą techniki dynamicznego rozpraszania 

światła DLS oraz skaningowej mikroskopii elektronowej SEM. Otrzymane z zastosowaniem 

metody APGD nanostruktury złota, po odpowiednim oczyszczeniu mogą być z powodzeniem 

zastosowane w takich dziedzinach wiedzy jak: medycyna, chemia kliniczna, genomika czy 

kosmetologia. 

pH kory grabu Carpinus betulus w wybranych kompleksach leśnych 
średniej wielkości w Polsce północno-wschodniej 

Justyna Szydłowska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Botaniki i Ochrony 

Przyrody 

Północno-wschodnia część Polski odznacza się szczególnymi walorami przyrodniczymi, głównie 

rozległymi kompleksami leśnymi. Na obszarze tym występuje w swoim naturalnym zasięgu grab 

pospolity Carpinus betulus. Forofit ten o gładkiej korze osiąga do 30 m wysokości. Liście 

kształtu eliptycznego charakteryzują się ostrym podwójnym piłkowaniem. Carpinus betulus to 

dominujący komponent siedlisk grądowych. Na omawianym terenie występuje głównie grąd 

subkontynentalny Tilio-Carpinetum. 

Próby kory grabu Carpinus betulus do pomiaru pH omawianego obszaru pobrano w 2013 roku, 

w ramach badań terenowych do pracy doktorskiej pt. „Znaczenie grabu Carpinus betulus 

w zachowaniu różnorodności biologicznej porostów epifitycznych w grądach 

subkontynentalnych Tilio-Carpinetum w kompleksach leśnych o różnym stopniu fragmentacji”. 

Próby zebrano z grabów w trzech kategoriach wiekowych 60-80 lat, 80-100 lat oraz 100-120 lat. 

Uwzględniono również dwie strefy wysokościowe na pniu (dolną i górną). Wzięto pod uwagę 

także kierunek geograficzny (N i S). Wpływ wszystkich badanych parametrów na pH kory 
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Carpinus betulus zanalizowano w programie Statistica ver. 10. Uzyskane wyniki zostaną 

szczegółowo zaprezentowane podczas wystąpienia. 

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie 

decyzji numer DEC-2013/11/N/NZ9/04686. 

Współczesne fontanny jako element podnoszący estetykę przestrzeni 
publicznych Wrocławia 

Angelika Kosieradzka 
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury 

Obecność aranżacji wodnych w krajobrazie ceniona była już w starożytności. Powstawały one 

nie tylko ze względów estetycznych ale co najważniejsze, i użytkowych. Wraz z rozwojem 

cywilizacyjnym oraz związanym z nim postępem technologicznym wygląd fontann przeszedł 

wiele transformacji, w wyniku których stały się one bogatsze w formie oraz bardziej atrakcyjne. 

Rola dekoracyjna wody wzrastała z każdą epoką, stając się dzisiaj istotnym elementem 

przestrzeni publicznej. We współczesnym świecie aranżacje wodne występują w różnorodnej 

postaci, począwszy od małych wodotrysków, przez większe kaskady aż po zjawiskowe fontanny 

multimedialne. Ze względu na bogate formy architektoniczno-rzeźbiarskie, stały się dziś 

swoistymi dziełami sztuki. Urządzenia wodne dodają przestrzeni niepowtarzalnego uroku, 

tworzą przyjemny klimat, a swoją atrakcyjną oprawą przyciągają i zachwycają ludzi. Przestrzenie 

miejskie wyposażone w elementy wodnej małej architektury stwarzają korzystne miejsca do 

relaksu i wypoczynku, stąd też w ich pobliżu często lokalizowane są ławki. Bez wątpienia należą 

one do jednych z najpiękniejszych komponentów miejskiej przestrzeni. Rola fontanny 

w krajobrazie miasta nie ogranicza się jednak tylko do funkcji estetycznej. Woda w przestrzeni 

miejskiej ma bardzo duże znaczenie pod względem klimatycznym, zdrowotnym, czy sanitarnym. 

Obecnie coraz częściej życie miejskie koncentruje się w przestrzeniach publicznych 

wyposażonych w aranżacje wodne. Na zatrzymywanie się w nich ludzi ma wpływ głównie wymiar 

estetyczny tych miejsc. Podjęte badania nad rolą fontann w estetyzacji przestrzeni publicznych 

dotyczyć będą miasta Wrocław. Analizując funkcję dekoracyjną aranżacji wodnych zwrócono 

uwagę na ich fenomen. Sukces przestrzeni publicznych powiązanych z owymi urządzeniami tkwi 

bowiem nie tylko w atrakcyjnej oprawie, lecz przede wszystkim w niezmiennej od tysiącleci 

fascynacji płynącą wodą. 

Architektura a zrównoważony rozwój 

Jolanta Chmielewska 
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury i Urbanistyki 

Obecnie popularyzowany trend zrównoważonego rozwoju opartego na trzech podstawowych 

filarach tj. społeczeństwo, ekonomia i środowisko, w znaczącym stopniu wpływa na wiele 

dziedzin ludzkiego życia. Architektura i budownictwo jest jedną z nich. Ekorozwój determinuje 

zmiany nie tylko w przebiegu procesu inwestycyjnego, zastosowanych instalacjach, formie 

i estetyce obiektu architektonicznego, ale również wykorzystanych materiałach budowlanych. 
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Ludzie, planeta, zysk - zrównoważony rozwój 

Magdalena Młynarczyk 
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Zakład Kształtowania Środowiska 

W dobie rozwijającej się gospodarki, temat zrównoważonego rozwoju staje się pominięty. 

Człowiek przekształca przyrodę, coraz bardziej i częściej w nią ingeruje, w skutek czego 

naturalne obszary przestają istnieć. Dlatego tak ważna jest ochrona środowiska, nie tylko po 

przez tworzenie rezerwatów, parków czy obszarów Natura 2000. 

Niestety obecnie ludzie są przekonani, że terenów zielonych jest jeszcze na tyle dużo, że można 

wycinać kolejne lasy pod różne inwestycje. A przecież w momencie powstawania nowych 

budynków, tracimy cenną przyrodę. Wskazanie celów i potrzeb ochrony przyrody, a także 

pokazanie rozwiązań i przykładów z pewnością da wymierny skutek. Miasta rozrastają się coraz 

bardziej, a budowane obecnie osiedla często nie spełniają naszych oczekiwań. Deweloperzy 

stawiają sobie za główny cel, wybudowanie atrakcyjnego i ekonomicznego bloku, zieleń jest 

pomijana albo zwyczajnie nie ma na nią już miejsca. Co gorsza inwestorzy nie zastanawiają się 

jak ludzie będą jeździć do centrum lub pracy. Osiedla są lokalizowane na obrzeżach miasta, 

zdarza się, że nie ma w tym miejscu nawet komunikacji miejskiej. Ekologiczne osiedla to nie 

tylko osiedla z zielenią, to przede wszystkim osiedla zapewniające podstawowe potrzeby ludzi: 

społeczne, ekonomiczne i gospodarcze. 

Partycypacja społeczna w procesie planowania przestrzeni 

Monika Płuciennik 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

Pojęcie partycypacji społecznej oznacza udział obywateli w zarządzaniu sprawami społeczności, 

której są członkami (Hausner J. red., 1999). Aktywne uczestnictwo obywateli w procesie 

planowania przestrzennego pozwala w pełni dostosować przestrzeń do potrzeb mieszkańców. 

Konsultacje społeczne mogą optymalizować podejmowane decyzje oraz zapobiegać lokalnym 

konfliktom czy protestom. Dialog między organami władzy a społecznością lokalną jest 

niezmiernie istotny, w końcu to w myśl ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

władzę w gminie sprawują sami mieszkańcy bezpośrednio lub pośrednio poprzez wybranych 

spośród siebie przedstawicieli. 

Dla ułatwienia udziału społeczeństwa w procesie planowania przestrzennego wprowadza się 

nowe formy prezentacji problemów przestrzennych, w szczególności wizualizację urbanistyczną. 

Technologie 3D w opowiadaniu o dziedzictwie kulturowym 

Małgorzata Budlewska 
Politechnika Białostocka, Wydział Architektury 

Kształtowanie się przeżycia emocjonalnego na podstawie autorskiego przetworzenia 

dokumentacji historycznej w obraz cyfrowy, jest niejednokrotnie kluczowy w odbiorze danych 

źródeł. Zapewnienie odpowiedniego środka przekazu może całkowicie zmienić odczucia 

emocjonalne odbiorcy. Nakierowuje to na nowe aspekty w dziedzinie realizacji przestrzeni 

cyfrowej. Wprowadzenie nowych aspektów w projektowanie, owocuje skróceniem mostu 

reakcyjnego na konkretne dane. Poprzez intencjonalne dopasowanie technik do rodzaju 

przekazu tworzy się nowa jakość. Świadome przetwórstwo obrazów i treści rozbudowuje treści 
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o wartość dodaną, co może być wykorzystywane przy pracy nad obiektami zabytkowymi. 

Sposoby kreacji omówione zostaną na podstawie prac własnych powadzonych przy współpracy 

z Muzeum Wojska w Białymstoku. 

Projektowanie parametryczne kontra intuicja projektanta - analiza 
projektów drapaczy chmur Nowego Jorku 

Marta Pakowska 
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury 

Nowy Jork od początków swojego istnienia wyprzedzał o krok potrzeby swoich mieszkańców. 

Założony w 1609 roku już 200 lat później doczekał się projektu regularnej, jak w żadnej innym 

mieście świata, siatki ulic. Z góry przewidywał on układ w kierunku, którego miasto będzie się 

rozwijać. Gwałtowny przyrost ludności na Manhattanie zdeterminował realizację 

przedstawionego projektu. Zdeterminował również drugi parametr określający Nowy Jork – 

wysokość wznoszonych budynków. Popularyzacja budynków wysokościowych na Manhattanie 

rozpoczęła się wraz z wprowadzeniem do konstrukcji budynku windy. Inwestycje, tak jak 

w dzisiejszych czasach, wiązały się z opłacalnością i zyskiem – spowodowało to powstawanie 

obiektów powielających swój obrys w parterze bez wprowadzenia finezji kształtów, które 

mógłby spowodować zmniejszenie powierzchni użytkowej na wyższych kondygnacjach. Niemal 

identyczny podział działek budowlanych oraz stosunkowo niewielka odległość między 

budynkami do jej wysokości był przyczyną powstawania obszarów miejskich o ponurym 

charakterze z niezwykle ciemnymi przestrzeniami pomiędzy parterami. Obniżenie atrakcyjności 

opisanych dzielnic spowodowało obniżenie wartości okolicznych działek. Proces ten wymusił na 

władzach miasta wprowadzenie tzw. Zoning law. W 1916 roku zostały określone prawa 

wymuszające modyfikację bryły nowo projektowanych budynków, tak aby nie powodowały 

zbytniego zacienia okolicznych działek. Wprowadzone restrykcje bryłowe obowiązują dzisiaj 

w większości państw na całym świecie. Kąty zacienienia wyznaczają objętość w którą musi zostać 

wpisana bryła obiektu. Zarówno w latach 20. XX wieku jak i dzisiaj, najważniejszym parametrem 

dla inwestora jest otrzymanie największej możliwej powierzchni użytkowej. Wprowadzenie 

parametrycznych narzędzi projektowych do współczesnego projektu projektowego wydaje się 

być rozwiązaniem idealnym dla tego typu problemów. Jednak niemal 100 lat po wprowadzeniu 

Zoning Law budynki wzniesione w I pol. XX wieku nadal budzą nasza fascynację. Jak wyglądałyby 

budynki Woolworth’a lub Chryslera’a gdyby umożliwić ich projektantom wykorzystanie 

generatywnych algorytmów? Czy byłyby bardziej majestatyczne od powstałych? Czy w sposób 

bardziej praktyczny czy zachłanny wykorzystałyby dostępną im przestrzeń? 

Prezentowany artykuł, poza rozważaniami na temat zmiany roli architekta w procesie 

projektowym na przykładzie 100 letniej historii architektonicznej Nowego Jorku, obejmuje 

analizę bryły budynków wysokościowych Manhattanu poprzez porównanie wizji architekta 

z generatywnym projektem zdeterminowanym przez układ zacienienia stworzonym przez 

autorkę. 

  



 Abstrakty referatów  

51 

Miary nierówności nawierzchni 

Sebastian Kowerski 
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Zakład Dróg i Lotnisk 

Celem referatu jest przybliżenie czytelnikom problematyki oceny nierówności nawierzchni 

drogowych i lotniskowych. Problem rozpatrzono w skali makroskopowej jak i mikroskopowej. 

Pod względem cech widocznych gołym okiem autor opisał metodologię oraz wymagania 

stawiane nawierzchniom w trakcie pomiarów równości podłużnej (wskaźnik IRI) i poprzecznej 

(głębokość koleiny). Przedstawione zostały wyniki i interpretacja własnych pomiarów. W drugiej 

części referatu autor wnikliwe przeanalizował sposoby oceny tekstury nawierzchni. 

Przedstawiono aspekty topografii powierzchni oraz sposoby analizy mikroprofili nierówności. 

Jest to wstęp do opisu parametrów używanych powszechnie w drogownictwie, takich jak 

średnia głębokość tekstury (MTD) oraz średnia głębokość profilu nierówności (MPD). Na 

podstawie własnych pomiarów została przedstawiona metodologia oraz wyniki pomiarów 

tekstury nawierzchni. W przygotowanym referacie kompleksowo przedstawiono tematykę 

nierówności nawierzchni. 

Autor referatu jest doktorantem Politechniki Wrocławskiej, posiada ponad 3-letnie 

doświadczenie w prowadzeniu badań równości nawierzchni przy użyciu profilografu 

laserowego, a także doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji drogowych. Posiada 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

inżynieryjnej drogowej. 

Failures of bridges and the basic problems of the safety assessment of 
bridge structures 

Sylwia Pękala, Joanna Nytko, Łukasz Ślaga, Kamil Kurzyniec 
Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej 

The first mention regarding to disaster of bridges dates from the time of Herod. At that time, 

the bridge which was built by King Xerxes has been destroyed by the sea. In the view of 

nowadays knowledge, the blame for this lies with the forces of nature. Currently, for any 

deviation from the norm, we are able to give a logical explanation. Paradoxically, tragic events 

of the past are a valuable source of information for today's engineers. 

Any failure of the even small range might lead to the major disaster of the whole structure. 

According to conducted researches, concrete bridges were subject to much less accidents than 

steel ones. The bridges‘ failures occurred relatively frequently during the construction process 

than actual operation. Therefore, proper selection of scaffoldings and formwork plays a vital 

role in safety of the bridge structures. 

This article deals with the most famous bridge failure in history – The Tacoma Narrows Bridge. 

On this basis, nowadays fundamental problems in the safety assessment of bridge structures 

were presented. 
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Ubiquitin-proteasome system as a promising target for anticancer 
therapy 

Dominika Kwaśna 
Uniwersytet Wrocławski 

Ubiquitin-dependent system is the major pathway for selective protein degradation in 

eukaryotic cells. It is removing damage, misfolded proteins or those which are no more 

necessary in the cell. In this process substrate is covalently modified with small protein ubiquitin 

due to E1 Ubiquitin Activating Enzyme, E2 Ubiquitin Conjugating Enzyme, E3 Ubiquitin-Protein 

ligase. Then the substrat is depredated in the proteasome while it largely releasing ubiquitin for 

reuse. Another big group of proteins acts as an organizing center and is involved in ubiquitine 

chain elongation, deubiquitination and proteasome delivery. Significant role in this process has 

ATPase Cdc48 which is kind of scaffold for all those proteins. Data has shown a range of 

cofactors interacting with CDC48. Recognition of protein by the ubiquitin-proteasome system 

proceeds according to the N-terminal rule. Dependly which aminoacid is localized on the N-end 

of protein, the substrate can be stabilized or destabilized and directed for proteolysis. Final 

degradation of ubiquinated proteins occure in 26 proteasome which is a large and complex 

multisubunit assemblage. Generally it is composed of the 19S regulatory particle and 26S core 

particle which shows proteolytic activity. Disorders of ubiquitin-proteasome system lead to 

pathological accumulation of toxic or neurodegenerative peptides in mammal organism. 

Currently there are plenty of research which concern using ubiquitin-proteasome system in 

anticancer therapies. Bortezomib is the first inhibition of proteases accepted in treating 

multiple myeloma. The next interesting therapy target is searched within the E3 ubiquitin ligase 

families, because of the high specificity of linking substrate protein. Future perspective and 

actual novelties in using ubiquitin-proteasome system in anticancer therapies are important 

issues to discuss. 

Gene Therapy - an Approach to Cure Cancer 

Anna Way 
University of Wrocław, Faculty of Biotechnology, Laboratory of Nuclear Proteins 

Gene Therapy is an approach to cure genetic diseases or cancer on the molecular level. The 

main idea is to transfer genetic material into a cell of a living organism. It can be achieved with 

the use of vectors. Vectors can be viral (retroviruses, adenoviruses, AAV) or non-viral, like 

liposomes.  

There can be many methods to achieve the destruction of cancer cells with the use of Gene 

Therapy. One of them is Virus-Directed Enzyme-Prodrug Therapy, called also “suicide gene 

therapy", where genes from different organism than Human can be used to convert a non-toxic 

prodrug into its toxic form, which can kill cancer cells. Another way can be using genes, like p53, 

which are involved in cell cycle regulation. Many of them are mutated in cancers, so they can’t 

work properly. Transformation of cancer cells with such genes can induce apoptosis. 

Important issue regarding Gene Therapy is the specificity of gene expression. The goal is to 

express the gene of interest in cancer cells, no in healthy cells. To achieve this transductional or 

transcriptional targeting can be used. Interesting idea is the use of oncolytic adenoviruses. 
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Gene Therapy is a promising approach to cure cancer; however, there are many obstacles on the 

way to make it widely used. Despite this, scientists are still working on novel ideas on how to 

make it feasible. 

Zastosowanie wektora adenowirusowego do terapii genowej nowotworu 
piersi 

Magdalena Machowska 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Pracownia Białek Jądrowych 

Maspina jest zaliczana do grupy serpin, czyli inhibitorów proteaz serynowych, jest także 

klasyfikowana jako supresor nowotworzenia, czyli wpływa na hamowanie procesów związanych 

z rozwojem nowotworów. Maspina wykazuje działanie antyproliferacyjne (powoduje 

zahamowanie podziałów komórek nowotworu), antyangiogenne (hamuje wzrost naczyń 

krwionośnych wewnątrz guza nowotworowego) oraz antymetastatyczne (zmniejsza szanse na 

powstawanie przerzutów poprzez zmniejszenie ruchliwości komórek). Dane literaturowe 

wskazują, że maspina o lokalizacji jądrowej powoduje zahamowanie proliferacji komórek 

nowotworowych, a także jest pozytywnym prognostykiem w leczeniu nowotworów piersi. 

Mechanizm działania maspiny jądrowej na komórki nowotworu piersi nie został jeszcze 

dokładnie poznany. 

W poniższym projekcie wykorzystano antyproliferacyjne właściwości jądrowej maspiny 

w stosunku do komórek nowotworu piersi w celu jej zastosowania jako leku genetycznego 

w terapii genowej. Terapia genowa nowotworów zakłada dostarczenie do komórek nowotworu 

genu (leku genetycznego), którego ekspresja prowadzi do śmierci komórek nowotworowych. 

Jednocześnie bardzo ważne jest, aby terapia wywierała jak najmniejszy negatywny wpływ na 

komórki prawidłowe. 

W celu uzyskania wysokiej efektywności dostarczania leku genetycznego do komórek 

docelowych wykorzystano wektory adenowirusowe, dzięki którym można dostarczyć do 

komórek nowotworu piersi sekwencje kodujące maspinę. 

Badania były prowadzone na poziomie hodowli komórkowych, a uzyskane wyniki wskazują na 

antyproliferacyjne działanie jądrowej maspiny w stosunku do puli cytoplazmatycznej oraz na 

specyficzny efekt wywierany na komórki nowotworu piersi w stosunku do komórek 

prawidłowych gruczołu piersiowego. Taki wektor adenowirusowy z lekiem genetycznym może 

zostać wykorzystany do dalszych etapów badań w układzie in vitro i in vivo. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Liposomy jako nośniki leków wykorzystujące nanotechnologię 

Benita Kostrzewa, Arleta Staszuk, Małgorzata Batycka, Kamila Kotowicz 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Zakład 

Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów 

Nanomedycyna jest obiecującą gałęzią medycyny, która wykorzystuje nanotechnologię do 

zrewolucjonizowania leczenia oraz terapii w takich obszarach jak obrazowanie, szybka 

diagnostyka, nośniki leków czy regeneracja tkanek. 
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Najczęściej stosowanymi nanocząstkami w medycynie są: liposomy, dendrymery, nanocząstki 

polimerowe, kropki kwantowe, nanorurki węglowe, nanocząstki magnetyczne, nanocząstki 

srebra i miedzi oraz nanocząstki ceramiczne (np. hydroksyapatytu, tlenku krzemu). 

O wykorzystaniu nanocząstek w medycynie zadecydowały ich wymiary, które są zbliżone do 

rozmiarów przeciwciał, receptorów membranowych, kwasów nukleinowych, protein i innych 

biomolekuł. Cechy nanocząstek w połączeniu z wysokim stosunkiem powierzchni do objętości 

oraz możliwością modyfikacji ich właściwości sprawiają, że znajdują one zastosowanie 

w obrazowaniu, diagnostyce oraz leczeniu. 

Liposomy (pęcherzyki fosfolipidowe) są to struktury powstające samoistnie z fosfolipidów. Mają 

postać pęcherzyków o wielkości 40-100 nm wypełnionych wodą i otoczonych podwójną warstwą 

lipidową o grubości ok. 5 nm. Otoczka liposomów zbudowana jest analogicznie do błony 

komórkowej. Cechą charakterystyczną liposomów jest możliwość spontanicznego tworzenia 

pęcherzyków zamykających we wnętrzu substancję hydrofilową, natomiast w membranie 

zawierających substancję hydrofobową. Dzięki swoim właściwościom fizykochemicznym 

liposomy charakteryzują się doskonałą dyfuzją i przenikaniem. Przemysłowymi metodami 

otrzymywania liposomów są m.in.: zastosowanie prasy Frencha, wstrzykiwanie roztworu 

eterowego lub etanolowego, sonifikacja fal ultradźwiękowych. 

Głównym celem nanotechnologii liposomowej jest opracowanie postępowania umożliwiającego 

wprowadzenie solutów do wnętrza komórek w sposób ukierunkowany i kontrolowany. Solutami 

mogą być przeciwciała, antygeny, fragmenty kwasów nukleinowych, a nawet całe chromosomy. 

Dzięki technologii tej dawki leków toksycznych w stanie wolnym mogłyby ulec obniżeniu przy 

zachowaniu tej samej lub wyższej skuteczności. Istotne jest poprawienie farmakodynamiki 

leków podawanych w liposomach, uczynienie liposomów niewykrywalnymi przez makrofagi oraz 

opracowanie metody przechowywania liposomów w stanie niezmienionym przez odpowiednio 

długi czas. 

Cell-SELEX jako wydajna metoda selekcji aptamerów potencjalnie 
użytecznych w terapii przeciwnowotworowej 

Konrad Zabłocki 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Zakład Inżynierii Białka 

Aptamery – krótkie, jednoniciowe fragmenty kwasów nukleinowych zdolne do wybiórczego 

rozpoznawania i wiązania cząstek docelowych stały się w przeciągu ostatnich lat 

wszechstronnym narzędziem wykorzystywanym w biochemii, medycynie i nanotechnologii. 

Odnalezieniu sekwencji o określonej trójwymiarowej strukturze wiążącej specyficznie wybrany 

cel molekularny służy metoda SELEX (Systematic Evolution of Ligands by EXponential 

enrichment). Umożliwia ona wyselekcjonowanie klonów o pożądanych właściwościach spośród 

licznej puli przypadkowych sekwencji poprzez następujące po sobie cykle inkubacji 

z cząsteczkami docelowymi, płukania, oraz amplifikacji metodą PCR (lub PCR sprzężonego 

z odwrotną transkrypcją w przypadku biblioteki RNA). Po każdej przeprowadzonej w ten sposób 

rundzie wzrasta udział oligonukleotydów rozpoznających specyficznie cząsteczkę docelową. 

Wraz z postępującym wzrostem zainteresowania aptamerami, wzrastała ilość modyfikacji 

pierwotnej metody selekcji. Część z nich służyła skróceniu całego procesu, podczas gdy inne 

opierały się na wykorzystaniu zmodyfikowanych chemicznie nukleotydów, co pozwoliło na 

zwiększenie powinowactwa i różnorodności przestrzennej selekcjonowanych oligonukleotydów. 



 Abstrakty referatów  

55 

Z sukcesem podejmowane były także próby modyfikacji węglowego rdzenia kwasu 

nukleinowego w celu zwiększenia stabilności i zapobiegnięcia enzymatycznej degradacji przez 

nukleazy. Inna, wyjątkowo obiecująca strategia zakładająca prowadzenie selekcji bezpośrednio 

na żywych komórkach (cell-SELEX) znalazła już swoje zastosowanie w zaawansowanych 

badaniach nad celowanymi terapiami przeciwnowotworowymi. 

Podczas wystąpienia, prześledzimy cały proces selekcji aptamerów anty-FGFR metodą cell-

SELEX – od rozpoczęcia hodowli komórek nowotworowych, aż po sekwencjonowanie i wstępne 

analizy sekwencji. 

Wpływ apigeniny na proces apoptozy i autofagii w komórkach glejaka 
wielopostaciowego linii U87MG po wyciszeniu genów PI3KCA i AKT3 

Barbara Łasut, Kucz Marta 
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, 

Koło Naukowe MEDIGENET 

Glejak wielopostaciowy (GBM) jest jednym z najczęstszych i najbardziej złośliwych nowotworów 

mózgu. Charakteryzujący się dużą inwazyjnością i opornością na leczenie, co istotnie wpływa na 

czas przeżycia chorych i jednocześnie skłania do poszukiwania nowych, skuteczniejszych metod 

terapii. 

Jednym ze związków o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym jest apigenina (API) 

wywierająca m. in. wpływ na aktywność ścieżki sygnalizacyjnej PI3K/AKT, której funkcjonowanie 

jest istotnie zaburzone w przypadku GBM, a która wpływa m. in. na proces apoptozy i autofagii. 

Komórki nowotworowe wykorzystują autofagię by przetrwać efekt cytotoksyczny, stąd 

możliwość sterowania stopniem nasilenia autofagii mogłaby wpływać na wynik leczenia. 

Celem pracy było określenie, czy i w jaki sposób apigenina wpływa na proces apoptozy 

i autofagii w komórkach T98G po wcześniejszym wyciszeniu genów AKT3 i PI3KCA. 

Komórki linii U87MG transfekowano siRNA specyficznym dla genów AKT3 i PI3KCA i poddawano 

działaniu API (25 μM; 24h). Wydajność transfekcji oceniono wykorzystując cytometrię 

przepływową. Jako kontrolę wykorzystano komórki nietransfekowane. Z badanych komórek 

ekstrahowano całkowity RNA i oceniono jego jakość i ilość (elektroforeza w 0,8% żelu 

agarozowym; pomiar spektrofotometryczny). RNA stanowił matrycę w reakcji QRT-PCR. 

Oznaczono liczbę kopii wybranych fragmentów mRNA genów związanych z apoptozą 

i autofagią. 

Wykazano istotne statystycznie różnice w liczbie kopii mRNA badanych genów wskazujące na 

indukcję procesu apoptozy i zahamowanie autofagii, przy czym obserwowane zmiany były 

istotniejsze w przypadku komórek transfekowanych. 

Kombinacja API z wyciszaniem genów AKT3 i PI3KCA może stanowić potencjalną, nową 

strategię terapeutyczną do kontrolowania wzrostu ludzkich komórek glejaka 

wielopostaciowego. 
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Zmiany w metylacji histonów oraz aktywacja szlaku TLR8 jako czynniki 
indukujące włóknienie w monocytach pochodzących od pacjentów 
chorych na twardzinę układową 

Patryk Zarecki, M. Merdas, K. Bogunia-Kubik, M. Ciechomska 

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk 

Wstęp: Twardzina układowa (TU) jest przewlekłą chorobą autoimmunologiczną tkanki łącznej, 

charakteryzującą się włóknieniem (fibrozą) skóry oraz narządów wewnętrznych w wyniku 

nadmiernego gromadzenia się kolagenu oraz innych białek macierzy pozakomórkowej (ang. 

extracellular matrix - ECM). Zmiany w metylacji histonów oraz aktywacja receptorów Toll-

podobnych powodują zwiększenie aktywności czynnika transkrypcyjnego Fra2 (ang. Fos-related 

antigen 2) w monocytach. Wykazano, że Fra2 reguluje ekspresję tkankowego inhibitora 

metaloproteinaz 1 (TIMP1), przyczyniając się do rozwoju włóknienia w wyniku akumulacji białek 

ECM. MikroRNA są to małe, niekodujące RNA, które biorą udział w potranslacyjnej regulacji 

ekspresji genów poprzez ich wyciszanie. Na podstawie bioinformatycznych analiz (miRDB, 

miRBase) stwierdzono, że miRNA-5196 może łączyć się do 3’UTR transkryptu Fra2, przez co 

pośrednio wpływa na zahamowanie ekspresji TIMP1. 

Materiały i metody: Poziom ekspresji genów TIMP1, Fra2 oraz miRNA-5196 w monocytach 

traktowanych 3-deazaneplanociną A (DZNep) oraz agonistą TLR8 (jednoniciowym RNA), 

wyizolowanych z krwi pacjentów chorych na TU (n=16) oraz osób zdrowych (n=10) mierzony był 

za pomocą ilościowego PCR w czasie rzeczywistym. Jako wewnętrznej kontroli użyto 18S RNA 

(w przypadku TIMP1 i Fra2) oraz miRNA let-7a (w przypadku miRNA-5196). 

Wyniki: Poziom ekspresji genów TIMP1 i Fra2 wzrósł w monocytach traktowanych DZNep oraz 

agonistą TLR8 w porównaniu z monocytami nietraktowanymi. Szczególnie duży wzrost 

zaobserwowano u osób zdrowych (4,5-krotny) oraz u chorych na TU, którzy nie zostali jeszcze 

poddani leczeniu (3-krotny). U osób chorych traktowanych lekami immunosupresyjnymi, 

zaobserwowano mniejszy wzrost ekspresji TIMP1 oraz Fra2 (1,5-krotny). Poziom ekspresji 

miRNA-5196 w monocytach traktowanych DZNep oraz ligandem TLR8 zmalał 2-krotnie 

w porównaniu z monocytami nietraktowanymi, zarówno w monocytach wyizolowanych od 

pacjentów z TU jak i od osób zdrowych. 

Wnioski: Według otrzymanych danych zahamowanie metylacji histonu 3H w pozycji lizyny 27 

przez DZNep oraz aktywacja szlaku TLR8 są silnymi czynnikami powodującymi wzrost ekspresji 

Fra2 oraz TIMP1. Dodatkowo, poziom miRNA-5196 w monocytach, w których zaindukowano 

włóknienie jest niższy niż w monocytach nietraktowanych. Powyższe wyniki świadczą, iż 

monocyty traktowane DZNep i ligandem TLR8 nie tylko zwiększyły ekspresje profibrotycznych 

genów, ale zarazem zmniejszyły ekspresje antyfibrotycznego miRNA-5196, co może być 

wykorzystane w modulacji fibrogenezy w twardzinie układowej. 

Badania sponsorowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Homing Plus grant/2013-8/4. 
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Wczesne wykrywanie nowotworów trzustki wyzwaniem dla diagnostyki 
laboratoryjnej 

Zuzanna Moskwa, Agnieszka Olejnik 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki 

Medycznej, Studenckie Koło Naukowe „Biomarkery w diagnostyce medycznej” przy Katedrze i Zakładzie 

Chemii i Immunochemii 

Poszukiwanie markerów diagnostycznych nowotworów trzustki jest wyzwaniem dla 

naukowców. Obecnie brak jest dobrego wskaźnika, który pozwoliłby na wczesne wykrycie zmian 

nowotworowych w stadiach, w których jest możliwe wdrożenie odpowiedniego i skutecznego 

leczenia. Rutynowo oznaczane markery nowotworowe, takie jak CA 19-9 czy CEA nie mogą być 

stosowane jako testy diagnostyczne ze względu na małą swoistość narządową. Są one 

przydatne jedynie w monitorowaniu choroby. Jest to jedna z przyczyn braku „złotego 

standardu” dla wczesnego wykrywania zmian nowotworowych gruczołu trzustkowego. 

Naukowcy wciąż poszukują idealnego markera, który charakteryzowałby się wysoką swoistością 

dla tego narządu. Naszym celem jest przedstawienie wybranych biomarkerów pomocnych 

w diagnostyce nowotworów trzustki, z uwzględnieniem metod ich oznaczania oraz 

ograniczeniami w stosowaniu, m.in. CA 19-9, CEA, CA 50, SPan – 1, Du-PAN2, CA 72-4, TAG – 72, 

PAP, CA 125. Ze względu na niską swoistość narządową oznaczanych dotychczas markerów, 

istnieje ciągła potrzeba wdrożenia nowych testów, które umożliwiłyby wczesną diagnostykę 

procesu nowotworowego. Postaramy się zaprezentować wyniki najnowszych prac badawczych 

prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych poszukujących najlepszego markera raka 

trzustki, którym może się stać: badanie profilu bakteryjnego w ślinie, oznaczanie aminokwasów 

rozgałęzionych we krwi, analiza microRNA wyizolowanego z komórek krwi, analiza metabolitów 

we krwi, wczesne wykrywanie komórek nowotworowych we krwi, oznaczanie hormonów 

w guzach neuroendokrynnych, wykrywanie wczesnych mutacji w poszczególnych genach. Należy 

podkreślić, iż prowadzone badania są bardzo różnorodne, a naukowcy starają się znaleźć idealny 

i szybki test. Wyniki uzyskane w przedstawionych pracach badawczych są bardzo obiecujące 

i mogą przyczynić się do wytypowania specyficznych markerów przydatnych we wczesnej 

diagnostyce nowotworów trzustki. 

Terapia fotodynamiczna, metaloproteinazy macierzy i to, czego nie 
wiemy 

Rafał Seredyński 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Genetyki i Mikrobiologii 

Terapia fotodynamiczna (ang. photodynamic therapy, PDT) to intensywnie rozwijana, obiecująca 

forma leczenia, wykorzystująca neutralne związki światłoczułe, które stają się toksyczne dla 

komórek po ekspozycji na fale świetlne o określonej długości. Mechanizm działania zależny jest 

od rodzaju fotouczulacza: kwas 5-aminolewulinowy (5-ALA), stosowany w postępowaniu 

przeciwnowotworowym, po wniknięciu do komórki ulega przekształceniu do protoporfiryny IX 

i staje się podatny na wzbudzenie światłem czerwonym. Efektem tego jest intensywna 

produkcja reaktywnych form tlenu, w tym tlenu singletowego, z następującymi zaburzeniami 

funkcjonowania mitochondriów, szlaków transportu wewnątrzkomórkowego oraz zmianami 

ekspresji i aktywności enzymów proteolitycznych, w tym MMP-2 i MMP-9. 

MMP-2 i MMP-9 – sekrecyjne enzymy proteolityczne typu katalitycznego metaloproteinaz – 

uznawane są za kluczowe czynniki procesu przerzutowania nowotworów, ze względu na ich 
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szeroką specyficzność substratową oraz liczne właściwości regulacyjne, związane 

z oddziaływaniem z wieloma strukturami błony komórkowej. Enzymy te syntetyzowane są 

w formie latentnej; jeden z mechanizmów ich aktywacji uwzględnia wpływ wspomnianych wyżej 

reaktywnych form tlenu. Poprzedzające aktywację kompleksowanie proform MMP-2 i MMP-9 

z białkami zewnętrznej powierzchni błony komórkowej stanowi istotny mechanizm regulacji 

aktywności omawianych enzymów, prowadząc do nasilonej degradacji konkretnych obszarów 

macierzy zewnątrzkomórkowej. W związku z powyższym, aktywność rejestrowana na 

powierzchni komórek może różnić się od aktywności zewnątrzkomórkowej; tym samym frakcja 

powierzchniowa wpływa na stężenia i aktywności białek w przestrzeni pozakomórkowej. 

Faza zwiększonej śmiertelności komórek nowotworowych wybranych linii nabłonkowych, 

utrzymująca się zwykle 16-24 godziny po przeprowadzeniu procedury PDT, powiązana została 

ze spadkiem poziomu ekspresji genów MMP-2 oraz MMP-9. Inne doniesienia wskazują na brak 

zmian zewnątrzkomórkowej aktywności tych enzymów po zastosowaniu terapii z użyciem 5-

ALA. Uwzględniając wspomniany udział reaktywnych form tlenu – głównego produktu reakcji 

fotodynamicznej – w aktywacji proform metaloproteinaz, ostateczny wpływ procedury PDT na 

aktywność MMP-2 i MMP-9 w komórkach nowotworowych wciąż pozostaje trudny do 

oszacowania. Ponadto, nawet w przypadku najbardziej podatnych linii, procedura terapii 

fotodynamicznej pozostawia zwykle frakcję komórek o ograniczonej wrażliwości, zdolnych 

odtworzyć hodowlę po usunięciu fotouczulacza i zaprzestaniu naświetlań. Właściwości tych 

przetrwałych komórek, zwłaszcza w aspekcie intensywności sekrecji i aktywności 

metaloproteinaz macierzy, są bardzo słabo poznane. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Rola flory bakteryjnej jelita grubego w nietolerancji laktozy 

Katarzyna Pawłowska 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, II Katedra i Klinika Pediatrii, 

Gastroenterologii i Żywienia 

Laktaza jest enzymem hydrolizującym cukier mleczny (laktozę) produkowanym w rąbku 

szczoteczkowym ssaków. Niedobór tego enzymu może być przyczyną nietolerancji laktozy, czyli 

dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego po spożyciu laktozy. Niestrawiony cukier 

przedostaje się do jelita grubego, gdzie ulega fermentacji bakteryjnej do gazów (wodoru, 

metanu i dwutlenku węgla) oraz krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Wystąpienie oraz 

nasilenie nietolerancji laktozy jest wypadkową stopnia niedoboru enzymu, dawki laktozy, czasu 

pasażu jelitowego, działania flory bakteryjnej oraz zdolności absorpcji produktów fermentacji 

przez komórki jelita grubego. Jedną z metod diagnostycznych zaburzeń trawienia laktozy jest 

test oparty na pomiarze poziomu wodoru w wydychanym powietrzu po obciążeniu wodnym 

roztworem laktozy. Wiele badań wskazuje, że regularne przyjmowanie niewielkich dawek 

laktozy może w obniżyć zawartość wodoru w wydychanym powietrzu oraz osłabić, a nawet 

wyeliminować, dolegliwości po laktozie u osób z nietolerancją. Przypuszcza się, że flora jelitowa 

może ulec adaptacji do przyjmowania laktozy poprzez zmniejszoną produkcję wodoru lub jego 

zwiększone zużycie do produkcji innych metabolitów. 
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Producenci inhibitorów proteaz cysteinowych wśród bakterii 

Mateusz Kędzior 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Genetyki i Mikrobiologii 

Proteazy cysteinowe są hydrolazami, które katalizują rozpad wiązań peptydowych z udziałem 

reszty cysteiny znajdującej się w centrum aktywnym enzymu. Najbardziej rozpowszechnione 

w przyrodzie proteazy cysteinowe należą do rodziny papainy. Obejmuje ona szereg białek 

występujących u roślin, zwierząt oraz mikroorganizmów, pełniących rozmaite funkcje. Na 

przykład, te zlokalizowane w lizosomach komórek zwierzęcych, zwane katepsynami, odgrywają 

ważną rolę w wewnątrzkomórkowej degradacji białek, fagocytozie, obróbce antygenu, resorpcji 

kości czy dojrzewaniu enzymów i prohormonów. Jednakże, znaczące zwiększenie poziomu 

ekspresji i aktywności katepsyn może doprowadzić do rozwoju różnorodnych stanów 

patologicznych, w tym: reumatoidalnego zapalenia stawów, osteoporozy, miażdżycy, dystrofii 

mięśniowej czy nowotworów. Z medycznego punktu widzenia istotne jest więc poszukiwanie 

skutecznych inhibitorów poszczególnych katepsyn, które mogłyby znaleźć zastosowanie 

w terapiach celowanych. Cystatyny są endogennymi, białkowymi inhibitorami proteaz 

cysteinowych i odpowiadają za regulację ich fizjologicznej aktywności. Wiele z nich 

zidentyfikowano u różnych roślin, zwierząt, a także drobnoustrojów. Ponadto, działanie 

inhibitorów produkowanych przez patogenne mikroorganizmy może być skierowane przeciwko 

proteazom cysteinowym żywiciela, prowadząc do ograniczenia swoistej i nieswoistej 

odpowiedzi jego układu odpornościowego na zakażenie. 

W niniejszej pracy zanalizowano inhibicyjny potencjał wybranych gatunków bakterii wobec 

proteaz cysteinowych z rodziny papainy. W badaniach wykorzystano szczep referencyjny 

Pseudomonas aeruginosa PAO1, szczep kliniczny Escherichia coli oraz 20 szczepów 

środowiskowych Yersinia enterocolitica należących do różnych bioserotypów i wykazujących 

polimorfizm genetyczny. Analiza spektrofluorymetryczna wykazała, że ekstrakty komórkowe 

wszystkich tych szczepów hamują aktywność papainy. Wstępnie określono, że ekstrakt P. 

aeruginosa hamuje papainę w sposób odwracalny. Inhibicyjny wpływ na wołową katepsynę B 

miały jedynie ekstrakty P. aeruginosa i E. coli. Dalszym badaniom poddano 4 wybrane szczepy Y. 

enterocolitica. Pozyskane z nich ekstrakty hamowały ludzką katepsynę L w podobnym stopniu 

jak papainę. Płyny po hodowli dwóch z tych szczepów również hamowały papainę. Nie wykryto 

produkcji endogennych proteaz cysteinowych przez te bakterie. Dalsze plany 

badawcze obejmują analizę wpływu różnych warunków hodowli na produkcję inhibitorów 

proteaz cysteinowych przez wybrane szczepy bakterii, a także próbę przynajmniej częściowej 

izolacji tych inhibitorów wraz z poznaniem ich natury i mechanizmu inhibicji. Przewidziane są też 

badania wpływu bakteryjnych inhibitorów na aktywność katepsyn cysteinowych w ludzkich 

komórkach nowotworowych. 

Ilość tkanki tłuszczowej a kolonizacja dróg oddechowych gronkowcem 
złocistym u mężczyzn 

Judyta Nowak 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Katedra Biologii Człowieka 

Wstęp: Nosicielstwo gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus) w drogach oddechowych 

jest szczególnie niebezpieczne przez wzgląd na szerokie spektrum infekcji jakie może wywołać. 

Coraz większy odsetek nosicielstwa, przy narastającym problemie lekooporności szczepów, 
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zmusza do opracowania skutecznych metod profilaktyki i poszukiwania czynników sprzyjających 

kolonizacji. Ostatnie badania pokazują, że czynnikiem predysponującym do kolonizacji 

gronkowcem może być zwiększona ilość tkanki tłuszczowej. Dotychczasowe prace oceniające 

związek stopnia otłuszczenia ciała z kolonizacją, wykorzystują jako miernik wskaźnik masy ciała 

(body mass indeks BMI), który odzwierciedla jedynie proporcje wagowo-wzrostowe, a nie 

faktyczną ilości tkanki tłuszczowej. 

Jeżeli większa ilość tkanki tłuszczowej sprzyja kolonizacji, to przez wzgląd na alarmująco 

wyglądające statystyki dotyczące nadwagi w Polsce w ostatnich latach, istnieje ryzyko 

znacznego wzrostu odsetka nosicieli. Dlatego też niezbędne są badania dokumentujące związek 

bezpośredniej ilości tkanki tłuszczowej z nosicielstwem gronkowca. Ze względu na 

wielopłaszczyznowe działanie testosteronu na układ immunologiczny jak również ilość 

i dystrybucję tkanki tłuszczowej, niezbędna jest kontrola poziomu tego hormonu. 

Materiały i Metody: Uczestnikami badań było 91 mężczyzn w wieku 19-36 lat. Uczestnikom 

dwukrotnie pobrano wymazy z gardła w celu identyfikacji flory bakteryjnej. Dwa dodatnie 

wyniki potwierdzą stałe nosicielstwo bakterii w drogach oddechowych. 

U 35 mężczyzn potwierdzono stałą kolonizację (2 wyniki dodatnie), 28 było wolnych od 

patogenu (2 wyniki ujemne), a u 28 wyizolowano gronkowca tylko w 1 z wymazów (co świadczyć 

może o przejściowej kolonizacji i osoby te zostały wykluczone z analizy). Uczestnikom wykonano 

pomiary składu ciała za pomocą bioimpedancji BIA i określono bezpośrednią zawartość tkanki 

tłuszczowej w organizmie. Wykonano również pomiary masy i wysokości ciała i obliczono 

wskaźnik BMI. Uczestnikom kontrolowano podstawowe parametry morfologii krwi, poziom 

glukozy w surowicy i parametry stanu zapalnego. Z analiz wykluczono osoby z wartościami 

powyżej normy, kontrolowano też poziom wolnego testosteronu. 

Wyniki: Mężczyźni z większą ilością tkanki tłuszczowej mierzonej za pomocą BIA byli częściej 

skolonizowani gronkowcem złocistym (p=0,03). Wartość BMI (p=0,15) oraz poziom testosteronu 

(p=0,53) nie korelowały z nosicielstwem gronkowca. 

Dyskusja: Istnieje wiele przesłanek wskazujących na negatywny wpływ tkanki tłuszczowej na 

procesy immunologiczne (w tym jej prozapalna aktywność), co w konsekwencji może zwiększać 

ryzyko kolonizacji dróg oddechowych gronkowcem. Wyniki badań potwierdziły, że ilość tkanki 

tłuszczowej, zmierzona za pomocą bioimpedancji, jest czynnikiem predysponującym do 

zwiększonej podatności na kolonizację dróg oddechowych S. aureus u mężczyzn. 

Adaptacyjny charakter zmian liczby leukocytów w cyklu menstruacyjnym 

Barbara Borkowska 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Katedra Biologii Człowieka 

Wstęp: Zmiany hormonalne i immunologiczne zachodzące w cyklu menstruacyjnym są kluczowe 

dla stworzenia optymalnego środowiska do zapłodnienia i wczesnego rozwoju ciąży. Wykazano, 

iż poziom leukocytów jest wyższy w fazie lutealnej niż w folikularnej, nie przeprowadzono 

natomiast podobnych analiz w dniu owulacji. Celem tego badania było porównanie liczby 

leukocytów na początku cyklu (w czasie menstruacji), w dniu owulacji i w fazie lutealnej. 

Ponieważ około owulacji istnieje najwyższe prawdopodobieństwo zapłodnienia, w badaniu 

przystosowania układu odpornościowego kobiety do wczesnego rozwoju ciąży jest to 

szczególnie interesujący etap cyklu menstruacyjnego. 
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Metody: W badaniu wzięło udział 105 kobiet bez chorób przewlekłych, niestosujących 

antykoncepcji hormonalnej. Po wykluczeniu uczestniczek, które deklarowały infekcje w czasie 

badania, nie uzyskały pozytywnego wyniku testu owulacyjnego, ich poziom białka CRP 

wskazywał na bezobjawowy stan zapalny (mogący zaburzyć wyniki morfologii krwi) lub ich 

poziomy progesteronu były nieodpowiednie dla danej fazy cyklu, końcowa analiza objęła 38 

kobiet w wieku 19,8-36,1 lat. Uczestniczki oddawały próbkę krwi trzykrotnie: 1) w czasie 

menstruacji, 2) w dniu owulacji (wyznaczanym za pomocą testów owulacyjnych), 3) w środkowej 

fazie lutealnej. Na pobranej krwi przeprowadzono analizy poziomu leukocytów i ich 

poszczególnych subpopulacji (neutrofili, limfocytów oraz zbiorczej kategorii MID – monocytów, 

eozynofilów i bazofilów), estradiolu, progesteronu i białka CRP. 

Wyniki: Całkowita liczba leukocytów i liczba neutrofili były istotnie wyższe w dniu owulacji 

w porównaniu z menstruacją (leukocyty: p = 0,002; neutrofile: p < 0,001) i utrzymywały się na 

tym samym poziomie w środkowej fazie lutealnej. Poziom limfocytów i komórek MID nie 

zmieniał się w cyklu. 

Dyskusja: Wzrost liczby leukocytów (w tym głównie neutrofili) około owulacji i utrzymywanie ich 

wysokiego poziomu w środkowej fazie lutealnej może służyć wzmacnianiu odporności 

immunologiczej kobiety w okresie, kiedy może nastąpić zapłodnienie i implantacja zapłodnionej 

komórki jajowej. Neutrofile stanowią pierwszą linię obrony organizmu przed patogenami. U 

kobiet zainfekowanych bakterią Chlamydia trachomatis lub wirusem brodawczaka ludzkiego 

rzadziej dochodzi do implantacji embrionu przy zapłodnieniu in vitro, większe jest też ryzyko 

ciąży pozamacicznej. Przypuszczamy, iż wzmocnienie odporności kobiety już w czasie owulacji 

może mieć na celu obronę przed infekcjami bakteryjnymi lub wirusowymi, które rozwijając się 

w początkowej fazie lutealnej utrudniałyby implantację zarodka. 

W przeciwieństwie do neutrofili, limfocyty utrzymywały się na stałym poziomie we wszystkich 

analizowanych fazach cyklu. Limfocyty są wyspecjalizowane w rozpoznawaniu obcych 

antygenów, produkują specyficzne przeciwciała lub rozpoznają zainfekowane komórki 

(zwalczając w ten sposób m. in. patogeny wewnątrzkomórkowe). Dzięki swej specyficzności 

mogą również wykazywać działanie przeciwko rozwijającemu się w ciele kobiety, częściowo 

obcemu antygenowo płodowi, dlatego też ich poziom obniża się znacznie u kobiet w ciąży. 

Przypuszczamy, iż przy minimalizowaniu ryzyka odrzucenia zarodka, stały poziom limfocytów 

w cyklu menstruacyjnym ma za zadanie zapewnić optymalną ochronę np. przed patogenami 

wewnątrzkomórkowymi. 

Pneumocystis jirovecii – zapalenie płuc a kolonizacja 

Magdalena Sokulska, Daria Nowak 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej 

Pneumocystis jirovecii to oportunistyczny pasożyt płuc, zaliczany do królestwa grzybów. Inwazja 

tego patogenu u osób immunokompetentnych zazwyczaj nie wywołuje żadnych objawów, 

bowiem prawidłowo funkcjonujący układ odpornościowy umożliwia szybkie pozbycie się 

pasożyta. Osoby takie stanowią jednak istotne ogniwo rozprzestrzeniania się cyst P. jirovecii 

w populacji, ponieważ ich transmisja odbywa się drogą inhalacyjną. Asymptomatyczna 

kolonizacja stanowi więc rezerwuar pasożyta dla osób podatnych na rozwój objawów, czyli np. 

pacjentów zakażonych wirusem HIV czy poddawanych działaniu leków obniżających odporność. 

Wśród osób narażonych rozwój symptomów prowadzi do pneumocystozowego zapalenia płuc 
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(ang. Pneumocystis pneumonia, PcP). Prawidłowa diagnoza jest istotna ze względu na dobór 

terapii, bowiem brak profilaktyki może spowodować niewydolność oddechową i zaburzenia 

czynności płuc. Objawy są jednak niespecyficzne, zwykle jest to narastająca duszność, suchy 

kaszel i stany podgorączkowe. 

Przez długi czas PcP było głównym czynnikiem śmiertelnym wśród pacjentów zakażonych HIV, 

co udało się ograniczyć dzięki wprowadzeniu profilaktyki przeciw Pneumocystis, wskazanej przy 

obniżeniu limfocytów T CD4+ poniżej 200 kom./μl. W szczególnej grupie ryzyka wciąż jednak 

znajdują się osoby z odpornością zaburzoną w wyniku leczenia farmakologicznego, jak np. 

pacjenci po przeszczepach, poddawani chemioterapii czy działaniu innych silnych leków 

obniżających odporność. W tym przypadku częściej następuje nagły rozwój ostrych objawów, 

który niejednokrotnie prowadzi do ciężkiego zapalenia płuc, a nawet śmierci. Jest to związane 

z niskim poziomem inwazji potrzebnym do wywołania choroby, a zatem utrudnioną diagnozą 

i rozpoczęciem leczenia u tej grupy pacjentów. PcP wciąż jest więc istotnym problemem zdrowia 

publicznego, któremu można zapobiec poprzez wprowadzenie czułych i specyficznych metod 

diagnostycznych, umożliwiających odróżnienie właściwej choroby od asymptomatycznej 

kolonizacji i wprowadzenie odpowiedniej profilaktyki. 

Badania nad tym organizmem utrudnia brak możliwości prowadzenia jego hodowli in vitro. 

W diagnostyce opartej na materiałach popłuczyn oskrzelowych czy indukowanej plwociny 

stosuje się standardowo badania mikroskopowe, jak również bardziej wyspecjalizowane metody 

molekularne, umożliwiające także analizę epidemiologiczną. Wykazano bowiem 

rozprzestrzenianie się szczepów opornych na leczenie, które może być uwarunkowane 

obecnością polimorfizmów pojedynczych nukleotydów w wybranych genach. Śledzenie tego 

typu zmian i ich związku z obrazem klinicznym choroby może poszerzyć naszą wiedzę na temat 

omawianego patogenu. Co więcej, istnieje konieczność ustalenia standardowych metod 

diagnostycznych dla P. jirovecii, które umożliwiłyby postawienie definitywnej diagnozy 

lekarskiej na podstawie jednoznacznego wyniku badania, a co za tym idzie – ochronę narażonych 

pacjentów przed rozwojem ciężkiego zapalenia płuc, a nawet przed śmiercią. 

Badania nieliniowej absorpcji eozyn za pomocą fluorescencji wzbudzanej 

dwufotonowo 

Mateusz Imiołek 
Uniwersytet Warszawski 

Celem pracy badawczej było zbadanie optycznych własności nieliniowych dwóch związków 

z rodziny barwników ksantenowych: eozyny B i eozyny Y. Do wyznaczenia przekrojów czynnych 

na absorpcję dwufotonową zastosowano pomiar względny fluorescencji wzbudzanej 

dwufotonowo wobec próbek referencyjnych: Rodaminy B oraz Rodaminy 6G. Eozyny nigdy nie 

były charakteryzowane pod tym kątem, mimo że ich użycie (głównie do barwienia preparatów 

histologicznych) jest szeroko rozpowszechnione. Ich poznanie pod tym względem jest 

szczególnie istotne, jako że w naukach biologicznych coraz częściej stosuje się mikroskopię 

dwufotonową. Pomiar przeprowadzono w dwóch polarnych rozpuszczalnikach (n-butanolu 

i acetonitrylu) różniących się, co do możliwości bycia donorem wiązań wodorowych. Dzięki 

temu, uwzględniając strukturę obydwu związków i jej wpływ na ich fotofizykę, podjęto próbę 

interpretacji otrzymanych różnic w wartościach przekrojów czynnych. W pracy korzystano 
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z układu eksperymentalnego opartego o metodę zliczania pojedynczych fotonów, ze źródłem 

światła laserowego, jakim był przestrajalny oscylator femtosekundowy. 

Kropki kwantowe z dwuwymiarowego izolatora topologicznego HgCdTe 

Maciej Bieniek 
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Fizyki Teoretycznej 

W przeciągu ostatniej dekady dziedzina topologicznych stanów materii elektronowej została 

wzbogacona o nową klasę układów nazywanych izolatorami topologicznymi, w których 

występuje nowe zjawisko nazywane spinowym kwantowym efektem Halla. Efekt ten polega na 

istnieniu chronionych (odpornych na nieporządek) stanów brzegowych przewodzących prąd. 

Dodatkowym atutem jest ich spinowa polaryzacja, otwierająca ogromne pole potencjalnych 

zastosowań w spintronice. 

Zjawisko spinowego kwantowego efektu Halla występuje w wielu materiałach, zaczynając od 

grafenu (pierwszy przewidziany), studni kwantowych HgCdTe (pierwszy potwierdzony 

doświadczalnie układ), poprzez niektóre kryształy dwuwymiarowe, np.. Aktualnie intensywnie 

badane bizmut i MoS2. W niniejszej pracy zaprezentowane zostaną wyniki dotyczące wpływu 

parametrów studni CdTe/HgTe/CdTe na stany dwuwymiarowej kropki kwantowej oraz 

odpowiadające im funkcje falowe. Przeanalizowany zostanie również wpływ pola 

magnetycznego i różnych potencjałów na badany układ. 

Teoretyczne modelowanie rzeczywistych nanostrukr 
półprzewodnikowych na przykładzie lasera niskowymiarowego 

Adam Mielnik-Pyszczorski 
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Fizyki Teoretycznej  

W ciągu minionych dziesięcioleci, ze szczególnym naciskiem na ostatnie 20 lat, technologia 

doświadczyła olbrzymiego rozwoju. Chęć uzyskania więcej, lepiej, szybciej, taniej poskutkowała 

niewyobrażalną miniaturacją układów elektronicznych. Postęp technik wytwarzania tych 

układów (w skali nanometrów) doprowadził nas do granicy dwóch zupełnie odmiennych 

światów: codziennej, klasycznej rzeczywistości oraz tej magicznej, opisanej przez mechanikę 

kwantową. Wydawałoby się abstrakcyjna do tej pory teoria umożliwiła osiągnięcie realnych 

korzyści. Praca w tej skali nie jest już możliwa dla zwykłego inżyniera i wymaga konsultacji 

z fizykami. 

Celem tego referatu jest zobrazowanie zalet płynących z teoretycznego podejścia do 

napotykanych problemów (z lekkim wprowadzeniem do tematyki symulacji fizycznych) na 

przykładzie prób zwiększenia wydajności lasera zbudowanego z kropek kwantowych. 

Uświadomienie sobie faktu, że cała otaczająca nas technika mogła się narodzić m.in. dzięki 

próbom zrozumienia działania świata przez fizyków teoretycznych XX wieku, zdawałoby się 

wyczerpuje temat. Jednakże tendencja odchodzenia od badań podstawowych w kierunku 

zastosowań zdaje się temu przeczyć. 

Przedstawię sposoby opisu teoretycznego nanostruktur półprzewodnikowych wraz z realizacją 

numeryczną, pokazując, że symulacje komputerowe umożliwiają badanie konkretnych układów 

bez potrzeby kosztownego ich wytwarzania. Opis rzeczywistego układu wymaga jednak 

uwzględnienia wielu zagadnień. Jak pokażę na przykładzie moich wyników, naprężenia 
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powstające pomiędzy różnymi materiałami mają istotny wpływ na strukturę elektronową. 

Korzystając z rozkładu pola naprężeń przejdę do wyznaczania funkcji falowych elektronów 

pasma przewodnictwa, a na koniec zbadam ich dynamikę, która jest zdeterminowana przez 

oddziaływanie z siecią krystaliczną (poprzez fonony). 

Właściwości emisji jonów terbu w dwuwymiarowym anodyzowanym 
aluminium wypełnionym kompozytem YAlO3 

Łukasz Gołacki 
Politechnika Wrocławska, Katedra Fizyki Eksperymentalnej 

W ostatniej dekadzie zainteresowanie naukowców wzmogło zastosowanie nowych 

zaawansowanych materiałów jako potencjalne źródła światła. Projektowane urządzenia 

powinny cechować się wysoką wydajnością emisji, niskimi kosztami produkcji oraz możliwością 

wdrożenia do produkcji masowej. Jednym z obiecujących kandydatów są materiały zol-żel 

domieszkowane jonami ziem rzadkich. Badaniom poddane zostały właściwości optyczne 

i strukturalne kompozytów YAlO3 domieszkowanych jonami terbu, które wprowadzono do 

porowatego anodyzowanego aluminium (PAA:YAP:Tb). W ramach przeprowadzonych badań 

zaabsorbowano obecność fazy kubicznej YAlO3 wraz z silną tendencją do oddziaływań jon-jon. 

Szeroko przedyskutowano dystrybucję jonów terbu w strukturze PAA:YAP:Tb. Przeanalizowano 

obecność potencjalnych efektów fotonicznych oraz wpływ otoczenia krystalicznego jonów 

terbu na parametry ich emisji. Właściwości strukturalne struktur PAA:YAP:Tb zbadane zostały 

przy wykorzystaniu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) oraz spektroskopii 

fourierowskiej (FTIR). Właściwości optyczne określono przy pomocy pomiarów widm 

wzbudzenia fotoluminescencji (PLE), fotoluminescencji rozdzielonej w czasie (TR-PL) oraz 

wysoce rozdzielnej przestrzennie fotoluminescencji oraz widm zaniku fotoluminescencji. 

Wpływ procesu modyfikacji powierzchni nanokrysztalów 
półprzewodnikowych typu rdzeń/płaszcz PbS/CdS na ich optyczne oraz 
fizyczne właściwości 

Anna Żelazo 
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Fizyki Eksperymentalnej 

Nanokryształy półprzewodnikowe (nazywane również kropkami kwantowymi) charakteryzują 

się małymi prędkościami fotoblaknięcia (w porównaniu do powszechnie stosowanych 

organicznych barwników) oraz wysoką wydajnością kwantową fotoluminescencji. Dodatkową 

zaletą kropek kwantowych jest fakt, że poprzez zmianę ich rozmiaru można kontrolować 

długość emitowanej przez nie fali światła. Te cechy sprawiają, że w przeciągu ostatnich 20 lat 

półprzewodnikowe nanokryształy skupiły na sobie duże zainteresowanie. Stanowią one 

potencjalną alternatywę dla dotychczas stosowanych organicznych markerów, 

wykorzystywanych w obrazowaniu medycznym. Nanokryształy wysokiej jakości są najczęściej 

syntezowane w obecności organicznego rozpuszczalnika i pokrywane hydrofobowymi 

ligandami. Z tego powodu, po procesie syntezy nanocząstki te nie są rozpuszczalne w wodzie. 

Jest to główne ograniczenie charakteryzujące nanokryształy nieorganiczne, gdyż we wszystkich 

biomedycznych zastosowaniach wymagane są nanocząstki hydrofilowe. Aby hydrofobowe 

kropki kwantowe stały się dyspergowalne w wodnym środowisku, wymagana jest 

funkcjonalizacja ich powierzchni. 
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Celem tej pracy było zbadanie wpływu procesu funkcjonalizacji i obecności powierzchniowych 

ligandów na takie właściwości hydrofilowych kropek kwantowych, jak stabilność, rozmiar oraz 

właściwości optyczne. Aby osiągnąć zamierzony cel, został zsyntezowany odpowiedni ligand, 

oparty na glikolu polietylenowym. Następnie ligand ten został wykorzystany do modyfikacji 

powierzchni kropek kwantowych typu CdS oraz PbS, a także ich odpowiedników rdzeń/płaszcz 

PbS/CdS. Modyfikacja powierzchni została przeprowadzona za pomocą metody wymiany 

ligandów. Właściwości otrzymanych w ten sposób hydrofilowych nanocząstek zostały 

scharakteryzowane poprzez pomiary absorpcji, pomiary emisji fotoluminescencji oraz 

Transmisyjną Mikroskopię Elektronową. 

Dobór paliwa pod kątem ograniczania emisji rtęci z bloków węglowych 

Maciej Cholewiński 
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Katedra Technologii Energetycznych, Turbin 

i Modelowania Procesów Cieplno-Przepływowych 

Rtęć stanowi groźny dla organizmów żywych pierwiastek z grupy metali ciężkich. Znaczne 

powinowactwo do wchodzenia w łańcuchy troficzne (po uprzedniej metylacji), wysoki 

współczynnik akumulacji w tkankach zwierzęcych oraz udokumentowany negatywny wpływ na 

procesy życiowe sprawiają, iż zagadnienia ograniczania wprowadzania tego pierwiastka do 

otoczenia mają istotne znaczenie w przypadku współczesnych przedsięwzięć traktujących o 

ochronie środowiska naturalnego i egzystujących w nim organizmów żywych. 

Fakt ten znalazł odzwierciedlenie w prawodawstwie międzynarodowym. Pierwszym narzędziem, 

traktującym o problemie niekontrolowanej migracji rtęci w skali świata, będzie 

najprawdopodobniej podpisana w październiku 2013 roku w Kumamoto Konwencja Rtęciowa. 

Obecnie trwające prace w jej zakresie pozwalają stwierdzić, iż w perspektywie 2-3 lat, po 

opracowaniu ostatecznej wersji i jej ratyfikacji przez minimum 150 państw, wprowadzi ona 

radykalne standardy dotyczące emisji rtęci do atmosfery z procesów technologicznych. 

Obowiązywać zaczną także dokumenty BAT i BEP dotyczące instalacji emitujących analizowany 

pierwiastek. Kraje, których łączny roczny ładunek zanieczyszczenia kierowanego do atmosfery 

przekroczy wartość 10 ton, uznane zostaną za "dużego emitera" i zmuszone będą do podjęcia 

radykalnych kroków naprawczych i reorganizacji przemysłu pod groźbą nałożenia sankcji 

międzynarodowych. Fakt ten nabierze szczególnego znaczenia w przypadku polskiej 

gospodarki, w znacznym stopniu opartej na konwersji energii chemicznej z węgla. 

Rodzajem działalności człowieka, który, w przypadku Polski, przyczynia się do ponad 90% 

łącznej emisji rtęci do atmosfery w skali roku, są procesy spalania – w sektorze produkcji 

i transformacji energii (elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie), w przemyśle (cementownie, 

huty) oraz poza przemysłem (indywidualne systemy grzewcze). Stosowane w nich powszechnie 

paliwa stałe – węgle energetyczne, biomasy, paliwa alternatywne – zawierają w swojej 

strukturze związki rtęci, które, po dostaniu się do strefy podwyższonej temperatury, zostają 

uwolnione i mogą być wprowadzane wraz ze spalinami do otoczenia człowieka. W skali naszego 

kraju szacowana emisja przemysłowa pierwiastka do atmosfery to od 10 do blisko 15 ton 

rocznie (2013), z racji czego niezbędne staje się podejmowanie prac badawczych 

i wdrożeniowych mających na celu ograniczanie zjawiska w sposób możliwie efektywny 

i ekonomiczny. 
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Szereg zagranicznych doświadczeń eksploatacyjnych pozwolił na wypracowanie rozwiązań 

technologicznych dedykowanych blokom energetycznym opalanym węglem energetycznym, 

umożliwiających realizację zagadnienia redukcji emisji rtęci. Większość z nich cechuje się jednak 

znacznymi nakładami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi, przez co ich stosowanie przyczynia się 

do wzrostu kosztów produkcji energii użytkowej. Alternatywą w tym przypadku mogą być 

metody pierwotne, polegające na selekcji i wykorzystywaniu paliw o niskiej zawartości rtęci – 

naturalnie występującej w danym nośniku bądź osiąganej po procesach przeróbki wstępnej – lub 

takich, których skład chemiczny (halogenki, siarka, substancja mineralna) pozwala na relatywnie 

tanie procesy ochrony środowiska przez jej związkami. 

W pracy zaprezentowano i omówiono wyniki badań nad przydatnością różnych paliw stałych 

stosowanych w energetyce zawodowej pod kątem pierwotnych (przedprocesowych) metod 

ograniczania emisji rtęci. Przedstawiono ideę prowadzenia zagadnienia poprzez dobór 

odpowiednich nośników energii i parametrów procesu spalania i kontrolowane kształtowanie 

specjacji rtęci w gazach odlotowych. Wskazano także na planowane prace badawcze ze strony 

Autora oraz specyfikę prowadzonych pomiarów. 

Synteza O-alkiloamidoksymów oraz analiza LC-MS otrzymanych 
związków 

Przemysław Aksamitowski, A. Wojciechowska, K. Wieszczycka, I. Wojciechowska 
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej 

Pochodne alkilowe amidoksymów stanową grupę związków znajdującą się w obrębie 

zainteresowań przemysłu chemicznego ze względu na potencjalnie szerokie możliwości ich 

wykorzystania. Amidoksymy znane są jako składniki leków cytostatycznych, antydepresantów 

i środków przeciwalergicznych. Ważną gałęzią przemysłu, w której amidoksymy znajdują 

zastosowanie jest produkcja środków ochrony roślin oraz substancji grzybobójczych.  

W ostatnim roku rozpoczęto również badania nad syntezą i zastosowaniem hydrofobowych O-

alkilopirydyno-2-,3- oraz 4-amidoksymów jako potencjalnych ekstrahentów metali z roztworów 

wodnych powstałych po procesie ługowania złóż mineralnych lub wodnych roztworów 

odpadowych.  

Synteza O-alkilowanych amidoksymów jest procesem dwuetapowym. W pierwszym etapie 

przeprowadza się syntezę pirydyno-2-,3- lub 4-amidoksymu z odpowiedniej cyjanopirydyny 

(reakcja z chlorowodorkiem hydroksyloaminy w obecności wodorowęglanu sodu). Etap drugi 

obejmuje kilkugodzinną reakcję O-alkilowania, w której długołańcuchowy halogenek alkilowy 

ulega reakcji substytucji nukleofilowej z syntezowanym pirydyno-2-,3- lub 4-amidoksymem 

w postaci soli sodowej. Optymalizacja procesu syntezy obejmowała dobór rozpuszczalnika, czas 

i temperaturę prowadzenia reakcji, oraz budowę długołańcuchowego halogenku alkilowego.  

Przebieg reakcji O-alkilowania kontrolowano przy pomocy chromatografu cieczowego 

sprzężonego z detektorem MS (jonizacja ESI). Połączenie spektrometrii mas z rozdzieleniem 

chromatograficznym umożliwiło ilościowe oznaczenie zarówno substratów, jak i produktów 

reakcji. Strukturę oraz czystość uzyskanych związków potwierdzono spektroskopowo (1H i 13C 

NMR oraz FT-IR). 
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Fitotoksyczności octanu 3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-propylo-
pirydyniowego oraz octanu 3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-pentylo-
pirydyniowego 

Marcin Kacprzak, Aleksandra Wojciechowska, Irmina Wojciechowska, Anna Parus 
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej 

Czwartorzędowe sole pirydyniowe są związkami o szerokim spektrum zastosowania, m.in. 

znalazły zastosowanie jako środki ochrony roślin, składniki preparatów grzybo- 

i bakteriobójczych, a także jako ekstrahenty metali z roztworów wodnych. Tak szerokie 

spektrum możliwości ich zastosowania niewątpliwie wiąże się również z tym, iż mogą 

przedostawać się do środowiska naturalnego. Miedzy innymi, dlatego bardzo istotnym 

elementem badań nad nowo syntezowanymi związkami jest analiza ich interakcji ze 

środowiskiem i organizmami żywymi, w tym również analiza fitotoksyczności. Wpływ toksyczny 

na rośliny może zachodzić na różnych stadiach rozwojowych roślin, a także jest uzależniony od 

warunków wzrostu oraz przynależności systematycznej. Niektóre substancje wykazują działanie 

jedynie w miejscu wchłonięcia, a inne - po wchłonięciu mogą przemieszczać się w roślinie 

i akumulować w częściach nadziemnych, co w konsekwencji prowadzi do włączenia tych 

substancji do łańcucha troficznego.  

Celem projektu była synteza octanu 3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-propylo-pirydyniowego 

oraz octanu 3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-pentylo-pirydyniowego oraz ocena ich 

fitotoksyczności. 

W pierwszym etapie badań zsyntezowano oksym 1-(3-pirydylo)undekan-1-onu, który poddano 

reakcji czwartorzędowania z bromkiem propylu i pentylu, otrzymując odpowiednie bromki 

pirydyniowe, które następnie poddano działaniu octanu sodu. W wyniku tej reakcji nastąpiła 

wymiana anionu, otrzymano octany 3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-propylo-pirydyniowy oraz 

3-[1-(hydroksyimino)undecylo]-1-pentylo-pirydyniowy. Struktury wszystkich otrzymanych 

związków zostały potwierdzone za pomocą metod spektroskopowych: 1H NMR, 13C NMR i FT-

IR. 

Ocena fitotoksyczności została przeprowadzona przy narażeniu rośliny na kontakt z badanymi 

substancjami chemicznymi poprzez system korzeniowy. Badania prowadzono dla zakresu stężeń 

od 0 do 1000 mg/kg gleby. W doświadczeniach wykorzystano modelową roślinę jednoliścienną 

kukurydza zwyczajną (Zea Mays). Na podstawie ilości wykiełkowanych nasion oraz długości 

korzeni wyznaczono indeks kiełkowania, a następnie określono EC50 (Effective Concentration – 

efektywnego stężenia).  

This article was financially supported within the project "Engineer of the Future. Improving the 

didactic potential of the Poznan University of Technology" - POKL.04.03.00-00-259/12, 

implemented within the Human Capital Operational Programme, co-financed by the European 

Union within the European Social Fund. 
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UFLC-MS/MS w aspekcie badania herbicydów. Unde venis et quo tendis? 

Jakub Topolski 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Herbologii 

i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu 

W chwili obecnej metody spektrometrii mas są najbardziej czułym narzędziem analitycznym 

coraz częściej dostępnym dla analityka. Połączenie technik chromatografii cieczowej oraz 

spektrometrii mas umożliwia analizę jakościową i ilościową o doskonałej dokładności i czułości, 

co z powodzeniem wykorzystywane jest w analizach związanych z ochroną środowiska. 

Tematem prezentacji będzie zastosowanie ultra szybkiej chromatografii cieczowej w połączeniu 

z tandemową spektrometrią mas typu potrójny kwadrupol w badaniu pozostałości herbicydów. 

Wystąpienie składać się będzie z dwóch części: w pierwszej zostaną omówione ogólne zasady 

klasycznych, jak i tandemowych techniki spektrometrii mas. Przedstawione zostaną 

chromatogramy i widma masowe ilustrujące poszczególne tryby pracy oraz wybrane parametry 

wpływające na otrzymane wyniki. W części drugiej przedstawione zostanie zastosowanie 

techniki UFLC-MS/MS do badań pozostałości i przemian herbicydów w roślinach uprawnych oraz 

środowisku glebowym i wodnym. 

Wpływ zanieczyszczenia gleby miedzią i cynkiem na dynamikę rozkładu 
metazachloru i acetochloru 

Olga Kalitowska 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Herbologii 

i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu 

Wysoka zawartość metali ciężkich w glebie wpływa na zachowanie się organizmów i substancji 

znajdujących się lub wprowadzanych do gleby, w tym herbicydów, których stosowanie jest 

znaczącym elementem współczesnego rolnictwa. Na obszarze Dolnego Śląska około 13% 

gruntów ornych wykazuje podwyższoną zawartość miedzi a ok. 27% obszarów rolnych 

podwyższoną zawartość cynku. Celem pracy było określenie wpływu Cu i Zn na rozkład 

metazachloru i acetochloru (herbicydy z grupy chloroacetanilidów) w glebie. Zarówno 

metazachlor jak i acetochlor są substancjami aktywnymi herbicydów szeroko stosowanych 

w rolnictwie. Doświadczenie prowadzone było w warunkach laboratoryjnych na glebie o 

podwyższonych zawartościach cynku i miedzi pochodzącej z Legnicko- Głogowskiego Okręgu 

Miedziowego i glebie kontrolnej nie wykazującej zanieczyszczenia metalami ciężkimi. Obie gleby 

charakteryzowały się podobnymi właściwościami fizykochemicznymi. Próbki gleby do analiz 

pobierano godzinę po aplikacji herbicydu (stężenie początkowe), a następnie po 2, 4, 8, 16, 32, 

64 dniach. Pozostałości metazachloru oznaczano metodą chromatografii gazowej z detektorem 

wychwytu elektronów (GC/ECD). Wyznaczone krzywe rozkładu zostały opisane matematycznie. 

Przeprowadzone badania pokazują iż obecność miedzi i cynku w glebie wpływa na rozkład 

badanych herbicydów. Wysokie stężenie miedzi i cynku w glebie przyśpiesza rozkład 

metazachloru i spowalnia rozkład acetochloru. Przedstawiony rozkład metazachloru 

i acetochloru nie stanowi modelu zanikania wszystkich herbicydów z grupy chloroacetanilidów 

na glebach wykazujących podwyższone wartości metali ciężkich. 
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Znaczenie adjuwantów w chemicznej ochronie roślin 

Barbara Wujek 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Herbologii i Technik 

Uprawy Roli we Wrocławiu 

Proekologiczna polityka prowadzona przez kraje Unii Europejskiej, opiera się na ograniczeniu 

stosowania środków ochrony roślin, a szczególnie herbicydów. W roku 2009 Parlament 

Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły dyrektywę 2009/128/WE (Dyrektywa 2009), której 

celem jest zrównoważone stosowanie pestycydów, a przez to zmniejszenie zagrożenia dla 

zdrowia ludzi i środowiska, wynikającego z ich stosowania. Zastosowanie adiuwantów 

w połączeniu ze środkami ochrony roślin jest jednym ze sposobów osiągnięcia wyznaczonego 

celu. Łączne stosowanie adiuwantów z pestycydami (głównie środkami chwastobójczymi) 

umożliwia skuteczniejsze zwalczanie chwastów. Dodatek odpowiedniego adiuwanta do cieczy 

opryskowej pozwala na obniżenie dawki preparatu bez spadku jego chwastobójczego działania. 

Takie rozwiązanie może ograniczyć poziom pozostałości substancji aktywnych herbicydów 

w glebie i roślinie uprawnej, co ma ogromne znaczenie dla środowiska. 

Szacowanie rozmieszczenia wybranych zanieczyszczeń środowiska 
przyrodniczego w województwie śląskim 

Adrian Zarychta 
Uniwersytet Śląski 

Funkcjonowanie przemysłu wydobywczego oraz produkcyjnego ma decydujący wpływ na 

kondycję środowiska przyrodniczego, ponieważ przyczynia się do powstania różnego typu 

zanieczyszczeń – powietrza, wody, gleby itp. W tym miejscu pojawia się pytanie: w jaki sposób 

pozyskać dane pomiarowe, dotyczące wybranych zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego na 

danym terenie? Tego typu dane można uzyskać ze stacji pomiarowych lub w drodze 

wykonywania szeregu specjalistycznych pomiarów środowiskowych. Bazując na pozyskanych 

informacjach możliwe jest przeprowadzenie gruntownych analiz, dotyczących rozkładu 

zanieczyszczeń na danym terenie. Jednakże przed przystąpieniem do nich konieczny jest wybór 

optymalnej metody szacowania, która pozwoli na uzyskanie rycin, prezentujących rozkład 

badanych zanieczyszczeń. Stąd niniejsze wystąpienie poświęcono prezentacji sposobu 

szacowania rozmieszczenia zanieczyszczeń środowiska w południowej części Polski. Dane 

punktowe, 

odnoszące się do zanieczyszczeń powietrza, pochodzących ze źródeł antropogenicznych 

(według stanu na 2014 r.) pozyskano ze stacji pomiarów automatycznych, zlokalizowanych 

w granicach województwa śląskiego Poddano je procedurze geostatystycznej, jednocześnie 

korzystając z adekwatnych narzędzi i metod geostatystycznych. W efekcie oszacowano rozkłady 

wybranych zanieczyszczeń powietrza na terenie województwa śląskiego w 2014 r., które 

zwizualizowano pod postacią map hipsometrycznych. 
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Dane z chmury punktów jako cenne źródło informacji o ukształtowaniu 
rzeźby terenów po odkrywkowej eksploatacji złóż piasku 

Roksana Zarychta 
Uniwersytet Śląski 

Chmura punktów stanowi zbiór punktów o współrzędnych x, y i z, które można pozyskać m.in. 

w wyniku lotniczego skanowania laserowego danego terenu, jak również digitalizacji 

poszczególnych elementów kartograficznych (np. poziomic, punktów wysokościowych itp.) na 

wybranym fragmencie mapy (m.in. topograficznej). Chmura punktów doskonale odzwierciedla 

ukształtowanie terenów znacząco przekształconych na skutek funkcjonowania przemysłu. Stąd 

celem niniejszego referatu jest prezentacja zmian rzeźby obszarów poddanych niegdyś płytkiej 

działalności górniczej na podstawie chmury punktów z wykorzystaniem metod 

geostatystycznych. Za obszary testowe posłużyły wybrane dawne wyrobiska po eksploatacji 

piasków podsadzkowych, które położone są w granicach Wyżyny Śląskiej. Wygenerowane mapy 

hipsometryczne i cyfrowe modele terenu prezentują aktualną rzeźbę badanych wyrobisk 

górniczych oraz ich rzeźbę ukształtowaną przed rozpoczęciem prac wydobywczych, mających na 

celu dostarczanie podsadzki hydraulicznej do śląskich kopalń węgla kamiennego. 

Update cultivated land on the basis of surveying and orthophotomap 

Ewelina Werner 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

Aim of the study is to show the methods of determining the borders of cultivated land and 

show problems during the update their status. The current border of cultivated land is the 

necessary knowledge for the calculation of the amount of taxes and subsidies for agricultural 

land. Discrepancies in the measurements and the use of outdated data can lead to mistakes in 

the methods of calculation. 

The study compared two methods based on which borders of cultivated land are defined. The 

study used GPS measurements and the results obtained from orthophotomap. The project used 

agricultural parcels in the possession of the UP Wroclaw in Lower Silesia. The research has 

shown differences in the determination of land borders by using different methods and sources 

of measurement. 

Acoustic cameras 

Jakub Wróbel 
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny 

The paper presents new techniques of noise source localization. The operation principle of an 

acoustic camera was presented. Several types of acoustic cameras, and microphone arrays 

arrangements were presented. Different types of data processing algorithms were presented. 

The advantages and usefulness of acoustic camera measurements was discussed. Examples of 

acoustic camera measurements were presented. 
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Polska myśl techniczna w przemyśle lotniczym na przykładzie rolniczych 
statków powietrznych 

Justyna Reut, Robert Karaś 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Przed II Wojną Światową polskie jak i zagraniczne wytwórnie lotnicze nie produkowały maszyn 

stricte agrolotniczych. Prowadzono co prawda próby wykorzystania aeroplanów do ochrony 

upraw i lasów przed szkodnikami, jednak wszystkie te operacje przy pomocy maszyn 

wojskowych zaadaptowanych do nowej roli. Prawdziwa historia polskich konstrukcji 

agrolotniczych rozpoczęła się po wojnie. Szczególny rozwój tego typu konstrukcji nastąpił na 

początku lat 60 XX w. Wówczas w Państwowych Zakładach Lotniczych w Mielcu uruchomiono 

produkcję licencyjną takich samolotów jak AN-2, PZL-101 Gawron w WSK Warszawa – Okęcie. 

W tym samym czasie w WSK w Świdniku rozpoczyna się produkcja śmigłowca Sm-1 i Mi-2. 

Poszczególne wersje tych wielozadaniowych statków powietrznych od podstaw były 

przystosowane do użytku cywilnego jako maszyny rolnicze. Wszystkie te statki powietrzne 

produkowano na licencji radzieckiej. Zakłady w Świdniku pozostają jedynym miejscem, w którym 

produkowano helikopter Mi-2. Równocześnie z wytwarzaniem samolotów prowadzono 

szkolenie załóg oraz personelu obsługi naziemnej. Świadczyli oni swoje usługi w wielu krajach 

nie tylko w RWPG. Latano w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji. W latach 70 XX wieku 

następuje rozwój polskiej myśli technicznej. Warszawskie zakłady zaprezentowały samolot PZL-

106 Kruk, natomiast w mieleckiej fabryce powstaje kilka konstrukcji, między innymi M-18 

Dromader oraz M-15 Belphegor. Ten ostatni był maszyną bardzo nowatorską. Do dzisiaj 

pozostaje jedynym dwupłatowcem z napędem odrzutowym oraz jedynym odrzutowcem 

rolniczym. Mimo takich pionierskich jak na maszyny tej klasy rozwiązań, nie była to konstrukcja 

zbyt udana. M-18 Dromader okazał się jednak bardzo dobrym samolotem, który świetnie nadaje 

się do swojej roli, dzięki dużemu udźwigowi oraz niezawodności. Jego produkcja oraz eksport 

prowadzone są do dziś. 

Perspektywy eksploatacji kosmosu - jak zmieniały się technologie 
i priorytety 

Robert Karaś, Justyna Reut 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Właściwa historia podboju kosmosu rozpoczęła się w październiku 1957 wysłaniem pierwszego 

sztucznego satelity – Sputnika. Od tamtej chwili ludzkość dąży do jak najobszerniejszego i jak 

najdokładniejszego zbadania przestrzeni jaka znajduje się poza atmosferą Ziemi. Oprócz 

wysyłania satelitów i sond kosmicznych ważnym elementem był również program załogowych 

lotów kosmicznych. Początkowo kilkugodzinne loty stawały się całodobowymi misjami. Lata 60 

XX w. były okresem najintensywniejszej rywalizacji w wyścigu zbrojeń oraz w wyścigu 

kosmicznym. Amerykanie realizowali program Mercury, Gemini oraz Apollo, którego 

zwieńczeniem było lądowanie na księżycu 20 lipca 1969 roku. Następnym krokiem było 

utworzenie stacji kosmicznej, która stale okrążałaby glob na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO). 

Miałby to być kompleks badawczy z załogą, która zmieniałaby się co kilka miesięcy. Amerykański 

program tego typu nosił nazwę Skylab, a radziecki Salut. Pierwszym przedsięwzięciem 

międzynarodowym był Radziecko – Amerykański lot Sojuz – Apollo w 1975 roku. Następnie 

Rosjanie rozpoczęli program Interkosmos. Był to program wspólnych lotów kosmonautów 

radzieckich i ochotników z państw Układu Warszawskiego. Loty odbywały się pojazdami typu 
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Sojuz na stacje kosmiczne Salut 6, Salut 7 i Mir. Ta ostatnia była w późniejszym czasie jedynym 

obiektem na orbicie o charakterze międzynarodowym. Gościli na niej astronauci 

z amerykańskiej, europejskiej i japońskiej agencji kosmicznej. Zwrotem w badaniach kosmosu 

było utworzenie w 1998 roku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jest to jak dotąd najdroższy 

obiekt wybudowany przez człowieka. Powstał przy współpracy wielu państw, a jego budżet 

wynosi docelowo 100 mld dolarów. Obecnie dąży się do założenia stałej bazy na Księżycu, 

a dalekosiężne plany zakładają eksploracje Marsa. Ze względu na cykl życia Słońca, od którego 

zależy życie na Ziemi oraz inne globalne zagrożenia takie jak asteroidy, wybuchy supernowych, 

eksploracja kosmosu będzie rozwijana nie tylko w kontekście badawczym, ale również w celu 

stałej kolonizacji. 

Amortyzacja Środków Trwałych 

Dominika Sowa 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych 

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z dysponowaniem różnorodnych zasobów 

majątkowych. Zasoby te, w różnych jednostkach gospodarczych, mogą mieć inny wymiar: mogą 

to być budynki, grunty, maszyny produkcyjne, samochody, komputery, meble biurowe, zapasy 

materiałów, towarów, środków pieniężnych itp. Składniki majątkowe będące w posiadaniu firmy 

nazywa się w rachunkowości mianem aktywów. 

Zasoby majątkowe (aktywa), jakimi jednostka gospodarcza dysponuje są finansowane przez 

różnego rodzaju źródła finansowe czyli pasywa. Wskazują one na to, kto wyposażył firmę 

w składniki majątkowe o określonej wartości, na jak długo oraz na jakich warunkach. Pasywa 

wyrażone są w jednostkach pieniężnych i są równowartością aktywów zaangażowanych 

w działalność firmy poprzez jej właścicieli, a także osoby trzecie czyli wierzycieli. 

Podstawowy podział aktywów sprowadza się do ich podziału na dwie grupy: aktywa trwałe 

i aktywa obrotowe. Aktywa trwałe są to zasoby majątkowe, które wraz z oczekiwaniami firmy 

mają być zaangażowane w jej działalność na czas powyżej 12 miesięcy. Wśród aktywów trwałych 

są rzeczowe aktywa trwałe do których zalicza się środki trwałe tj: nieruchomości, maszyny, 

urządzenia, ulepszenia w obcych środkach trwałych, środki transportu, inwentarz żywy. 

Środki trwałe należy rozumieć jako składniki majątkowe, które mają postać rzeczową, są 

kompletne i zdatne do użytku, ich czas użytkowania w firmie jest dłuższy niż rok. Środki trwałe 

wraz z upływem czasu, wobec ich wykorzystywania w działalności jednostki gospodarczej oraz 

w związku z szybkim postępem technologicznych i technicznym, tracą na wartości. Zużywanie 

się środków trwałych powoduje obniżenie ich wartości, stanowiąc jednocześnie koszty 

działalności danego podmiotu gospodarczego. Ten proces stopniowego odtwarzania wartości 

obiektów majątku trwałego nazywany jest amortyzacją. 

Amortyzacja jest systematycznym i planowym rozłożeniem w czasie wartości środka trwałego, 

umożliwiającym ujęcie w księgach rachunkowych zużycia danego składnika majątkowego, a 

w konsekwencji – ustalenie realnej wartości poszczególnych składników majątku trwałego oraz 

zebranie środków na odtworzenie (wymianę) i ewentualnie rozszerzenie posiadanego majątku 

trwałego. 



 Abstrakty referatów  

73 

Amortyzacji nie podlegają te środki trwałe, które z założenia mimo upływu czasu nie tracą na 

wartości, jak np. grunty (wyjątek stanowią grunty służące wydobyciu kopalin metodą 

odkrywkową), dzieła sztuki oraz eksponaty muzealne. 

Zastosowanie metodologii prognozowania rozwoju technologii FORMAT 
na przykładzie rozwoju samochodu osobowego 

Bartosz Pryda, Marek Mysior, Sebastian Koziołek 
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny 

Jednym z kluczowych problemów rozwoju gospodarczego jest przewidywanie przyszłych 

potrzeb konsumentów. Wiedza ta umożliwia ciągły rozwój przedsiębiorstw poprzez realizację 

strategii rozwoju opartej na wiedzy. Obecnie wiele firm buduje własne strategie rozwoju 

stosując intuicyjne modele prognozowania, które coraz rzadziej uwzględniają przyszłe potrzeby 

potencjalnych użytkowników, a jedynie obraz obecnych oczekiwań rynku. W niniejszym 

opracowaniu zaprezentowano prognozowanie rozwoju pojazdów samochodowych. Dotychczas 

analizy rozwoju rynku obejmowały głównie globalne trendy rozwoju surowców i technologii, 

które bezpośrednio wpływają na rozwój pojazdów. W proponowanym podejściu proces 

prognozowania uwzględnia zarówno zmiany ekonomiczne i technologiczne, jak również 

społeczne i środowiskowe. Ponadto w pracy zaprezentowano zbadane relacje pomiędzy tymi 

zmiennymi oraz to w jaki sposób wpływają one na rozwój pojazdów. W opracowaniu 

przedstawiono prognozę rozwoju pojazdów w roku 2030. Metodologia zaprezentowana w pracy 

cechuje się nowym podejściem do problemu prognozowania rozwoju technologii głównie 

z uwagi na fakt, że nie skupia się ona wyłącznie na przewidywaniu efektów rozwoju jak ogromna 

większość obecnych metod, ale uwzględnia również zmianę problemów, ograniczeń oraz 

potrzeb społeczeństw. Ponadto, zaproponowana metoda pozwala na globalną analizę 

problemów, ich źródeł oraz ograniczeń w relacji z efektami dzisiaj i w przyszłości. Metodologia 

FORMAT opracowana została w wyniku realizacji projektu FORMAT, finansowanego przez UE 

w programie PEOPLE - Marie Curie Actions – IAPP. Stosując to systematyczne podejście możliwa 

jest obiektywna ocena obecnej sytuacji rozwoju technologicznego na rynku motoryzacyjnym. 

Precyzyjne sformułowanie problemu jest pierwszym etapem. Pozwala ono jasno określić cele 

prognozowania oraz zdefiniować oczekiwania wobec jego wyników. Kolejny etap ma na celu 

zebranie danych na temat systemu, który jest prognozowany oraz ich analiza w kontekście 

kierunków rozwoju technologii. Bazując na znajomości praw cyklu życia produktu możliwa jest 

ocena użyteczności obecnej technologii lub technologii istniejącej aktualnie w fazie wczesnego 

rozwoju. Ostatnim etapem jest podsumowanie wyników oraz ich zaprezentowanie liderom 

odpowiedzialnym za rozwój przedsiębiorstw. Raport przygotowany na podstawie zebranych 

danych zawiera odpowiedzi na pytania postawione w etapie pierwszym. W celu weryfikacji 

poprawnego ukończenia każdego z etapów stosuję się bramki kontrolne. Dzięki wykonanej 

prognozie możliwe jest określenie problemów, które wystąpią w przyszłości w branży 

motoryzacyjnej. Problemy zidentyfikowane podczas pisania tej pracy zostały zweryfikowane 

z aktualnym stanem rozwoju technologii w działach R&D branży motoryzacyjnej. Wyniki badań 

wskazują, że najistotniejszą zmianą w tej branży będzie zamiana silnika spalinowego na 

elektryczny. W związku z tym jest to kierunek, w którym zespoły badawcze powinny skierować 

swoje projekty. W dniu dzisiejszym technologia ta nie spełnia wymagań stawianych jej 

w przyszłości – należy rozwiązać problemy z wydajnością akumulatorów, ich czasem ładowania 

oraz infrastrukturą. Zastosowanie metodologii FORMAT możliwe jest w każdej dziedzinie 

przemysłu i usług. Poświęcenie czasu oraz środków na wnikliwą prognozę pozwala na właściwe 
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ukierunkowanie toku badań prowadzących do rozwoju technologii, która będzie rozwiązywać 

realne problemy w przyszłości. 

Wpływ połączeń zgrzewanych i tłocznych oraz zgniotu na parametry 
mikrostruktury i mikrotwardości w stalach TRIP RA-K 40/70 

Przemysław Sadowski, Marcel Uźniak 
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny 

W badaniach przedstawiono pomiary mikrostruktury i mikrotwardości dwóch elementów 

stalowych ze stali TRIP RA-K 40/70 (TRanformation Induced Plasticity, stale o wielofazowej 

mikrostrukturze, zawierające duże ilości austenitu szczątkowego, który w wyniku gwałtownego 

odkształcenia plastycznego przemienia się w martenzyt, co powoduje umocnienie materiału), 

jednego z połączeniem zgrzewanym, drugiego z przetłocznym. Oba elementy zostały również 

zgniecione u podstawy. Wyniki zestawiono ze sobą (mikrostrukturę w formie zdjęć, 

mikrotwardoć w postaci wykresów) w celu oceny wpływu połączeń oraz zgniotu na badane 

parametry. 

Ugięcie stropu płytowo-słupowego 

Łukasz Radzik 
Politechnika Wrocławska, WBLiW, Zakład Budownictwa Ogólnego 

W artykule poruszona została kwestia określania ugięcia stropu płytowo-słupowego w fazie 

zarysowanej. Płyty płaskie mają dużą „skłonność” do zarysowania. Obliczanie ich ugięcia nie 

może się odbywać się na podstawie modelu, w którym sztywność jest określana dla sprężystej 

pracy konstrukcji, bez redukcji sztywności płyty. Ze względu na redystrybucję sił wewnętrznych 

w płytach, obliczenie dokładnie ich ugięć jest zadaniem wymagającym określonego podejścia 

w programach MES’owskich. Dodatkowo na wynik obliczeń mogą wpływać zagadnienia 

dokładnego odwzorowania geometrii chociażby w miejscu przenikania się płyty ze słupem. 

Kwestie te zostały omówione w referacie. Wykonane zostały również obliczenia dla 

przykładowej konstrukcji przy różnych założeniach w jej modelowaniu i przedstawione zostały 

wyniki dla poszczególnych założeń. 

Blachy fałdowane 

Łukasz Radzik 

Politechnika Wrocławska, WBLiW, Zakład Budownictwa Ogólnego 

W artykule poruszona została kwestia opłacalności stosowania blach fałdowych pierwszej 

i drugiej generacji. Blachy drugiej generacji znacznie lepiej pracują na zginanie, aniżeli blachy 

pierwszej generacji. Cechuje je jednak większe zużycie materiału, jak również niezbędne jest 

inne ukształtowanie ich przekroju poprzecznego, skutkujące w podniesieniu ich kosztów. Dla 

pewnej wysokości przekroju blachy (około 5 cm) rodzaj generacji blachy fałdowej nie ma 

większego wpływu na jej nośność. Dla zadanego przypadku (blacha fałdowa swobodnie 

podparta o rozpiętości 2,6m) zbadano nośność nadkrytyczną przykładowej konstrukcji. 

Porównano 10 modeli wprowadzając je do programu ABAQUS CAE. Wykonano analizę 

nieliniową geometrycznie z uwzględnieniem imperfekcji, oraz nieliniowość materiałowej. Na 

podstawie wyników otrzymanych z programu określono minimalną wysokość blachy fałdowej 
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drugiej generacji, dla której jej stosowanie jest bardziej opłacalne od zastosowania blachy 

fałdowej pierwszej generacji. 

Metoda Monte Carlo w układach złożonych 

Wojciech Radosz 
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Fizyki Teoretycznej  

Symulacje komputerowe pozwalają na rozwiązanie wielu problemów związanych z praktycznie 

wszystkimi obszarami nauki. Jedną z powszechnie stosowanych metod jest metoda Monte 

Carlo. Opierająca się na sekwencjach liczb losowych pozwala scharakteryzować badany układ. 

W czasie prezentacji postaram się pokazać jak posługiwać się takim "narzędziem". Zaczynając od 

najprostszych przykładów jak wyznaczanie wartości liczby Pi czy obliczanie prostych całek, 

pokażę ogólną ideę metody oraz sposób jej stosowania. Następnie korzystając z algorytmu 

Metropolia i metody fluktuujących wiązań przybliżę sposób przejścia od przypadków 

trywialnych (wyżej wymienionych), do tych złożonych (model Isinga, dwu- oraz trójwymiarowy 

układ polimerowy). 

Owoc granatu – afrodyzjak czy lek? 

Paulina Pachura, Ewelina Pachura 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

Zaburzenia erekcji to rozpowszechniona na całym świecie, związana z wiekiem dolegliwość 

dotycząca niemal 52% mężczyzn od 40 roku życia, z tendencją wzrostową. Główną przyczyną 

impotencji są zaburzenia naczyniowe, skutkujące narażeniem tkanek prącia na niedokrwienie 

i hipoksję. Zatem to stres oksydacyjny w głównej mierze odpowiada za dysfunkcję seksualną. Od 

lat poszukuje się produktu, który - po dołączeniu do codziennej diety - przeciwdziałałby 

zaburzeniom erekcji. Ogromną popularność zyskał owoc granatu. Znany już od czasów 

starożytności, jednak przeżywający w ostatnich latach swój renesans, ze względu na 

dowiedzione właściwości antyoksydacyjne, które zawdzięcza bardzo wysokiemu stężeniu 

zawartych w nim flawonoidów! - wyższemu niż w zielonej herbacie czy czerwonym winie! W 

poniższej pracy przestawiam wyniki licznych badań klinicznych przeprowadzonych w celu 

udowodnienia skuteczności długoterminowego spożywania soku z tego owocu w leczeniu 

zaburzeń erekcji. Ich wyniki pozwalają wysunąć uzasadniony wniosek, że wzbogacenie 

codziennej diety w ekstrakt z tego owocu – może stać się doskonałą, skuteczną profilaktyką 

zaburzeń erekcji. 

Czy można popijać leki sokiem grejpfrutowym 

Ewelina Pachura, Paulina Pachura 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

W ostatniej dekadzie bardzo duże zainteresowanie lekarzy praktyków I naukowców wzbudziło, 

dokonane zupełnie przez przypadek, odkrycie znaczącego wpływu spożywanego powszechnie 

soku z owocu grejpfruta na biodostępność, farmakokinetykę i dynamikę wielu, powszechnie 

przepisywanych leków. Dzieje ze to za sprawą unikatowej zdolności soku z tego owocu do 

hamowania cytochromu P-450 3A4 i kluczowego enzymu, występującego w ścianie głównie 

w ścianie jelita i w wątrobie, a biorącego udział w metabolizmie substancji endo- i egzogennych. 
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Efekt ten występuje jednak tylko w przypadku leków podawanych doustnie razem z ekstraktem 

z grejpfruta. Nie obserwuje się go jeśli te same leki podamy drogą parenteralną. 

Artykuł ten powstał w celu analizy wpływu związków zawartych w grejpfrucie na metabolizm 

poszczególnych leków, najczęściej przepisywanych przez lekarzy rodzinnych. Interakcja ta, 

zwłaszcza w przypadku leków kardiowaskularnych i o wąskim zakresie terapeutycznym jest na 

tyle znacząca, ze wymaga szerszej edukacji w tym aspekcie lekarzy praktyków, aby ci z kolei 

potrafili informować swoich pacjentów o prawidłowej administracji poszczególnych 

medykamentów. 

Diagnostyka niedoborów odporności u dzieci 

Paulina Pachura, Ewelina Pachura 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

Częste infekcje u dziecka stanowią dla rodziców poważny problem. Rolą pediatry jest diagnoza, 

czy jest to objaw pierwotnego niedoboru odporności, czy po prostu wariant normy i efekt 

kontaktu z patogenami w przedszkolu/szkole. Według wytycznych, u zdrowych dzieci może 

dochodzić do 6-8 epizodów zakażeń dróg oddechowych rocznie. Trafne ustalenie rozpoznania 

niedoboru odporności umożliwia skuteczniejsze leczenie i poprawę rokowania. 

Diagnoza opiera się na dokładnym wywiadzie i badaniu fizykalnym – nasuwają koniczność 

diagnostyki oraz na badaniach składowych układu immunologicznego. 

Objawy sugerujące niedobory odporności to: nawracające zakażenia dróg oddechowych, 

nawracająca kandydoza błony śluzowej jamy ustnej ("pleśniawki"), oporna na leczenie biegunka, 

zakażenia powodowane przez grzyby, pierwotniaki, prątki lub wirusy. 

Badanie fizykalne dziecka, u którego podejrzewa się niedobór odporności, należy rozpocząć od 

oceny ogólnego wyglądu. Pacjenci mają zbyt małą masę ciała i(lub) niedobór wzrostu, niezwykle 

ważny jest systematyczny pomiar masy ciała i wzrostu dzieci. Należy szczególnie dokładnie 

ocenić narządy limfatyczne – ocena migdałow i węzłów chłonnych szyjnych. Osłuchiwanie płuc 

może ujawnić rzężenia. Ważne jest także palpacyjne badanie wątroby i śledziony, umożliwiające 

wykrycie powiększenia tych narządów. 

Układ immunologiczny ma 4 czynnościowe składowe: odporność zależną od limfocytów B (typu 

humoralnego), odporność zależną od limfocytów T (typu komórkowego), układ komórek 

fagocytarnych (składający się z neutrofilów i makrofagów) oraz układ dopełniacza. 

Badania przesiewowe obejmują ocenę stężenia immunoglobulin w surowicy IgG IgA, IgM, 

bezwzględna liczba limfocytów T, morfologia w celu oceny liczby i morfologii leukocytów, oraz 

ocena układu dopełniacza. W razie nieprawidłowości w badaniach podstawowych – wykonuje się 

badania bardziej szczegółowe – badanie podklas poszczególnych przeciwciał, subpopulacji 

limfocytów T, poliferacji limfocytów po stymulacji fitohemaglutyniną, wytwarzanie rodników 

nadtlenkowych. Ocenia się, że częstość występowania pierwotnych niedoborów odporności 

wynosi 1/10 000. 
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Diagnostyka obrazowa - zastosowanie w pediatrii 

Paulina Pachura, Ewelina Pachura 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

Zastosowanie rezonansu magnetycznego (MR) w ocenie ośrodkowego układu nerwowego 

płodu jest już złotym standardem i metodą referencyjną w porównaniu do innych stosowanych 

metod obrazowania płodu. W ostatnich latach dokonano jeszcze większego postępu – oceny 

wielkości nerek w stosunku do wieku płodowego za pomocą badania MR oraz oceny wielu 

nieprawidłowości układu moczowego: agenezji nerek, wielotorbielowatości, zdwojenia nerek. 

Ponadto jest to jedyna metoda diagnostyczna w przypadku ciężarnych z małowodziem! 

Co w przypadku diagnostyki ZUM u dzieci? W pierwszej kolejności wykonuje się USG jamy 

brzusznej oraz scyntygrafię nerek (DMSA). U dziewcząt, w drugiej fazie scyntygrafii nerek, po 

wypełnieniu pęcherza przez mocz zawierający znacznik, wykonuje się cystografię izotopową. U 

chłopców n konieczne jest wykonanie tradycyjnej cystouretrografii mikcyjnej Badanie MR jest 

jedynym rozsądnym wyjściem w przypadku podejrzenia guzów kanału kręgowego u płodu. 

Układ kostno-stawowy - Tomografia rezonansu magnetycznego (MR) stała się już nieodłączną 

częścią diagnostyki chorób układu kostno-stawowego niezbędną do oceny morfologii zmian, ale 

także dynamiki procesów chorobowych 

Ocena układu nerwowego u noworodków - USG jest podstawową metodą obrazowania OUN u 

wcześniaków urodzonych przed ukończeniem 30. tygodnia życia płodowego. Badania te 

powinny być wykonywane między 7. a 14. dniem po urodzeniu oraz powtarzane. 

Ponadto diagnostyka USG doppler a dokładnie przezczaszkowa metoda dopplerowska, 

oceniająca przepływ krwi w tętnicach szyjnej i mózgowej środkowej – jest metodą umożliwiającą 

potwierdzenie śmierci mózgowej ze 100% pewnością. 

Badanie rentgenowskie układu kostnego post mortem Badanie u dzieci zmarłych w następstwie 

maltretowania, wykazywało albo znacznie większą rozległość zmian pourazowych niż 

wykazywała to autopsja lub też wykrywało zmiany nierozpoznane w czasie sekcji. 

RTG klatki służy diagnostyce gruźlicy u dzieci - W celu diagnostyki zapalenia wyrostka 

robaczkowego u dzieci badaniem z wyboru jest USG. TK powinno być stosowane dopiero po 

badaniu USG w przypadku wątpliwości diagnostycznych. 

Ciała obce w przewodzie pokarmowym - diagnostyka radiologiczna 

Ewelina Pachura, Paulina Pachura 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej 

i Neuroradiologii 

Ciało obce w układzie pokarmowym może powodować perforacje - poczynając od przełyku 

poprzez żołądek czy wreszcie jelito. Objawami radiologicznymi perforacji bedzie wolne 

powietrze pod prawą kopułą przepony. Nie mylić z powietrzem pod lewą kopułą - świadczącym 

o gazach w świetle żołądka. Objawami perforacji i niedrożności wywołanej ciałem obcym mogą 

być poziomy płynów. W razie niedrożności pętle jelita nad zwężeniem bedą rozdęte 

i wypełnione gazami natomiast za zwężeniem puste. Dowodem obecności ciała obcego jego 

metaliczny cień w badaniu RTG. Następstwa kliniczne mogą być zróżnicowane. Występowały 
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zmiany miejscowe, takie jak nadżerkowe zmiany w żołądku i dwunastnicy, odleżyny, oparzenia 

chemiczne śluzówki przełyku, a także zapalenie krtani i zachłystowe zapalenie płuc. 

Środki cieniujące w diagnostyce radiologicznej 

Ewelina Pachura, Paulina Pachura 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej  

i Neuroradiologii 

Środek cieniujący czyli kontrast jest to substancja, którą podaje się dożylnie lub do jamy ciała, 

a dzięki temu, że ma ona inny współczynnik pochłaniania promieniowania rentgenowskiego 

w porównaniu z tkankami organizmu ludzkiego, umożliwia uzyskanie obrazu narządu lub 

wzmocnienia obrazu struktury patologicznej. Część badań rentgenowskich z definicji są to 

badania z użyciem kontrastu jak na przykłas wlew doodbytniczy, urografia. 

W pozostałych przypadkach o podaniu kontrastu decyduje lekarz radiolog. Zwykle badania 

tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego mają zdecydowanie większą wartość 

diagnostyczną po użyciu środka cieniującego jednak wszystko zależy od celu badania 

i konkretnej sytuacji klinicznej. Pozytywne środki urotropowe dzielimy na jonowe i niejonowe. 

Ponad 99% podanej dożylnie dawki środka kontrastowego jest wydalane przez nerki. Około 

98% środka jest wydzielane w ciągu pierwszych 24 godzin po podaniu. 

Środki kontrastowe uważane są za jedne z lepiej tolerowanych preparatów stosowanych 

w medycynie. Mimo tego badania epidemiologiczne pacjentów, którym podano śródnaczyniowo 

tradycyjne hiperosmolalne środki kontrastowe, wykazują, że częstość występowania reakcji 

niepożądanych sięga 10%.Większość z nich to powikłania lekkie, niezagrażające życiu. U 1-2% 

pacjentów stwierdza się reakcje umiarkowane, reakcje ciężkie, stanowiące zagrożenie dla życia, 

występują w 0,1-0,2%. Zgony są jednak niezwykle rzadkie. 

Donaczyniowe podanie kontrastu może wywołać powikłania, takie jak: duszność, wysypka, 

świąd, wstrząs anafilaktyczny, zapaść sercowo-naczyniowa. Nie zależą one od dawki i mogą 

wystąpić niezależnie od wszystkich podjętych środków ostrożności. 

Przydatność wybranych wskaźników biochemicznych w diagnostyce 
przewlekłej choroby nerek u pacjentów zakażonych HIV 

Anna Rorbach-Dolata, Zofia Marchewka, Beata Szymańska, Anna Szymanek, Katarzyna Korkus, 

Brygida Knysz, Anna Długosz, Agnieszka Piwowar 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Toksykologii, Wydział 

Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej 

W ciągu ostatnich lat obserwuje się stały wzrost przypadków przewlekłej choroby nerek (PChN) 

u pacjentów zakażonych HIV. Wieloletnie stosowanie terapii lekami antyretrowirusowymi (ARV) 

nie pozostaje również obojętne dla organizmu pacjenta, w tym nerek. Istnieje zatem potrzeba 

diagnostyki funkcji nerek, celem monitorowania rozwoju PChN, zapobiegania wystąpieniu 

zaawansowanej niewydolności oraz optymalizacji terapii. 

Celem badań było określenie przydatności pomiaru izoenzymów transferazy glutationowej (α- 

i π-GST), oraz KIM i NGAL-u jako biomarkerów w wykrywaniu wczesnych zaburzeń 

czynnościowych oraz strukturalnych w nerkach u osób zakażonych HIV poddanych terapii ARV. 
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Materiałem do badań był mocz, pobrany od 79 pacjentów zakażonych HIV, konsultowanych 

w Poradni Profilaktyczno-Leczniczej HIV/AIDS we Wrocławiu oraz 10 osób niezakażonych HIV o 

prawidłowej funkcji nerek. Badania przeprowadzono w 4 grupach: I – leczeni antyretrowirusowo 

z udziałem tenofowiru z obniżonym przesączaniem kłębuszkowym (GFR) – 23 pacjentów, II – 

leczeni antyretrowirusowo z udziałem tenofowiru z prawidłowym GFR – 22 pacjentów, III – 

leczeni antyretrowirusowo innymi lekami bez udziału tenofowiru – 17 pacjentów, IV – nieleczeni 

antyretrowirusowo – 17 pacjentów. 

Średnie wartości α-GST były zbliżone u osób leczonych tenofowirem zarówno w grupie I 

z obniżonym GFR (3,85 ng/mg kreatyniny), jak i w grupie II z prawidłowym GFR (3,12 ng/mg 

kreatyniny). Nieco wyższe wartości otrzymano w grupie leczonej innymi lekami 

antyretrowirusowymi (4,61 ng/mg kreatyniny) oraz w grupie bez leczenia (4,15 ng/mg 

kreatyniny). Analizując średnią aktywność izoenzymu π-GST stwierdzono jego najwyższe 

wartości w grupie osób nieleczonych antyretrowirusowo (8,58 ng/mg kreatyniny) oraz u osób 

poddanych terapii bez udziału tenofowiru – grupa III – 7,79 ng/mg kreatyniny. Średnia wartość 

KIM-1 w grupie pacjentów leczonych tenofowirem z obniżonym GFR (grupa I) wynosiła 0,18 

ng/mg kreatyniny i była istotnie statystycznie wyższa (p≤0,0090) od średniego stężenia w grupie 

porównawczej (0,07 ng/mg kreatyniny). Najwyższe stężenie NGAL zaobserwowano w grupie 

pacjentów leczonych tenofowirem o obniżonym GFR (30,59 ng/mg kreatyniny). W grupach II i III 

średnie wartości NGAL w moczu były na podobnym poziomie wynosząc 29,76 ng/mg kreatyniny 

w grupie leczonych tenofowirem o prawidłowym GFR (grupa II) oraz 27,47 ng/mg kreatyniny u 

pacjentów leczonych innymi lekami (grupa III). 

Przeprowadzone badania własne potwierdziły szczególną przydatność KIM-1 i NGAL w ocenie 

funkcji nerek u pacjentów zakażonych HIV podczas leczenia antyretrowirusowego. Większa 

czułość tych wskaźników od standardowo oznaczanych wartości GFR oraz stężenia kreatyniny 

w osoczu pozwala na wczesne wykrycie nefropatii i wdrożenie odpowiedniego postępowania 

przed pojawieniem się klinicznie jawnej choroby nerek. 

Zastosowania technik modelowania farmakoforów w projektowaniu 
leków 

Daria Nowak, Magdalena Sokulska 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu 

Nerwowego Katedry Biofizyki 

Badania prowadzone pod koniec XIX wieku nad zależnością pomiędzy chemiczną strukturą 

cząsteczek, a ich aktywnością biologiczną doprowadziły do postulatu teorii lek-receptor 

Ehrlicha, Langleya i innych. Zasadą ich teorii był fakt, że pewna funkcjonalność aktywnych 

cząsteczek (farmakoforów) przyznaje im aktywność. Z biegiem lat stało się jasne, że 

usposobienie funkcjonalności w trójwymiarowej przestrzeni, we wzorcu farmakoforu, jest też 

ważne. Jednakże poznanie struktury białka receptorowego, a przede wszystkim przestrzennej 

budowy domeny wiążącej ligand, jest podstawowym problemem, przed którym stają naukowcy 

zajmujący się projektowaniem leków. Niestety, oznaczenie struktury krystalograficznej 

receptora, jak również kompleksu receptor–ligand należą do niezwykle trudnych zadań. 

W takich przypadkach znajdują zastosowanie metody chemii komputerowej, zwane 

modelowaniem molekularnym, które umożliwiają projektowanie trójwymiarowej struktury 

receptora i liganda, identyfikację oddziaływań receptor–ligand na poziomie atomowym, a także 

oznaczenie grup funkcyjnych liganda (tzw. farmakoforow), które są niezbędne do aktywacji czy 
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blokady receptora. Farmakofor jest zatem modelem opisującym relacje przestrzenne pomiędzy 

elementami wspólnymi dla ligandów oddziałujących z badanym receptorem. Kreowanie 

farmakoforu jest kluczowym etapem wielu projektów, np. tworzenia nowych leków 

w przypadku, gdy znana jest struktura co najmniej kilku aktywnych ligandów, a brakuje m.in. 

danych dotyczących budowy receptora. Zbiór określonych cech farmakoforu przyjęło się 

powszechnie nazywać cechami lub funkcjami farmakoforowymi i klasyfikować według typu 

oddziaływań, jakie mogą wywoływać z łańcuchami bocznymi aminokwasów w miejscu wiążącym. 

Jednym z najpopularniejszych sposobów wizualizacji modeli farmakoforowych jest schemat 

przestrzennego rozmieszczenia zbioru określonych cech, przedstawionych w postaci 

kolorowych sfer o danej średnicy. Kolory sfer przypisane są tylko jednemu rodzajowi funkcji 

farmakoforowej, natomiast średnica opisuje gęstość prawdopodobieństwa napotkania danego 

elementu struktury chemicznej, odpowiedzialnej za tworzenie danego typu oddziaływania. 

Obecnie istnieje wiele programów komputerowych służących do generowania farmakoforów na 

podstawie zbioru ligandów. Mimo, iż wykorzystują one różnorodne algorytmy wszystkie dzielą 

zadanie na podobne etapy: przygotowanie danych, przeszukanie przestrzeni konformacyjnej, 

następnie wybór odpowiednich elementów i zakodowanie struktury cząsteczek. Techniki 

komputerowe znacznie podnoszą efektywność poszukiwania nowych substancji leczniczych, 

dlatego metody te są wciąż intensywnie rozwijane. 

Optyczna analiza kontroli chodu ludzkiego 

Klaudia Kozłowska 
Politechnika Wrocławska 

Zagadnienie kontroli ludzkiego chodu skupia się głównie na badaniu jego kinetyki i kinematyki 

oraz mechanizmów nerwowych, obejmujących m. in. centralne generatory wzorca ruchu. Do tej 

pory znacznie mniej uwagi poświęcono mechanizmom kontrolnym związanymi z planowaniem 

ruchu oraz selekcją jego parametrów w celu osiągnięcia stałej wartości prędkości poruszania się. 

Dotychczasowe badania sugerują liniową zależność pomiędzy długością dwukroku 

i częstotliwością chodzenia podczas ruchu na bieżni. Celem przeprowadzonych badań było 

wyznaczanie wspomnianych parametrów za pomocą optycznego śledzenia markerów 

i weryfikacja hipotezy o wpływie długości dwukroku na częstotliwość chodu. 

Badania grupy zdrowych studentów (5 mężczyzn i 2 kobiety) wykonano podczas ruchu na bieżni 

dla trzech szybkości (4, 5, 6 km/h) na dystansie 400 m. Parametry czasowo-przestrzenne chodu 

wyznaczono na podstawie analizy współrzędnych kolorowych markerów (po jednym na nogę) 

zamocowanych do butów ochotników, w okolicy pięty i kostki. Oprogramowanie napisano 

wykorzystując bibliotekę do przetwarzania obrazów OpenCV (Open Source Computer Vision). 

Kierunek przepływu informacji pomiędzy długością dwukroku a częstotliwością chodu 

wyznaczono za pomocą metody transferu entropii (ang. transfer entropy, TE). Jest to pierwsza 

próba zastosowania tego formalizmu w ilościowej analizie chodu. 

Wstępne wyniki badań wskazują na niesymetryczny transfer informacji pomiędzy długością 

dwukroku a częstotliwością chodu. Sugerują one, że podczas ruchu na bieżni zmiany 

częstotliwości chodu determinowane są zmianami długości dwukroku. 
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Wii Balance Board jako niskokosztowa alternatywa dla platformy 
posturograficznej 

Mateusz Popek 
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Inżynierii Biomedycznej  

i Pomiarowej 

Posturografia, czyli metoda pomiaru przemieszczeń środka masy lub ciężkości, jest dobrze 

znana i szeroko wykorzystywana w medycynie. Bazuje ona na mierzeniu siły nacisku, jaką 

wywiera ciało stojącej osoby na tensometry, umieszczone w rogach platformy 

posturograficznej. Sygnał następnie jest digitalizowany i przesyłany do komputera celem dalszej 

obróbki. Stosowane w służbie zdrowia platformy są urządzeniami kosztownymi. Ich wartość 

rynkowa wynosi dziesiątki tysięcy złotych. 

Badanie jest wykonywane między innymi w celu oceny postępów leczenia chorób 

neurodegradacyjnych, w diagnostyce zaburzeń równowagi, ocenie sprawności ruchowej, 

decydowaniu, czy osoby starsze są narażone na częstsze upadki. 

W naszej pracy skupiliśmy się na użyciu alternatywnego, tańszego urządzenia pomiarowego. 

Wykorzystujemy Wii Balance Board (WBB)- kontroler do gier firmy Nintendo, oryginalnie 

obsługujący sterowanie w grach sportowych za pomocą ruchu ciała. 

Podobnie jak komercyjne medyczne rozwiązania zawiera on cztery tensometry, po jednym 

w każdym rogu platformy. Jest rozwiązaniem niskokosztowym, bowiem jego cena nie 

przekracza 500 zł. WBB łączy się z konsolą bezprzewodowo za pomocą interfejsu Bluetooth, 

który jest szeroko rozpowszechniony, stąd możliwe jest także użycie go z komputerem. 

Stworzyliśmy program w języku Java, który umożliwia akwizycję danych oraz ich wizualizację 

w czasie rzeczywistym. Składa się on z modułu rejestrującego, zbierane przez tensometry, 

naprężenia do pliku, oraz z modułów wprowadzania danych pacjenta i ich wizualizacji. Program 

opiera się na otwartej bibliotece bluecove, co ułatwia uruchamianie na różnych systemach 

operacyjnych, zwiększając przenośność i uniwersalność. 

Jakość zbieranych przez WBB danych jest porównywalna z danymi zbieranymi profesjonalnymi 

platformami. 

Zgromadzone dane mogą być poddane dalszej analizie. W szczególności atrakcyjna jest analiza 

własności fraktalnych, w tym współczynnika Hursta. Można go estymować wieloma metodami, 

które obejmują między innymi DFA (odtrendowaną analizę fluktuacji), SDA (analizę dyfuzyjną 

stabilogramu), BEDE (zbalansowany estymator entropii dyfuzyjnej). Analiza ta jest o tyle cenna, 

że wiele chorób neurodegradacyjnych manifestuje się w zaburzeniach możliwości 

autoregulacyjnych układu równowagi, co przejawia się w zmianach samopodobieństwa sygnału 

mierzonego podczas badania posturograficznego. 

W naszej pracy udało nam się stworzyć prosty system do pomiarów posturograficznych, który 

może być stosowany do badań przesiewowych. Udowodniliśmy jego skuteczność oraz 

przeprowadziliśmy analizy fraktalne zmierzonych danych. 
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Trwałość suspensji tlenku cyrkonu w obecności egzopolisacharydu 
Sinorhizobium meliloti 

Katarzyna Szewczuk-Karpisz, Iwona Ostolska, Małgorzata Wiśniewska 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów 

Brak wody pitnej w wielu częściach świata zmusza do poszukiwania nowych flokulantów 

i destabilizatorów o możliwie dużej efektywności usuwania cząstek stałych z wód i ścieków. 

Ogromną szansą dla poprawy skuteczności oczyszczania wód i ścieków są mikrobiologiczne 

flokulanty (MBF). Są to substancje wielkocząsteczkowe typu glikoprotein, polisacharydów oraz 

kwasy nukleinowe, produkowane przez mikroorganizmy w czasie ich wzrostu. Związki te 

przyspieszają proces tworzenia agregatów z cząstek stałych, równocześnie przyczyniając się do 

powiększenia rozmiarów powstających flokuł. W porównaniu z tradycyjnymi, syntetycznymi 

flokulantami, MBF odznaczają się one biodegradowalnością i nie wykazują toksyczności, a ich 

użycie nie powoduje wtórnego zanieczyszczenia wody. Mechanizm działania mikrobiologicznych 

flokulantów może polegać na neutralizacji ładunku powierzchniowego cząstek stałych przez 

makrocząsteczki polimeru posiadające ładunek o przeciwnym znaku lub na tzw. flokulacji 

mostkującej opartej na tworzeniu mostków pomiędzy cząstkami stałymi w wyniku jednoczesnej 

adsorpcji łańcucha polimerowego na powierzchni co najmniej dwóch cząstek stałych. 

W tej pracy podjęto próbę oceny egzopolisacharydu Sinorhizobium meliloti 1021 (EPS) jako 

substancji przyspieszającej usuwanie tlenku cyrkonu z wód i ścieków. Wykonane doświadczenia 

(pomiary stabilności, wielkości adsorpcji EPS, potencjału elektrokinetycznego, a także 

miareczkowanie potencjometryczne) dostarczyły wyników, które pozwoliły na stwierdzenie, 

w jakich warunkach substancja pochodzenia bakteryjnego jest najskuteczniejszym 

destabilizatorem suspensji ZrO2. Przedstawione wyniki mogą okazać się wysoce pomocne 

podczas opracowywania innowacyjnych procedur oczyszczania wód i ścieków. 

Modyfikowane mezoporowate materiały krzemionkowe 

Małgorzata Skibińska 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii 

Materiały mezoporowate według klasyfikacji IUPAC to materiały o średnicy porów w zakresie 2-

50 nm. Mogą być zbudowane z wielu pierwiastków, a główne tlenki wchodzące w ich skład to 

SiO2, TiO2, ZnO2, Fe2O3 lub też mieszanina tych tlenków. Powszechnie stosowanym 

materiałem budulcowym materiałów mezoporowatych jest krzemionka. Zawdzięcza to ona swej 

stabilności termicznej, obojętności chemicznej oraz temu że jest tania i powszechnie dostępna. 

Synteza tychże materiałów obejmuje trzy etapy. Pierwszy to utworzenie mezoporowatej 

struktury przy użyciu środków powierzchniowo czynnych i źródła krzemionki. Drugi etap 

stanowi obróbka hydrotermalna, a ostatni obejmuje usunięcie surfaktantów. Synteza 

uzależniona jest od takich czynników jak: źródło krzemionki, rodzaj środka powierzchniowo 

czynnego, siły jonowej, pH, składu mieszaniny reakcyjnej, temperatury, oddziaływania 

krzemionka/surfaktant, czasu trwania, stopnia polikondensacji krzemionki. 

Materiały mezoporowate znajdują szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach życia ze 

względu na możliwości ich modyfikowania. Metody modyfikacji oparte są na wprowadzaniu na 

powierzchnię materiału grup funkcyjnych, tak by osiągnąć pożądane właściwości, kontrolować 

powierzchnię i wielkość porów, np. mezoporowate krzemiany z grupami tiolowymi mają wysoką 
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skuteczność adsorpcji jonów metali ciężkich. Spośród silanów w tym celu wykorzystywane są 

najczęściej alkoksysilany i alkilosilany. Włączenie grup funkcyjnych do mezoporowatej 

krzemionki może odbywać się w trakcie syntezy (współkondensacja) lub po syntezie (grafting). 

Wpływ tributylocyny (TBT) na skład fosfolipidowy i przepuszczalność 
błon komórkowych wybranych szczepów grzybowych mikroskopowych 

Paulina Siewiera, Justyna Nykiel, Przemysław Bernat, Jerzy Długoński 
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej 

i Biotechnologii 

Tributylocyna (TBT) to syntetyczny związek cynoorganiczny, używany powszechnie od lat 50-

tych ubiegłego wieku. Właściwości biobójcze TBT umożliwiły zastosowanie tego związku jako 

składnik przeciwporostowy stosowany do pokrywania kadłubów statków i części podwodnych 

oraz jako środek do konserwacji drewna. Zanieczyszczenie związkami TBT utrzymuje się na 

poziomie ng Sn/L dla wód portowych oraz w zakresie ng Sn/g – µg Sn/g dla osadów ściekowych. 

Zdolność TBT do bioakumulacji, w połączeniu z licznymi mechanizmami toksyczności prowadzi 

do niekorzystnych zmian w systemach biologicznych. Związki cynoorganiczne zaklasyfikowano 

do grupy EDCs (ang. Endocrine Disrupting Compounds), czyli substancji zaburzających 

funkcjonowanie układu endokrynologicznego. Kolejny sposób negatywnego oddziaływania TBT 

na organizmy żywe obejmuje stres oksydacyjny, związany z nadprodukcją reaktywnych form 

tlenu (RFT). Jednakże, docelowym miejscem toksycznego działania związków cynoorganicznych 

są błony biologiczne. Zmiany zawartości fosfolipidów, jako składników budujących błony, 

stanowią odzwierciedlenie działania substancji toksycznych na (pierwszą) barierę: środowisko 

zewnętrzne-komórka. Umieszczenie molekuł TBT w błonie niesie ze sobą zmiany jej 

przepuszczalności, które w konsekwencji zakłócają jonowy gradient transbłonowy oraz 

funkcjonowanie enzymów zakotwiczonych w membranie. Wyodrębniono cztery szczepy 

grzybowe zdolne do wzrostu w obecności wysokich stężeń ksenobiotyku (5 i 10 mg/l). 

Mechanizmy oporności wobec tributylocyny u tych mikroorganizmów są jednak w niewielkim 

stopniu opisane. Podczas prowadzonych badań podjęto próbę oceny zmian w profilu 

fosfolipidowym, wywołanych ekspozycją strzępek grzybowych na działanie biocydu. 

W pierwszym etapie, oceniano wpływ tego ksenobiotyku na wzrost badanych grzybów 

strzępkowych. Kolejno, wykorzystując technikę chromatografii gazowej, przebadano szczepy 

grzybowe pod kątem zdolności przekształcania TBT do pochodnych związku. Posługując się 

otrzymanymi wynikami, wytypowano szczepy Cunninghamella elegans IM 1785/21 Gp oraz 

Metarhizium robertsii IM 6519, jako zdolne metabolicznie do transformacji TBT z wytworzeniem 

dibutylocyny (DBT) i monobutylocyny (MBT). W dalszym ciągu eksperymentów, poddano 

analizie profile fosfolipidowe badanych grzybów strzępkowych po ekspozycji na TBT. Z 

zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej, zidentyfikowano skład jakościowy 

i ilościowy poszczególnych fosfolipidów błonowych badanych szczepów. W etapie końcowym, 

z zastosowaniem metody barwienia jodkiem propidyny określono oddziaływanie TBT na 

przepuszczalność błon szczepu grzybowego M. robertsii IM 6519. 

Badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki W Krakowie, Polska, (Projekt Nr. 

UMO-2011/01/B/NZ9/02898). 
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Rozwój metod identyfikacji mikroorganizmów w analizie 
mikrobiologicznej żywności 

Marta Cieślik1, Katarzyna Ratajczak2 
1 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Biotechnologii 

i Mikrobiologii Żywności 

2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Instytut Technologii Żywności 

Pochodzenia Roślinnego 

Rosnąca świadomość społeczeństwa w zakresie jakości i bezpieczeństwa spożywanej żywności 

zmusza producentów do rzetelnej kontroli oferowanych artykułów. Obserwowany jest 

jednocześnie trend dotyczący wzrostu popytu na produkty ekologiczne i żywność funkcjonalną. 

Jednym z wyznaczników jakości żywności jest jej czystość mikrobiologiczna. 

Tradycyjne, płytkowe, metody identyfikacji mikroorganizmów są praco- i czasochłonne. 

Dodatkowym problemem jest fakt, iż (wg szacunkowych danych) techniki posiewowe pozwalają 

na izolację mniej niż 1% całkowitej liczby mikroorganizmów. Odpowiedzią na powyższe 

problemy jest intensywny rozwój metod pozwalających na szybką, dokładną i stosunkowo 

niedrogą identyfikację drobnoustrojów. Spektrum dostępnych technik umożliwia analizę 

w kierunku wykrycia jednego, kilku, a nawet całych konsorcjów mikroorganizmów. 

Celem pracy było przedstawienie i krótka charakterystyka wybranych metod identyfikacji 

mikroorganizmów – od tradycyjnych, zalecanych przez ustawodawstwo UE jako referencyjne, po 

najnowsze techniki dopiero wchodzące do komercyjnych laboratoriów. 

Charakterystyka bakterii fermentacji mlekowej obecnych w żywności 
pochodzenia roślinnego 

Katarzyna Ratajczak1, Marta Cieślik2 

1 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Instytut Technologii Żywności 

Pochodzenia Roślinnego, Zakład Fermentacji i Biosyntezy 

2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Biotechnologii 

i Mikrobiologii Żywności 

Żywność fermentowana jest popularnym składnikiem tradycyjnej polskiej diety. W ostatnich 

latach odnotowuje się wzrost zainteresowania naukowców produktami kiszonymi. Kwaszoną 

kapustę czy ogórki otrzymuje się poprzez proces fermentacji mlekowej. Ze względu na swoje 

potencjalne właściwości probiotyczne bakterie przeprowadzające ten proces od lat stanowią 

ważny obiekt badań w biotechnologii żywności. Jednocześnie prowadzone są prace nad 

wykorzystaniem bakterii fermentacji mlekowej do produkcji substancji biologicznie aktywnych, 

takich jak enzymy czy białka rekombinowane. Obiecujące jest również wykorzystanie bakterii 

fermentacji mlekowej i ich naturalnych metabolitów, bakteriocyn, w bioprezerwacji żywności. 

Dzięki bezpieczeństwu stosowania bakterii fermentacji mlekowej w żywieniu człowieka możliwe 

staje się ich wielokierunkowe wykorzystanie w przemyśle. 

Celem pracy jest krótka charakterystyka wybranych gatunków bakterii fermentacji mlekowej, 

wykrywanych metodami tradycyjnych posiewów płytkowych oraz metodami molekularnymi, 

obecnych w fermentowanej żywności pochodzenia roślinnego. 
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Odpowiedź systemu antyoksydacyjnego grzybów strzępkowych 
z rodzaju Trichoderma na stres wywołany obecnością alachloru 

Justyna Nykiel, Paulina Siewiera, Jerzy Długoński 
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Mikrobioloii Przemysłowej 

i Biotechnologii 

Grzyby z rodzaju Trichoderma są znane przede wszystkim jako mikroorganizmy, które 

wspomagają wzrost roślin i chronią je przed patogenami. Ponadto znalazły zastosowanie  

w różnych gałęziach przemysłu, m.in. produkcji enzymów, przemyśle papierniczym czy 

przemyśle spożywczym. Często charakteryzują się również tolerancją w stosunku do wielu 

toksycznych substancji (metale ciężkie, ścieki z zakładów garbarskich czy pestycydy). Alachlor 

indukuje stres oksydacyjny poprzez nasilenie wytwarzania RFT, które mogą powodować 

peroksydację lipidów, zmiany w strukturze DNA, uszkodzenia białek. Enzymy antyoksydacyjne 

(m.in. SOD - dysmutaza ponadtlenkowa, CAT - katalaza, APX - peroksydaza askorbinianowa) 

stanowią pierwszą linię obrony przed stresem oksydacyjnym. 

Praca miała na celu porównanie aktywności enzymów antyoksydacyjnych w odpowiedzi na stres 

wywołany obecnością alachloru u grzybów strzępkowych z rodzaju Trichoderma pochodzących 

z kolekcji KMPiB. 

Płynne hodowle grzybów strzępkowych z dodatkiem alachloru (50 i 100 mg/L) inkubowano 

w temp. 28oC na wytrząsarce obrotowej (160 rpm). Pomiar aktywności CAT, SOD i APX 

wykonywano spektrofotometrycznie w supernatancie uzyskanym po wirowaniu 

zhomogenizowanej grzybni. 

Zaobserwowano, że alachlor wywołuje zmiany w aktywności enzymów antyoksydacyjnych 

badanych grzybów strzępkowych, zależne od czasu ekspozycji na toksyczny związek, a także od 

zastosowanego stężenia. 

Uzyskane wyniki świadczą o aktywnej odpowiedzi systemu antyoksydacyjnego co może mieć 

znaczenie w wysokiej tolerancji badanych szczepów na działanie alachloru, a także zdolności do 

eliminacji tego związku. 

Wpływ ośrodka chłodzącego na strukturę i własności mechaniczne tarcz 
hamulcowych wentylowanych 

Katarzyna Żegleń 
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Materiałoznawstwa, Wytrzymałości i Spawalnictwa 

Tarcze hamulcowe wraz z klockami hamulcowymi są elementami wchodzącymi w skład pary 

ciernej układu hamulcowego w pojazdach mechanicznych. Pełnią one rolę regulacji prędkości, 

zatrzymania pojazdu oraz unieruchomienia go podczas postoju. Warunki pracy determinują 

własności materiału z jakich tarcze powinny być wykonane. Wśród nich występuje niezmienność 

wymiarów, wysoka odporność na zużycie ścierne, dobre odprowadzanie ciepła i wysoka 

wytrzymałość i twardość. Współcześnie wykonuje się je z żeliwa szarego, staliwa, natomiast na 

przestrzeni lat zaczęto je wykonywać również z ceramiki, kompozytów oraz stopów lekkich. 

Istnieje kilka kryteriów podziału tarcz, wśród których jest sposób chłodzenia, gdzie wyróżnia się 

tarcze pełne i wentylowane.Niniejszy artykuł przedstawia wyniki eksperymentu polegającego na 

określeniu wpływu ośrodka chłodzącego jakim było powietrze lub woda na własności 
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mechaniczne tarcz hamulcowych wentylowanych po wygrzewaniu ich w temperaturze 300 

i 800°C w czasie 30 minut. Warunki w jakich tarcze hamulcowe zostały poddane ekspozycji na 

obciążenie termiczne odzwierciedlały warunki ciągłego hamowania kończącego się na suchej 

nawierzchni oraz w kałuży. 

Wyniki eksperymentu przedstawiają porównanie zmian mikrostruktury w stanie nietrawionym 

i trawionym oraz twardości dla materiałów w stanie wyjściowym i po przeprowadzeniu 

eksperymentu. 

Wpływ odkształcenia plastycznego na własności mechaniczne i strukturę 
stali DP 

Daniel Dobras 

Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, SKN Materiałoznawstwa im. doc. Rudolfa Haimanna 

W pracy przedstawione wpływ odkształcenia plastycznego na własności mechaniczne i strukturę 

blach o grubości 1,5mm ze stali DP600. Materiał ten odgrywa ważną rolę w współcześnie 

produkowanych karoseriach samochodowych, odpowiadających za nasze bezpieczeństwo. 

Blachy, które były poddane procesowi rozciągania zostały podzielone na grupy (wg kryterium 

kierunku rozciągania do kierunku walcowania) na: wzdłużne, poprzeczne i znajdujące się pod 

kątem 45o. Na podstawie przeprowadzonych badań i analizy ich wyników stwierdzono wzrost 

twardości materiału w obszarze poddanemu większym odkształceniom, czego powodem może 

być częściowe rozdrobnienie i zmiana kształtu ziarna. Badania metalograficzne z użyciem 

metalografii kolorowej wykazały występowanie struktury drobnoziarnistej o przewadze ferrytu 

z wyspami M-A. Za to badania wytrzymałościowe pokazały nie duże różnice własności 

w zależności od kierunku rozciągania stali w stosunku do kierunku walcowania, gdzie lepsze 

własności okazały się mieć blachy usytuowane pod kątem 45°. 

Wytworzenie i badanie mikrostruktury oraz właściwości mechanicznych 
lokalnych wzmocnień kompozytowych otrzymanych z użyciem preform 
w odlewach z żeliwa sferoidalnego 

Łukasz Szymański 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

Jednym z najpoważniejszych problemów z jakimi boryka się wiele gałęzi gospodarki jest 

nadmierne zużycie elementów maszyn i urządzeń. Główną przyczyną takiego zjawiska jest 

intensywne zużycie ścierne i korozyjne elementów maszyn i urządzeń. Szczególnie nasilenie 

tego zjawiska możemy obserwować w energetyce, przemyśle wydobywczym, cementowym, 

ceramicznym, odlewniczym oraz hutniczym. Stopy żelaza o zwiększonej twardości stanowią 

największą grupę materiałów wykorzystywanych do produkcji elementów odpornych na zużycie 

ścierne. Wśród nich nadal najpopularniejsze są staliwa: głównie martenzytyczne, austenityczne 

(manganowe) i chromowe w mniejszym stopniu żeliwa: białe martenzytyczne, a także żeliwa 

chromowe. Poza wymienioną grupą materiałów odlewanych powszechnie stosowane są 

również: spieki, cermetale, bimetale, stellity oraz kompozyty. 

Kompozyty otrzymywane na bazie stopów odlewniczych to ważny i szeroko rozwijany obszar 

badań. Szczególnie interesującym zagadnieniem jest otrzymywanie lokalnych wzmocnień 

kompozytowych otrzymywanych in situ w odlewach. W procesie tym fazą wzmacniającą jest 
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najczęściej TiC, otrzymuje się go w wyniku reakcji syntezy zachodzącej bezpośrednio w ciekłym 

stopie lub w jego obecności. Węglik tytanu charakteryzuje się wysoką twardością, odpornością 

na kruche pękanie, stabilnością termodynamiczną oraz dobrą zwilżalnością w stopach na bazie 

Fe, stąd użycie go jako fazy wzmacniającej jest uzasadnione. 

Celem badań było wytworzenie in situ lokalnych wzmocnień kompozytowych w odlewach 

z żeliwa sferoidalnego. Jako fazę wzmacniającą wytypowano węglik tytanu, który otrzymano 

w wyniku syntezy in situ. Syntezę TiC przeprowadzono umieszczając w rurce stalowej substraty 

reakcji jego tworzenia. Pręt z substratami, stanowiący preformę umieszczono we wnęce formy 

odlewniczej i zalano ciekłym stopem. Otrzymany odlew z lokalnym wzmocnieniem 

kompozytowym badano, analizując jego strukturę (XRD), mikrostrukturę (LM,SEM) i skład 

chemiczny w mikroobszarze (EDS/EDX) oraz twardość (HV 30). 

W odlewie na bazie żeliwa sferoidalnego wytworzono lokalnie strefy kompozytowe 

z zastosowaniem preformy prętowej. Przeprowadzone badania metalograficzne obszaru 

wzmocnienia wykazały obecność trzech stref: stopu bazowego, płaszcza pręta oraz znajdującej 

się w nim strefy kompozytowej. Analiza fazowa strefy kompozytowej wykazała obecność Feα 

i TiC. Obecność TiC potwierdza prawidłowy przebieg reakcji syntezy. Otrzymaną strefę 

kompozytową charakteryzuje duży udział TiC o wyraźnie skoagulowanej morfologii i strukturze 

komórkowej. Mikroanaliza rentgenowska z dyspersją energii obszaru TiC wykazała obecność Ti 

oraz C o zakładanej stechiometrii. Badania mechaniczne otrzymanych stref kompozytowych 

wykazują nawet pięciokrotny wzrost twardości w porównaniu z żeliwem sferoidalnym. 

Zastosowanie preform prętowych do otrzymywania lokalnych wzmocnień kompozytowych jest 

skuteczną metodą podnoszącą twardość w odlewanych elementach konstrukcyjnych. 

Probabilistyczna analiza optymalizacji wysokości ściany oporowej ze 
względu na jej stateczność 

Mateusz Stach 
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Katedra Geotechniki, Hydrotechniki, 

Budownictwa Podziemnego i Wodnego 

Ściany oporowe to podstawowe konstrukcje inżynierskie, stosowane wzdłuż linii drogowych czy 

kolejowych, których zadaniem jest utrzymanie w stanie statecznym gruntów rodzimych lub 

nasypowych. Pomimo tego, że w ostatnich latach coraz powszechniejsze staje się stosowanie 

konstrukcji z gruntu zbrojonego, to w wielu przypadkach klasyczne ściany oporowe są 

rozwiązaniem optymalnym. 

Projektowanie ścian oporowych odbywa się dwuetapowo: nośność elementów konstrukcji musi 

przeciwdziałać siłom wewnętrznym (moment zginający, siła tnąca) oraz geometria ściany musi 

zapewniać równowagę w odniesieniu do sił zewnętrznych. Sprawdzenie stanów granicznych 

nośności ściany oporowej obejmuje kilka form utraty stateczności. Zazwyczaj sprawdzeniu 

podlegają wypieranie gruntu pod podstawą, obrót ściany względem krawędzi podstawy, 

przesunięcie w podstawie lub warstwach gruntów leżących niżej oraz stateczność ogólna ściany 

oporowej wraz ze skarpą. 

Przedmiotem tej pracy jest analiza warunków stateczności ściany oporowej oraz optymalizacja 

jej wysokości wykorzystując prawdopodobieństwo awarii. Nie sprawdzano warunku obrotu, 

ponieważ jest on zawsze spełniony, jeśli wypadkowa obciążeń znajduje się w rdzeniu podstawy. 
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Nie badano także stateczności ogólnej (tzn. stateczności skarpy wraz ze ścianą oporową). 

Skoncentrowano się na analizie z geotechnicznego punktu widzenia i w konsekwencji nie 

sprawdzano stanów granicznych nośności poszczególnych elementów konstrukcji. Uznano, że 

elementy te będą zaprojektowane poprawnie i nie ulegną zniszczeniu. Rozpatrywano pionową 

ścianę wspornikową z poziomą podstawą. Wysokość ściany potraktowano jako zmienny 

parametr projektowy. Właściwości parametrów gruntowych stanowiły zmienne losowe o 

rozkładzie beta. Założono, że ściana posadowiona jest na poziomym podłożu jednorodnym oraz 

że poziom zwierciadła wody jest na tyle niski iż nie ma wpływu na konstrukcję ściany, ani na 

nośność podłoża. Naziom przyjęto poziomy i nieobciążony. Parcia gruntu liczono zgodnie 

z teorią Rankina. 

W pracy przeprowadzono analizę probabilistyczną trzech stanów granicznych. Przy użyciu 

ograniczeń Ditlevsena uwzględniono ich wzajemną korelację. Następnie poszukiwano 

optymalnej wysokości ściany wykorzystując wyliczone prawdopodobieństwa utraty jej 

stateczności. 

Projekt powietrznego kolektora słonecznego 

Magdalena Matusiak 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Odnawialne Źródła Energii 

i Gospodarka Odpadami 

Odnawialne źródła energii są alternatywą dla energetyki konwencjonalnej. Energia odnawialna 

może być wykorzystywana zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w gospodarstwach 

rolnych, budynkach użyteczności publicznej, farmach czy zakładach przemysłowych. Dzięki 

energii ze źródeł odnawialnych można w dużej mierze uniezależnić się od dostawców energii, 

a nawet zarabiać na nadwyżkach energii, sprzedając je do sieci elektroenergetycznej. 

Ciepło z instalacji solarnych jest najbardziej rozpowszechnionym odnawialnym źródłem energii 

wśród prywatnych użytkowników. Najczęściej wykorzystywane jest do wspomagania 

ogrzewania wody użytkowej oraz pomieszczeń. 

Ciepło zawarte w promieniowaniu słonecznym wykorzystywane jest także przez kolektory 

podgrzewające powietrze, które mogą służyć do wspomagania ogrzewania powietrza 

w pomieszczeniach lub do suszenia np. płodów rolnych czy biomasy. Dogrzewanie powietrza 

w pomieszczeniach za pomocą energii słonecznej może wpłynąć na znaczne zmniejszenie 

kosztów ogrzewania oraz przyczynić się do zmniejszenia wytwarzania CO2. Suszarnictwo jest 

bardzo energochłonne więc używanie do tego celu kolektora powietrznego jest rozwiązaniem 

ekonomicznym i wydajnym. 

Celem pracy było zaprojektowanie i zbudowanie kolektora słonecznego służącego do 

podgrzewania powietrza, a następnie przeprowadzenie badań wstępnych dotyczących mocy 

i sprawności urządzenia. 

Możliwość zasilania przyczepy campingowej energią słoneczną 

Klaudia Urbańska 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny 

Rosnąca popularność zachowań ekologicznych spowodowała zwiększenie wykorzystania 

technologii solarnych. Coraz częściej obserwuje się niekonwencjonalne zastosowania paneli PV 
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i kolektorów słonecznych. Jednym z takich zastosowań jest możliwość ich montażu na 

przyczepie campingowej. W prezentacji zostaną porównane dwa warianty letniego wypoczynku. 

Pierwszy z nich to pobyt w północnowschodniej Europie, a drugi to wakacje na południu. Celem 

pracy jest przedstawienie opłacalności takiej instalacji oraz sposobów wykorzystania technologii 

solarnych. 

Koncepcja budowy turbiny wiatrowej o osi pionowej typu Darrieusa 

Patrycja Lauk 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Odnawialne Źródła Energii 

i Gospodarka Odpadami 

Wysoki poziom eksploatacji paliw kopalnych powoduje wzrost emisji szkodliwych substancji do 

atmosfery (dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, siarkowodoru czy tlenków azotu). Emitowane 

gazy cieplarniane wpływają na zwiększenie globalnego ocieplenia. Sprawia to, że podejmowane 

są działania mające na celu zwiększenie stopnia wykorzystania alternatywnych źródeł energii, 

jakimi są źródła odnawialne. Pozyskiwanie energii z tych źródeł jest bardziej przyjazne dla 

środowiska oraz nie powoduje bezpośrednio emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Takimi 

źródłami są między innymi Słońce, wiatr, woda, ciepło Ziemi czy biomasa. 

Rozwój technologiczny elektrowni wiatrowych pozwala na coraz to szersze wykorzystanie 

energii wiatru do produkcji energii elektrycznej. Zaprojektowano oraz zbudowano turbinę 

wiatrową typu Darrieusa stanowiącą ciekawą alternatywę do produkcji energii elektrycznej 

w małej skali. Przeprowadzono dodatkowo w tunelu aerodynamicznym badania wstępne 

poprawności funkcjonowania miniturbiny wiatrowej w danych warunkach pracy. Na podstawie 

pomiarów obliczono moc oraz sprawność turbiny wiatrowej dla różnych jej obciążeń i kątów 

nastawienia łopat wirnika. 

Wpływ warunków procesowych na przebieg ilościowy i jakościowy 
zgazowania biomasy drzewnej 

Mateusz Szumowski 
Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk 

Rosnąca świadomość społeczeństwa z zakresu ochrony środowiska sprzyja rozwojowi 

alternatywnych metod pozyskiwania energii opartych na surowcach odnawialnych. Przykładem 

takiego surowca jest biomasa drzewna, będąca efektywnym paliwem w procesie zgazowania. 

Zgazowanie obok spalania i pirolizy, należy do podstawowych przemian termochemicznej 

konwersji paliw stałych. Poprzez pojęcie „zgazowania” rozumie się szereg procesów składowych 

zachodzących w reaktorze zgazowującym spośród których najistotniejszą rolę odgrywają: 

suszenie, piroliza, spalanie oraz redukcja na złożu karbonizatu. W odróżnieniu od spalania, 

którego celem jest produkcja ciepła, zgazowanie pozwala dodatkowo na uzysk palnego gazu 

syntezowego (syngazu) będącego mieszaniną wodoru, monotlenku węgla i metanu. 

W zależności od kaloryczności, uwarunkowanej składem, oraz czystości syngaz może być 

wykorzystywany zarówno jako nośnik energii cieplnej jak i efektywny substrat w syntezie 

przemysłowej. 

Przebieg ilościowy i jakościowy procesu zgazowania kontrolują czynniki procesowe oraz 

charakterystyka złoża. Do pierwszej grupy zaliczają się przede wszystkim: rodzaj zastosowanej 
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technologii (zgazowanie współprądowe, przeciwprądowe); typ gazogeneratora (ze złożem 

stałym, ruchomym, fluidalnym); temperatura procesu; ciśnienie całkowite w komorze reaktora; 

rodzaj i natężenie przepływu czynnika zgazowującego. 

Przedmiotem omawianych badań była ocena wpływu rodzaju oraz natężenia przepływu czynnika 

zgazowującego na parametry jakościowe gazu syntezowego. Jako układ zgazowujący 

zastosowano tlen, parę wodną przegrzaną oraz ditlenek węgla. 

Szczegółowe poznanie charakterystyki przebiegu procesu zgazowania jest kluczowe dla 

optymalizacji procesu na skalę techniczną. Dalszy rozwój technologii zgazowania biomasy 

pozwoli na otrzymywanie gazu syntezowego o wysokiej czystości i kaloryczności. 

Potencjał wykorzystania odpadów komunalnych i przemysłowych 

Katarzyna Niezgoda 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny 

W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost produkcji odpadów komunalnych w ośrodkach 

miejskich. Wzrastająca potrzeba zagospodarowania takiej ilości odpadów doprowadziła do 

wykształcenia się różnych metod postępowania. W prezentacji zostaną omówione dwa sposoby 

wykorzystania odpadów na cele energetyczne. Zadana próbka odpadów zostanie poddana 

separacji, a następnie z frakcji podsitowej zostanie otrzymany biogaz, a z frakcji nadsitowej 

paliwo RDF. Celem pracy jest analiza wad i zalet obu metod, a także omówienie instalacji RDF 

i biogazowni w świetle przepisów prawnych. 

Potencjał energetyczny słomy kukurydzianej 

Kamil Kozłowski 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Instytut Inżynierii Biosystemów 

W ostatnich latach w Europie obserwuje się wzrost znaczenia i wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii. Wynika to przede wszystkim z wprowadzenia w 2007 roku przez Unię Europejską 

pakietu klimatyczno-energetycznego zakładającego zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 

i zużycia konwencjonalnych źródeł energii, a także ze zwiększenia świadomości ekologicznej 

społeczeństwa. Do metod produkcji „zielonej energii” zalicza się m.in. wytwarzanie biogazu 

w procesie fermentacji metanowej. Jednym z najczęściej stosowanych obecnie substratów 

w biogazowniach jest kiszonka z kukurydzy, której wykorzystanie, w Polskich warunkach, 

prowadzi do szybkiego bankructwa. Nieopłacalność inwestycji opierających się o w/w materiał 

zmusza do poszukiwania innych, korzystniejszych ekonomicznie, źródeł biomasy, takich jak np. 

słoma kukurydziana. 

Celem badań było określenie i porównanie potencjału energetycznego słomy kukurydzianej 

wykorzystanej do produkcji biogazu, a co za tym idzie energii elektrycznej i ciepła oraz produkcji 

ciepła z jej bezpośredniego spalenia. Badania przeprowadzono w Pracowni Ekotechnologii 

działającej przy Instytucie Inżynierii Biosystemów oraz Zakładzie Chemii Drewna i Produktów 

Leśnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Analizy wykonano zgodnie z obowiązującymi 

normami DIN 38 414/S8 oraz PN/G-04513. 
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Uzyskane wyniki potwierdziły duży potencjał energetyczny słomy kukurydzianej. Wykazano, że 

przychód z Mg świeżej masy substratu zastosowanego w celach biogazowych wyniósłby ok. 415 

zł, natomiast ze spalenia Mg świeżej masy byłby o ok. 50 zł niższy. 

Jeżyce – projekt i wykonanie ogrodu dla mieszkańców w Poznaniu 

Luiza Dawidowicz, Marek Lorenc 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Warzywnictwa 

Podejmując się próby stworzenia przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, odpowiadającej różnym 

potrzebom, gustom, oczekiwaniom Koło Naukowe Ogrodników wzięło udział w projekcie 

Generator Malta. Jest to platforma kreatywności, wymiany idei, sztuki, zabawy, refleksji oraz 

debaty. Stanowi także nazwę szerszego projektu wpisanego w topografię miasta, zakładającego 

tworzenie nowych miejsc – małych ogrodów, wspólnych agor lokalnych społeczności. Inicjatywa 

ruszyła w pięciu dzielnicach Poznania: na Jeżycach, Łazarzu, Chwaliszewie, Śródce, Wildzie i na 

Placu Wolności. Budowaniu ogrodów towarzyszył program wspólnych aktywności, 

międzypokoleniowych warsztatów, projektów artystycznych, o których decydowali sami 

mieszkańcy. 

W ramach projektu wraz z mieszkańcami dzielnicy Jeżyce, we współpracy ze studentami School 

of Form, wspierani przez socjologów, antropologów, lokalnych aktywistów i liderów, 

zaprojektowano i stworzono wspólną przestrzeń – mały ogród. W połowie lutego 2013 roku 

wykonano badania terenowe w miejscu przyszłego ogrodu – skwer przy zbiegu ulic 

Jackowskiego i Gorczyczewskiego, dzielnica Jeżyce, Poznań. Dokonano inwentaryzacji 

dendrologicznej drzew i krzewów, pomiarów terenu oraz zrobiono dokumentację fotograficzną. 

Wykonano mapę terenu. Na podstawie wszystkich danych stworzono projekt i wizualizację 

Ogrodu Jeżyce. W oparciu o powstały projekt zrealizowano przedsięwzięcie. Celem pracy było 

przystosowanie pustego i zaniedbanego miejsca do użytku oraz udostępnienie terenu 

mieszkańcom. Postanowiono stworzyć im miejsce, gdzie mogliby wspólnie wypoczywać na 

świeżym powietrzu, a także usiąść i porozmawiać. Założono, że uda się to osiągnąć poprzez 

zaprojektowanie zieleni i połączonej z nią małej architektury ogrodowej. Koło Naukowe 

Ogrodników zajęło się ogrodem od strony botanicznej – zaaranżowało go pod względem 

doboru gatunków, odmian roślin i ich rozmieszczenia oraz zajęło się praktycznym wykonaniem 

projektu zieleni w terenie. 

Dlaczego ogród? Uprawa roślin wpływa na nowe pojmowanie ekologii. Zakładanie ogrodów 

użytkowych to nowy styl życia i bycie blisko natury. Urządzono tą przestrzeń tak, by stała się 

miejscem spotkań, lokalnym centrum warsztatów animacyjnych i edukacyjnych.. Dobrze jest 

rewitalizować zaniedbane okolice, ale są też miejsca, takie jak mały skwer na Jeżycach, które 

wymagają niewielkiej interwencji i mogą stać się świetnym miejscem spotkań. Dzięki ogrodowi 

można było wziąć udział w dziesiątkach wydarzeń, od warsztatów artystycznych po spotkania, 

dyskusje, warsztaty kulinarne, konkursy, budując platformę kreatywności i codziennego 

życzliwego współdziałania. 
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Techniczne uwarunkowania żywienia trzody chlewnej wpływające na 
jakość wieprzowiny na Mazowszu 

Daria Łuczak 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Studenckie Koło Naukowe 

Hodowców Zwierząt 

Żywienie trzody chlewnej, to dostarczenie do organizmu energii, białek, węglowodanów i innych 

związków odżywczych, które są niezbędne dla uzupełnienia ich potrzeb żywnościowych 

w postaci pokarmu. Natomiast jakość mięsa, a w tym wieprzowiny jest terminem bardziej 

skomplikowanym do sformułowania. Pod tym pojęciem konsumenci przeważnie rozumieją zbiór 

wszelkich ważnych dla poszczególnego towaru, w tym przypadku dla mięsa, właściwości 

wskazujących na jego wartość użytkową, a także określających samą istotę produktu oraz 

osiągnięty przez niego stopień doskonałości. 

Na jakość mięsa wpływają dwa podstawowe czynniki. Pierwszy z nich, to genetyka, którą 

warunkuje zarówno gatunek i rasa zwierzęcia, typ użytkowy oraz płeć. Zaś drugi czynnik, to 

środowisko, na które składają się żywienie, jak również warunki utrzymania świń. 

Poziom jakości i ilości skarmianej paszy musi być dostosowany do etapu wzrostu i rozwoju 

trzody chlewnej, tak, aby mogły gwarantować prawidłowy oraz optymalny przyrost tkanki 

mięśniowej. Ponad, to wskazane jest, by ograniczać, a nawet unikać w końcowej fazie tuczu 

surowców paszowych mogących mieć negatywny wpływ na jakość mięsa, np.: mączki rybne 

(powstaje zapach i smak rybi w uzyskanym mięsie), śruty kukurydziane (słaba jakość tłuszczu 

mięśniowego). Z kolei żywienie do woli pozytywnie wpływa na zwiększenie przyrostów masy 

ciała, jednak spada równocześnie mięsność tuszy i wzrasta otłuszczenie. Aczkolwiek mięso 

tuczników żywionych tym systemem jest bardziej miękkie od zwierząt skarmianych paszą 

w diecie ograniczonej o 15%. Zaś użycie olejów roślinnych lub nasion oleistych roślin do 

mieszanek dla świń chowanych na mięso zmniejsza zawartość złego cholesterolu (LDL) 

w tłuszczu zapasowym i śródmięśniowym, a także podnosi udział 

SFA (nienasycone kwasy tłuszczowe). Natomiast pozytywny wpływ na jakość i ilość 

wyprodukowanej wieprzowiny ma dodatek witaminy E oraz ziół z mazowieckich upraw do paszy, 

które poprawiają zapach i barwę mięsa. 

Podsumowując, tuczniki wymagają paszy o właściwej jakości i podanej w odpowiednich 

proporcjach, optymalnie zbilansowanej. Należy szczególnie zwracać uwagę na potrzeby 

produkcyjne oraz bytowe utrzymywanych zwierząt. Przestrzegając tych warunków i zaleceń 

można spodziewać się wieprzowiny o wysokiej jakości, smacznej, a przy tym wyprodukowanej 

w ekonomiczny sposób. 

Możliwości zastosowania kwasowej wody elektrolizowanej 
i bioaktywnych, jadalnych powłok/filmów ochronnych jako metod 
zapewnienia jakości chłodniczo przechowywanego mięsa 

Ewa Brychcy 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Surowców 

Zwierzęcych i Zarządzania Jakością 

Do najczęściej stosowanych chemicznych środków dezynfekcyjnych w przemyśle mięsnym 

należą roztwory kwasów organicznych. Wiele z metod dekontaminacyjnych powoduje zmiany 



 Abstrakty referatów  

93 

chemiczne i fizyczne przetworzonego mięsa, takie jak zmiany w kolorze, zapachu oraz teksturze. 

Biorąc pod uwagę oczekiwania konsumentów dotyczące bezpieczeństwa mikrobiologicznego 

i wysokiej jakości produktów, naukowcy skupili się bardziej na alternatywnych metodach 

dekontaminacji. Jedną z nowych metod jest zastosowanie kwasowej wody elektrolizowanej 

(KWE). KWE wytwarzana jest w procesie elektrolizy membranowej rozcieńczonego roztworu 

chlorku sodu. Kwasowa woda elektrolizowana posiada właściwości przeciwdrobnoustrojowe. 

Pomimo relatywnie niskiego pH, jej efektywność oddziaływań związanych z kwasowością, różni 

się w skutkach od tych wywoływanych kwasami mineralnymi tym, że nie jest żrąca dla skóry, 

błon śluzowych i wielu substancji organicznych. Jest bezpieczna dla organizmu człowieka 

i środowiska. W realizowanych badaniach założono możliwość zastosowania kwasowej wody 

elektrolizowanej do dekontaminacji powierzchniowej żywności pochodzenia zwierzęcego 

i urządzeń mających kontakt z żywnością. Przyjęto, iż aplikacja wody elektrolizowanej może być 

przeprowadzana w formie bezpośredniej, poprzez natryskiwanie dezynfekowanej powierzchni 

żywności i urządzeń lub pośrednio poprzez wykorzystanie KWE jako składnika bioaktywnego 

w jadalnych filmach czy powłokach ochronnych. Zainteresowanie konsumentów żywnością 

wysokiej jakości oraz o długim okresie przechowywania sprzyja rozwojowi technologii, dzięki 

którym produkt nie zmienia w znacznym stopniu swoich naturalnych właściwości ani wyglądu 

a jednocześnie jest lepiej chroniony przed zmianami fizycznymi, chemicznymi czy 

mikrobiologicznymi. Do takich rozwiązań zalicza się obecnie pokrywanie żywności jadalnymi 

powłokami ochronnymi. Obecnie coraz częściej spotykane jest stosowanie dodatkowych, 

bioaktywnych substancji, które mają na celu poprawiać funkcjonalność powłok. 

Zoptymalizowane parametry wytwarzania i skład roztworów elektrolizowanych oraz uzyskane 

do tej pory wyniki badań własnych nad skutkami użycia tego dezynfektanta na powierzchni 

mięsa świadczą o obiecującej i przyszłościowej alternatywie jego stosowania w przemyśle nie 

tylko spożywczym, ale również medycznym, farmaceutycznym i kosmetycznym. 

Prawidłowa upraw malin w Polsce 

Joanna Borowska 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

Maliny uprawiane są niemal na całym Świecie, to owoce miękkie, soczyste, a do tego bardzo 

smaczne. Ostatnie lata dla produkcji malin były kluczowe, gdyż odnieśliśmy rekord. Odmian jest 

bardzo wiele, jednak każda ma ulubiony klimat, czy podłoże. Warto więc o tym pamiętać jeśli 

chcemy uzyskać duży plon. Choć owoce malin są delikatne i nie nadają się do przechowywania 

w stanie surowym to zastosowanie w celach spożywczych jest ogromne. 

Sadzenie tych roślin odbywa się późna jesienią lub też wczesna wiosną, jednak na terenach 

gdzie zimy są srogie zalecany jest termin wiosenny, gdyż nie nastąpi przemarznięcie. Sadzonki 

malin trzeba sadzić dość płytko, następnie konieczne jest ubicie ziemi wokoło rośliny. Gdy już 

posadzimy pędy należy przyciąć na wysokość ponad 20 cm. Stanowisko, na którym posadzimy 

maliny powinno być żyzne, lekko kwaśne, bogate w składniki odżywcze, słoneczne oraz ciepłe. 

Maliny nie są wymagające jeśli chodzi o glebę, jednak należy unikać gleb piaszczystych 

i okresowo zalewanych. Przy uprawie malin najważniejszym zabiegiem jest nawadnianie, które 

możemy ułatwić zakładając instalacje nawadniającą. Ten zabieg jest najbardziej potrzebny 

w okresie wytwarzania owoców przez roślinę. Kolejnym ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest 

nawożenie, które wykonujemy na kilka tygodni przed sadzeniem, mieszając glebę z obornikiem 

podczas głębokiej orki. 
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Trzeba też użyć odpowiednich nawozów mineralnych, wiosna i na początku lata nawozów 

azotowych wolno uwalniających się, a w późniejszym stadium potasowych oraz fosforowych. Do 

zabiegów przy uprawie malin zaliczamy ich cięcie, które jest wykonywane aby do rośliny dotarła 

większa ilość światła odpowiadająca za zwiększenie intensywności fotosyntezy. Maliny są 

dzielone na dwie grupy: letnie, które rolnik przycina wiosną albo jesienią i jesienne. Każda 

uprawa, zwłaszcza roślin owocowych wymaga odchwaszczania, które jest zabiegiem 

niezbędnym. Gdy zdecydujemy się na uprawę malin, ważny jest odpowiedni dobór odmiany. 

Ważny jest, by odmiana przez nas wybrana była mrozoodporna, jak również łatwo oddzielała się 

od szypułki. Maliny można podzielić na trzy grup: purpurowe, czerwone, czarne. Najbardziej 

znanymi odmianami w Polsce są: Beskid, Polana, Polka, Polesie, Benefis oraz Poranna Rosa. Są 

to zazwyczaj odmiany jesienne, dwukrotnie owocujące, mało wrażliwe na zagniwanie owoców. 

Każda plantacja jest oblegana przez choroby i szkodniki, tak też jest w tym przypadku. 

Natomiast trzeba pamiętać, że aby pozbyć się choroby, która niszczy roślinę trzeba też znać jej 

objawy. Najprzyjemniejszym zajęciem przy uprawi malin jest zbiór, podczas którego możemy 

również spożywać owoce. Maliny wykorzystywane są do celów spożywczych, wykonujemy z nich 

przetwory, soki oraz różnego rodzaju desery. 

Maszyny i urządzenia do przygotowywania i zadawania pasz dla bydła 

Kamil Porowski 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

W hodowli bydła tak rzeźnego jak i mlecznego duże ułatwienie stanowi zmechanizowanie prac 

związanych z przygotowaniem i zadawaniem pasz. Bydło w odróżnieniu od trzody chlewnej 

otrzymuje dość urozmaicony pokarm. Pasze zjadane przez bydło można podzielić na: 

objętościowe suche (siano, słoma) objętościowe soczyste (zielonki, kiszonki, okopowe) treściwe 

(śruta i mieszanki) oraz prasowane (granulowane lub brykietowane). Wymienione pasze mają 

różne właściwości co uniemożliwia zastosowanie uniwersalnych maszyn i urządzeń do ich 

przygotowania i zadawania. Z tego względu coraz częściej stosuje się żywienie 

monodietetyczne. Urządzenie do przygotowania pasz składa się z następujących zespołów: 

 rozdrabniaczy bijakowych, 

 zestawu zbiorników na składniki paszowe, 

 mieszalników, 

 wycinaków do pasz objętościowych soczystych, 

 wozów paszowych, 

 ładowaczy, 

 taczek, wózków i przyczepek. 

Przygotowanie pasz treściwych polega na rozdrabnianiu, mieleniu, miażdżeniu ziarna zbóż 

i nasion roślin strączkowych, a następnie ich mieszaniu z koncentratami i dodatkami w celu 

uzyskania jednorodnej mieszanki. Stopień rozdrobnienia ziarna na śrutę (wielkość cząstek 

ziarna) zależy od zwierząt i wynosi: dla bydła do 3 mm, dla trzody i drobiu do 1 mm. Do 

rozdrabniania nasion można stosować śrutowniki, rozdrabniacze i zgniatacze. Śrutowniki 

pracują na zasadzie rozłupywania, rozrywania i rozcierania ziarna. 

Przygotowanie pasz objętościowych polega na wymieszaniu w wozie paszowym w tzw. TMR - to 

mieszanina pasz objętościowych i treściwych z dodatkiem składników witaminowo-mineralnych. 
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Każda porcja takiej paszy zawiera właściwe proporcje składników odżywczych i wymaganą 

strukturę, zapewniającą właściwe funkcjonowanie żwacza. Popularność systemu TMR wynika 

z najwyższej stabilności żywienia krów, co jest konieczne w żywieniu wysokowydajnych sztuk, 

otrzymujących duże ilości pasz treściwych. 

Zalety tego systemu ujawnią się po spełnieniu następujących warunków: 

 Posiadanie dużego stada krów wysokowydajnych, o wyrównanym potencjale 

genetycznym. 

 Pasze objętościowe muszą być bardzo dobrej jakości. 

 Stado powinno być podzielone przynajmniej na trzy grupy żywieniowe - krowy 

zasuszone, w pierwszym okresie laktacji do 120 dnia, od 120 dnia do zasuszenia. 

Różnica w wydajności krów w grupie nie powinna przekraczać 10 litrów. 

 Każda grupa otrzymuje TMR o innym składzie, osobno przygotowany i zadany. 

 Duże stada krów - mała liczba krów powoduje, że spłaszcza się krzywa laktacji, gorzej 

są wykorzystywane pasze treściwe, a krowy mniej wydajne nadmiernie się otłuszczają, 

co grozi komplikacjami zdrowotnymi. 

Nowoczesne technologie w produkcji bydła mlecznego 

Katarzyna Gajownik 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

Od kilku lat obserwujemy gwałtowny rozwój nowoczesnych technologii związanych 

z odchowem bydła mlecznego, pozyskiwania mleka, a nawet metod oceny wartości hodowlanej 

i produkcyjnej. Umiejętne wykorzystanie tych narzędzi obecnie pozwala nie tylko na znaczne 

usprawnienie procesu produkcji, ale pozwala na podejmowanie ważnych decyzji hodowanych 

i strategicznych dla firm. Ponieważ hodowla bydła mlecznego jest bardzo pracochłonnym 

działem produkcji zwierzęcej wykorzystanie nowoczesnych narzędzi pozwala na znaczną 

poprawę ekonomiki produkcji mleka, a tym samym poprawia rentowność gospodarstwa. 

Postrzegając obecne zmiany na rynku mleczarskim, zdecydowane zmiany zarządzania 

i poczynione inwestycje w najbliższym okresie mogą w znaczący sposób zaważyć na przyszłej 

opłacalności produkcji mleka. W pracy zasygnalizowano to, na co warto obecnie zwrócić uwagę 

w zakresie technologii i genetyki, które w najbliższych latach będą w powszechnym 

zastosowaniu. Poziom rozwoju sektora mleczarskiego uważa się za jeden z ważniejszych 

wskaźników określający stan techniki rolniczej. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 

stworzyło wielkie szanse dla tej gałęzi przemysłu rolno-spożywczego. Unijny rynek mleka jest 

rynkiem chronionym. Głównym mechanizmem jest system kwot mlecznych, a producentów 

mleka i zakłady mleczarskie obowiązuje wiele rygorystycznych wymagań. W okresie 

przedakcesyjnym podjęto kompleksowe działania, dotyczące nowoczesnych technik 

pozyskiwania mleka, obejmujące nie tylko niezbędne kosztowne inwestycje, ale również 

szkolenia, popularyzację także zmiany w prawodawstwie i polityce finansowej. Efektem tych 

działań była znaczna poprawa jakości mleka i zwiększenia jego konkurencyjności. W pracach 

tych, od połowy lat 90. XX w., uczestniczyło wiele ośrodków naukowych, np. w realizacji 

projektów PHARE. Zachodzące zmiany, a zwłaszcza wpływ różnych czynników na jakość 

pozyskiwanego mleka. 

Celem niniejszej pracy było rozpoznanie występujących obecnie technicznych i technologicznych 

warunków pozyskiwania mleka. 
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Analiza stanu i struktury pogłowia trzody chlewnej w Polsce 

Magdalena Gajownik 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

Przeprowadzono analizę stanu oraz struktury pogłowia trzody chlewnej w Polsce. W badaniach 

uwzględniono dane dotyczące ogólnej liczby świń oraz udziału poszczególnych grup 

produkcyjno-użytkowych w pogłowiu trzody chlewnej w Polsce. Ponadto przeanalizowano 

również procentowy udział pogłowia trzody chlewnej w poszczególnych województwach. 

Stwierdzono spadek pogłowia trzody chlewnej 

O stanie i strukturze pogłowia trzody chlewnej decydują względy ekonomiczne, a w pierwszej 

kolejności efektywne wykorzystanie paszy. Zużycie paszy na jeden kilogram przyrostu tucznika 

w znacznym stopniu wpływa na opłacalność produkcji, ponieważ koszty paszy są głównym 

składnikiem kosztów produkcji żywca. 

Do innych czynników determinujących opłacalność produkcji żywca wieprzowego zaliczamy 

również: odpowiedni dobór zwierząt do rozpłodu oraz metody pracy hodowlanej, warunki 

zoohigieniczne w chlewni, sposób utrzymania poszczególnych grup produkcyjnych, 

intensywność produkcji oraz nakłady pracy. 

Ze strony ekonomicznego punktu widzenia produkcja zwierzęca jest ważnym działem produkcji 

rolniczej. 

Skuteczny rozród bydła, kluczem do sukcesu w osiągnięciu wysokiej 
produkcyjności mleka oraz przyczyny i sposoby zapobiegania zaburzeń 
cyklu rujowego 

Magdalena Borowska 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

Rozród jest głównym czynnikiem decydującym o opłacalności w chowie i hodowli bydła. Samice, 

które rodzą swe potomstwo w regularnych odstępach maja możliwość osiągnięcia jak 

najwyższej życiowej wydajności mleka. Jednak wraz ze wzrostem mlecznej wydajności, zauważa 

się osłabiony wskaźnik płodności krów. Jedna z głównych przyczyn zaburzeń występujących 

w rozrodzie jest znaczne obniżenie dobrostanu zwierząt, a także nieprawidłowe ich 

żywienie.Cykl płciowy jest to okres, który dzieli wystąpienie dwóch kolejnych rui. U krów jego 

długość to ok. 21 dni, z delikatnym odchyleniem 18-24 dni, a nawet u jałówek to ok. 20 dni, 

z odchyleniem 18-22 dni. Cykl płciowy dzielimy na cztery fazy: fazę przedrujową, fazę rujową, 

fazę zanikania rui oraz fazę porcjową. U krów ruja trwa zwykle ok. 18 godzin, w 70% zaczyna się 

w porze nocnej, natomiast jej oznaki nasilają się stopniowo. Objawy zewnętrzne możemy 

podzielić na tzw. wczesne oraz właściwe. Należy pamiętać, że niedobór witamin A, D, E i selenu, 

cynku, miedzi, magnezu oraz stan odżywiania energetycznego krów są najważniejszymi 

czynnikami żywieniowymi wpływającymi na płodność. Sposobami zapobiegającymi zaburzeniom 

cyklu rujowego są: 

 podczas porodu należy zapewnić odpowiednią higienę oraz fachową pomoc, ponieważ 

krowy po ciężko przebytych porodach trudno się zacielają, 

 rozpoznawanie i wykrywanie rui w sposób skuteczny, u krów zdrowych ruja występuje 

regularnie, średnio co trzy tygodnie i trwa 6-24 godz., 



 Abstrakty referatów  

97 

 pierwszy zabieg inseminacji należy wykonać na ok. 50 dni od wycielenia, 

 leczeniu należy poddać krowy u których: zauważa się ropne wycieki z dróg rodnych, 

wystąpiły zaburzenia w cyklu płciowym, nie zaobserwowano objawów rui w ciągu 2 

miesięcy po porodzie, 

 prowadzenie zapisek, 

 zapewnienie odpowiednich warunków utrzymania, pielęgnacji i prawidłowa obsługa. 

Niepowodzenie związane z brakiem zacielania, nie koniecznie musi być powiązana z nie 

właściwym stanem zdrowia krowy, negatywne rezultaty mogą być przyczyną niewłaściwej 

jakości nasienia lub też przez błędy popełnione przez inseminatorów.Podsumowaniem referatu 

będzie podkreślenie, iż głównym czynnikiem, który warunkuje opłacalność produkcji mleka 

stanowi płodność, która charakteryzuje się niską odziedziczalnością. Kluczowy wpływ na poziom 

płodności wywierają czynniki środowiskowe. W szerzących się nowoczesnych technologiach 

chowu i hodowli bydła mlecznego osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu mleczności oraz 

płodności wymaga zapewnienia odpowiedniego żywienia. 

Wpływ siedliska na alokację biomasy buka zwyczajnego (Fagus sylvatica 
L.) w drzewostanach Ia podklasy wieku 

Wojciech Borzyszkowski 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Urządzania Lasu 

Wzrastająca emisja gazów cieplarnianych do atmosfery a także zmiany klimatu, związane 

z rosnącą zawartością CO2 w atmosferze, doprowadziła do podpisania przez około 150 krajów 

„Protokołu Kyoto”, który wskazuje na konieczność zahamowania emisji dwutlenku węgla 

w wyniku działań antropogenicznych, wliczając w to gospodarkę leśną. Głównymi czynnikami 

rekompensacji wydzielania CO2 do atmosfery jest zwiększenie lesistości (powierzchni lasów na 

świecie), monitorowanie zmian zachodzących w wiązaniu i uwalnianiu węgla przez lasy światowe 

a także prognozowanie zmian, które mogłyby się przyczynić do realizacji zamierzonego celu. 

Wyniki badań prowadzonych w zakresie alokacji biomasy drzew i drzewostanów są 

podstawowymi informacjami, które pozwalają na określenie retencji węgla w ekosystemach 

leśnych. Najważniejszymi elementami biomasy drzew są ich komponenty zdrewniałe, 

w szczególności strzały oraz w mniejszym stopniu ich gałęzie. W 1 kg suchej masy drzewa 

znajduje się 45-50% węgla, więc znając sumaryczną suchą masę drzewa z łatwością można 

obliczyć w przybliżeniu masę węgla związaną w drzewach i drzewostanach. 

Europejskie i światowe bazy danych obejmują wiedzę o retencji węgla w biomasie drzew 

różnych gatunków. Niewiele jednak uwagi poświęcono produkcji biomasy przez młode 

drzewostany gatunków lasotwórczych, stąd też niniejsze badania stanowią cenny wkład 

w poznanie produkcji biomasy młodych ekosystemów leśnych. 

Wpływ biotycznych uwarunkowań na stan zdrowotny jesionu wyniosłego 
na terenach zurbanizowanych 

Krzysztof Turczański 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny, Katedra Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu 

Warunki siedliskowe na terenach zurbanizowanych mają zasadniczy wpływ na żywotność drzew. 

Wszelkie niekorzystne czynniki środowiska długo lub trwale oddziałujące mogą stać się 



Konferencja Puzzel 2015 

 

  

98 

przyczyną chorób. Czynniki chorobotwórcze mogą mieć podłoże genetyczne lub abiotyczne 

(czynniki nieinfekcyjne). Czynniki infekcyjne natomiast, mające pochodzenie biotyczne, są 

wywołane działaniem patogenów, grzybów. W przypadku drzew rosnących w warunkach 

miejskich niekorzystnie czynniki siedliskowe wywołują u roślin reakcję stresową i obniżają ich 

odporność na infekcje. Wśród czynników biotycznych największe znaczenie ma infekcja 

grzybowa. W miastach jest ona często następstwem uszkodzeń mechanicznych lub złych 

warunków środowiskowych osłabiających odporność drzewa. Jesion wyniosły jest gatunkiem 

powszechnie sadzonym w miastach, wzdłuż szlaków komunikacyjnych, alei czy na terenach 

parkowych. Ma dosyć duże wymagania siedliskowe i łatwo ulega porażeniu przez czynniki 

biotyczne. Od połowy lat 90-tych obserwuje się stały spadek stanu zdrowotnego tego gatunku. 

W wyniku splotu niekorzystnych warunków abiotycznych i biotycznych drzewa ulegają 

procesowi zamierania. Za główną przyczynę uważa się chorobę powodowaną przez grzyba 

Chalara fraxinea. Dojrzałe, zdrowe okazy w wyniku porażenia ulegają wieloletniej defoliacji, 

słabną i w konsekwencji w dużym odsetku zamierają. 

Jak wpływa mycie Borówki Amerykańskiej (Vaccinium corymbosum L.) 
w wodzie ozonowanej na przechowanie w warunkach chłodniczych? 

Patryk Kosowski, Maciej Balawejder, Piotr Antos 
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Katedra Chemii i Toksykologii Żywności 

Borówka Amerykańska (Vaccinium corymbosum L.) charakteryzuje się dużą wartością 

dietetyczną, jednocześnie przy małych wartościach energetycznych i dużych ilościach cennych 

składników odżywczych m.in. magnez, witamina A, wapń, żelazo. Potwierdzono pozytywne 

działanie tego owocu na człowieka m.in. zapobieganie chorobą serca, czy regeneracja ludzkiego 

wzroku. Z roku na rok owoc ten jest chętnie spożywany przez ludzi na świecie. Jednak mimo 

stosowania środków ochrony roślin, jagoda ta podczas uprawy i przechowywania jest narażona 

na choroby: antraknozę, której objawy są widoczne na owocach w czasie dojrzewania jak i 

w okresie przechowywania oraz szarą pleśń wywoływaną przez grzyb, który powoduje 

zamieranie wierzchołków młodych pędów i gnicie dojrzewających owoców. 

Ozon jako cząsteczka silnie reaktywna wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. 

Właściwość ta jest wykorzystana do wydłużenia trwałości poprzez modyfikację atmosfery 

przechowywania. W literaturze opisanych jest wiele prób mających na celu ocenę wpływu ozonu 

na stan owoców m.in. truskawki, gruszki, jabłka w okresie ich przechowywania. 

W pracy badano wpływ wody ozonowanej o stężeniu ozonu 8-10 ppm na przechowywanie 

owoców Borówki Amerykańskiej w warunkach chłodniczych (4°C). Materiał do badań pochodził 

z plantacji o powierzchni 20 ha, położonej w województwie podkarpackim. Analizowano stopień 

porażenia tych owoców przez szarą pleśń i antraknozę oraz ubytek masy tych owoców. 

Stopień porażenia owoców nieozonowanych przez antraknozę wynosił 3,9%, a dla owoców 

ozonowanych w kąpieli wodnej 3,1% owoców. Szczególnie należy zwrócić uwagę na bardzo duży 

stopień porażenia przez szarą pleśń owoców poddanych kąpieli w wodzie ozonowanej, który 

stanowi 43,1% owoców, gdzie dla owoców nie ozonowanych był na poziomie 19,7%. Fakt ten 

może wynikać z tego, że środowisko wodne sprzyja rozwojowi szarej pleśni, a jednokrotne 

działanie ozonu nie jest w stanie zahamować rozwój Botrytis cinerea pomimo właściwości ozonu 

jako czynnika dezynfekującego, bakteriobójczego i grzybobójczego. 
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Ubytek masy dla owoców kąpanych w wodzie ozonowanej był zaledwie 2,09%, gdzie dla nie 

ozonowanych wartość ta wynosiła 6,46%. Różnica ta może wynikać z faktu, że owoce nie 

ozonowane ulegają wysuszeniu, a owoce kąpane jednokrotnie w wodzie ozonowej miały jej 

pozostałości. 

Żywienie człowieka we współczesnym świecie 

Katarzyna Ługowska 

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach 

W obecnych czasach problem żywienia człowieka osiąga coraz większy wymiar. Nieprawidłowe 

odżywianie oraz złe nawyki mają istotny wpływ na powstawanie chorób żywieniowo zależnych. 

Ważnym elementem profilaktyki zdrowotnej jest prawidłowe odżywianie zapewniające ochronę 

przed chorobami cywilizacyjnymi. We współczesnym świecie społeczeństwo ma dostęp do 

szerokiego asortymentu produktów żywnościowych, jest to związane z rozwojem cywilizacji 

mającym często złe konsekwencje wynikające z przekarmienia oraz skutkujące szeroką gamą 

powikłań z tym związanych m.in. cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie. 

Moim priorytetem jest ukazanie sposobu żywienia społeczeństwa we współczesnym świecie; 

żywienie człowieka jako nauka zajmuje się korelacją pomiędzy żywieniem a organizmem 

człowieka na poziomie tkankowym, molekularnym i komórkowym całego organizmu oraz 

populacji. Nieproporcjonalny przyrost masy ciała jest symptomem zaburzeń metabolizmu, 

spowodowany spożywaniem pokarmów przetworzonych typu Fast foods które są u większości 

społeczeństwa nieodzownym elementem jadłospisu. Pojawienie się na sklepowych półkach 

żywności gotowej typu instant (np. zupki chińskie, kotlety panierowane), spowodowało wzrost 

konsumpcji produktów gotowych bogatych w nasycone kwasy tłuszczowe, węglowodany, sól 

oraz cukier mające negatywny wpływ na organizm człowieka oraz przyczyniające się m. in. do 

nadwagi gdyż często ich obróbka kulinarna związana jest ze smażeniem. Społeczeństwo 

w błyskawicznym tempie wykształciło u siebie nawyk zaopatrywania się w gotowe posiłki ze 

względu na wygodę ich krótkiego czasu przygotowywania. Wraz z postępem chorób 

cywilizacyjnych człowiek zaczyna edukację żywieniową związaną z poznaniem wartości 

odżywczych poszczególnych produktów w celu uniknięcia złych konsekwencji. Ważną rolę 

w edukacji żywieniowej można przypisać książkom, telewizji, reklamom zachęcającym do zmiany 

nawyków. Przystosowanie się do zaleceń racjonalnego żywienia przyczynia się do zmniejszenia 

otyłości nie tylko wśród dorosłych ale także wśród dzieci. 

Różnorodność spożywania posiłków, wprowadzenie w odpowiednich porcjach produktów 

z piramidy żywienia oraz aktywność fizyczna stają się ważnym elementem życia każdego 

człowieka pragnącego uchronić się przed złymi konsekwencjami złego odżywienia. 

Nowoczesne metody diagnostyczne oraz projektowanie zegarków 
mechanicznych 

Paweł Bednarek 
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Zakład Dynamiki Budowli 

Przeprowadzono badania dotyczące mechanicznych zegarków naręcznych. W pracy analizowano 

zegarki wyposażone w wychwyt szwajcarski. Zmierzono się z dwoma problemami: stworzeniem 

narzędzia do bezdotykowej oceny parametrów pracy mechanizmu zegarka oraz narzędzia 

teoretycznego służącego do lepszego projektowania zegarków. W przypadku bezdotykowej 
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diagnostyki problemem jest zaproponowanie uniwersalnej metody, która oprócz odczytu 

najważniejszego parametru – odchyłki dobowej (+/– s/d) – umożliwi natychmiastową ocenę 

stanu technicznego zegarka przez bezdotykowy pomiar akustyczny. W przypadku projektowania 

nowych mechanizmów ze sprężyną spiralną, doznającego dużych wychyleń rzędu 280-300 

stopni, konieczne jest matematyczne sformułowanie globalnego nieliniowego opisu ruchu 

oscylatora. Rozwiązanie tych równań ruchu pozwala określić częstotliwość pracy mechanizmu 

na podstawie charakterystyk geometrycznych i materiałowych zastosowanych części. 

Badania nad akustyczną oceną pracy zegarka mechanicznego prowadzono m.in. w 2013r. na 

Uniwersytecie w Honk Kongu, przy użyciu specjalistycznej aparatury. Skupiono się jednak 

jedynie na zagadnieniach projektowych, bez uwzględniania aspektu jednoczesnej możliwości 

oceny nieprawidłowości pracy zużytych mechanizmów. A tego typu diagnostyka jest jednak 

bardzo ważna w dobie wymierającego zegarmistrzostwa oraz rosnącej niszy luksusowych 

zegarków mechanicznych, przeważnie wymagających serwisu po 5-7 latach eksploatacji. 

Odkryto, że do oceny pracy mechanizmów bardzo dobrze nadają się powszechnie występujące 

telefony oraz kamerki internetowe. Urządzenia te charakteryzują się skutecznymi algorytmami 

odszumiającymi, co pozwala uchwycić akustyczne cechy pracy mechanizmu z bardzo dobrym 

stosunkiem sygnału do szumu. W przypadku zegarka wyposażonego w wychwyt szwajcarski, 

wyróżniamy trzy fazy pracy tego wychwytu występujące kolejno, w określonej sekwencji. Fazy te 

określają aktualny stan zazębienia palet kotwicy z kołem wychwytowym. W przypadku 

nieprawidłowej sekwencji, istnieje rozstrojenie pracy, powodujące zaburzenia pracy koła 

balansowego mające bezpośredni wpływ na częstotliwość obrotu koła balansowego, a 

w konsekwencji obniżenie dokładności i klasy jakość zegarka. Przy pomocy prostego pomiaru 

akustycznego uzupełnionego autorskiego programu diagnostycznego oraz niezbędnego 

(niestety) doświadczenia, możliwa jest precyzyjna i skuteczna bezdotykowa diagnoza stanu 

mechanizmu. Taka pogłębiona ale relatywnie prosta analizę pracy zegarka stanowi lepsze 

i tańsze narzędzie niż dedykowane wibrografy, które pozwalają jedynie na odczyt parametrów, 

bez dokładnych wskazówek odnośnie miejsc występowania problemów. 

Drugim podjętym tematem badawczym jest stworzenie narzędzia teoretycznego służącego do 

lepszego projektowania zegarków. Celem jest stworzenie podwaliny będącej w połączeniu 

z oprogramowaniem CAD/CAM podstawą do projektowania coraz lepszych kompletów 

balansowych. Zadanie polegało na sformułowaniu globalnego równanie ruchu koła 

balansowego jako nieliniowego oscylatora, w którym jako parametry wejściowe wykorzystano 

dane z książki The Mechanics of Mechanical Watches and Clocks, Ru.Du & Lo. Xie, 2013r. 

Najczęściej spotykane referencyjne częstotliwości pracy mechanizmów (oscylatora) ze sprężyną 

spiralną to: 2.5Hz, 2.75Hz, 3.0Hz i 4.0Hz. W przypadku projektowania układu drgającego, 

determinującego częstotliwość pracy, ważna jest możliwość porównania aktualnej 

częstotliwości z wartością referencyjną, aby prawidłowo zestroić komplet balansowy (koło 

balansowe i sprężyna spiralna). Projektując komplet balansowy największym problemem jest 

obliczeniowe uwzględnienie wpływu nieliniowości oscylator na częstotliwość jego działania. 

Występuje bowiem m.in.: nieliniowa zmienność sztywności sprężyny spiralnej ze zmianą 

wychylenia, nieliniowa zmienność momentu bezwładności zwijanej lub rozwijanej sprężyny 

spiralnej oraz nieliniowy model tarcia wiskotycznego w łożyskach osi balansowej. Rozwiązanie 

sformułowanego w pracy globalnego równania ruchu skutkuje otrzymaniem parametrów pracy 

zbieżnych z otrzymanymi w książce, w której analizowano wyłącznie jeden okres drgań. 



 Abstrakty referatów  

101 

Czynniki środowiskowe i ich wpływ na efektywność wzrostu 
probiotycznych bakterii fermentacji mlekowej 

Alina Pacesz, Anna Sip 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Biotechnologii 

i Mikrobiologii Żywności 

Bakterie fermentacji mlekowej wykorzystywane są na szeroką skalę w przemyśle spożywczym. 

Stanowią one podstawę procesów fermentacji, w wyniku których powstają produkty utrwalone 

w sposób naturalny, o nowych, atrakcyjnych walorach sensorycznych. Bakterie LAB (ang. lactic 

acid bacteria) uczestniczą w wytwarzaniu fermentowanych produktów mlecznych, warzyw, 

owoców, pieczywa oraz wędlin. Wykorzystywane są do produkcji lokalnych wyrobów 

tradycyjnych, ale również w chwili obecnej, stosowane są w przetwórstwie żywności na skalę 

przemysłową. 

Celem procesów biotechnologicznych może być również produkcja samej biomasy bakteryjnej, 

lub oczyszczonych metabolitów bakterii LAB. W obu tych przypadkach, efektywność procesu 

zależy od zastosowanych parametrów. Podstawowymi czynnikami, którymi dysponuje 

biotechnolog w celu regulacji przebiegu syntezy biomasy lub metabolitów drobnoustrojów są: 

temperatura, pH, natlenienie, skład pożywki, dobór odpowiednich szczepów mikroorganizmów, 

oraz czas trwania procesu. Umiejętne sterowanie w/w parametrami daje ogromne możliwości 

nowych zastosowań bakterii fermentacji mlekowej. Po pierwsze, poprzez ustalenie optymalnych 

warunków wzrostu, pozwala na efektywne namnażanie biomasy bakteryjnej do produkcji 

preparatów probiotycznych i synbiotycznych dla ludzi i zwierząt. Po drugie, umożliwia syntezę 

i izolację metabolitów bakterii LAB o właściwościach anty-mikrobiologicznych, przeciwko 

drobnoustrojom patogennym. Substancje tego typu są coraz szerzej stosowane do utrwalania 

produktów spożywczych, jako zamienniki klasycznych konserwantów. 

Regulacja kluczowych dla procesu parametrów pozwala na jego optymalizację pod kątem 

zarówno jego efektywności, jak również opłacalności. W prezentacji omówiony zostanie 

w szczególny sposób stan wiedzy, oraz wyniki badań własnych na temat wpływu składu pożywki 

mikrobiologicznej na wzrost i aktywność bakterii fermentacji mlekowej. Szczególny nacisk 

zostanie położony na poszukiwania podłóż alternatywnych do hodowli bakterii LAB. 

Porównanie ekotoksyczności surfaktantów syntetycznych 
i biosurfaktantów 

Zuzanna Szczepaniak1, Justyna Staninska2, Mateusz Sydow3, Agnieszka Piotrowska-Cyplik1 
1 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Instytut Technologii Żywności 

Pochodzenia Roślinnego 

2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu,  Katedra Biotechnologii 

i Mikrobiologii Żywności 

3 Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej  

Surfaktanty (związki powierzchniowo czynne) wykorzystywane są zarówno w wielu gałęziach 

przemysłu, jak i w rolnictwie, czy też ochronie środowiska. Wykorzystanie surfaktantów 

w ochronie środowiska ma na celu m.in. zwiększenie wydajności procesów bioremediacyjnych 

opartych na procesie biodegradacji zakładających rozkład związków złożonych strukturalnie (w 

tym zanieczyszczeń organicznych takich jak np. związki ropopochodne) do związków prostych 
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z wykorzystaniem mikroorganizmów. Bioremediacja in situ z wykorzystaniem surfaktantów 

może mieć jednak negatywny wpływ na różne elementy ekosystemu. Wykorzystanie 

biosurfaktantów (czyli surfaktantów pochodzenia naturalnego) może wskazywać na ich 

mniejszą toksyczność w porównaniu do surfaktantów syntetycznych. 

Celem badań było porównanie biosurfaktantów (ramnolipidów) i surfaktantów syntetycznych 

(tween 80) w odniesieniu do ich fitotoksyczności oraz toksyczności wobec mikroorganizmów 

osadu czynnego. Miało to pozwolić na określenie bezpieczeństwa stosowania surfaktantów 

pochodzenia naturalnego i porównaniu ich wpływu na środowisko naturalne w stosunku do 

syntetycznych odpowiedników.Doświadczenie przeprowadzono w następujących wariantach: 1) 

próba kontrolna (woda destylowana); 2) ramnolipidy 150mg/l wody; 3) ramnolipidy 300mg/l; 4) 

ramnolipidy 600mg/l; 5) tween 150mg/l; 6) tween 300mg/l; 7) tween 600mg/l. Fitotoksyczność 

względem nasion gorczycy określono z wykorzystaniem testów Phytotestkit (Tigret), natomiast 

toksyczność względem mikroorganizmów osadu czynnego określono za pomocą testu 

TTC.Wyniki badań wskazują na nieco wyższą fototoksyczność ramnolipidów w porównaniu do 

surfaktantu syntetycznego tween 80. Ponadto, tween 80 w stężeniu 150 mg/l cechuje się niższą 

toksycznością wobec osadu czynnego w porównaniu do ramnolipidów zastosowanych w tym 

samym stężeniu. Z kolei toksyczność ramnolipidów wobec mikroorganizmów osadu czynnego 

w stężeniach 300 i 600 mg/l jest zbliżona do toksyczności tweenu 80 w tym samym zakresie 

stężeń. Rezultaty wskazują na to, że w czasie wykorzystania surfaktantów w ochronie 

środowiska, w tym rekultywacji gruntów metodami bioremediacyjnymi, konieczne jest dobranie 

odpowiedniego rodzaju oraz stężenia surfaktantu, tak aby nie stanowił zagrożenia dla 

wszystkich elementów oczyszczanego ekosystemu. 

Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2011/03/B/NZ9/00274 

finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. 

Korelacja pomiędzy zwilżalnością a adhezją wodnych roztworów 
surfaktantu fluorowęglowego do powierzchni politetrafluoroetylenu 

Anna Taraba, Katarzyna Szymczyk 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Zjawisk Międzyfazowych 

Zwilżanie polimerów przez wodne roztwory surfaktantów zależy od ich adsorpcji na granicy faz 

polimer-woda, woda-powietrze i polimer-powietrze oraz odpowiedniej orientacji 

zaadsorbowanych cząsteczek czy jonów na tych granicach faz. Adsorpcja i orientacja 

zaadsorbowanych cząsteczek zależy z kolei od rodzaju grup funkcyjnych znajdujących się na 

powierzchni polimerów. 

Podstawowym parametrem fizykochemicznym charakteryzującym zwilżalność danego ciała 

stałego jest krytyczne napięcie powierzchniowe jego zwilżania. Znajomość krytycznego napięcia 

powierzchniowego zwilżania może być użyteczna w przewidywaniu zwilżalności danego ciała 

stałego przez odpowiednią ciecz lub roztwór. Krytyczne napięcie powierzchniowe zwilżania ciała 

stałego, w tym polimeru, przez wodne roztwory surfaktantów różnego typu nie jest unikalną 

wielkością, a zależy od skuteczności i efektywności adsorpcji składników roztworu na granicy faz 

polimer-roztwór czy też roztwór-powietrze. W literaturze można znaleźć wiele wartości 

krytycznego napięcia powierzchniowego zwilżania danego polimeru w zależności od rodzaju 

cieczy stosowanej do pomiaru kąta zwilżania na powierzchni tego polimeru. Jednakże jego 

relacja do napięcia powierzchniowego polimerów i właściwości roztworów surfaktantów jak 
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dotąd nie została całkowicie wyjaśniona, zwłaszcza w przypadku surfaktantów 

fluorowęglowych. Z tego powodu przeprowadzone zostały badania zwilżalności 

politetrafluoroetylenu (PTFE) przez wodne roztwory niejonowego surfaktantu 

fluorowęglowego, Capstone(r) FS-3100. Na podstawie uzyskanych wartości kąta zwilżania 

i napięcia powierzchniowego badanych roztworów wyznaczono krytyczne napięcie 

powierzchniowe zwilżania PTFE, a także przeanalizowano właściwości adsorpcyjne 

i objętościowe surfaktantu fluorowęglowego w aspekcie procesu zwilżania PTFE. 

Wpływ naftoflawonów na przebieg biotransformacji związków 
flawonoidowych w kulturach grzybów strzępkowych 

Monika Dymarska 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii 

Flawonoidy są wtórnymi metabolitami występującymi szeroko w królestwie roślin. Chronią 

rośliny przed atakiem patogenów, odpowiadają za mnogość barw kwiatów, co skutkuje 

wabieniem owadów zapylających. Odgrywają znaczącą rolę w interakcjach pomiędzy roślinami 

motylkowymi a bakteriami wiążącymi azot atmosferyczny zapewniając roślinom dostęp do 

pierwiastka kluczowego w procesie biosyntezy białka. 

Również w świecie zwierząt związki flawonoidowe mają istotne znaczenie biologiczne. Do dnia 

dzisiejszego nie odkryto organizmu zwierzęcego będącego w stanie syntezować flawonoidy, 

w związku z tym muszą one być przyjmowane wraz z pożywieniem. 

Szacuje się, że dzienna dawka związków flawonoidowych w diecie ludzi dochodzi do około 

jednego grama. Źródłem flawonoidów są przede wszystkim świeże, nieprzetworzone owoce 

i warzywa, ale również kawa, herbata, piwo czy czekolada. 

Flawonoidy są obiektem intensywnych badań farmakologicznych. Dowiedzione jest ich działanie 

m. in. chroniące układ krążenia, przeciwzapalne, antyalergiczne, antymikrobiologiczne, 

antynowotworowe czy łagodzące objawy starzenia, w tym menopauzy. Dzięki zdefiniowanej 

aktywności biologicznej związki flawonoidowe coraz szerzej wkraczają na rynek farmaceutyczny 

jako suplementy diety, a także leki zastępując lub uzupełniając w ten sposób środki pozyskiwane 

na drodze syntezy chemicznej. 

Grupą istotnych enzymów, z punktu widzenia metabolizmu leków, są enzymy cytochromu P450. 

Enzymy te odpowiedzialne są za biotransformacje ksenobiotyków w organizmie. Jeżeli 

aktywność enzymów cytochromu P450 jest wysoka, przyjęty lek jest szybko metabolizowany, 

stężenie leku we krwi obniża się, co w efekcie osłabia jego działanie. Przy zahamowaniu 

aktywności omawianej grupy enzymów leki dłużej utrzymują się w krwioobiegu w wyższych 

stężeniach, co może zwiększać ich potencjał terapeutyczny, ale może być jednocześnie 

toksyczne. 

Obecnie uważa się, że za biotransformacje związków flawonoidowych odpowiedzialne są 

enzymy cytochromu P450, jednocześnie związki flawonoidowe mogą modyfikować aktywność 

tej grupy enzymów. Dowiedziono, że akacetyna czy hesperetyna selektywnie hamują 

podjednostki CYP1A i CYP1B1 cytochromu P450. 

Biotransformacje są coraz szerzej wykorzystywane jako alternatywa dla obciążającej środowisko 

przyrodnicze syntezy chemicznej. Jednocześnie są one narzędziem umożliwiającym poznanie 
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ścieżek metabolizmu ksenobiotyków przebiegających w mikroorganizmach. Zależności te można 

często poprzez analogię odnieść do organizmów wyższych. 

W badaniach wykorzystano serię pochodnych flawonoidowych, które poddano 

biotransformacjom wykorzystując układ enzymatyczny grzybów strzępkowych. Uzyskane 

pochodne identyfikowano i oznaczano ilościowo przy wykorzystaniu wysokosprawnej 

chromatografii cieczowej. Wykazano, że zastosowanie induktorów i inhibitorów cytochromu 

P450 wpłynęło nie tylko na szybkość badanej reakcji, ale również na rodzaj uzyskanych 

produktów. 

Ftalocyjaniny – potęga możliwości 

Aleksandra Mrugała 
Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Zakład Chemii Fizycznej i Modelowania Molekularnego 

Ftalocyjaniny, jako sztucznie otrzymywane analogi naturalnie występujących w przyrodzie 

porfiryn, cieszą się od momentu ich odkrycia ogromnym zainteresowaniem. Ich przypadkowe 

odkrycie w 1928 roku na terenie szkockiej fabryki, wywołało lawinę pytań odnośnie ich struktury 

i możliwości jej modyfikacji. W ten sposób otrzymano kilkadziesiąt pochodnych ftalocyjanin, 

różniących się właściwościami i mogących znaleźć zastosowanie w różnych dziedzinach życia 

człowieka. Możliwość substytucji różnych grup funkcyjnych do cząsteczki ftalocyjaniny oraz 

koordynacji wewnątrz pierścienia atomu lub jonu metalu czyni tę molekułę niezwykle 

wyjątkową. Natomiast wszechstronność zastosowania zawdzięcza sprzężonemu układowi 

wiązań podwójnych, możliwości występowania w formach monomerycznych i asocjacyjnych, 

interesującym właściwościom absorpcyjnym i fluorescencyjnym oraz możliwościom ich 

modyfikacji poprzez już wcześniej wspomnianą substytucję różnych podstawników do pierścieni 

benzenowych lub koordynację do atomu metalu. Prowadzone badania naukowe mają sens tylko 

wtedy, kiedy istnieje możliwość ich wykorzystywania z punktu widzenia różnych dziedzin życia. 

Właściwości spektralne, które tłumaczą intensywną barwę roztworów ftalocyjanin, decydują o 

możliwości wykorzystywania tych związków jako barwników. Natomiast interesujące 

właściwości związane z transferem energii zostały wykorzystane w medycynie do leczenia 

nowotworów jako fotosensybilizatory w fotodynamicznej terapii antyrakowej – PDT. Rośnie 

również zainteresowanie tymi związkami pod kątem ich wykorzystywania w aspekcie 

proekologicznym, jako związki unieszkodliwiające takie zanieczyszczenia jak wielopierścieniowe 

węglowodory aromatyczne, czy polichlorowane bifenyle. Ponadto utlenianie zanieczyszczeń, to 

nie jedyna korzyść wynikająca z aspektu proekologicznego zastosowania ftalocyjanin. Molekuły 

te mogą odgrywać również rolę w monitorowaniu środowiska. Przed procesem usuwania 

zanieczyszczeń najważniejsza jest ich jakościowa i ilościowa detekcja. Ftalocyjaniny dzięki swoim 

właściwościom spektroskopowym oraz oksydoredukcyjnym mogą pełnić funkcję powierzchni 

aktywnych w czujnikach chemicznych służących np.: do detekcji leków w ściekach komunalnych. 

Powyższe przykłady to jedynie kilka zastosowań, pod kątem których prowadzone są intensywne 

badania w wielu ośrodkach naukowych na całym świecie. Oczywiście wiele z tych możliwości 

znalazło już zastosowanie w praktyce. Nad wieloma pochodnymi ftalocyjanin prowadzone są 

wciąż badania. Potęgę możliwości tych związków najlepiej przedstawi liczba publikacji wydanych 

w samym minionym 2014 roku. Średnio 4 publikacje były publikowane każdego dnia zeszłego 

roku, co daje liczbę około 1500 publikacji. Ten fakt jest najlepszym dowodem na to, jak wielkim 

zainteresowaniem cieszą się ftalocyjaniny i jak wiele dają możliwości. 
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Porównanie wpływu adsorpcji kopolimerów diblokowych oraz 
triblokowych zawierających łańcuch poli(L-lizyny) na stabilność wodnych 
suspensji SiO2 

Iwona Ostolska, Katarzyna Szewczuk-Karpisz, Małgorzata Wiśniewska, Konrad Terpiłowski 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów 

Adsorpcja związków wielkocząsteczkowych na ciałach stałych jest procesem szeroko 

wykorzystywanym zarówno w przemyśle, jak i wielu obszarach działalności człowieka. Ze 

względu na niskie koszty otrzymywania, ale także odporność na zmiany pH roztworu oraz 

temperatury tlenek krzemu (SiO2) należy do grupy najczęściej wykorzystywanych adsorbentów. 

W wyniku zachodzenia procesu wiązania polimeru na powierzchni cząstek adsorbentu zostaje 

utworzona warstewka adsorpcyjna. W zależności od zastosowanych warunków, siły 

elektrostatyczne obecne w badanym układzie powodują, że zaadsorbowane łańcuchy związku 

wielkocząsteczkowego mogą przyjmować odmienne konformacje, wpływając w ten sposób na 

stabilność suspensji tlenku metalu. 

W przedstawionych pomiarach jako związki wielkocząsteczkowe zastosowane zostały dwa 

kopolimery diblokowe oraz jeden triblokowy. Wszystkie substancje posiadały w strukturze 

makrocząsteczki łańcuch kationowego poliaminokwasu – poli(L-lizyny) oraz nie zdolnego do 

dysocjacji elektrolitycznej poli(glikolu etylenowego). Ponadto, charakteryzowały się zbliżoną 

masą cząsteczkową, lecz różną długością jonowego bloku. 

Wpływ struktury kopolimerów blokowych na stabilność suspensji tlenku krzemu został 

określony na podstawie pomiarów turbidymetrycznych. Wielkość adsorpcji polimerów na 

powierzchni krzemionki oznaczono metodą spektrofotometryczną. Parametry podwójnej 

warstwy elektrycznej określono dzięki zastosowaniu pomiarów gęstości ładunku 

powierzchniowego (miareczkowanie potencjometryczne) oraz potencjału elektrokinetycznego 

dzeta układów pod nieobecność związków wielkocząsteczkowych oraz po ich dodaniu. 

Wszystkie pomiary prowadzono w funkcji pH roztworu. Jako elektrolit podstawowy 

wykorzystano chlorek sodu o stężeniu 0,01 mol/dm3. 

Analiza składu chemicznego olejków eterycznych pochodzących 
z różnych gatunków i odmian mięt. Analysis of the chemical composition 
of the essential oils from different species and varieties of mints 

Tomasz Staniek, Beata Dasiewicz, Katarzyna Dobrosz-Teperek, Olga Kosakowska 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Międzywydziałowe Koło Naukowe SGGW „Zielona 

Chemia” przy Katerze Chemii Wydziału Nauk o Żywności 

Olejki eteryczne pochodzące z mięty stanowią złożone mieszaniny substancji lotnych o 

zróżnicowanym charakterze chemicznym mające na ogół przyjemny, miętowy zapach. Rodzaj 

Mentha obejmuje około 40 gatunków różniących się między sobą budową morfologiczną, 

zawartością związków biologicznie czynnych oraz składem olejku eterycznego.Celem niniejszej 

pracy było podjęcie próby zidentyfikowania i porównania składu olejków eterycznych 

pochodzących z różnych gatunków i odmian mięt oraz ocena ich wpływu na wybrane 

mikroogranizmy. Do badań analitycznych wybrano kilka różnych mięt. Materiał do badań 

pozyskano z uprawy własnej na południu Polski. Ziele zbierano w początkowej fazie kwitnienia 

roślin. Surowy olejek eteryczny pozyskano za pomocą destylacji z parą wodną, zgodnie 

z Farmakopeą Polską VIII. Oznaczono procentową zawartość olejków w badanym materiale. 
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Wykorzystując metody chromatografii TLC i GC podjęto próbę identyfikacji związków 

wchodzących w skład wyizolowanych olejków eterycznych. W drugim etapie badań 

przeprowadzono próbę oceny wpływu olejków miętowych na wybrane szczepy bakterii: 

Pseudomonas marginalis oraz Paenibacillus polymyxa. 

Skład olejków eterycznych w badanym materiale roślinnym znacznie się różnił. Można było 

wyodrębnić mięty mentolowe oraz mięty karwonowe, które charakteryzowały się odpowiednio 

dużą zawartością karwonu i mentolu w olejkach eterycznych. Olejki miętowe wykazywały 

antagonistyczny wpływ na wybrane szczepy bakterii. 

W kolejnym etapie badań zaplanowano chromatografię gazową ze spektrometrią mas w celu 

zidentyfikowania większej liczby związków zawartych w olejkach eterycznych pochodzących 

z wybranych mięt. 

Wpływ biosurfaktantów na proces biodegradacji wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych w układach modelowych 

Justyna Staninska1, Zuzanna Szczepaniak2 

1 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Biotechnologii 

i Mikrobiologii Żywności 

2 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Instytut Technologii Żywności 

Pochodzenia Roślinnego 

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), stanowią grupę hydrofobowych 

ksenobiotyków charakteryzujących się wysoką toksycznością wobec organizmów żywych oraz 

zdolnością do adsorpcji i akumulacji. Z uwagi na ich kancerogenne, mutagenne i genotoksyczne 

właściwości zostały zaklasyfikowane jako substancje priorytetowe szczególnie niebezpieczne 

dla środowiska naturalnego i zdrowia publicznego. W związku z postępującym wzrostem emisji 

WWA w sektorach przemysłowych, komunalnych oraz transportu drogowego istnieje potrzeba 

doskonalenia technologii ich efektywnej bioremediacji. Niezwykle obiecujące wydaje się być 

wykorzystanie związków powierzchniowo czynnych pochodzenia mikrobiologicznego 

(biosurfaktantów), które posiadają zdolność do solubilizacji hydrofobowych zanieczyszczeń 

zwiększając tym samym ich biodostępność. 

Celem niniejszej pracy była ocena wpływu biosurfaktantów – ramnolipidów na kinetykę 

biologicznego rozkładu wybranych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 

w wodnych układach modelowych. W pracy wykorzystano mikrobiologiczne konsorcjum 

środowiskowe wyizolowane z gleb trwale zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi. 

Ocenie poddano stopień biodegradacji WWA a także przyrost biomasy i aktywność 

metaboliczną mikroorganizmów w trakcie trwania procesu. Uzyskane wyniki wskazują, iż 

biosurfaktanty posiadają dodatni wpływ na proces biodegradacji wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych. Prócz zwiększenia biodostępności ksenobiotyku są swoistym 

kosubstratem stymulującym wzrost i aktywność metaboliczną konsorcjum. Pełna biodegradacja 

ramnolipidów w trakcie trwania procesu sprawia, iż nie obciążają one dodatkowo środowiska 

i mogą stanowić doskonałą alternatywę wobec surfaktantów chemicznych powszechnie 

stosowanych w procesach remediacyjnych. 

Badania zostały sfinansowane w ramach grantu NCN OPUS 2 2011/03/B/NZ9/00274. 
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Odzysk Zn i Mn z roztworów po kwaśnym ługowaniu odpadów 
chemicznych źródeł energii metodami flotoekstrakcji oraz flotacji 
jonowej 

Weronika Wierzbicka, Katarzyna Rudowicz 
Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska 

Celem artykułu jest przedstawienie i omówienie wyników badań dotyczących wydzielenia jonów 

cynku(II) i manganu(II) z roztworów po kwaśnym ługowaniu odpadów chemicznych źródeł 

energii Zn-C, Zn-Mn i Zn- Air metodami flotacji jonowej oraz flotoekstrakcji. Procesy flotacji 

jonowej oraz flotoekstrakcji kationów cynku(II) i manganu(II) z modelowych roztworów 

wodnych, jak i rozcieńczonych roztworów wodnych po kwaśnym ługowaniu odpadów 

bateryjnych przeprowadzono na specjalnym stanowisku badawczym. Odczyn pH badanych 

roztworów wodnych był ustalany do wartości 7 i 9, za pomocą roztworu kwasu siarkowego(VI) 

oraz amoniaku. Ponadto do badań użyto odpowiednich związków makrocyklicznych. Ponieważ 

związki te nie wykazują wystarczających właściwości pianotwórczych proces flotacji jonowej 

cynku(II) i manganu(II) z rozcieńczonych roztworów wodnych za pomocą związków 

makrocyklicznych prowadzono w obecności spieniacza niejonowego, tj. Triton X-100. Proces 

flotoekstrakcji prowadzony był z wykorzystaniem alkoholu izo-butylowego. Analizę jakościową 

i ilościową roztworów poflotacyjnych wykonano za pomocą aparatu do absorpcyjnej 

spektometrii atomowej (ASA). Ponadto dokonano analizy otrzymanych wyników, oceniając m.in. 

wpływ pH roztworu. 

Zastosowanie LC-MS/MS do badania zawartości wolnych aminokwasów 
w roślinach 

Magdalena Dziągwa 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Herbologii 

i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu 

Aminokwasy to grupa organicznych związków chemicznych, zawierających zasadowągrupę 

aminową i kwasową grupę karboksylową. Pod pojęciem wolne aminokwasy, rozumiemy te, 

które nie są połączone wiązaniem peptydowym z innymi aminokwasami. Monitorowanie 

zawartości wolnych aminokwasów może być przydatne zarówno w przemyśle spożywczym, do 

badania żywności, jak również w przemyśle kosmetycznym, ze względu na fakt, że aminokwasy 

są składnikiem kremów, szamponów, mleczek czy toników, jak również w przypadku rozwoju 

biochemii roślin. W literaturze znanych jest wiele metod służących do analizy wolnych 

aminokwasów, większość z nich zakłada etap derywatyzacji.  

Przedstawiona metoda badawcza opiera się na wykorzystaniu zestawu EZ:faast do analizy 

wolnych aminokwasów, z końcową detekcją na chromatografie cieczowym, połączonym 

z analizatorem mas typu potrójny kwadrupol (LC-MS/MS). Jej zaletami są skrócony czas 

przygotowania próbki, użycie niewielkiej ilości analizy aminokwasów na poziomie śladowym. 

  



Konferencja Puzzel 2015 

 

  

108 

Oligodeoxynucleotide treatment as an efficient method of gene 
expression manipulation 

Anna Kostyn, Aleksandra Boba, Kamil Kostyn, Anna Kulma, Jan Szopa 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych 

Flax (Linum usitatissimum) is an annual crop, widely used in different branches of industry 

(chemicals, textile, food production) and is also valuable as a rich source of health-promoting 

compounds, with terpenoids among them. Terpenoids are a group of natural products, which 

enclose primary and secondary metabolites of a wide range of functions for plant growth and 

development. However, terpenoids are present in small quantities in plants, thus modifications 

of their biosynthesis pathway is desired. Therefore, the extensive study of terpenoid 

biosynthesis is important for better understanding of this pathway and application in the 

future. Silencing of single genes of this complicated pathway could provide necessary 

information about its structure and function. There are several methods by which we can 

achieve this effect, like generation of stable transgenic plants or transient silencing by gene 

gun. However, those methods are time-consuming or require specialized equipment. Thus, 

relatively new technology of plant manipulation, which uses antisense oligodeoxy-nucleotiedes, 

was developed to study the terpenoid pathway in flax. Short oligonucleotide sequences 

(OLIGOs) homologous to a specific gene were shown to influence its expression in animal and in 

plant studies. Although the effect of OLIGOs was shown to be efficient in modifying gene 

expression, the molecular backgrounds of the mechanism of action of the OLIGOs are weakly 

recognized. To study the basics of the phenomena in plants, we have used several different 

OLIGOs and investigated their influence on the expression of the selected target genes. The 

data were then correlated with different variables regarding the OLIGOs and the targeted 

genes, including the structure of the OLIGOs and methylation status of DNA. The obtained 

results have brought some new insights to the mechanism of the OLIGOs’ action. 

Polymerization of ParA in vivo and in vitro 

Magda Marcyniuk 
Uniwersytet Wrocławski 

Streptomyces coelicolor are bacteria, belonging to actinomycetes (type Actinobacteria). 

Characteristic feature for Streptomyces is myceliar growth, and complex life cycle. Proteins 

ParA and ParB, ParJ are involved in chromosome segregation process during Streptomyces 

sporulation. ParB binds parS sequences near to region origin of replication. Segregation protein 

ParA polymerizes from the tip associated complex along sporulating hyphae. ParJ interacts with 

ParA and is responsible for its filament depolymerization. The purpose of research in this 

bachelor project was to analyze the influence of ParJ and ParB on ParA polymerisation. It was 

proved that deletion of protein ParB disturbed formation of ParA complexes near the tip of the 

hyphae. Deletion of ParJ did not impact significantly on localization of ParA but mutation D55A 

(conservative amino acid, crucial for ParJ function) in parJ gene causes inhibition of sporulation 

process and stopped extending ParA filament. Additionally, the tests in vitro were carried out 

to explore the impact of ParB protein on ParA polymerization. They clearly confirmed the 

influence on ParA polymerization. 
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Potencjał enzymów fagowych w zwalczaniu zakażeń patogenami 
wielolekoopornymi 

Agnieszka Łątka 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Zakład Biologii 

Patogenów i Immunologii 

Przed odkryciem antybiotyków w terapii antybakteryjnej stosowano naturalnych wrogów 

bakterii jakimi są wirusy bakteryjne - bakteriofagi. Fagi lityczne, stosowane w terapii, infekują 

komórkę bakteryjną a następnie przejmują jej aparat translacyjny, celem powielenia swoich 

cząstek. Proces ten zakończony jest lizą komórki bakteryjnej a przez to uwolnieniem fagów 

potomnych do środowiska. Terapia fagowa była z powodzeniem stosowana w przypadkach: 

czerwonki, dżumy, ropnych infekcji skóry, infekcji ran poopercyjnych, zapalenie opon mózgowo-

rdzeniowych, zakażeń układ moczowego i oddechowego czy posocznicy z zastosowaniem 

różnych (odpowiednich dla typu zakażenia) dróg administracji. Niestety ze względu na 

zmienność fagowego DNA, możliwość przenoszenia informacji genetycznej pomiędzy 

bakteriami, problemy z oczyszczaniem i stabilnością preparatów, powszechne stosowanie 

fagoterapii jest niemożliwe, pozostawiając jedynie furtkę w postaci terapii eksperymentalnej. 

Ze względu na wymaganą homogenność preparatu naukowcy skierowali uwagę na pojedyncze 

białka bakteriofagowe kluczowe w procesie bakteryjnej lizy i uwalniania fagów potomnych 

poprzez zniszczenie osłon komórkowych, takie jak: endolizyny, holiny i depolimerazy 

bakteriofagowe.  

Depolimerazy pochodzenia bakteriofagowego są enzymami odpowiedzialnymi za degradację 

egzopolisacharydów bakteryjnych, będących składową bakteryjnych otoczek, LPSów, 

peptydoglikanu oraz matrix biofilmu. Enzymatyczna aktywność tych wysoce specyficznych 

enzymów, skutkująca odsłonięciem powierzchni komórek bakteryjnych, może być stosowana 

synergistycznie z czynnikiem przeciwbakteryjnym, dotąd nieaktywnym. Endolizyny (lizyny) to 

enzymy, których mechanizm działania polega na degradacji peptydoglikanu, budującego ścianę 

komórkową. Efekt ich działania jest widoczny natychmiastowo, bo już w przeciągu kilku sekund i 

co najistotniejsze, istnieje bardzo niskie prawdopodobieństwo wytworzenia oporności 

względem tych enzymów. Holiny współpracują z endolizynami, umożliwiając im przedostanie się 

przez błonę cytoplazmatyczną do warstwy peptydoglikanu. Cykl lityczny bakteriofaga kończy się 

rozpadem komórki bakteryjnej w momencie degradacji bakteryjnych osłon komórkowych przez 

te enzymy.  

Ze względu na wzrost liczby wielolekoopornych szczepów bakteryjnych jesteśmy zmuszeni do 

poszukiwania alternatywnych sposobów ich zwalczania a rozwój biologii molekularnej 

i inżynierii genetycznej umożliwia opracowanie terapii w pełni kontrolowanej, z zastosowaniem 

wyżej wspomnianych enzymów fagowych. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 
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Skąd organizm wie, że patogen to patogen? Wzorce molekularne 
związane z patogenami 

Maciej Basczok 
Uniwersytet Wrocławski 

W swej historii zwierzęta i rośliny rozwijały się pod nieustającą groźbą infekcji ze strony 

drobnoustrojów chorobotwórczych. Warunkiem koniecznym efektywnej reakcji obronnej jest 

właściwe rozpoznanie zagrożenia. W czasie rozwoju filogenetycznego makroorganizmy 

wykształciły receptory pozwalające na identyfikację wolno ewoluujących, zakonserwowanych 

struktur/cząsteczek mikroorganizmów, zazwyczaj niezbędnych do ich przeżycia, co dawało 

gwarancję bardzo małej zmienności w ich obrębie, a w konsekwencji przez tysiące lat 

zapewniało prawidłową odpowiedź immunologiczną. Pomimo oczywistych różnic w szlakach 

indukowanych przez kontakt z patogenem u roślin i zwierząt, występują pewne uderzające 

podobieństwa, co być może wskazuje na to, że pewne mechanizmy są - w skali ewolucyjnej - 

bardzo stare. 

Borrelia burgdorferi, groźny patogen o wielu obliczach 

Maja Adamczyk 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Zakład Parazytologii 

Krętki z rodzaju Borrelia są czynnikiem etiologicznym chorób, w tym boreliozy z Lyme, choroby 

o niebagatelnym znaczeniu eidemiologicznym na obszarze Europy i Ameryki Północnej. Ten 

wysoce wyspecjalizowany patogen utrzymuje się w środowisku dzięki krążeniu pomiędzy 

wektorem, a żywicielem będącym kręgowcem.Borelioza jest wieloukładową chorobą związaną 

z licznymi powikłaniami. 

Kompleks B. burgdorferi sensu lato obejmuje 19 spokrewnionych ze sobą gatunków krętków. 

Przynajmniej osiem z nich jest patogenna dla człowieka na obszarze Europy. Udowodniono, że 

zarażenia kilkoma gatunkami Borrelia (a także innymi patogeniami takimi jak np. Anaplasma sp.) 

mogą współistnieć i utrudniać zarówno diagnozowanie, jak i leczenie pacjentów cierpiących na 

mieszaną postać boreliozy. Grupa zwierząt będących nosicielami Borrelia spp. obejmuje liczne 

gatunki ssaków, ptaków oraz gadów będących żywicielami kleszczy. Krętki wykazują znaczące 

różnice pod względem informacji genetycznej. 

Borelioza i jej diagnozowanie stanowi problem również wśród zwierząt towarzyszących, 

pozostających w bliskim kontakcie z człowiekiem. 

Zoonotyczny potencjał mikropatogenów jelitowych z rodzajów 
Cryptosporidium i Microsporidium izolowanych z dziko żyjących gryzoni 

Kinga Leśniańska 
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Zakład Parazytologii 

Jednokomórkowe pasożyty z rodzajów Cryptosporidium oraz Microsporidium stanowią 

przyczynę przewlekłych biegunek i szeroko rozumianych infekcji jelitowych, dotykających osoby 

w różnym wieku i o różnym statusie immunologicznym. Mikrosporydia (Enterocytozoon bieneusi 

oraz różne gatunki Encephalitozoon spp.) oprócz postaci jelitowej mogą powodować infekcje 

rozsiane wielonarządowe, obejmujące niemal wszystkie organy, włączając narząd wzroku (tzw. 
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mikrosporydioza oczna). Szereg inwazji ma podłoże zoonotyczne, przy czym źródłem zarażenia 

są zwierzęta domowe i hodowlane, ptaki, a także gryzonie (myszy i nornice) przebywające 

w pobliżu siedzib ludzkich. Część z genotypów patogenów wyizolowanych od gryzoni posiada 

sekwencje DNA wykazujące blisko stuprocentowe podobieństwo z sekwencjami genotypów 

patogenów ludzkich, co potwierdza możliwość transmisji odzwierzęcej. Dalsze badania mogą 

wnieść istotny wkład w ogólną wiedzę o epidemiologii i drogach transmisji tych grup pasożytów. 

Genetycznie Modyfikowane Organizmy 

Agnieszka Borowska 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy) są to organizmy zwierzęce i roślinne, których 

genom został poddany zmianie metodami inżynierii genetycznej (w sposób reproduktywny). 

Dzięki modyfikacji ich materiałem genetycznym uzyskano całkiem nowe cechy fizjologiczne. 

Mają się one cechować zwiększoną odpornością na choroby, chwasty, niekorzystne czynniki 

klimatyczne. 

Modyfikacja polega na wyizolowaniu danego genu z dowolnego organizmu i wprowadzenie go 

do organizmu, który został poddany modyfikacji. Taka technika umożliwia nam łączenie genów 

pochodzących z rożnych gatunków. Gen, który jest przenoszony podczas modyfikacji nazywany 

jest jako „transgen” i stąd wywodzi się określenie GMO (organizmy transgeniczne). 

W organizmach zmodyfikowanych genetyczne może występować wiele nowych cech, które nie 

występują w stanie naturalnym. 

Organizmy transgeniczne, po wprowadzeniu przez człowieka cech pożądanych są 

wykorzystywane w przemyśle spożywczym, medycynie i rolnictwie co niesie za sobą wiele 

korzyści. Modyfikacja genetyczna zwierząt uniemożliwia rozprzestrzenianie się wielu chorób co 

poprawia wzrost wartości odżywczych produktów żywnościowych. Organizmy Modyfikowane 

Genetycznie umożliwiają organizmowi posiadanie cechy, która nie występuje u niego naturalnie, 

dlatego więc możemy spostrzec dużo korzyści jak i również tyle samo wad w modyfikacjach 

genetycznych dotyczących roślin jak również zwierząt. 

Jedna z ważniejszych zalet jest uzyskanie większej odporności organizmów transgenicznych na 

czynniki zewnętrzne jak również niższe koszty uprawy roślin, o dużo większe produktywności 

zwierząt i zawartość składników odżywczych w żywieniu. Korzyści jakie możemy uzyskać dla 

środowiska to: zwiększenie plonów poprzez stworzenie odmian GMO tolerujących niekorzystne 

warunki klimatyczne jak również ograniczenie ilości pestycydów do ochrony roślin. 

Spożywanie żywności z roślin lub zwierząt modyfikowanych genetycznie może powodować 

choroby układu pokarmowego, alergie, nowotwory, obniżenie odporności organizmu człowieka 

jak również zaburzenia płodności u kobiet i mężczyzn. 

Niekontrolowane pochodzenie genów skutkuje przeniesieniem cech roślin modyfikowanych na 

uprawy naturalne. GMO może negatywnie wpływać na faunę i florę co zmniejsza 

bioróżnorodność przyrody. Stosowanie GMO w ochronie środowiska, medycynie czy rolnictwie 

niesie wiele zagrożeń jak i korzyści, co sprawia że kwestie zwolenników i przeciwników 

modyfikacji organizmów są znacznie podzielone. Największym zagrożeniem dla społeczeństwa 

budzi konsumpcja żywności, która pochodzi z GMO, co może odbić się na zdrowiu w przyszłych 

pokoleniach. 
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W krainie świecących białek, czyli o pożytku z meduzy 

Dorota Rzechonek 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii 

GFP to białko występujące naturalnie u meduzy Aequorea victoria. Charakteryzuje się zieloną 

fluorescencją, której zawdzięcza nazwę (Green Fluorescent Protein – białko zielonej 

fluorescencji). Od czasu odkrycia i wyizolowania na początku lat siedemdziesiątych, zostało 

poddane licznym modyfikacjom i stanowi dzisiaj jedno z istotniejszych narzędzi biologii 

molekularnej. Dzięki łatwej wizualizacji i braku toksyczności, umożliwia obserwowanie zmian 

zachodzących w żywych komórkach. GFP jest szeroko wykorzystywane w badaniu aktywności 

promotorów genów. Innym zastosowaniem jest tworzenie białek fuzyjnych. Przeprowadziwszy 

fuzję GFP z innymi białkami, możliwe jest ich umiejscowienie w organizmie lub określenie 

oddziaływania z innymi elementami komórki. W referacie przedstawiona zostanie zarówno 

historia odkrycia GFP jaki i przykłady jego współczesnego zastosowania. 

3-bromopirogronian - potencjalny lek w terapii kryptokokozy 

Katarzyna Niedźwiecka 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Zakład Genetyki 

Zakażenia ustrojowe, wywołane patogennymi gatunkami grzybów z rodzaju Cryptococcus, 

stanowią coraz poważniejsze zagrożenie przede wszystkim dla osób z obniżoną odpornością. 

Systematycznie zwiększa się populacja pacjentów z HIV/AIDS, po zabiegach transplantacyjnych 

oraz w trakcie chemioterapii. Sprawia to, że problem kryptokokozy staje się coraz bardziej 

rozpowszechniony. Zakażenie Cryptococcus neoformans, jest jedną z częstszych przyczyn 

zgonów pacjentów chorych na AIDS. Natomiast odsetek śmiertelnych przypadków 

kryptokokozy, u pacjentów po transplantacjach czy też obciążonych nowotworami układu 

krwiotwórczego, sięga ponad 40%. W literaturze przedmiotu, często zwraca się uwagę na brak 

skutecznej terapii w leczeniu ustrojowych zakażeń grzybiczych wywołanych przez szczepy 

wielolekooporne. Najczęściej stosowane są mało skuteczne leki azolowe oraz droga i wysoce 

nefro- i hepatotoksyczna amfoterycyna B. 

Badania przeprowadzone w Zakładzie Genetyki Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu 

Wrocławskiego wykazały wysoką przeciwkryptokokową skuteczność 3-bromopirogronianu (3-

BP). 3-BP jest małą cząsteczką uzyskiwaną w wyniku syntezy i bromowania pirogronianu. 

W 2000 roku, zespół profesora Petera Pedersena (Johns Hopkins University, Baltimore) wykazał 

silne właściwości przeciwnowotworowe tego związku. Jego zaletą jest selektywna i wysoka 

aktywność wobec komórek nowotworowych wykazujących efekt Warburga oraz znikoma 

toksyczność względem komórek zdrowych. Zaobserwowano, że zastosowanie 3-BP w stężeniu 

znacznie poniżej wartości hamującej (MIC) powoduje szybki, drastyczny spadek 

wewnątrzkomórkowego poziomu ATP, co w konsekwencji prowadzi do śmierci komórek 

przebadanych szczepów klinicznych gatunku C. neoformans. Wykazano także istotną korelację 

pomiędzy wartością MIC a naturalnym stężeniem wewnątrzkomórkowego glutationu (GSH). 

Natomiast badania in vivo, z wykorzystaniem larw Galleria mellonella udowodniły, że 3-BP nie 

wykazuje działania toksycznego na powyższym modelu. Pozwoliło to zaproponować możliwość 

wykorzystania 3-BP jako leku drugiego zastosowania w terapii kryptokokozy. 
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Czwartorzędowe sole amoniowe gemini jako nośniki kwasów 
nukleinowych 

Emil Paluch 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Genetyki i Mikrobiologii 

Czwartorzędowe sole amoniowe (CSA) gemini jako kationowe związki amfifilowe, ze względu na 

swoje właściwości elektrostatyczne mają wysoką zdolność do łączenia się z ujemnie 

naładowanymi kwasami nukleinowymi. CSA gemini to związki zbudowane z dwóch cząsteczek 

monomerów połączonych linkerem, który może mieć różną budowę oraz długość. Za idealny 

łącznik pod względem transfekcji uznaje się taki, który w swojej budowie posiada od 4 do 6 grup 

metylowych, co nadaje odpowiednią elastyczność cząsteczce. Związki te posiadają szereg 

właściwości zdeterminowanych przez ich chemiczną budowę strukturalną, która niemal 

w dowolny sposób może być modyfikowana, co z kolei przekłada się w bezpośredni sposób na 

ich potencjalne zastosowanie praktyczne. Powyższa grupa IV rzędowych soli amoniowych 

gemini posiada korzystne, niskie krytyczne stężenie micelizacji (CMC) co sprawia iż po 

przekroczeniu stężenia progowego potrafią w środowisku wodnym spontanicznie tworzyć 

struktury przestrzenne takie jak micele oraz liposomy. Związki potrafią kompleksować się 

z DNA/RNA tworząc strukturę lipopleksu. Po przeniknięciu przez błonę komórki eukariotycznej, 

transportowane są do jej wnętrza na drodze endocytozy, zaś za sprawą zmiany struktury 

kompleksu z formy miceralnej bądź lamelarnej w formę odwróconą heksagonalną mają zdolność 

do destabilizacji pęcherzyka endosomalnego i uniknięcia zarazem lizy wewnątrz komórki. CSA 

gemini zyskały szerokie zastosowanie w przemyśle m.in. jako środki antyelektrostatyczne czy 

zmiękczające, jednak obecne kierunki rozwoju poszerzają spektrum ich wykorzystania 

w medycynie już nie tylko jako środki dezynfekujące, ale również jako wyjątkowo wydajne 

nośniki genów. Związki zaliczane do klasy nie wirusowych nośników informacji genetycznej 

charakteryzują się niezwykle wysokim współczynnikiem transfekcji In vitro (70%), ponadto 

wewnątrz struktury liposomu mogą przenieść materiał genetyczny niemal dowolnej wielkości. 

Obecnie trwające prace badawcze wiążą swoje nadzieje z wykorzystaniem w przyszłości tej 

grupy związków w terapii genowej. 

Analiza in silico genomów bakteryjnych i bakteriofagowych 

Bartosz Roszniowski 
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Zakład Biologii Patogenów i Immunologii 

Analiza genomów bakteryjnych i bakteriofagowych metodą in silico jest bardzo nowoczesną 

i rozwojową gałęzią bioinformatyki i genetyki. Poznanie funkcji białek wirusowych przyczynić się 

może do zrozumienia działania niektórych patogenów bakteryjnych, a tym samym ich 

skuteczniejszego leczenia. Z naukowego punktu widzenia, prowadzenie badań opierających się 

na komputerowej analizie materiału genetycznego bakterii i bakteriofagów przyczynia się do 

rozbudowy ogólnodostępnych baz danych i wzbogaceniu ich w nowe sekwencje oraz opisy 

niepoznany dotąd białek. Prowadzi to bezpośrednio do powiększania wiedzy nt. czynników 

zjadliwości bakterii patogennych, co z kolei przekłada się na projektowanie nowoczesnych 

terapii alternatywnych, zarówno w dziedzinie wirusologii (fagoterapia) jak i proteomiki 

(wykorzystywanie białek wirusowych w leczeniu chorób bakteryjnych). 

Badania wykorzystujące analizy komputerowe stanowią nowoczesne podejście do wirusologii 

i proteomiki. Nowoczesne narzędzia bioinformatyczne (BLAST, HMMER, PHYRE, PFAM, 
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PROPHAGE, ARTHEMIS, CIRCOS, MUAVE) pozwalają na wykrycie nowych i nieznanych sekwencji 

nukleotydowych i białek oraz wstępną interpretację ich działania. Dzięki wspomnianemu 

oprogramowaniu możliwe jest przedstawienie części wyników w formie graficznych 

ideogramów, na których wyróżnia się geny oraz ich istotne funkcje. Zaletą wizualizacji graficznej 

jest przejrzyste porównanie zróżnicowanych genomów bakterii lub fagów, umożliwiające 

badanie pochodzenia genów kodujących czynniki wirulencji w obrębie przedstawicieli różnych 

gatunków bakterii gram-ujemnych. 

W wymiarze światowym analiza in silico wykorzystywana jest przez czołowe jednostki naukowe 

i komercyjne, dając podstawę do rozwoju inżynierii genetycznej, proteomiki oraz niektórych 

gałęzi medycyny. Bioinformatyczna analiza genomów jest w Polsce mało rozpowszechniona. 

Istnieją jedynie sporadyczne doniesienia dotyczące wykorzystania pojedynczych funkcji, ale nie 

pełnych analiz z uwzględnieniem anotacji, charakterystyki domen białkowych oraz wizualizacji 

graficznej. 

Terapie genowe - pierwszy krok do medycyny personalizowanej 

Oskar Uchański 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Pracownia Białek Jądrowych 

Osiągnięcia inżynierii genetycznej przyniosły nowe metody pokonywania ograniczeń 

wynikającyh z chorób genetycznych. Wprowadzanie genów do organizmu człowieka to 

nowoczesna metoda przywracania upośledzonych funkcji genomu. Obecnie wiele grup 

naukowców opracowuje i udoskonala metody dostarczania genów oraz przeprowadza próby 

kliniczne z niemałym sukcesem. 

Badania nad terapeutycznym DNA, zwłaszcza w kontekście leczenia chorób nowotworowych 

wymaga szczegółowej diagnozy. Konieczne jest to by móc wybrać właściwe leki oraz zastosować 

odpowiednie stężenia. Medycyna opierająca się na tak równie szczegółowej diagnozie 

w przyszłości prowadzić może do opracowania bardzo spersonalizowanych procedur 

terapeutycznych. 
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Przywiązanie - zachowanie. Badanie wpływu relacji matki i niemowlęcia 
na jego temperament. 

Maria Czarnecka, Owedyk Romana 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Filozofii, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych 

Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Rozważania dotyczące temperamentu, są jednym z najstarszych elementów psychologii. Od 

setek lat różnice pomiędzy zachowaniem poszczególnych osób były przedmiotem wielu 

zainteresowań. Przez ten długi okres powstało wiele koncepcji i modeli, za pomocą których 

starano się znaleźć odpowiedź na kluczowe pytania, takie jak: Czym jest temperament? Od 

czego zależy? Czy jest dziedziczny? Odpowiedzi jest wiele, jednak tematyka związana 

z temperamentem, kryje jeszcze wiele tajemnic. 

Tak więc pomimo ogromnej ilości badań czy też obserwacji, dalej rozważa się na temat tej części 

ludzkiego charakteru. Trudność jednoznacznego zdefiniowania temperamentu oraz jego 

własności wynika z połączenia genetyki i środowiska. Nawet jeśli pewna cecha zostaje 

zauważona nie można jednoznacznie stwierdzić, czy dana osoba przyszła z nią na świat czy też 

wykształciła ją w wyniku relacji z otoczeniem. 

Autorki posteru zajmują się badaniami nad niemowlęcym temperamentem, wykorzystując nowo 

zaistniałe na polskim rynku badawczym narzędzie, jakim jest Zrewidowany Kwestionariusz 

Zachowań Niemowlęcych (Infant Behavior Questionnaire - Revised, IBQ-R). Kwestionariusz ten 

do tej pory wykorzystany był kilkukrotnie (w większości w pracach standaryzacyjnych), co daje 

świeże spojrzenie na wieloletni problem. Dodatkowym elementem przeprowadzanych badań 

jest tematyka korelacji temperamentu dziecka i matki. Nie są to jedynie kolejne badania 

skupiające się na dziedziczności i genetycznej stronie temperamentu, ale przede wszystkim 

spojrzenie przez pryzmat relacji matki z dzieckiem, zarówno prenatalnej jak i szczególnej 

bliskości zaraz po urodzeniu dziecka. Temperament matki, również badany jest w sposób nowy, 

ponieważ wykorzystana została eksperymentalna wersja Formalnej Charakterystyki Zachowania 

- Kwestionariusz Temperamentu Wersja Zrewidowana (FCZ - KT). 

Interdyscyplinarność projektu polega na połączeniu wykorzystywania i testowania nowych 

narzędzi, rozważań na temat temperamentu, co jest wieloletnim problemem oraz próby 

znalezienia korelacji pomiędzy temperamentem dziecka i matki, biorąc pod uwagę ich 

szczególną więź. 

Naukowe podstawy miłości 

Paulina Wigner, Agnieszka Kareńko, Krzysztof Zieliński 
Uniwersytet Łódzki 

W XX wieku naukowcy podjęli próbę rzeczowego wyjaśnienia miłości. Odkrycie receptorów 

opiatowych w mózgu pokazało, że to nie serce związane jest z „rodzącym się” uczuciem między 

dwojgiem ludzi. Miłość powstaje w mózgu i jest wynikiem „gry” odpowiednich hormonów m. in.: 

dopaminy, serotoniny, testosteronu, estrogenu, wazopresyny, oksytocyny, endorfin. Naukowcy 

przedstawiają miłość jako trójetapowy proces, obejmujący fazę szaleńczego zakochania, 

miłosnej stabilizacji i bolesnego rozstania. Każdy z tych etapów charakteryzuje się przewagą 

innego hormonu lub grupy hormonów, decydującym o charakterystycznym zachowaniu osoby 

zakochanej. Ważnym wydaje się również fakt samego wyboru partnera, o którym również 
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decydują hormony, czyli związki chemiczne. Badania prowadzone z udziałem zwierząt, a także 

ludzi pokazują, że pożądane przez każdego partnera wierność ukochanej osoby jest wynikiem 

odpowiedniego poziomu dopaminy i oksytocyny. 

Etap stabilizacji wiąże się w przyszłości z założeniem rodziny. Pojawiające się na świecie dziecko 

pozwala na wytworzenie specyficznej więzi matki z dzieckiem określonej instynktem 

macierzyńskim, który w postaci instynktu ojcowskiego może również pojawić się u ojca. Miłość 

rodzicielska jest również wynikiem działania związków chemicznych – oksytocyny. Prowadzone 

dotąd badania nad miłością pokazują, że jest ona raczej chemicznym zjawiskiem niż nieznaną, 

niezbadaną duchową sferą. Co więcej badania te pozwoliły na poznanie pewnych „środków 

zastępczych”, wyzwalających krótkotrwałe miłosne szczęście. 

Zróżnicowanie jakościowe grzybów pleśniowych wyizolowanych 
z powietrza wewnętrznego 

Adriana Osińska, Katarzyna Elbruda 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Mikrobiologii 

Środowiskowej, Naukowe Koło Mikrobiologów Molekularnych „COCCUS” 

W ostatnich latach możemy zaobserwować wzrost zainteresowania jakością powietrza 

wewnętrznego, głównie pod kątem obecności grzybów pleśniowych. Jak wiadomo, jakość 

powietrza w pomieszczeniach, w których spędzamy większą część naszego czasu, jest jednym 

z głównych determinantów zdrowia i dobrego samopoczucia. Pleśnie i produkowane przez nie 

metabolity wtórne, takie jak mikotoksyny, mają bezpośredni wpływ na nasze zdrowie, gdyż 

wykazują działanie mutagenne, neurotoksyczne, immunosupresyjnne czy rakotwórcze. 

Dodatkowo grzyby strzępkowe uważane są za przyczynę chorób uczuleniowych oraz 

wystąpienia objawów takich jak: zmęczenie, bóle i zawroty głowy, podrażnienia błon śluzowych 

oczu i górnych dróg oddechowych, związanych z „syndromem chorego budynku” (Sick Building 

Syndrome, SBS). Występowanie pleśni w pomieszczeniach jest zjawiskiem powszechnym, 

związanym z ich dużymi zdolnościami adaptacyjnymi oraz łatwością rozpowszechniania się. 

Dodatkowo ich rozwojowi sprzyjają temperatura i wilgotność panująca w budynkach. Grzyby 

pleśniowe rozwijające się w pomieszczeniach zamkniętych czerpią składniki odżywcze do 

swojego rozwoju z różnego rodzaju materiałów organicznych (celulozowych), w tym klejów 

malarskich, składników farb i tapet. Kolejnymi czynnikami sprzyjającymi rozwojowi pleśni 

w pomieszczeniach może być niesprawna i niestabilna wentylacja oraz brak izolacji cieplnej 

budynków. Niezachowanie odpowiedniej czystości pomieszczeń również może przyczynić się do 

zwiększenia tempa rozwoju pleśni. Podjęte przez nas badania miały na celu charakterystykę 

jakościową grzybów strzępkowych,wyizolowanych z powietrza występującego w różnego typu 

obiektach budowlanych. 
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Cellular Response on Polycaprolactone/Chitosan Crystalinity Tailored 
by Solvent System in Electrospinning Process 

Olga Urbanek 
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 

Nanofibers formed by the electrospinning method are an excellent material for cell scaffolds 

for tissue regeneration. Electrospinning is one of the most promising and flexible techniques of 

scaffolds formation, which allows formation of structures resembling morphology of a native 

Extracellular Matrix (ECM). 

Chitosan is a linear, semi-crystalline polysaccharide, which contain at least 60% of deacetylated 

D - glucosamine groups (according accepted standards). The reason for high potential of 

chitosan in tissue engineering is high similarity to glycosaminoglycans, which are a natural 

component of the ECM. The positive charge of D – glucosamine residues in chitosan amino 

groups explains the majority of this material’s properties, such as interaction with negatively 

charged compounds from the cell membrane, what affects analgesic activity and inhibition of 

RNA synthesis in microorganisms. Positive charge of the material is also responsible for some 

problems with electrospinning of chitosan solution. In addition, the problem during 

electrospinning is driven by relatively poor solubility in acidic medium. 

From literature, chitosan nanofibers were also formed with additions of various synthetic 

polymers. Polycaprolactone (PCL) is a semi-crystalline, aliphatic polyester. It is a biocompatible 

and biodegradable material, which is characterized by good mechanical properties. Synthetic 

polymers and their composites with chitosan are of wide interest as materials for use in 

cartilage or nerve tissue regeneration. Chitosan blends are characterized by a higher structural 

stability in aqueous media and a higher mechanical strength, while maintaining a suitable 

wettability. Chitosan improves the wettability, increasing cells and protein adhesiveness while 

PCL is responsible for adequate mechanical properties and degradation time. Biodegradation 

rate of PCL/Chit nonwovens strongly depends on crystallinity. Until now, electrospinning of 

chitosan and chitosan blends was conducted mainly from such solvents as: solutions of formic 

acid and / or acetic acid and 1, 1, 1, 3, 3, 3 hexafluoro-2- propanol (HFIP). Up to date 

experimental results show that both homogeneity and crystallinity of PCL/Chit fibers depend 

on the solvent used. Creating a cell scaffold without optimizing the internal structure leads to 

belittling of several important issues, such as crystallinity effect on cell activity and 

proliferation. Few research teams showed that the degree of crystallinity of the material has an 

influence on cellular response. They prove that manufacturing method affects the material 

properties and cellular actinskeleton development. It was also shown that depending on the 

crystallinity of the substrate on which cells develop, they may form various morphological 

forms. 

The aim of the study is to determine the cellular response on changes in the supermolecular 

structure, morphology and properties of electrospun scaffolds formed from various solvent 

systems. The additional aim of this study is to determine the effect of chitosan content on the 

properties of nonwovens, in terms of polycaprolactone/ chitosan ratio optimization from the 

perspective of cellular response under in vitro study. To characterize the crystalinity of the 

tested samples DSC and WAXS analysis was carried out. Morphology of the electrospun 

scaffolds was ilustrated by SEM. To characterize additional properties of materials wettability 
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measurements was done. The effect of crystallinity on a cell response was estimated from 

florescence microscopy and cytotoxity test. 

Chimery - czy na pewno wszystko o nich wiemy? 

Katarzyna Klimczewska, Katarzyna Wilczak 
Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, Zakład Embriologii, Koło Naukowe Embriologii 

Chimery to organizmy zbudowane z przynajmniej dwóch genetycznie odmiennych linii 

komórkowych pochodzących z różnych zygot. W warunkach laboratoryjnych, chimery mogą być 

tworzone eksperymentalnie za pomocą agregacji zarodków na wczesnym etapie rozwoju bądź 

poprzez agregację zarodka z pluripotentnymi komórkami macierzystymi. Identyfikacja komórek 

potomnych odmiennych linii komórkowych w chimerze pozwala na śledzenie losu komórek oraz 

ich funkcji. Mysie chimery stały się narzędziem do badania najważniejszych procesów biologii 

rozwoju, w tym procesu różnicowania komórek oraz ekspresji i funkcji określonych genów. 

Chimery znajdują także zastosowanie w badaniu mechanizmów leżących u podstaw niektórych 

chorób czy procesów naprawy i regeneracji tkanki, które zachodzą u osobników dorosłych. 

Niniejszy plakat opisuje różne typy chimer oraz sposoby ich tworzenia, a także przedstawia 

przykłady zastosowania chimer w badaniach biologicznych nad funkcją komórek i tkanek 

w rozwijającym się i dorosłym organizmie. 

Odpowiedź proliferacyjna splenocytów i komórek węzłów chłonnych 
myszy C57BL/6 w modelu immunosupresji wywołanej działaniem 
cyklofosfamidu (CTX) 

Elżbieta Ograczyk, Krzystof Krawczyk, Grela K, Bialik P, Druszczyńska M, Fol M, Kowalewicz-

Kulbat M 
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej 

Immunosupresja definiowana jest jako stan zmniejszonej lub zahamowanej odpowiedzi 

immunologicznej. W leczeniu immunosupresyjnym jednym z powszechniej stosowanych 

związków jest cyklofosfamid (CTX). W wyniku stosowania CTX dochodzi między innymi do 

hamowania aktywacji limfocytów T i produkcji przeciwciał przez limfocyty B. Mechanizm 

działania CTX opiera się na interakcjach jego alkilujących metabolitów (iperytu fosfoamidowego 

oraz akroleiny) z makrocząsteczkami biologicznymi, fragmentacji łańcuchów DNA i zaburzaniu 

syntezy białek czego konsekwencją jest śmierć komórki. 

Celem pracy była ocena proliferacji splenocytów śledziony oraz komórek węzłów chłonnych 

myszy C57BL/6, poddawanych działaniu 3-tygodniowemu CTX (preparat Endoxan firmy Baxter) 

w różnych dawkach celem sprawdzenia efektu wywołanej immunosupresji. 

Badaniami objęto 18 samców myszy szczepu C56BL/6 w wieku 6-8 tygodni, z hodowli 

Zwierzętarni Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Grupę badaną 

podzielono na 4 podgrupy: A-grupa otrzymująca dootrzewnowo CTX w dawce 20µg/g masy ciała 

(g m.c.), codziennie przez 3 tygodnie, B-grupa otrzymująca dootrzewnowo CTX co drugi dzień 

w dawce 20µg/g m.c., przez 3 tygodnie C- grupa otrzymująca dootrzewnowo CTX w dawce 

50µg/g masy ciała (g m.c.), codziennie przez 3 tygodnie, D-grupa kontrolna nie poddana 

działaniu immunosupresji. Z wyizolowanych ze śledziony splenocytów i komórek węzłów 

chłonnych nastawiono test proliferacji z użyciem mitogenu konkanawaliny A (ConA) w stężeniu 
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5 µg/ml. Hodowlę prowadzono 72h; na 18h przed zebraniem hodowli dodano 3H-tymidynę, 

a następnie wyniki odczytano z użyciem czytnika scyntylacyjnego beta. 

Nie wykazano różnic w intensywności odpowiedzi proliferacyjnej splenocytów myszy nie 

poddawanych i poddawanych działaniu CTX w dawce 20µg/g m.c., zarówno w przypadku 

podawania CTX codziennie, jak i co 2 dzień. Z kolei zastosowanie CTX codziennie w dawce 

50µg/g m.c spowodowało u myszy spadek proliferacji splenocytów w odniesieniu do 

zastosowanej dawki 20µg/g m.c. Takiego efektu nie zaobserwowano w przypadku proliferacji 

komórek węzłów chłonnych, których aktywność proliferacja nie ulegała zmianie niezależnie od 

dawki i schematu podania CTX. 

Podanie CTX dootrzewnowo myszom szczepu C57BL/6 w dawce 20µg/g m.c. nie było 

wystarczającą dawką dla wywołania stanu immunosupresji ocenianej na podstawie poziomu 

proliferacji splenocytów i komórek węzłów chłonnych. Zastosowanie CTX w dawce 50µg/g m.c. 

skutkowalo znamiennym spadkiem proliferacji splenocytów co sugeruje, iż jest wystarczająco 

efektywna dla potrzeb dalszych badań w modelu immunosupresji zwierząt laboratoryjnych. 

Praca finansowana z grantu MNiSW 2013/11/B/NZ6/01304. 

Działalność Studenckiego Koła Naukowego "BioTiK" 

Aleksandra Tomaszuk, Izabela Rutkowska 

Politechnika Białostocka 

Jesteśmy studentami Inżynierii Biomedycznej. Naszą pasją jest projektowanie szeroko 

rozumianych wyrobów medycznych, jak i nowych technologii wykorzystywanych przede 

wszystkim w medycynie. Pragniemy, aby działalność Studenckiego Koła Naukowego "BioTiK" 

zainspirowała innych do rozwijania swoich zainteresowań oraz pogłębiania wiedzy związanej 

z zagadnieniami inżynierii biomedycznej. 

BioTiK działa od lutego 2014 roku. Pomimo krótkiego stażu odnieśliśmy wiele sukcesów, 

zarówno naukowych, jak i społecznych. Głównym założeniem koła BioTiK jest, jak sama nazwa 

wskazuje, konstruowanie. Jednym z najważniejszych projektów które realizujemy jest wózek 

inwalidzki przeznaczony dla psa po amputacji kończyny. Składa się ze stalowej konstrukcji 

opasającej tułów psa od strony grzbietowej. Od dołu jest on przytrzymywany przez solidną 

płachtę, przypinaną do konstrukcji karabińczykami. Pracujemy również nad projektami 

sportowych wózków inwalidzkich m.in. wózek do gry w rugby, czy też w koszykówkę. Wózki te 

dopasowujemy pod indywidualnie potrzeby, możliwości oraz rolę na boisku konkretnego 

zawodnika. Na swoim koncie mamy także projekt urządzenia do rehabilitacji kończyny dolnej dla 

dzieci w wieku 7-10 lat. Jego atrakcyjność zwiększają kolorowe tablice manualne zachęcające 

i przyciągające uwagę młodych pacjentów. Jednym z projektów jest również kask do korekcji 

deformacji ułożeniowych czaszki wywołanych zewnętrznymi naciskami. Jesteśmy jednak otwarci 

na wiele innych dziedzin, dzięki czemu przy kole powstał wolontariat współpracujący 

z białostockimi fundacjami. Współdziałamy m.in. z Fundacją "Jasny Cel", w której pomagamy 

dzieciom z porażeniem mózgowym i zaburzeniami funkcji ruchowych oraz fundacją "Impuls". Co 

roku wspomagamy akcję "Szlachetna Paczka", sami zaś przeprowadzamy zajęcia z najmłodszymi 

studentami w ramach Białostockiego Uniwersytetu Dziecięcego (BUD). Celem akcji jest 

rozwijanie dziecięcej wrażliwości, intelektu i twórczego potencjału. Pragniemy także 

przedstawiać nauki ścisłe jako fascynujące doświadczenia i mnóstwo dobrej zabawy. Ostatnią 

dziedziną naszej działalności jest promocja koła. Na bieżąco wydawany jest biuletyn, a w nim 
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podsumowanie działalności z każdego kwartału. Członkowie naszego koła bardzo chętnie 

uczestniczą w różnego rodzaju konferencjach naukowych, w których osiągają wysokie wyniki. 

Możemy m.in. poszczycić się zdobyciem I-szego oraz II-giego miejsca na Ogólnopolskiej 

Konferencji - "Majówka Młodych Biomechaników 2014". 

Zmiany ilościowe w konsorcjum bakteryjnym degradującym olej 
napędowy 

Zuzanna Szczepaniak1, Mateusz Sydow2, Justyna Staninska3, Łukasz Chrzanowski2 
1 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Instytut Technologii Żywności 

Pochodzenia Roślinnego 

2 Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej 

3 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu,  Katedra Biotechnologii 

i Mikrobiologii Żywności 

Konsorcja mikrobiologiczne wyizolowane z gleb skażonych trwale związkami ropopochodnymi 

cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród naukowców zajmujących się mikrobiologią 

środowiskową. Stanowią one złożone układy, wśród których tylko część szczepów 

mikrobiologicznych może zostać wyizolowana i poddana identyfikacji. Zmiany w obrębie składu 

ilościowego takiego konsorcjum odzwierciedlają zachodzące wewnątrz niego procesy i mogą 

informować o tym, czy badany parametr jest czynnikiem stresowym dla mikroorganizmów 

w warunkach zbliżonych do środowiskowych. 

Celem prezentowanych badań było prześledzenie zmian ilościowych w obrębie konsorcjum 

bakteryjnego wyizolowanego z gleby trwale skażonej związkami ropopochodnymi, pod 

wypływem zmniejszenia dostępnych źródeł węgla do pojedynczych węglowodorów. Po hodowli 

na oleju napędowym konsorcjum bakteryjne pasażowano na pojedyncze węglowodory należące 

do frakcji alkanów, cykloalkanów i związków aromatycznych. Odpowiedź układu była badana na 

podstawie zmian ilościowych w składzie konsorcjum, które zostały ustalone przy pomocy 

techniki real-time PCR with the ddCt. 

Wyniki badań wskazują, że relatywna ilości bakterii należących do taksonów Achromobacter sp., 

Alcaligenes sp., Citrobacter sp., Comamonadaceae, Sphinogbacterium sp., Pseudomonas sp. 

oraz Variovorax sp. uległa zmianie po 5 tygodniach hodowli w zależności od zastosowanego 

źródła węgla. Wybrane konsorcjum bakteryjne nie było odporne na ograniczenie liczby 

dostępnych źródeł węgla do pojedynczych związków, na co wskazują duże różnice 

w relatywnych ilościach badanych grup taksonomicznych. Jednocześnie należy podkreślić, że 

wspomniane 5-tygodniowe hodowle nie doprowadziły do całkowitej eliminacji żadnej 

z zidentyfikowanych grup, co może stanowić argument przemawiający za stabilnością 

konsorcjów bakteryjnych wyizolowanych z miejsc trwale skażonych związkami ropopochodnymi. 

Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2013/11/N/NZ9/00100 

finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. 

Dendrymery PAMAM jako nośniki Paklitakselu 

Ewelina Sobierajska 
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki Ogólnej 
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Paklitaksel jest substancją należącą do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych 

taksoidami. Działanie tej grupy preparatów polega na ograniczeniu podziałów komórkowych 

poprzez wpływ na strukturę cytoszkieletu komórkowego. Uniemożliwiają one zakończenie 

procesu mitozy, czego konsekwencją jest śmierć komórki. Niestety okazuje się, iż chemioterapia 

z zastosowaniem paklitakselu charakteryzuje się wysokim ryzykiem wystąpienia działań 

niepożądanych. 

Jest to powód, dla którego poszukuje się innowacyjnych metod mogących redukować skutki 

uboczne. Dobrym rozwiązaniem wydaje się być zastosowanie dendrymerów, które stanowią 

obiecującą klasę polimerów, cechujących się trójwymiarową i rozgałęzioną budową, a których 

kształt zbliżony jest do kuli. Takie cechy dendrymerów jak monodyspersyjność i łatwość 

modyfikowania sprawiają, iż znajdują one zastosowanie jako potencjalne nośniki leków 

zmniejszając skutki uboczne terapii przeciwnowotworowej i nakierowując lek na komórki 

rakowe. 

W związku z tym przeprowadzono badania mające na celu sprawdzenie działania dendrymerów 

w tym kierunku. W badaniach wykorzystano dendrymer PAMAM 4 generacji, paklitaksel oraz 

koniugat PAMAM-PAKLITAKSEL. Materiałem badawczym były trzy linie komórkowe: prawidłowe 

komórki śródbłonkowej ludzkiej żyły pępowinowej (HUV-ST) oraz komórki raka piersi (MCF 

i SKBR), na których sprawdzano cytotoksyczność podanych wyżej związków metodą MTT. 

 

An innovative approach to research in the Department of Aquatic 
Sozology, Faculty of Food Sciences and Fisheries, West Pomeranian 
University in Szczecin 

Filip B. Harasimiuk, Arkadiusz Drost, Arkadiusz Nędzarek 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zakład 

Sozologii Wód 

The uniqueness of the Department of Environmental Science Water is to be seen already in its 

name. On a scale of Polish is the only independent research unit, which may be the same name. 

Employees at the plant leads an interdisciplinary team of scientists conducting research on the 

broader ecology, and water conservation. Multi directionality of research undertaken in the 

amount of scientific publications in leading scientific journals and participation in scientific 

conferences on the national and international level. The first direction of research is related to 

the capacity assessment of the environment and the carrying out of the characteristics of 

natural and anthropogenic factors modifying its quality. The second stream of research work is 

related to the use of membrane separation techniques in the context of the purification 

process streams of waste water streams, and in the environment. The third stream of research 

undertaken in the context of research is the use of biomass from microalgae. As part of this 

trend is operated "Bank of algal cultures," which continuously grown microalgae species are 

selected. It is worth noting that the experimental work carried out by using modern test 

equipment. Workers carry out research in the context of many research projects, both domestic 

international. 
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Receptor soli oparty na szkielecie kwasu 2,2-
bis(hydroksymetylo)propionowego - metoda otrzymywania i jego 
właściwości kompleksotwórcze 

Dominika Załubiniak 
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Pracownia Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej  

Aniony odgrywają bardzo istotną rolę w wielu procesach chemicznych, bądź biologicznych, 

z tego właśnie względu wyjątkowo istotnym problemem stała się możliwość ich selektywnego 

kompleksowania. Należy jednak pamiętać, iż kompleksowanemu anionowi towarzyszy 

przeciwjon, z którym receptor musi konkurować podczas tworzenia kompleksu. Stąd też, aby 

zwiększyć skuteczność wiązania anionów, podejmowane są próby otrzymania receptorów, które 

w jednej cząsteczce zawierają domeny wiążące zarówno kation jak i anion (soli). Najbardziej 

efektywne receptory soli do zwiększenia siły oddziaływania receptor-anion wykorzystują 

oddziaływania anion-skompleksowany kation (efekt kooperacyjny). Niestety projektowanie 

tego typu receptorów jest bardzo trudne, ponieważ aby uzyskać duży efekt kooperacyjny, grupy 

wiążące kation i anion muszą być umieszczone stosunkowo blisko siebie a cały receptor musi 

mieć odpowiednią sztywność konformacyjną. 

Przedmiotem prowadzonych przez nas badań jest opracowanie metody syntezy oraz zbadanie 

właściwości kompleksotwórczych nowego receptora soli zaprojektowanego w oparciu o szkielet 

kwasu 2,2-bis(hydroksymetylo)propionowego. Jako domena wiążąca kation posłużyła 1-aza-18-

korona-6 natomiast do wiązania anionu zastosowano ugrupowania mocznikowe. Obie domeny 

wiążące znajdują się blisko siebie co zapewnić ma duży efekt synergistyczny. W prezentacji 

przedstawiona zostanie synteza jak również badania właściwości kompleksotwórczych 

otrzymanego receptora soli. 

Zagęszczenie spieków z układu ZrO2-Ti i rozmieszczenie w nich tytanu 

Aleksandra Miazga, Paula Łada, Katarzyna Konopka 
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej 

Tlenek cyrkonu stabilizowany Y2O3 (3% wag) jest jednym z najczęściej używanych materiałów 

ceramicznych. Charakteryzuję się doskonałą wytrzymałością na zginanie, odpornością na szok 

termiczny oraz wysoką wartością udarności. Tytan jest metalem o cechach takich jak niska 

gęstość, wysoka wytrzymałość, dobra odporność na korozję i wysoka temperatura topnienia 

(1668°C). Oba materiały wykazują wysoką biokompatybilność. Dzięki tym cechom korzystne jest 

wytworzenie kompozytu ceramika – metal o szerokiej gamie zastosowań. 

Praca przedstawia wstępną analizę kompozytów z układu ZrO2 – Ti. Do wytworzenia mieszanki 

wykorzystano komponenty w postaci proszków: 1) ZrO2 stabilizowany Y2O3 (3%wag) (YSZ) 

firmy Inframat, o średniej wielkości cząstek: 40 – 50 nm oraz 2) proszek tytanu firmy 

MerckChemicals o wielkości cząstek poniżej 150 µm. 

Proszek tytanu (3% obj.) wymieszano z proszkiem YSZ, a następnie sprasowano pod ciśnieniem 

200 Mpa i spieczono w temperaturze 1550°C, w czasie 1 godziny, w atmosferze argonu. 

Mikrostrukturę kompozytów zbadano dyfrakcją rentgenowską, wykonano także SEM i analizę 

EDS. Zagęszczenie kompozytu wyznaczono na podstawie pomiaru metodą ważenia 

hydrostatycznego (metodą Archimedesa). 
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Wytworzony materiał kompozytowy ZrO2 + Ti (3% obj.) charakteryzuje się zagęszczeniem ok. 

50% po procesie prasowania oraz 90% po procesie spiekania. Wyniki badań ujawniły reakcje 

ceramiki ZrO2 oraz tytanu, który się w niej rozpuszcza. 

Na widmach dyfrakcji rentgenowskiej spieku obserwuje się piki pochodzące od formy 

tetragonalnej t-ZrO2 oraz od formy jednoskośnej j-ZrO2, natomiast nie widoczne są piki dla 

tytanu. Analiza składu EDS potwierdziła jednorodne rozmieszczenie pierwiastków: Zr, Ti oraz O 

w badanych obszarach. Wyniki te wskazują na intensywną wzajemną dyfuzję pierwiastków 

w szczególności Ti, która doprowadziła do utworzenia roztworu stałego Ti w ZrO2. 

Analiza rentgenowska składu fazowego wyjściowego proszku ZrO2 nie wykazywała odmiany 

jednoskośnej. Obecność w spieku odmiany j-ZrO2 oznacza utratę stabilizacji tlenkiem cyrkonu. 

Konsekwencją jest przebieg przemiany fazowej t-ZrO2 w j-ZrO2. Efekt ten może być związane 

z wprowadzeniem do ceramiki tytanu. Badania w tym kierunku są prowadzone. 

Praca realizowana jest w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum 

Nauki przyznawanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/ST8/00309. 

Determination of total phenolic content in different wine brands using 
UV – VIS spectrophotometry 

Katarzyna Michalak 
Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej 

Wine is a widely produced and consumed beverage since the dawn of history. The detailed 

analysis of its chemical components revealed that polyphenolic compounds present in wine are 

bioactive substances acting as antioxidant substances and showing important health benefits. 

Polyphenols represent a class of naturally occurring substances characterized by the presence 

of a benzene ring connected to multiple hydroxyl groups. Wine polyphenols are known to have 

beneficial effects against cardiovascular, cancer, diabetes, neurodegenerative diseases, and 

ageing. The polyphenols are mainly responsible for the reduction of reactive oxygen species 

(ROS), which naturally occurs in human body causing destruction and even the cell death. It has 

been proved that moderate wine consumption is beneficial for human health. However, the 

total phenolic content and antioxidant properties may differ between various wine brands. 

The aim of this study was to compare the total phenolic content and antioxidant activity of 

selected wines using UV – VIS spectrophotometry. The nine wine samples with different 

contents of sugar, ethanol, and raw materials used for the fermentation process were tested. 

The total phenolic content was analyzed by Folin – Ciocalteu method and the ability to 

eliminate free radicals by using 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical assay. Both 

experiments are based on colorimetric reactions between polyphenols contained in wine and 

the Folin-Ciocalteu or DPPH reagent. Finally, the color change was measured by UV – VIS 

spectrophotometer. Moreover, we analyzed in detail the concentration of specific dyes and 

tannins and also performed the sensory evaluation of different wine samples. 

We observed the highest concentration of tannins and dyes in red wines. Moreover, red wines 

also showed significantly higher phenolic content as compared to white wines, 1596 mg/l versus 

403 mg/l, respectively. However, the high phenolic content did not always guarantee a high 

ability to eliminate free radicals. This is due to the differences in the chemical structure, in 
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particular the number and positions of the hydroxyl groups of various polyphenols, which 

determinates their biological activity. 

Analiza porównawcza składu olejków eterycznych pochodzących 
z szałwii lekarskiej i muszkatołowej. Comparative analysis of the 
composition of the essential oils from sage and clary sage 

Kinga Wyszyńska, Beata Dasiewicz, Olga Kosakowska 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Międzywydziałowe Koło Naukowe SGGW „Zielona 

Chemia” przy Katerze Chemii Wydziału Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  

w Warszawie 

Szałwia (Salvia) już w starożytności była symbolem zdrowia i długowieczności. Jej łacińska nazwa 

wywodzi się od słowa salvo (leczyć, ratować) lub salvus (zdrowy) – była traktowana jako lek, 

a dziś znana jest również jako roślina przyprawowa i ozdobna. 

Szałwia lekarska jest rośliną wieloletnią, pochodzącą z rejonu Morza Śródziemnomorskiego 

i należy do rodziny jasnowatych (Lamiaceae). Gatunek ten jest wiecznie zielonym półkrzewem o 

szarawych, kutnerowato owłosionych liściach i jasnofioletowych, bądź fioletowo czerwonawych 

kwiatach, charakteryzuje się intensywnym zapachem kamfory. Szałwia muszkatołowa (Salvia 

sclarea) występuje w Europie Południowej i Środkowej oraz w Azji Zachodniej i Środkowej. 

W Polsce uprawiana jest jako roślina dwuletnia, posiadająca wzniesione, rozgałęzione pędy, 

lekko pofalowane liście o wyraźnej strukturze. Jej kwiaty są jasnofioletowe, różowe lub 

jasnoniebieskie. Nazwa rośliny pochodzi od jej intensywnego zapachu przypominającego gałkę 

muszkatołową. 

Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu sposobu przechowywania materiału biologicznego 

na zwartość ilościową olejków eterycznych w szałwii lekarskiej (Salvia officinalis) i szałwii 

muszkatołowej (Salvia sclarea), które wyizolowano za pomocą destylacji z para wodna. Do 

badań wykorzystano mrożone ziele szałwii lekarskiej i muszkatołowej pobrane z tej samej 

plantacji, przechowywane ponad 12 miesięcy w temperaturze -18°C. Oznaczono procentową 

zawartość olejków w badanym materiale. Wykorzystując metody chromatograficzne TLC i GC 

podjęto próbę identyfikacji związków chemicznych wchodzących w skład pozyskanych olejków. 

Najważniejszym składnikiem liści i ziela szałwii lekarskiej jest olejek eteryczny, którego głównym 

składnikiem jest tujon (do 50%). W olejku eterycznym szałwii muszkatołowej dominuje sklareol. 

Wyniki analiz wykazały niewielkie zmniejszenie się zawartości olejków w zielu mrożonym 

względem świeżego. 

Badanie międzycząsteczkowych wiązań wodorowych w 2-podstawionych 
pirolach przy zastosowaniu spektroskopii w podczerwieni i obliczeń 
teoretycznych 

Piotr Stasiewicz 

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii 

Wiązania wodorowe są jednym z rodzajów oddziaływań między- i wewnątrzcząsteczkowych. 

Biorą one udział w tworzeniu struktur białek wyższego rzędu, komplementarności zasad 

w kwasach nukleinowych, czy też oddziaływaniu ligandów w centrach aktywnych enzymów. Aby 
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dane wiązanie mogło być zaliczone do grupy wiązań wodorowych musi spełnić trzy podstawowe 

kryteria: spektroskopowe, energetyczne i geometryczne. 

Do analizy wiązań wodorowych wykorzystuje się zazwyczaj metody spektroskopowe, 

krystalograficzne oraz obliczeniowe (teoretyczne). Przy zastosowaniu metod obliczeniowych 

można uzyskać informacji o energii wiązania wodorowego oraz parametrach geometrycznych, 

spektroskopowych i topologicznych układu. W ostatnich latach często stosowaną metodą 

teoretyczną jest metoda B3LYP (oparta na teorii funkcjonału gęstości). Metoda ta może być 

stosowana do badania większości konwencjonalnych wiązań wodorowych. Nie nadaje się jednak 

do analizy układów, gdzie należy uwzględnić efekty przeniesienia ładunków czy też efekty 

dyspersyjne. W takich przypadkach stosuje się metodę MP2 uwzględniającą efekty korelacyjne. 

Wybór metody obliczeniowej zależy od rozmiaru modelowanego układu oraz mocy 

obliczeniowej komputera. Metoda B3LYP jest alternatywą dla czasochłonnej i kosztownej 

metody MP2. 

Ze względu na ograniczenia obliczeniowe komputera używanego w przedstawionych badaniach, 

oddziaływania międzycząsteczkowe w tworzących się dimerach 2-podstawionych piroli 

analizowano przy użyciu metody B3LYP. Zoptymalizowano geometrie dimerów oraz 

scharakteryzowano ich właściwości spektroskopowe. Dla badanych układów wyznaczono także 

energię międzycząsteczkowego wiązania wodorowego, parametry geometryczne oraz 

parametry topologiczne wiązania H…O w oparciu o teorię AIM R. Badera. 

Struktura, właściwości magnetyczne oraz cytotoksyczność nanocząstek 
Co1-xNixFe2O4 otrzymanych stymulowaną mikrofalowo metodą 
Bradley’a 

Aleksander Zięcina 
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN 

Rozwój nanotechnologii pozwolił w ostatnich latach na manipulowanie właściwościami 

otrzymywanych produktów w szerokim spektrum celem wpływania na zakres ich zastosowania. 

Umożliwiło to połączenie zastosowań łączących diagnostycznych i terapeutycznych w jednym 

materiale teranostycznym. Wykorzystując związany z rozmiarem ziarna stan 

superparamagnetyczny możliwe jest użycie tych samych nanocząstek jako kontrastu 

w obrazowaniu metodą rezonansu jądrowego (MRI) a także w hipertermicznej terapii 

przeciwnowotworowej. Wymogi jakie koniecznie musi spełniać koloid, utworzony z użyciem 

takiego materiału to jego wysoka stabilność oraz odpowiedni rozmiar hydrodynamiczny, gdyż 

zbyt duży może wpływać na tworzenie się zatorów, natomiast zbyt mały na przechodzenie 

nanocząstek do zdrowych komórek. 

W niniejszej pracy przedstawione zostaną wyniki analizy strukturalnej nanocząstek Co1-

xNixFe2O4, badania ich właściwości magnetycznych, oraz cytotoksyczności zbadanej na 

czerwonych ciałkach krwi, komórkach kostniakomięsaka D17 oraz makrofagach J774.E 
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Naturalne korundy traktowane szkłem - wstępne badania nad rozwojem 
metody 

Marta Stasiak 
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi 

Prekursorem powstania metody traktowania szkłem był Zvi Yehuda, który w 1981r. zastosował 

wypełnienie szkłem do szczelin w diamentach, znanych pod nazwą „diamenty yehuda”. Dopiero 

w 2004r. metoda ta została wykorzystana dla kamieni kolorowych. Przez traktowanie (z 

francuskiego traiter –leczyć) należy rozumieć wszelkie zabiegi mające na celu ulepszenie 

własności kamienia jubilerskiego, uatrakcyjnienie go. Proces traktowania szkłem powoduje 

poprawę czystości korundów jubilerskich poprzez wypełnienie pęknięć w nich obecnych, 

podczas wygrzewania z dodatkami w temperaturach od 900 do 1400°C. Dodatek stanowią 

mieszanki proszkowe, najczęściej na bazie szkła ołowiowego. Ostatnie badania nad tą metodą 

wykonywano w 2013 roku, od tej pory jej dalszy rozwój nie był monitorowany. 

Traktowanie szkłem powoduje uruchomienie surowca niskiej jakości i pozwala na uzyskanie 

bardzo atrakcyjnego produktu jubilerskiego niewielkim kosztem. Niestety informacja o 

zastosowaniu tego procesu często bywa zatajona wobec konsumenta. Implikuje to straty nie 

tylko bezpośredniego nabywcy produktu, ale także straty gospodarcze kraju, w którym 

dochodzi do obrotu takim surowcem. 

Przedmiotem badań są naturalne korundy jubilerskie traktowane szkłem. Populacja prób 

obejmowała kamienie niefasetowane (15 prób), fasetowane (6 prób) oraz kaboszony (6 prób). 

W badaniach wykorzystano różne odmiany barwne korundów: niebieskie, zielone, czerwone, 

różowe, pomarańczowe, żółte, aż do niemal bezbarwnych. Ich masa wahała się od 1,66ct do 

11,71ct. 

Podjęto próbę oceny, w jakim kierunku rozwija się prezentowana metoda traktowania. W tym 

celu przeprowadzono podstawowe badania optyczne (makro- i mikroskopowe), oceniono 

właściwości fizyczne próbek, a następnie zastosowano metody aparaturowe tj.: spektroskopię 

w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR); spektroskopię UV-Vis; obrazowanie 

skaningowym mikroskopem elektronowym (SEM) w trybie BSE z użyciem przystawki 

analitycznej EDS; fotoluminescencję (w temperaturze pokojowej i ciekłego azotu). Dodatkowo 

wykorzystano DiamondView- przyrząd umożliwiający otrzymanie obrazu fluorescencji 

indukowanej krótkofalowym ultrafioletem. Już wstępne wyniki analiz poszerzają 

dotychczasową wiedzę w zakresie traktowania naturalnych korundów jubilerskich. 

Piren a spektroskopia fluorescencyjna 

Magdalena Szaniawska, Anna Taraba, Katarzyna Szymczyk 
Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii 

Piren w temperaturze pokojowej jest bezbarwną substancją krystaliczną. Powstaje w warunkach 

niezupełnego spalania węgla kamiennego. Otrzymuje się go zwykle przez wyodrębnianie 

z sadzy. Piren jest słabo toksyczny, ale bardzo mocno rakotwórczy- atakuje nerki i wątrobę. 

Powszechnie stosowany jest jako składnik pigmentów, pestycydów i środek plastyfikujący 

tworzywa sztuczne. W laboratoriach służy często jako wzorzec do spektroskopii 

fluorescencyjnej. 
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Spektroskopia fluorescencyjna jest obecnie jedną z najpowszechniej stosowanych technik 

spektroskopowych w biochemii i biofizyce molekularnej. Pozwala ona uzyskać informacje o 

własnościach strukturalnych i dynamicznych biocząsteczek i kompleksów biomolekularnych. 

Cecha charakterystyczną tej metody jest bardzo wysoka czułość i często wyjątkowa 

selektywność co powoduje, że spektroskopia fluorescencyjna jest coraz powszechniej 

stosowaną metodą również w diagnostyce klinicznej. 

Spektroskopia fluorescencyjna jest także stosowana do analizy związków powierzchniowo 

czynnych (surfaktantów). Surfaktanty to substancje, które gromadząc się na granicy faz, 

zmieniają już przy bardzo niskich stężeniach właściwości powierzchniowe cieczy, w których są 

rozpuszczone. W roztworach po przekroczeniu stężenia granicznego zwanego krytycznym 

stężeniem micelizacji (CMC) związki te asocjują, w wyniku czego powstają agregaty o wymiarach 

koloidalnych, tzw. micele. Powstające w roztworze micele różnią się właściwościami 

fizykochemicznymi od monomerów, a zmiana tych właściwości w funkcji stężenia związków 

powierzchniowo czynnych jest wykorzystywana do wyznaczenia CMC. Stąd też celem 

przedstawionych badań była rejestracja widm emisyjnych pirenu w roztworach surfaktantu 

niejonowego, Tweenu 80, w temperaturze 298K i wyznaczenie jego CMC za pomocą parametru 

I1/I3, czyli stosunku intensywności pierwszego i trzeciego piku widma emisyjnego pirenu. 

Synteza wybranych substratów dla reakcji Suzuki-Miyaura 

Sebastian Staszko, Piotr Harmata, Przemysław Kula 
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Instytut Chemii 

Bardzo ważną i prężnie rozwijającą się tematyką w chemii organicznej jest reakcja tworzenia 

wiązania pomiędzy atomami węgla o hybrydyzacji sp2, bardzo często wykorzystywana 

w syntezie m.in. materiałów funkcjonalnych jakimi są ciekłe kryształy oraz półprzewodniki 

organiczne, gdzie bardzo często konieczna jest synteza układów poliarylowych, a otrzymanie 

wiązania C-C pomiędzy dwoma sąsiadującymi ze sobą arylami początkowo wymagało użycia 

toksycznych reagentów, bez możliwości uprzedniej ich funkcjonalizacji, zwłaszcza takiej, która 

byłaby wrażliwa na obecność silnie zasadowego środowiska reakcyjnego. 

Krokiem milowym było wykorzystanie przez prof. Suzuki i prof. Miyaurę związków 

boroorganicznych do otrzymania wiązania tego typu. Reakcja ta, nazwana od ich nazwisk reakcją 

sprzęgania Suzuki-Miyaura, doprowadziła do otrzymania w łagodnych warunkach poliaryli z dużą 

wydajnością. 

Praca polegała na wykonaniu szeregu syntez wybranych substratów dla reakcji Suzuki-Miyaura. 

Otrzymano wybrane jodoaryle, arylowe kwasy boronowe i ich pochodne. Do ich otrzymania 

wykorzystano trzy różne protokoły otrzymywania związków metaloorganicznych np. orto-

kierowane litowanie, otrzymywanie odczynników Grignarda w wyniku utleniającej addycji 

halogen-metal lub wymiany halogen-metal, a następnie reakcja z odpowiednim elektrofilem 

(boranem tripropylu lub cząsteczkowym jodem), które podczas trwania reakcji tworzyły nowe 

wiązanie C-B lub C-I. 
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Własności spektroskopowe z obliczeń podwójnego powinowactwa 
elektronowego dla cząsteczki NaK dla stanów singletowych 

Patrycja Skupin 
Uniwersytet Śląski, Instytut Chemii 

Wyznaczono własności spektroskopowe dla 11 najniżej położonych stanów sigletowych 

cząsteczki NaK. W tym celu posłużono się wieloreferencyjną metodą sprzężonych klasterów 

w ujęciu przestrzeni Focka w sektorze (2,0). Pośrednie zastosowanie podwójnego 

powinowactwa elektronowego (DEA - double electron affinity) polegało w tym przypadku na 

tym, że do dwudodatniego jonu NaK+2 (układ wyjściowy w obliczeniach) przyłączono dwa 

elektrony w wyniku czego został odtworzony stan neutralny NaK. 

Podejście takie jest szczególnie użyteczne dla cząsteczek metali alkalicznych, które dysocjują na 

fragmenty otwartopowłokowe co z punktu widzenia chemii obliczeniowej nie jest korzystne. 

Dlatego też dąży się do tego, aby obliczenia prowadzić dla układów zamkniętopowłokowych. 

Dzięki zastosowaniu wieloreferencyjnej metody sprzężonych klasterów w sektorze (2,0), 

odpowiedzialnym za podwójne powinowactwo elektronowe, i przyjęciu jako układu 

wyjściowego jonu NaK+2, obliczenia wykonane zostały dla układu zamkniętopowłokowego na 

podstawie funkcji Hartree – Focka z ograniczeniami spinowymi (RHF), co pozwoliło na uniknięcie 

problemów z kontaminacją spinową. 

Przy zastosowaniu wyżej wymienionej metody obliczono takie własności spektroskopowe jak: 

optymalne długości wiązań, energie dysocjacji, częstości harmoniczne i anharmoniczne, oraz 

adiabatyczne energie wzbudzeń dla poszczególnych stanów singletowych. Otrzymane wyniki 

zostały porównane z dostępnymi danymi doświadczalnymi. 

Napięcie powierzchniowe, CMC a kąt zwilżania i krytyczne napięcie 
powierzchniowe zwilżania PTFE przez wodne roztwory surfaktantu 
fluorowęglowego 

Anna Taraba, Katarzyna Szymczyk 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Zjawisk Międzyfazowych 

Zwilżanie polimerów przez wodne roztwory surfaktantów zależy od ich adsorpcji na granicy faz 

polimer-woda, woda-powietrze i polimer-powietrze oraz odpowiedniej orientacji 

zaadsorbowanych cząsteczek czy jonów na tych granicach faz. Adsorpcja i orientacja 

zaadsorbowanych cząsteczek zależy z kolei od rodzaju grup funkcyjnych znajdujących się na 

powierzchni polimerów. 

Podstawowym parametrem fizykochemicznym charakteryzującym zwilżalność danego ciała 

stałego jest krytyczne napięcie powierzchniowe jego zwilżania. Znajomość krytycznego napięcia 

powierzchniowego zwilżania może być użyteczna w przewidywaniu zwilżalności danego ciała 

stałego przez odpowiednią ciecz lub roztwór. Krytyczne napięcie powierzchniowe zwilżania ciała 

stałego, w tym polimeru, przez wodne roztwory surfaktantów różnego typu nie jest unikalną 

wielkością, a zależy od skuteczności i efektywności adsorpcji składników roztworu na granicy faz 

polimer-roztwór czy też roztwór-powietrze. W literaturze można znaleźć wiele wartości 

krytycznego napięcia powierzchniowego zwilżania danego polimeru w zależności od rodzaju 

cieczy stosowanej do pomiaru kąta zwilżania na powierzchni tego polimeru. Jednakże jego 

relacja do napięcia powierzchniowego polimerów i właściwości roztworów surfaktantów jak 
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dotąd nie została całkowicie wyjaśniona, zwłaszcza w przypadku surfaktantów 

fluorowęglowych. Z tego powodu przeprowadzone zostały badania zwilżalności 

politetrafluoroetylenu (PTFE) przez wodne roztwory niejonowego surfaktantu 

fluorowęglowego, Capstone(r) FS-3100. Na podstawie uzyskanych wartości kąta zwilżania 

i napięcia powierzchniowego badanych roztworów wyznaczono krytyczne napięcie 

powierzchniowe zwilżania PTFE, a także przeanalizowano właściwości adsorpcyjne 

i objętościowe surfaktantu fluorowęglowego w aspekcie procesu zwilżania PTFE. 

Ftalocyjaniny – nowe możliwości walki z zanieczyszczeniami środowiska 

Aleksandra Mrugała 
Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Zakład Chemii Fizycznej i Modelowania Molekularnego 

Zanieczyszczenia środowiska stanowią poważny problem ekologiczny, zdrowotny jak 

i finansowy współczesnego społeczeństwa. Świadomość obecności zanieczyszczeń 

w środowisku wymusza na naukowcach poszukiwanie coraz to czulszych oraz selektywnych 

powierzchni aktywnych urządzeń do detekcji związków stanowiących zanieczyszczenia wód, czy 

powietrza. Niskie stężenia tych związków w środowisku uniemożliwiają ich ilościową czasem 

nawet jakościową detekcję, natomiast stanowią poważne zagrożenie przede wszystkim dla 

organizmów wodnych. Następstwem detekcji zanieczyszczeń jest proces efektywnego 

usuwania. Degradacja zanieczyszczeń również stanowi problem, ze względu na brak efektywnej 

metody pozwalającej na usuwanie szkodliwych dla środowiska substancji. W aspekcie 

proekologicznym ftalocyjaniny odgrywają podwójną rolę. Mianowicie mogą pełnić rolę 

powierzchni aktywnych czujników chemicznych i pełnić rolę bezpiecznego i taniego 

katalizatora,który może być wykorzystywany w procesie degradacji zanieczyszczeń, takich jak 

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), polichlorowane bifenyle (PCB), czy 

związki siarki. 

Wpływ atmosfery spiekania na mikrostrukturę i budowę fazową 
kompozytów z układu ZrO2-Ti 

Aleksandra Miazga 
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej 

Kompozyty z układu ZrO2-Ti dają nam możliwość utworzenia kompozytów o optymalnych 

właściwościach wynikających z kombinacji poszczególnych składowych. Należy jednak 

uwzględnić, iż wprowadzenie tytanu do ceramicznej osnowy stwarza układ, w którym mogą 

powstać nowe fazy. Dodatkowo zastosowanie różnych atmosfer spiekania może również 

wpłynąć na skład fazowy kompozytu. 

W niniejszej pracy przedstawiono wpływ atmosfery spiekania (obojętna- argon, redukująca- 

zasypka węglowa) na mikrostrukturę i wybrane właściwości kompozytów z układu ZrO2-Ti. 

Kompozyty otrzymywane były w procesie prasowania i spiekania proszków ZrO2 (częściowo 

stabilizowanego 3% mol. dodatkiem tlenku itru) i Ti. Przeprowadzone zostały badania 

obejmujące: określenie parametrów fizycznych metodą hydrostatyczną, dyfrakcję 

rentgenowską, obserwacje z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu Zastosowanie różnych 

atmosfer spiekania doprowadziło do zróżnicowanej budowy fazowej kompozytów. 

Zastosowanie zasypki węglowej spowodowało powstanie w materiale węglika tytanu. 

Powstanie nowej fazy wpłynęło także na zagęszczenie materiału. 
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Praca realizowana jest w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum 

Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/ST8/00309. 

Elektrokataliza L-cysteiny na warstwach nieorganicznych 

Jakub Piotr Sęk 
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii 

Poznanie i zrozumienie procesów jakim ulegają biomolekuły wydaje się być bardzo istotne, 

z punktu widzenia funkcji, jakie pełnią w organizmie człowieka. Istnieje bardzo wiele metod, 

które pozwalają śledzić mechanizmy reakcji biocząsteczek, czy też ich zachowanie pod wpływem 

przyłożonego napięcia. Tutaj właśnie rysuje się istotna rola elektrochemii nieorganicznej 

w obserwacji tych procesów. 

Przeprowadzono badania procesu elektrokatalitycznego utleniania jednego z podstawowych 

aminokwasów biogennych, tj. L-cysteiny. Wchodzi ona w skład wielu peptydów, które są 

podstawową jednostką budulcową, strukturalną lub regulacyjną. Możliwość tworzenia między 

jej cząsteczkami mostka disiarczkowego powoduje, że aminokwas ten jest bardzo reaktywny 

oraz pełni dodatkowo rolę stabilizatora trzeciorzędowej struktury białka. 

Jednym z dwóch możliwych produktów utleniania L-cysteiny jest cystyna, która może 

powstawać na drodze dwóch różnych mechanizmów, występujących niezależnie, w funkcji pH 

roztworu. Gdy pH jest kwaśne (od 2 do 5) dominuje mechanizm, w którym następuje 

protonowanie cząsteczki biomolekuły, a powstały kation przekształca się w formę rodnikową. 

Gdy pH roztworu jest większe od 5 dominuje mechanizm polegający na rozpadzie cząsteczki L-

cysteiny. Drugim z możliwych produktów utleniania jest kwas 2-amino-3-

hydroksysulfonopropionowy, powstający przy większych wartościach przyłożonego do układu 

potencjału. 

Zbadano wpływ modyfikacji elektrody z węgla szklistego na szybkość procesu utleniania L-

cysteiny. Jako warstwy modyfikujące użyto związki rutenu w postaci chlorku rutenu(III) oraz 

warstwy oksocyjanorutenianowej (Ru-O/CN-Ru), a także tlenek cyrkonu(IV) oraz chlorek 

rodu(III). Każda modyfikacja powstawała na drodze elektroosadzania. 

Przeprowadzono szereg doświadczeń, które potwierdziły katalityczne właściwości warstwy Ru-

O/CN-Ru, oraz użytych RhCl3 i RuCl3. Tlenek cyrkonu(IV) sprawdził się jako aktywna matryca do 

pomiarów elektrochemicznych. Otrzymane wyniki natężenia przepływającego przez układ 

prądu, dla modyfikacji powierzchni elektrody, w której skład wchodziły: Ru-O/CN-Ru + ZrO2 + 

RuCl3 oraz Ru-O/CN-Ru + ZrO2 + RuCl3 były ponad dwa razy większe niż pomiary dla samej 

warstwy Ru-O/CN-Ru. Dodatkowo stwierdzono, że modyfikacja bez obecności rutenu pod żadną 

postacią, nie wykazuje właściwości katalitycznych w badanym procesie. 
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Wieloreferencyjna metoda sprzężonych klasterów w sektorze (2,0) 
w zastosowaniu do wyznaczania krzywych energii potencjalnej dla 
stanów trypletowych cząsteczki KLI 

Anna Motyl 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Chemii, Zakład Chemii 

Teoretycznej 

Wyznaczono krzywe energii potencjalnej dla 11 najniżej leżących stanów trypletowych 

cząsteczki KLi w oparciu o wieloreferencyjną metodę sprzężonych klasterów (CC) w ujęciu 

przestrzeni Focka (FS). Metoda FS-CCSD w sektorze (2,0) [1], związanym z obliczaniami 

podwójnego powinowactwa elektronowego, sprawdza się bardzo dobrze w obliczeniach dla 

układów, których jony dwudodatnie (KLi2+) dysocjują na fragmenty zamkniętopowłokowe (K+ 

i Li+) na podstawie funkcji Hartree-Focka z ograniczeniami spinowymi (Restricted Hartree-Fock). 

W wyniku takich obliczeń uzyskujemy informację o neutralnej cząsteczce (KLi). Użyta 

w obliczeniach metoda FS-CCSD (2,0) znakomicie nadaje się do wyznaczania krzywych energii 

potencjalnej dla stanów wzbudzonych dla dowolnej odległości międzyatomowej. 

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki Nr grantu: 

2013/11/B/ST4/02191. 

Wykorzystanie metody chronopotencjometrycznej w badaniu 
dwuwarstwowych membran lipidowych 

Anna Jastrząb 
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii 

Chronopotencjometria to metoda woltamperometryczna przy stałym prądzie. Bada się w niej 

zmiany potencjału elektrody wskaźnikowej podczas przepływu prądu o stałej wartości 

natężenia. 

Dwuwarstwowe membrany lipidowe cieszą się dużym zainteresowaniem naukowców z takich 

dziedzin jak chemia, biologia czy medycyna. Wykorzystanie dwuwarstwy jako układu 

modelowego umożliwia rozszerzenie aktualnej wiedzy na temat właściwości i budowy błon 

biologicznych. Zabieg taki pozwala badać zachodzące w membranach zjawiska elektryczne, 

które są podstawą funkcji życiowych komórek. 

Wykorzystanie dwuwarstwowych membran lipidowych w pomiarach 

chronopotencjometrycznych jako układów modelowych umożliwi lepsze poznanie oraz 

zrozumienie zachowania takiej membrany w zależności od wartości natężenia prądu. 

Ocena interakcji między organizmami w inkluzjach żywicznych 

Katarzyna Szczepaniak 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, Zakład Paleontologii 

Inkluzje to skamieniałości uwięzione w śmiertelnej, lepkiej, wybiórczej, żywicznej pułapce 

w przeszłości. Wiek ich określany jest na podstawie żywicy, w której zostały znalezione. 

Najstarsze inkluzje w żywicach kopalnych datuje się na ok. 230 milionów lat, natomiast 

najmłodsze na około 5 milionów lat natomiast młodsze to żywice subfosylne. Inkluzje mogą być 
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pochodzenia: zwierzęcego (zooinkluzje), roślinnego (fitoinkluzje), oraz ich szczątkami (detrytus), 

koprolitami, oraz inkluzjami nieorganicznymi: krople wody, kryształki pirytu, pęcherzyki 

powietrza, które zostały uwiezione w trakcie twardnienia żywicy. Do rekonstrukcji 

paleoekosystemu leśnego niezbędne są badania syninkluzji (inkluzji współwystępujących) 

w bursztynie. Pionierem był profesor Jan Koteja, który stworzył definicję: „Specjalnie cenne są 

okazy, w których jest kilka, niekiedy kilkaset inkluzji, nazywamy je inkluzjami wspólnymi lub 

syninkluzjami.” W przypadku, kiedy dwa lub więcej organizmów zostało razem uwięzionych 

w jednym kawałku bursztynu mamy pewność, że żyły w tym samym środowisku w czasie kiedy 

dostały się w lepką pułapkę żywiczną, kończąc swój żywot w tym samym czasie, były częścią 

paleoekosystemu. Badając inkluzje można zrekonstruować zarówno skład lasów bursztynowych 

oraz poznać behawioryzm/interakcje ich mieszkańców. Przyjmuje się, że współczesna fauna 

Polski, Europy Środkowej nie stanowi kontynuacji tej z paleogeńskich bursztynodajnych lasów, 

ponieważ średni wiek gatunku owada mieści się w granicy 5 do 7 milionów lat, co sugeruje 

całkowite wymarcie. 

W wyższych rangach, jak np. rodzina zauważalne zostało przez badaczy podobieństwo 

w składzie faunistycznym miedzy współczesnym a analizowanym w bursztynie bałtyckim. 

Istnieją jednak zmiany ilościowe na poziomie podrodzin np… Rodziny Chironomidae (Diptera 

Nematocera), która w bursztynie bałtyckim jest najliczniej reprezentowaną grupą wśród 

muchówek. W referacie zostaną zaprezentowane interakcje miedzy organizmami oraz zespoły 

organizmów lasów bursztynodajnych. 

Wykorzystanie bezpłatnych aplikacji do stworzenia efektownego 
plakatu postaci 

Łukasz Debita 
Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Kierunek: Informatyka 

Poster będzie miał charakter prezentacji efektów pracy we wszystkich aplikacjach 

wymienionych w autoreferacie: najpierw autor naszkicuje w Kricie postać, a następnie 

wykorzysta ten obrazek jako referencję podczas rzeźbienia siatki w aplikacji Sculptris. 

W kolejnym etapie wyeksportuje siatkę do aplikacji Blender, w której to dokona retopologii 

wyrzeźbionej siatki oraz nałoży nań materiały z teksturami, a w końcowej części tego procesu 

przetworzy wyrenderowaną w Blenderze pracę w programie GIMP by uzyskać jeszcze ciekawszy 

efekt. 

Proces projektowania instrumentarium chirurgicznego z wykorzystaniem 
oprogramowania CAD 

Piotr Prochor, Justyna Wróblewska 
Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej 

Instrumentarium chirurgiczne stanowi nieodłączny element wykorzystywany w trakcie operacji, 

który wspomaga pracę chirurga. Pierwsze narzędzia przeznaczone do wykonywania 

specjalistycznych zabiegów powstały już w starożytnej Grecji. Później na przestrzeni wieków 

były one ulepszane, bądź powstawały zupełnie nowe konstrukcje, o lepszej jakości. W 

dzisiejszych czasach udoskonalenie procesu projektowania instrumentarium chirurgicznego 

możliwe jest dzięki zastosowaniu oprogramowania CAD. Celem przedstawianego posteru jest 
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przybliżenie tytułowego zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania 

oprogramowania SolidWorks. 

Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD – Computer Aided Design) znajduje szerokie 

zastosowanie m.in. w inżynierii biomedycznej. Pozwala ono na znaczne przyspieszenie prac 

projektowych sprzętu medycznego poprzez modelowanie cyfrowe, pozwalające m.in. na szybkie 

wprowadzanie niezbędnych poprawek. Dają też możliwość łatwego generowania dokumentacji 

technicznej na podstawie wcześniej wykonanych modeli. Te i inne zalety pomagają w tworzeniu 

I wprowadzaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych na światowy rynek. 

Jednym z przykładów instrumentarium chirurgicznego są dźwigniowe nożyce do cięcia kości 

typu Liston. Na ich przykładzie zostanie zaprezentowany tok projektowania instrumentarium 

chirurgicznego w środowisku oprogramowania SolidWorks. Proces ten począwszy od koncepcji, 

przez model geometryczny, skończywszy na dokumentacji technicznej jest znacząco 

przyspieszany z wykorzystaniem w/w programu. 

Podsumowując, instrumentarium chirurgiczne poprzez konieczność jego częstego stosowania, 

jak i specyficzność, wymaga dokładnego zaprojektowania przez inżynierów biomedycznych. W 

tym celu wykorzystywane są specjalistyczne oprogramowania, umożliwiające przyspieszenie 

procesu projektowego z jednoczesnym zwiększeniem jakości konstrukcji medycznych. 

Proces projektowania indywidualnie dopasowanych konstrukcji 
stomatologicznych z wykorzystaniem oprogramowania Cax 

Piotr Prochor, Justyna Wróblewska 
Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej 

Ostatnie lata przyczyniły się do rozwoju oprogramowania CAx, co umożliwiło projektowanie 

jednostkowych, indywidualnie dopasowanych konstrukcji medycznych. Celem przedstawianego 

posteru jest przybliżenie tytułowego zagadnienia ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii 

szczękowej i implantów stomatologicznych. 

Proponowane na rynku oprogramowania CAx posiadają niezliczone możliwości i zalety, jednak 

w trakcie procesu projektowania nie należy ograniczać się do pracy w środowisku jednego 

z nich. W celu uzyskania jak najlepszych wyników konieczne jest zastosowanie odpowiedniego 

ich zestawienia. Przykładowym i wykorzystanym przez nas połączeniem jest SolidWorks i Mimics 

(Materialise’s Interactive Medical Image Control System), co pozwala na uzyskanie idealnie 

dopasowanych do wymagań pacjenta wyrobów medycznych. 

Powszechnie stosuje się wiele metod obrazowania medycznego jednak to tomografia 

komputerowa lub rezonans magnetyczny daja możliwość uzyskania wielu dwuwymiarowych 

przekroi. Dzięki temu jesteśmy w stanie po przeprowadzeniu segmentacji oraz odpowiedniej 

obróbki zrekonstruować z nich anatomiczny model obrazowanego obiektu. Trójwymiarowy 

model powstały przez złożenie uzyskanych przekroi z płaszczyzn: czołowej, poprzecznej 

i strzałkowej można w odpowiednim formacie (STL) eksportować do środowiska programu 

SolidWorks. Oprogramowanie umożliwia obróbkę uzyskanego wcześniej modelu oraz 

zaprojektowanie odpowiedniej konstrukcji stomatologicznej indywidualnie dopasowanej do 

potrzeb pacjenta. 

Podsumowując, jakość uzyskanego modelu jest zależna od dokładności i ilości dwuwymiarowych 

przekroi uzyskanych za pomocą obrazowania medycznego. Analiza i obróbka cyfrowa tych 
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obrazów pozwala na wygenerowanie trójwymiarowego modelu żądanego elementu, 

a następnie przeniesienie go do kolejnego programu w celu wykonania ostatecznej konstrukcji. 

Zastosowanie dwóch wyżej wspomnianych programów typu CAx do procesu projektowania 

konstrukcji stomatologicznych znacząco skraca czas oczekiwania pacjenta na gotowy produkt, 

obniża koszt jego wykonania oraz pozwala na dostosowanie do indywidualnych potrzeb. 

Kompozyty gradientowe tlenek glinu-nikiel formowane metodą 
odlewania odśrodkowego  

Justyna Zygmuntowicz, Aleksandra Miazga, Katarzyna Konopka, Waldemar Kaszuwara 
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej 

Rozwój techniki oraz technologii związany jest z zapotrzebowaniem na coraz to nowsze, a także 

bardziej zaawansowane materiały niż dwadzieścia, czy czterdzieści lat temu. Coraz większym 

zainteresowaniem cieszą się materiały kompozytowe. W grupie tych materiałów znajdują się 

m.in. kompozyty ceramika-metal. Kompozyty te charakteryzują się podwyższona odpornością na 

pękanie w stosunku do ceramicznej osnowy również wyższą odpornością termiczną oraz 

chemiczną. Szczególnym rodzajem tego typu kompozytów są materiały gradientowe (z ang. 

FGM – functionally gradient materials). Materiały te charakteryzują się ciągłą zmianą 

właściwości fizyczno-chemicznych pomiędzy składnikami, co pozwala na uzyskanie pełnej 

adaptacji wyrobu do przewidywanych warunków jego eksploatacji. Obecnie istnieje wiele 

technik wytwarzania materiałów gradientowych m.in. są to: metody osadzania elektrolitycznego 

i elektroforetycznego, formowanie wtryskowe proszków, metody odlewania z mas lejnych 

i filtracji ciśnieniowej, a także metody wytwarzania przy pomocy suchego proszku. 

W niniejszej pracy skoncentrowano się na uzyskaniu kompozytu gradientowego Al2O3/Ni przy 

pomocy metody slip casting połączonej z odlewaniem odśrodkowym. W technice slip casting 

gradient rozmieszczenia cząstek metalu na wysokości próbki powstaje w wyniku różnicy 

gęstości proszków: metalicznego i ceramicznego. Natomiast w przypadku metody odlewania 

odśrodkowego gradient powstaje pod wpływem działania siły odśrodkowej, która powoduje 

upakowanie cząsteczek w wolnych przestrzeniach przy obniżonych współczynnikach tarcia. 

Ponadto działanie siły odśrodkowej może spowodować usunięcie pęcherzyków gazu, dzięki 

czemu nie jest konieczne dodatkowe odgazowywanie mas lejnych. Połączenie tych dwóch 

metod niesie ze sobą wiele zalet, przy jednoczesny wyeliminowaniu niektórych wad. 

W pracy przedstawiono metodę odlewania odśrodkowego z gęstwy w układzie z pionowa osią 

obrotu. Do przygotowania wodnej zawiesiny o zawartości fazy stałej 50% obj. zastosowano 

proszek α-Al2O3 o rozmiarze cząstek 133±30 nm i gęstości 3.96 g/cm3 oraz proszek Ni o 

rozmiarze cząstek 3 µm i gęstości 8.9 g/cm3. Spiekanie próbek przeprowadzono w atmosferze 

redukującej (N2/H2). Analiza rentgenowska: XRD i EDS potwierdziła obecność dwóch faz: Al2O3 

oraz Ni. Przeprowadzono obserwacje makroskopowe oraz mikroskopowe na podstawie, których 

stwierdzono obecność gradientu stężenia cząstek metalu w kompozycie. Przedmiotem badań 

było również wykorzystanie analizy stereologicznej w celu wyznaczenia szerokości stref 

gradientowych. 

Praca realizowana w ramach projektu z Narodowego Centrum Nauki Nr 2013/11/B/ST8/0029. 
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Odpowiedź immunologiczna na zakażenie Mycobacterium tuberculosis – 
patogeneza i diagnostyka gruźlicy latentnej 

Malwina Kawka 
Uniwersytet Łódzki 

M. tuberculosis to patogen wewnątrzkomórkowy będący czynnikiem etiologicznym gruźlicy, 

którego antygeny indukują silną, swoistą odpowiedź immunologiczną. Pierwszą linią obrony 

przed prątkami gruźlicy są makrofagi pęcherzykowe, od których zależy dalszy rozwój zakażenia. 

Jednak głównym komponentem odporności przeciwprątkowej są limfocyty T CD4(+) z linii Th1. 

Rozpoznając antygeny mykobakteryjne przy udziale komórek prezentujących antygen 

produkują cytokiny, w tym IFN-γ, który pełni kluczową rolę w odpowiedzi na prątki, prowadząc 

do wzmożenia prątkobójczej aktywności makrofagów. 

Pochłonięte przez mało aktywne makrofagi prątki rozwijają się bez ograniczeń wewnątrz 

komórek fagocytów prowadząc do ich rozpadu a w efekcie przyciągnięcia do miejsca 

rozwijającej się reakcji zapalnej innych komórek układu odporności. Proces ten ostatecznie 

doprowadza do rozwoju charakterystycznej między innymi dla gruźlicy zmiany 

histopatologicznej nazywanej ziarniną gruźliczą bądź granuloma. Wewnątrz w pełni 

wykształconego granuloma prątki narażone są na szereg czynników ograniczających ich 

namnażanie się i rozwój. Jednocześnie w odpowiedzi na zaistniałe warunki środowiska 

wzmożeniu ulega ekspresja genów związanych z przejściem prątków w stan latencji. „Uśpione” 

prątki pozostają wewnątrz granuloma, które zostaje otoczone wałem tkanki łącznej 

doprowadzając do powolnego wygaszenia reakcji zapalnej, lecz nie do ostatecznego wyginięcia 

bakterii. Aktywacja zakażenia latentnego M. tuberculosis wiąże się z nagłym namnożeniem 

drobnoustrojów w następstwie rozpadu ziarniny gruźliczej oraz intensywnym wydzielaniem 

cytokin przez komórki układu odpornościowego prowadzących do uszkodzenia tkanek 

i nekrozy. Osoby latentnie zakażone M. tuberculosis nie wykazują żadnych objawów choroby 

i nie są również zakaźne dla innych więc ich diagnostyka opiera się głównie na detekcji 

markerów immunologicznych produkowanych przez komórki swoistej odpowiedzi 

immunologicznej w odpowiedzi na antygeny bakterii. 

Zastosowanie polipeptydów elastynopodobnych w terapii chorób 
nowotworowych 

Marcin Jaras, Krzysztof Krawczyk, Tomasz Kowalczyk 
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Genetyki Ogólnej, Biologii Molekularnej 

i Biotechnologii Roślin 

Celem tego opracowania jest ukazanie możliwości wykorzystania specyficznych właściwości 

polipeptydów elastynopodobnych (ELP) w medycynie, a konkretnie w terapii 

przeciwnowotworowej. 

Jednym z największych wyzwań współczesnej medycyny jest znalezienie skutecznych metod 

walki z chorobami nowotworowymi. W Polsce są one drugą przyczyną zgonów, zaraz po 

chorobach układu krążenia, i stanowią realne zagrożenie dla każdego z nas. 

Możliwymi, potencjalnymi metodami walki z nowotworami mogą być wykorzystanie cząsteczek 

ELP w technologii dostarczania leku lub dostarczania peptydu dokładnie w miejsce chorobowo 

zmienionej tkanki. 
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Cząsteczka ELP jest polimerem, zbudowanym z powtórzeń sekwencji Val–Pro–Gly–Xaa–Gly, 

gdzie Xaa stanowi dowolnym aminokwas, z wyjątkiem proliny. Ze względu na budowę 

chemiczną i właściwości fizyczne cząsteczki ELP cechują się termowrażliwością i elastycznością, 

które umożliwiają pożądane zmiany konformacyjne na poziomie molekularnym. Zmiany te 

zachodzą w trakcie osiągania temperatury przejścia fazowego, która zależy od składu 

aminokwasowego, długości łańcucha polipeptydowego danej cząsteczki ELP. Z tego względu 

przejście fazowe może być regulowane przy pomocy wielu czynników m.in. indukcji ciepła lub 

dodatku odpowiednich soli. 

Jedną z metod leczenia nowotworów może być wykorzystanie makromolekularnego koniugatu 

odpowiednio dobranej pod względem temperatury przejścia fazowego cząsteczki ELP z lekiem 

przeciwnowotworowym. W tym procesie jest też wymagana egzogenna indukcja hipertermii, 

w pobliżu guza. Wówczas dochodzi do preferencyjnej akumulacji w pożądanej tkance. Ma to na 

celu zwiększenie specyficzności oraz zmniejszenie szkodliwości stosowanych leków. Pozytywne 

rezultaty zauważono dla koniugatu ELP z doksorubicyną i z peptydem penetrującym komórkę 

(CPP-ELP-Dox). W tym przypadku jednak istotny jest precyzyjny dobór dawki, ze względu na to 

że stężenie ELP skoniugowanego z CPP jest dodatkowym czynnikiem wpływającym na 

temperaturę przejścia fazowego. 

Innym zastosowaniem jest terapeutyczne dostarczanie odpowiednich peptydów do komórek 

nowotworowych. Celem jest specyficzne dostarczenie peptydów które mogą oddziaływać 

hamująco na procesy proliferacyjne do komórek zmienionych nowotworowo. Pozytywne 

rezultaty zauważono dla koniugatu ELP z peptydem penetrującym komórkę Bac-7 i z białkiem p-

21 (Bac-ELP1-p21). Wykazano że mimetyk białka p-21 może w ten sposób hamować rozrost raka 

jajnika. 

Obiecujący jest fakt, że trwają również badania nad innymi możliwościami wykorzystania 

potencjału ELP w wielu dziedzinach nauki, takich jak: oczyszczanie rekombinowanych białek, 

nanotechnologia i remediacja metali. Innym obiecującym zastosowaniem dla ELP w medycynie 

może też być inżynieria tkankowa. 

Zastosowanie fludarabiny w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej 
B-komórkowej 

Krzysztof Zieliński, Paulina Wigner, Agnieszka Kareńko 
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 

Przewlekła białaczka limfocytowa B-komórkowa (B-CLL) jest chorobą nowotworową zaliczaną 

do klonalnych chorób limfoproliferacyjnych. B-CLL dotyczy morfologicznie dojrzałych 

limfocytów. Najczęściej wybieranym lekiem stosowanym w leczeniu tego typu białaczki jest 

fludarabina. Jest ona uważana za jeden z najbardziej aktywnych czynników w leczeniu B-CLL 

w ostatnich 20 latach. Jest ona analogiem puryny, pochodną adeniny. Aktywną formą tego 

chemioterapeutyku jest trójfosforan fludarabiny. Dzięki obecności w cząsteczce atomu fluoru 

podlega innym przekształceniom niż nukleotyd adeninowy. Fludarabina wykazuje szczególne 

powinowactwo do komórek limfoidalnych dzięki ich korzystnemu profilowi enzymatycznemu. 

Chemioterapeutyk ten działa na komórki proliferujące, zaburzając proces replikacji, a także na 

komórki pozostające w spoczynku powodując liczne pęknięcia DNA. To zaburzenie zmusza 

komórkę do ciągłego wykorzystywania energii na ich naprawę aż do całkowitego braku ATP 
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w komórce. Przedstawiony powyżej lek może być podawany choremu za pomocą wstrzyknięć, 

infuzji lub w formie powlekanych tabletek. 

Klaudyny a rak jajnika 

Paulina Wigner 
Uniwersytet Łódzki 

Choroby nowotworowe są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów współczesnego świata. Rak 

jajnika jest najczęstszą przyczyną śmierci kobiet, chorujących na nowotwory związane z układem 

rozrodczym. Rak jajnika cechuje się późną wykrywalnością, co jest spowodowane brakiem 

skutecznych badań przesiewowych. Grupa kobiet w wieku 50 – 69 lat cechuje się największą 

zachorowalnością na ten nowotwór. Przyczyną jego rozwoju są zmiany na poziomie 

molekularnym. Ostatnie badania wykazały, że poza klasycznymi mutacjami przyczyną 

nowotworzenia może być zaburzenie ekspresji klaudyn. Klaudyny są ważnymi białkowymi 

składnikami ścisłych połączeń międzykomórkowych. Te przezbłonowe białka odgrywają 

kluczową rolę w stabilizowaniu bariery międzykomórkowej oraz kontrolują transport substancji 

między sąsiednimi komórkami. Zmiana przepuszczalności i polaryzacji błony komórek nabłonka 

staje się przyczyną inicjacji i progresji procesów tworzenia nowotworów. W zależności od szlaku 

może być to spowodowane zbyt niską bądź zbyt wysoką ekspresją genów kodujących klaudyny 

Wykazano, że nadekspresja klaudyny 3, 4 i 7 zwiększa ryzyko rozwoju raka jajnika. Ponadto, 

wzrost ekspresji klaudyn przyczynia się również do utraty integralności komórek oraz 

zwiększenia ich ruchliwości. W przypadku komórek nowotworowych takie zjawisko prowadzi do 

wzmożonej ich inwazyjności i powstawaniu odległych przerzutów. Na podstawie 

przeprowadzanych badań okazuje się, że klaudyny mogą być potencjalnym biomarkerem, 

umożliwiającym wczesną diagnostykę tego nowotworu. W związku z widocznym 

zaangażowaniem klaudyny 3,4 oraz 7 w proces kancerogenezy raka jajnika staja się one również 

potencjalnymi celami dla terapii. Dzięki temu leczenie raka jajnika może stać się bardziej 

zindywidualizowane, specyficzne dla konkretnego pacjenta oraz efektywniejsze. 

Indywidualizacja leczenia przyczynia się nie tylko do poprawy skuteczności, ale przede 

wszystkim jakości leczenia, która jest bardzo istotna z punktu widzenia pacjenta. Innowacyjny 

charakter klaudyn może przyczynić się do rozwoju współczesnej onkologii. 

Flawonoidy w profilaktyce i terapii 

Agnieszka Kareńko, Paulina Wigner, Krzysztof Zieliński 
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie związkami, jakimi są flawonoidy. Są one celem 

badań epidemiologicznych, jak i klinicznych. Z uwagi na swoje właściwości biologiczne takie jak: 

antyoksydacyjne, antyagregacyjne, przeciwmiażdżycowe i wiele innych wprowadza się do 

profilaktyki i terapii między innymi chorób cywilizacyjnych. 

Flawonoidy są pochodnymi 2-fenylo-benzo-gamma-pironu. Budowa opiera się na flawonie, czyli 

związku posiadającym dwa pierścienie benzenowe połączone pierścieniem pironu lub piranu. Ze 

względu na budowę flawonoidy dzielimy na flawanony, flawanole, flawony, izoflawony, 

flawonole i antocyjany. Występują one w dwóch formach: wolnej – aglikony oraz związanej 

z cukrem – ß-glikozydy. 
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Działanie przeciwnowotworowe flawonoidów wynika z hamowania aktywności polimerazy DNA 

typu II czy topoizomerazy DNA typu I i II, co uniemożliwia komórkom replikację. Wykazano, że 

mogą wpływając na aktywność topoizomerazy II powodują pęknięcia w genie MLL. Mutacje 

w obrębie tego genu odpowiedzialne są między innymi za ostre białaczki. Podejrzewa się, że 

dieta kobiet w ciąży zawierająca zbyt dużą dawkę flawonoidów może odpowiadać za ostre 

białaczki szpikowe u niemowląt. Oprócz tego blokują cykl komórkowy oraz aktywują proces 

apoptozy poprzez wpływ na cytokiny, białka p21, p53 czy Bbl-2. Dodatkowo obniżają aktywność 

czynników transkrypcyjnych odpowiedzialnych za angiogenezę, apoptozę czy proliferację 

komórek. Hamują także aktywność glikoproteiny P, która odpowiada za oporność wielolekową 

komórek nowotworowych wypompowywując stosowane cytostatyki. 

Flawonoidy mogą znaleźć zastosowanie w terapii przeciw wirusowi HIV. Niektóre z nich np. 

epikatechina mogą działać jak inhibitor odwrotnej transkryptazy. Jednocześnie zaburzając 

interakcje białek otoczki zatrzymują wnikanie wirusa do komórek. Inny, flawonoid jakim jest 

kwercetyna wpływa na białko Vpr, przez co wirus nie jest w stanie się namnażać. 

Nie od dziś wiadomo, że flawonoidy posiadają właściwości przeciwutleniające. Wynika to z ich 

budowy a mianowicie występowania licznych grup hydroksylowych, wiązania podwójnego 

między C-2 i C-3 oraz grupy karbonylowej. Dzięki temu zmiatają reaktywne formy tlenu, a także 

chelatują jony metali przejściowych i chronią niskocząsteczkowe przeciwutleniacze np. witaminę 

C. Wraz z hamowaniem agregacji ß-amyloidu flawonoidy mogą zapobiegać chorobie Alzheimera. 

Podsumowując flawonoidy nie tylko zapobiegają wielu chorom, a także mogą zostać 

wprowadzone, jako środki terapeutyczne. Jednocześnie należy pamiętać, aby zachować 

ostrożność przy ich spożywaniu, aby sobie nie zaszkodzić. 

Choroby prionowe – od plemienia Fore do białek prionowych 

Agnieszka Kareńko 
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 

Pasażowalne encefalopatie gąbczaste (TSE) znane są także jako choroby prionowe. Są to 

śmiertelne i zakaźne zaburzenia neurodegeneracyjne występujące zarówno u ludzi, jak i u 

zwierząt. Wśród chorób prionowych wyróżniamy między innymi kuru, chorobę Creutzfeldta-

Jakoba (CJD), encefalopatię gąbczastą bydła (BSE). 

Chorobę kuru odkrył Daniel Gajdusek badając plemię Fore, gdzie występował rytualny 

kanibalizm. Po sekcjach zwłok Gajdusek stwierdził, że atakowane są rogi przednie rdzenia 

kręgowego, brak jednak stanu zapalnego. Na podstawie tych obserwacji wysunął hipotezę, że za 

chorobę nie odpowiadają bakterie, wirusy czy pasożyty. Doszedł do wniosku, że spożywanie 

mózgów zmarłych przez członków plemienia może prowadzić do szerzenia się choroby. 

Otrzymał za to Nagrodę Nobla w 1976 roku. 

Płytki amyloidowe były podobne do tych, które zaobserwowano u pacjentów z inną chorobą tak 

zwaną chorobą Creutzfeldta-Jakoba. Objawy podobne są do choroby umysłowej, jednak przy 

dodatkowych symptomach takich jak rozbiegane oczy czy niepewny chód Creutzfeldt uznał to 

za uszkodzenie mózgu. Po autopsji okazało się, że brak jest stanu zapalnego jednak występują 

liczne komórki glejowe. Schorzenie występuje głównie u osób starszych, objawiając się 

demencją i paraliżem. Wyróżnia się kilka rodzajów choroby jak na przykład vCJD (wariant CJD), 

jCJD (jatrogenny CJD), fCJD (rodzinna CJD) czy sCJD (spontaniczny CJD). Uznaje się, że za 
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pojawienie się vCJD odpowiada choroba BSE, która jest podobna do choroby Creutzfeldta-

Jakoba. Pierwszy przypadek gąbczastej encefalopatii zwanej też chorobą szalonych krów 

zanotowano w 1986 roku w Wielkiej Brytanii. Chorobę opisali Gerald Wells oraz Martin Jeffrey 

w 1987. Zauważyli oni w zwierzęcych mózgach zwakuolizowane neurony o dziwnych, 

nietypowych kształtach. 

Choroby TSE mają jedno, to samo podłoże – są nimi białka prionowe PrP (ang. Prion Protein). 

Odkrył je Stanley Prusiner badając owce chore na scrapie. Za swoje odkrycie w roku 1997 

przyznano mu Nagrodę Nobla. Uznał on wtedy, że czynnikiem zakaźnym są cząstki 

białkopodobne, które nie posiadają kwasów nukleinowych. Nie był jednak w stanie opisać, jak 

dochodzi do namnażania się białek prionowych. Dopiero kolejne badania dowiodły, że za 

choroby prionowe odpowiada nieprawidłowo pofałdowana izoforma komórkowego białka 

pionowego PrPC (ang. cellular), a dokładniej białko infekcyjne PrPSc (ang. scrapie). Białko 

komórkowe PrPC zbudowane jest z trzech α-helis (H1, H2, H3) oraz dwóch ß-harmonijek (B1, 

B2). Kodowane jest ono przez gen PRNP i znajduje się w błonie synaptycznej neuronów, ale 

również w mięśniach szkieletowych, naczyniach limfatycznych, sercu czy nerkach. Przypuszcza 

się, że jego funkcją jest: kontrola rytmu dobowego, wiązanie jonów wapniowych, wchłanianie 

i transport żelaza, transdukcja przekazu sygnału czy wpływ na właściwości proapoptotyczne 

oraz antyapoptotyczne. Same z siebie nie powoduje negatywnych zmian. Dopiero bezpośredni 

kontakt białka PrPC z białkiem PrPSc prowadzi do zmiany w białko zakaźne. Proteiny PrPSc 

zawierają więcej struktury ß-harmonijki. Wykorzystują one białka prionowe gospodarza, 

przekształcają się i agregują w komórkach nerwowych prowadząc do neurodegeneracji. 

Poznanie molekularnych czynników odpowiedzialnych za choroby prionowe przybliża nas do 

znalezienia metod leczenia tych schorzeń. Niestety obecna medycyna jeszcze nie odkryła, w jaki 

sposób można wyleczyć chorych z chorób prionowych. 

SX - proste narzędzie badawcze napisane w języku Python 

Patryk Wach 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii 

Testy opierające się na rozpoznawaniu różnic pomiędzy częstotliwością, głośnością lub 

długością dźwięków są popularną metodą badania słuchu. Wiele specjalistycznych programów 

i środowisk programowania oferuje utworzenie i funkcjonalne wykorzystanie tonów o 

określonej specyfikacji, lecz często są one płatne i trudne w obsłudze. W celu ukazania 

możliwości dostępnych narzędzi open source, napisany został skrypt w otwartym języku 

programowania Python umożliwiający generację dźwięków o pożądanych cechach oraz 

przedstawienie ich w kilku prostych schematach badawczych. Skrypt ten pozwala na utworzenie 

tonów o długości, głośności oraz częstotliwości określonej przez użytkownika, jak również 

białego szumu, który może zostać wykorzystany jako sygnał ostrzegający o rozpoczęciu badania. 

Dostępne są cztery schematy badawcze, polegające na rozpoznaniu dźwięku różniącego się od 

innych poszczególną cechą lub wskazaniu pomiędzy prezentowanymi tonami interwału 

czasowego o długości innej niż pozostałe. Kolejność prezentacji dźwięków dobierana jest 

pseudolosowo i zapisywana do pliku o formacie ‘.csv’ wraz z udzielonymi przez osobę badaną 

odpowiedziami oraz jej czasem reakcji. SX może okazać się pomocnym narzędziem w badaniach 

uwagi słuchowej. 
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Bakteriofagi w walce biofilmem bakteryjnym 

Dominika Galus, Ewelina Sosnowska, Anna Kiepura 
Uniwersytet Łódzki, Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii 

Bakteriofagi to liczna grupa wirusów atakujących bakterie, występująca powszechnie 

w środowisku naturalnym. W ostatnich latach zainteresowanie fagami wzrosło ze względu na 

możliwość zastosowania ich w terapii przeciwko lekoopornym bakteriom. Dodatkowo fagi 

wykazują zdolność niszczenia biofilmów bakteryjnych, które stanowią olbrzymi problem 

współczesnej medycyny. Dotyczy to między innymi biofilmów tworzonych na powierzchni 

cewników dożylnych czy urologicznych stosowanych u pacjentów hospitalizowanych 

długoterminowo. Jedną z zalet bakteriofagów, która czyni je użytecznym narzędziem do 

zwalczania biofilmów jest wytwarzanie depolimeraz polisacharydów. 

Dotychczas zaproponowano kilka metod zwalczania biofilmów przy pomocy bakteriofagów. 

Pierwsza z nich polega na pokrywaniu powierzchni biomateriału obojętnym hydrożelem 

zawierającym bakteriofagi. Druga strategia opiera się na traktowaniu utworzonego już biofilmu 

roztworem zawierającym fagi. Kolejna testowana metoda wykorzystuje do walki z biofilmami 

fagowe depolimerazy polisacharydów. Enzymy te degradują polisacharydy bakteryjne, w tym 

egzopolisacharydy (EPS) będące dominującym składnikiem macierzy biofilmu. W związku z tym, 

że stosowanie samych fagów lub ich enzymów nie skutkuje całkowitym zniszczeniem biofilmu, 

sprawdzono skuteczność w eradykacji biofilmu fagów w połaczeniu z antybiotykami. Metoda ta 

okazała się skuteczniejsza w zwalczaniu bakterii w porównaniu ze stosowaniem antybiotyku czy 

fagów oddzielnie. Zjawisko to nazwane PAS- Phage-Antibiotic Synergy związane jest ze 

zwiększeniem infekcyjności bakteriofagów w obecności sub-letalnych dawek antybiotyków. 

Bakteriofagi, w szczególności te wytwarzające depolimerazy polisacharydów, stanowią grupę 

potencjalnych środków antybiofilmowych, które mogą być wykorzystane w walce z infekcjami 

związanymi z jego tworzeniem. Obiecujące wyniki uzyskane w zwalczaniu biofilmu w przypadku 

stosowania fagów wraz z antybiotykami (które działając pojedynczo często są nieskuteczne), 

dają nadzieję na opracowanie skutecznej metody walki z biofilmami bakteryjnymi. 

Zmiany stanu sanitarno-bakteriologicznego ścieków komunalnych 
podczas procesu oczyszczania 

Katarzyna Elbruda, Adriana Osińska 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku, Katedra Mikrobiologii 

Środowiskowej, Naukowe Koło Mikrobiologów Molekularnych „COCCUS” 

Problem oczyszczania ścieków, w tym efektywności procesów usuwania zanieczyszczeń jest 

nadal aktualny. Wynika on głównie z rozwoju gospodarczego, wzrostu produkcji przemysłowej, 

wzrostu ilości przyłączy, a tym samym coraz większej produkcji ścieków komunalnych. 

Ścieki komunalne trafiające do oczyszczalni zawierają różnorodne zanieczyszczenia biologiczne, 

do których zaliczamy bakterie, wirusy, grzyby i pasożytnicze robaki, które przez wzgląd na swój 

charakter mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Najczęściej 

izolowanymi rodzajami mikroorganizmów z ścieków są: Pseudomonas, Aeromonas, Bacillus, 

Enterococcus, Escherichia, Shigella, Salmonella czy Clostridium. Ścieki zawierające 

drobnoustroje chorobotwórcze stanowią poważne zagrożenie sanitarne, dlatego ważna jest 

ciągła ocena stanu ścieków, do której wykorzystuje się metodę pośrednią, polegająca na 
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wykrywaniu bakterii zaliczanych do tzw. wskaźników sanitarnych. Oczyszczalnie ścieków,prócz 

usuwania zanieczyszczeń organicznych oraz chemicznych,są także ważnym elementem 

eliminacji drobnoustrojów, uniemożliwiając tym samym pogorszenie stanu sanitarnego wód 

powierzchniowych będących odbiornikiem ścieków. Na efektywność usuwania drobnoustrojów 

ze ścieków duży wpływ ma zastosowana technologia oczyszczania. 

Celem niniejszej pracy była ocena skuteczności oczyszczania ścieków komunalnych poprzez 

analizę eliminacji bakterii wskaźnikowych w trakcie procesu oczyszczania. Próbki ścieków 

surowych, osadu czynnego oraz ścieków oczyszczonych pochodziły z miejskiej oczyszczalni 

ścieków w Olsztynie. W każdej z próbek sprawdzano liczebność bakterii heterotroficznych 

rosnących w 22° i 36°C, bakterii z grupy coli, E. coli oraz paciorkowców kałowych. 

Rola prebiotyków i probiotyków w żywieniu ludzi starszych 

Marta Lewandowicz 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

W procesie starzenia się organizmu człowieka dochodzi do pojawienia się wielu niekorzystnych 

zmian fizjologicznych oraz anatomicznych. W wielu badaniach dostrzeżono, że związane 

z wiekiem zmiany w składzie mikroflory jelitowej wydają się prowadzić do zmniejszenia ilości 

pożytecznych bakterii, takich jak pałeczki kwasu mlekowego i bifidobakterie oraz wzrostu liczby 

potencjalnie szkodliwych gatunków. Zmiany te predysponują do pojawienia się zaburzeń 

w funkcjonowaniu układu odpornościowego i pokarmowego, w tym nieprawidłowości 

w metabolizmie glukozy, lipidów, czy też składników mineralnych. Zastosowanie prebiotyków 

i robiotyków w diecie człowieka wywiera korzystny efekt w profilaktyce i leczeniu wielu stanów 

patologicznych, takich, jak: zespół jelita drażliwego, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, rak 

jelit, choroby sercowo-naczyniowe. Zarówno prebiotyki, jak i probiotyki mogą być również 

pomocne w łagodzeniu objawów nietolerancji laktozy, zwiększaniu wchłaniania wapnia oraz 

zapobieganiu zaparć. Celem niniejszej pracy jest omówienie wpływu prebiotyków i probiotyków 

na zdrowie osób ludzi starszych. 

Wykorzystanie fagów w lecznictwie 

Ewelina Sosnowska, Dominika Galus 
Uniwersytet Łódzki, Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii 

Bakteriofagi to występujące powszechnie w środowisku naturalnym wirusy bakteryjne. Ze 

względu na swoje antybakteryjne właściwości mogą być potencjalnie wykorzystane w terapiach 

przeciwko lekoopornym bakteriom. Wirusy te znalazły również zastosowanie w terapii 

onkologicznej. 

Narastająca lekooporność bakterii na dostępne środki przeciwdrobnoustrojowe wymusiła 

poszukiwanie alternatywnych metod leczenia zakażeń. Największe nadzieje wiązane są z kuracją 

fagową, wykorzystującą wirusy swoiste względem danego drobnoustroju. Podczas 

wprowadzania takiej terapii niezbędne jest precyzyjne określenie mikroorganizmu, który 

wywołał infekcję oraz ocenienie jego fagowrażliwość. Fagoterapia w stosunku do 

antybiotykoterapii ma kilka zalet. Przede wszystkim teoretycznie wystarczy podać jedną dawkę 

leku, którego stężenie rośnie w czasie, co jest wynikiem namnażania się fagów w komórkach 

gospodarza. Dzięki swoistości fagów nie dochodzi do zniszczenia naturalnej mikroflory 

w organizmie pacjenta. Jednakże terapia fagowa nie ustrzegła się wad. Jedną z nich jest 
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wzbudzenie odpowiedzi układu immunologicznego chorego. Z kolei konieczność określenia 

czynnika zakaźnego znacznie wydłuża diagnostykę i możliwość szybkiego wdrążenia leczenia. 

Rozwiązaniem powyższych problemów jest odpowiednio zmiana faga na wirusa o podobnym 

zakresie działania antybakteryjnego, ale o innej specyficzności antygenowej oraz stosowanie 

koktajli fagowych – mieszanek kilku fagów infekujących bakterie wywołujące określony rodzaj 

zakażenia. W Polsce leczenie fagami stosowane jest tylko w Ośrodku Terapii Fagowej, Instytutu 

Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. 

Ze względu na swoje właściwości fagi mogą być wykorzystane w terapii onkologicznej. Główne 

badania skupiają się na możliwości wykorzystania bakteriofagów w dostarczeniu farmaceutyku 

tylko w obręb guza, co zmniejszyłoby negatywne działanie leku na organizm pacjenta. Metoda 

ta polega na połączeniu faga filamentowego z lekiem przeciwnowotworowym. Taki fag, dzięki 

przyłączonym do niego swoistym przeciwciałom przeciwko konkretnej komórce nowotworowej, 

adsorbuje się na jej powierzchni, następuje jego internalizacja i uwolnienie leku do wnętrza 

komórki. Bakteriofagi można także użyć jako wektory, do których genomów wprowadza się 

geny kodujące określone peptydy. Prowadzi to do ekspresji pożądanego peptydu na 

powierzchni kapsydu. Technika ta nosi nazwę phage display method. Dzięki niej możliwe jest 

uzyskanie peptydów wiążących różne komórki nowotworowe, które samodzielnie lub jako 

nośniki leków przeciwnowotworowych mogą być wykorzystane w terapii antynowotworowej. 

Wykorzystanie bakteriofagów w lecznictwie wciąż pozostawia wiele niewiadomych. Jednakże 

wyniki prowadzonych badań dają nadzieję, że w przyszłości zostaną opracowane selektywnie 

działające i bezpieczne dla organizmu pacjenta preparaty zwalczające lekooporne bakterie oraz 

stanowiące element skutecznej terapii antynowotworowej. 

Destabilizacja bariery komórek nabłonkowych żołądka i fibroblastów 
w środowisku antygenów Helicobacter pylori 

Miszczyk E, Kiepura A, Gajewski A, Hinc K, Obuchowski M, Binek A, Chmiela M 
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, 

Pracownia Gastroimmunologii 

Wstęp: Bakterie Helicobacter pylori są główną przyczyną choroby wrzodowej żołądka 

i dwunastnicy oraz raka żołądka. Posiadają wiele mechanizmów, które warunkują kolonizację 

niszy, uszkodzenie bariery nabłonkowej żołądka i rozwój patologicznej reakcji zapalnej. Jej 

przyczyną jest m. in. ciągłość bodźców H. pylori, uszkadzających barierę ochronną żołądka. 

Wiedza na temat działania różnych komponentów H. pylori w tym zakresie jest 

niewystarczająca. 

Cel: Określenie roli wybranych, dobrze scharakteryzowanych antygenów 

H. pylori w destabilizacji funkcji barierowej komórek nabłonkowych żołądka oraz fibroblastów, 

w badaniach in vitro. 

Metody: Badania wykonano na ludzkich komórkach nabłonkowych raka żołądka AGS (CRL-1739, 

ATCC) oraz fibroblastach świnki morskiej (CRL-1405, ATCC). Hodowle komórek prowadzono 

przez 24 godziny w samym podłożu hodowlanym (kontrola prawidłowego wzrostu i żywotności 

komórek) lub w środowisku antygenów H. pylori: ekstraktu glicynowego (EG) zawierającego 

mieszaninę antygenów powierzchniowych, 10 µg/ml; białka CagA (IRIS, Siena, Włochy), 1 µg/ml; 

podjednostki UreA ureazy, 5 µg/ml; lub lipopolisacharydu (LPS), 1 ng/ml i 25 ng/ml (współpraca 
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z prof. A.P. Moranem). Oceniono zdolność komórek do zabliźniania mechanicznego uszkodzenia 

jednowarstwy komórkowej („test gojenia rany”), którą odnoszono do aktywności proliferacyjnej 

komórek oznaczanej na postawie wbudowywania do DNA [3H]-tymidyny, żywotności komórek 

oznaczanej na podstawie zdolności redukowania przez żywe komórki soli tetrazoliowej MTT, 

a także morfologii jąder komórkowych, którą oceniano w mikroskopie fluorescencyjnym po 

wybarwieniu komórek DAPI (4’, 6-diamidyno-2-fenyloindol). 

Wyniki: Wykazano, że antygeny H. pylori: EG, UreA oraz CagA nasilały migrację zarówno 

komórek nabłonkowych żołądka jak i fibroblastów, w odniesieniu do stopnia migracji komórek 

hodowanych w samym podłożu. Dla porównania komórki obu linii w środowisku LPS, w stężeniu 

25 ng/ml, nie wykazywały zdolności do migracji i adhezji. Traciły również zdolność do podziałów 

o czym świadczyła niezdolność do wbudowywania w DNA [3H]-tymidyny. Potwierdzeniem 

działania cytotoksycznego LPS był wzrost odsetka komórek niezdolnych do redukcji MTT oraz 

zmiany w kondensacji chromatyny jądrowej, uwidocznione po wyznakowaniu jąder 

komórkowych DAPI. Fibroblasty były bardziej wrażliwe na działanie LPS niż komórki nabłonkowe 

raka żołądka. Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują, że antygeny H. pylori różnią się pod względem 

działania na komórki nabłonkowe żołądka oraz fibroblasty. Podczas zakażenia H. pylori pewne 

antygeny tych bakterii uwalniane do środowiska m.in. LPS mogą przyczyniać się do zaburzenia 

funkcji barierowej błony śluzowej żołądka i rozwoju patologicznej reakcji zapalnej. Inne 

antygeny m.in. białko CagA oraz UreA mogą nasilać aktywność proliferacyjną komórek 

nabłonkowych oraz, co jest niezbędne w procesie zabliźniania uszkodzeń. Jednakże nadmierna 

aktywność blastyczna komórek wiąże się z ryzykiem nasilenia częstości niekorzystnych mutacji. 

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie 

decyzji numer DEC-2013/09/N/NZ6/00805. 

Traditional cold cuts - Facts and myths 

Kinga Kropiwiec 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Hodowli i Technologii 

Produkcji Trzody Chlewnej 

What is the difference between "Traditional ham" and "Ecological ham " or "country style ham"? 

Is it only the price? In the meat industry are three kinds of meat production: the traditional, 

ecological and conventional. 

Traditional cold cuts are produced according to traditional (often regional) recipe. In their 

production can not use chemical food additives. Only salt, small amounts of curing salt and 

dried herbs are permitted as preservatives and improvers taste. Preservation, impart taste and 

smell is done through a process of smoking. 

Traditional smoking is smoking in smokehouses wood fired oak, beech, juniper or apple tree. 

Some manufacturers to mislead the purchaser. They call ham produced conventional: 

"...traditional," "from the chimney" or "country style ham”. Most of these meat products has 

little in common with traditional production. Meats produced conventionally not contain only 

meat, but have large quantities of food additives, for example. starches, hydrocolloids, gelatin, 

protein and preservatives Besides, most conventional meat products smoked is modern 

methods, which use smoke preparations. 
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The aim of this study was to demonstrate the differences between the selected types of meat 

production. Moreover, it is important to raise consumer awareness in aspect of making the right 

choice meats products. 

Właściwości prozdrowotne owoców i kwiatów głogu 

Bartosz Kulczyński 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Technologii Żywienia 

Człowieka 

Głóg to wspólna nazwa dla roślin z rodzaju Crataegus, należącego do rodziny Rosaceae. Istnieje 

ponad 1000 gatunków głogu, które rozpowszechnione są głównie w Europie, Azji i Ameryce 

Północnej. Roślina ta występuje w postaci dużych krzewów (3-4 m) lub niewielkich drzew (5-10 

m). Cennym surowcem głogu, ze względu na swoje walory zdrowotne, są jego kwiaty i owoce. 

Jagody głogu charakteryzują się owalnym kształtem, barwą w zależności od gatunku, od żółtej, 

przez czerwoną do ciemno purpurowej i czarnej. Ich miąższ jest biały i mięsisty. Kwiaty są koloru 

białego lub różowego i tworzą baldachogrona. Głóg uznawany jest za najstarszą znaną roślinę 

leczniczą, stosowaną w europejskiej medycynie ludowej. Od setek lat wykorzystywany jest 

w leczeniu chorób układu krążenia, niestrawności, biegunek, bólów brzucha, cukrzycy. 

Wykonywane w ostatnich latach analizy składu chemicznego kwiatów i owoców głogu wskazują 

na wysoką zawartość w nich związków bioaktywnych o silnych właściwościach 

przeciwutleniających. Wśród składników biologicznie aktywnych wymienia się przede 

wszystkim: procyjanidyny, flawanole, flawonole, flawony, kwasy fenolowe, antocyjany, taniny, 

witaminę C i kwasy organiczne. Dostępna literatura wskazuje na szeroki zakres właściwości 

leczniczych kwiatów i owoców głogu. Prowadzone badania na modelach zwierzęcych i 

z udziałem ludzi dostarczają wielu dowodów, potwierdzających działanie kardioprotekcyjne, 

hipotensyjne, hipolipemiczne, przeciwdrobnoustrojowe, immunomuodulujące oraz 

przeciwutleniające. 

Why should we protect native animal breeds? 

Karolina Kasprzak, Kinga Kropiwiec 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów 

Genetycznych Bydła 

During the past few years, 62 animal breeds in the world have been recorded as extinct. 

Currently, approximately 20% (total 1491) of livestock animal breeds is at diverge of extinction. 

In Poland, we also have examples of breeds and varieties which have been permanently lost, 

and their resustitution is impossible. Europe is the region where the percentage of endangered 

breeds is high. This situation is conditioned by, among others, highly specialized sector of 

livestock production, where are preffered highly productive, one purpose breeds. However, 

striving to ensure food to fed still growing human population, it should be remembered what 

the consequences entails the elimination of old, native animal breeds. The aim of this study was 

to pay attention to the necessity of protection of native breeds genetic resources and to 

highlight their role in preserving the biodiversity of the agricultural landscape. Native animal 

breeds are perfectly adapted to local, often very harsh 

environmental conditions. They are a source of high-quality food (milk, meat and eggs), but 

their role in agriculture and the economy goes far beyond food production. Local breeds are 
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a significant element in the tradition, history and culture of regional communities. Animals of 

indigenous breeds can be maintained at scarce fodder resources, basis on the permanent 

grassland, what creates opportunities to develop and protect landscape areas of large values. 

Whereas, the most important element of the protection of native breeds is biodiversity 

preservation. These animals constitute alive gene bank, which has utilitarian meaning. Local 

animal breeds should be considered as a part of the intellectual heritage of the nation. 

Mechanizmy odporności roślin na stres zasolenia 

Aleksandra Koźmińska 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Instytut Biologii Roślin 

i Biotechnologii 

Środowiska w których występują duże stężenia soli (zwłaszcza NaCl) stanowią niebezpieczne 

warunki do życia i rozwoju ekosystemów roślinnych. Nadmierne zasolenie podłoża to jeden 

z czynników stresowych dla roślin. Duże zasolenie może występować w siedliskach wilgotnych, 

których przykładem są bagniste rejony w przybrzeżnych strefach mórz, gdzie zawartość soli 

waha się od 300 do 1000 mmol • 1-1 Na+. W suchych środowiskach natomiast duża akumulacja 

soli występuje na terenach z małymi opadami i wysokim poziomem wód gruntowych (na 

terenach depresyjnych, bezodpływowych), jak również w glebach pozbawionych drenażu, 

intensywnie nawadnianych wodą o znacznej ilości soli. Zwiększenie stężenia soli zachodzi też 

pod wpływem działalności człowieka, na przykład w terenach miejskich gdzie w okresie 

zimowym stosuje się duże ilości mieszaniny piasku i soli do odladzania jezdni. Szkodliwe skutki 

zasolenia dla rośliny spowodowane są między innymi oddziaływaniami takimi jak: zmniejszenie 

dostępności wody (sole zwiększają siły osmotyczne utrzymujące wodę w roztworze glebowym) 

czy zakłócenia w gospodarce jonowej (nadmiar jonów Na+ i Cl- ogranicza pobieranie innych 

jonów, zwłaszcza K+, Ca2+, NO3-). W środowiskach zasolonych rośliny mogą być narażone nie 

tylko na stres solny, lecz również na stres osmotyczny lub stres związany z niedoborem tlenu 

(hipoksja). Poszczególne gatunki roślin, a także odmiany różnią się zakresem odporności na 

zasolenie. W dobie ewolucji rośliny wykształciły cały szereg przystosowań umożliwiający im 

prawidłowe funkcjonowanie w zasolonej niszy ekologicznej. Odporność roślin na zasolenie 

polega na usuwaniu nadmiaru soli z organizmu (unikanie stresu) albo na tolerowaniu 

toksycznych i osmotycznych skutków zwiększonego stężenia jonów. Mechanizmy unikania 

stresu solnego (regulacja stężenia) to między innymi wykluczanie, eliminacja, rozcieńczanie czy 

kompartmentacja. Natomiast mechanizmy tolerancji zasolenia to między innymi synteza 

substancji kompatybilnych oraz synteza specyficznych białek. W pracy przedstawione zostaną 

naturalne możliwości wybranych gatunków roślin do radzenia sobie ze stresem zasolenia oraz 

przegląd osiągnięć inżynierii genetycznej w celu zwiększenia tolerancji na nadmierne stężenia 

soli w podłożu. 

Techniczne aspekty wpływu pory roku na produkcyjność kurcząt 
brojlerów w województwie podlaskim 

Dominika Kołodko 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Studencki Koło Naukowe 

Hodowców Zwierząt. 

W czasie odchowu kurcząt brojlerów ważne jest, aby utrzymać starannie sprecyzowany 

mikroklimat, a na podlasiu skupiamy się szczególnie na: temperaturze podczas wstawienia 
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kurcząt (28-32°C), odpowiednie oświetlenie (2-60 lx), zagęszczenie stada (33kg/m2), wentylację 

i ruch powietrza. Mikroklimat był od kilkudziesięciu lat precyzowany dla różnych rodzajów linii 

kurcząt brojlerów. 

Celem badań było sprawdzenie, czy na mikroklimat w kurniku i produkcyjność ptaków ma wpływ 

pora roku. 

Dane z doświadczenia zostały przedstawione poprzez własne obserwacje oraz monitorowanie 

upadków w różnych okresach pory roku. Z badań wynika, iż odsetek upadków w czasie odchowu 

kurcząt rzeźnych jest pewnym stopniu uzależniony od pory roku. W okresie wiosennym jest 

najmniej upadków, a latem i zimną jest ich więcej. 

Podsumowując, nawet najlepiej zapewniony mikroklimat w budynku nie ma tak dużego wpływu 

na produkcję kurcząt brojlerów jak zmiana pory roku. Optymalną temperaturą dla 

prawidłowego chowu kurcząt jest 8-15°C (sezon wiosenny i jesienny). Niekorzystne są 

temperatury letnie (wzmożone upał) oraz zimowe (ubytek ciepła). 

Wpływ ochrony środowiska na zdrowie i życie pszczół 

Celina Habryka 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

Pszczoły są wskaźnikiem stanu zdrowotnego środowiska naturalnego, ponieważ w razie 

wystąpienia zatruć w przyrodzie, giną one w pierwszej kolejności. Z jednej strony są sygnałem 

ostrzegawczym o niebezpieczeństwie, z drugiej zaś, gwarancją na to, że tam gdzie żyją 

w zdrowiu są również bezpieczne warunki do życia ludzi. Pszczoły są bezcenne, gdyż odgrywają 

fundamentalną rolę w przyrodzie. Rola ta w społeczeństwie jest dotychczas w stopniu 

niewystarczającym uświadamiana i doceniana. Zatrucia pszczół stanowią duży problem; 

zwłaszcza na terenach sadowniczych. W rejonach gdzie występują sady owocowe szczególnie 

w nowoczesnej gospodarce stosowane są wielokrotne opryski, w tym insektycydami, które 

powodują liczne zatrucia i podtrucia rodzin pszczelich. Jedną z przyczyn wymierania masowego 

pszczół jest powszechne stosowanie środków chemicznych przez rolników i ogrodników. 

W ostatnich latach produkcja rolnicza i ogrodnicza stała się coraz droższa i bardzo niebezpieczna 

dla środowiska, zdrowia i życia pszczół, a także ludzi. Jednak w przypadku wymierania pszczół 

lub ich masowego ginięcia to nie brak miodu i innych produktów prosto z ula jest nadrzędnym 

problemem. Chodzi przede wszystkim o to, że pszczoły miodne oprócz funkcji produkcyjnych 

spełniają jeszcze inną bardzo ważną rolę – są zapylaczami dla wielu roślin, nie tylko tych dziko 

rosnących, ale także uprawianych przez rolników i sadowników. Jeśli zabraknie tych głównych 

zapylaczy, rośliny uprawne czy drzewka owocowe będą dawały dużo niższy plon. Warto więc na 

problem wymierania pszczół oraz ich ochrony spojrzeć z szerszej perspektywy. Konieczna jest 

też pełna współpraca między właścicielami pasiek a rolnikami czy sadownikami z pobliskich 

terenów. W wielu przypadkach wymieranie pszczół następuje bowiem w wyniku zatrucia 

spowodowanego środkami ochrony roślin używanymi na polach i w sadach. I tu dochodzimy do 

błędnego koła – środki ochrony roślin stosujemy, by dawały lepszy plon i były wolne od 

pasożytów i innych chorób, a jednocześnie wpędzamy w choroby pszczoły, bez których te rośliny 

i tak nie dadzą plonu. Dobrze jest więc pamiętać zasadę, że to od jakości i intensywności pracy 

pszczół zależy rozwój szeroko pojętego rolnictwa. 
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Kandydozy u pacjentów hematologicznych 

Iga Porębska, Monika Oleksy 
REX COMPANY S.A. Ogólnopolskie Centrum Genetyki, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we 

Wrocławiu, Katedra i Zakład Mikrobiologii 

Wstęp: Rodzaj Candida obejmuje około 150 gatunków, wśród których 9 uznaje się za patogenne 

dla człowieka. Candida albicans wchodzi w skład mikroflory błon śluzowych wielu układów 

w organizmie ludzkim i u pacjentów z zaburzeniami immunologicznymi może powodować 

zarówno powierzchniowe jak i układowe infekcje oportunistyczne. Wśród czynników 

predysponujących do rozwoju kandydozy należy wymienić: immunosupresję, leczenie 

steroidami, długotrwałą kaniulację naczyń, inwazyjne procedury medyczne, współistniejące 

zakażenia wirusowe oraz długotrwałą szerokospektralną antybiotykoterapię. 

Cel pracy: Celem pracy było określenie częstości izolacji różnych gatunków grzybów z rodzaju 

Candida w poszczególnych materiałach pacjentów hematologicznych. 

Materiał i metody: W latach 2012-2014 przebadano 1029 próbek krwi, 1022 próbki moczu, 163 

próbki plwociny, 669 wymazów z gardła oraz 537 próbek kału pobranych od pacjentów 

z chorobami krwi, hospitalizowanych w Klinice Hematologii, Chorób Krwi i Transplantacji Szpiku 

SPSK nr 1 we Wrocławiu. Do hodowli zastosowano klasyczne posiewy mikrobiologiczne 

z użyciem specjalistycznych podłoży odżywczych (Saburoaud) płynnych i stałych. W celu 

identyfikacji użyto agarowych płytek chromogennych dla Candida spp., półautomatycznych 

testów biochemicznych oraz barwienia metodą Grama. 

Wyniki: Zaobserwowano tendencję spadkową w częstości izolacji grzybów z rodzaju Candida 

w badanych materiałach, odpowiednio: w 2012 roku – 27,27% posiewów dodatnich, w 2013r. – 

21,61% oraz w 2014r. – 13,05%. W kolejnych latach zmniejszała się również częstość izolacji C. 

albicans (odpowiednio: 2012 – 14,42%, 2013 – 10,6% i 2014 – 5,08%) podczas gdy częstość 

izolacji pozostałych gatunków pozostawała na względnie stałym poziomie – 5,43% - 9,82% dla C. 

glabrata i 1,88% – 2,14% dla C. krusei. Najwięcej posiewów dodatnich uzyskano z próbek kału 

i gardła – około 42% oraz plwociny – 33,33%. 

Drożdżaki z rodzaju Candida wyhodowano w blisko 3% próbek moczu, natomiast wszystkie 

badane posiewy krwi były ujemne. W próbkach plwociny i w wymazach z gardła dominowały 

szczepy gatunku C. albicans (odpowiednio: 19,76% i 18,02%), w moczu i kale zaobserwowano 

przewagę C. glabrata (1,62% i 18,02%). C. krusei izolowano z częstością 2,89% - 6,01% w gardle, 

kale i plwocinie natomiast w moczu zaobserwowano jeden przypadek. Pozostałe gatunki: C. 

tropicalis, C. guilliermondii, C. inconspicua, C. parapsilosis, C. clausenii i C. kefyr występowały 

sporadycznie, głównie w kale. 

Wnioski: Wysoka częstość izolacji grzybów z rodzaju Candida z próbek kału, plwociny i wymazów 

z gardła może świadczyć o długotrwałej kolonizacji. Szerokie stosowanie preparatów z grupy 

azoli w profilaktyce i terapii drożdżyc powoduje wzrost częstości izolacji szczepów non-albicans 

naturalnie opornych na flukonazol. Brak dodatnich próbek krwi może wynikać ze zbyt krótkiego 

czasu inkubacji i/lub niewłaściwego pobrania materiału. 
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Dolnośląskie wsie o miejskiej genezie - czy mają szansę odzyskać swój 
dawny status? 

Angelika Kosieradzka 
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury 

Wsie o miejskiej genezie stanowią specyficzną grupę miejscowości w sieci osadniczej Dolnego 

Śląska wyróżniającą się nietypowym, dla tej jednostki administracyjnej, małomiasteczkowym 

układem przestrzennym. Na przestrzeni wieków przeżywały one różne koleje losów. 

Początkowo był to dynamiczny rozwój, potem stagnacja, regres, niekiedy ponowne ożywienie, 

aż w końcu utrata praw miejskich. Ponad połowa z nich odzyskała już swój pierwotny status 

(m.in. Prusice, Olszyna, Zawidów) lub została włączona do większych miast (np. Leśnica, 

Sobięcin, Słupiec, Psie Pole), natomiast pozostała część nadal egzystuje jako wsie sołeckie lub 

gminne. Określane są one miastami zdegradowanymi i zaliczane do jednej z form osiedli 

wiejskich. Pomimo posiadania miejskich cech, będących ich wyróżnikiem, w krajobrazie 

miejscowości dużą rolę odgrywają typowe dla obszarów wiejskich otwarte przestrzenie 

i współistniejące od lat kompleksy zabudowy i zieleni, która często pełni dominującą rolę. 

Współczesne wsie o miejskiej genezie wzbogacają krajobraz kulturowy i stanowią często 

niedocenianą spuściznę historyczną. Posiadane przez nie zarówno wiejskie jak i miejskie cechy 

założenia przestrzennego powodują, że zajmowane przez nie miejsce w hierarchii sieci 

osadniczej, wydaje się być nieuzasadnione. Obecnie w Polsce nie ma statusu, do którego można 

byłoby zakwalifikować owe ośrodki. Podstawowymi jednostkami osadniczymi są miasto i wieś, 

jednak coraz częściej granica między nimi się zaciera. Widoczne jest to nie tylko w przypadku 

wywodzących się z miasteczek wsi, ale również w strefach podmiejskich większych aglomeracji. 

W wielu, należących do tej grupy wsi miejscowościach drzemie potencjał, który mógłby być 

podstawą do ożywienia gospodarczego dawnego miasteczka oraz przesłanką do odzyskania 

utraconych niegdyś praw miejskich. Niemniej jednak, aby tak się stało muszą się one zmierzyć 

z szeregiem barier przestrzennych, infrastrukturalnych i mentalnościowych, których pokonanie 

w istocie nie jest proste.  

Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz potencjału rozwojowego owych miejscowości 

można stwierdzić, że większość z nich ma szansę na aktywizację funkcji turystycznej 

i wypoczynkowej. Sprzyjać temu mają przede wszystkim walory środowiska przyrodniczego, 

wielość obiektów zabytkowych oraz historyczna tożsamość miejsca. Należy jednak zwrócić 

uwagę na fakt, że bardzo często miejscowością tym brakuje odpowiednego zaplecza (hotele, 

pensjonaty, lokale gastronomiczne oraz inne urządzenia usługowe), które pozwoliłoby na 

rozwój funkcji turystycznych. Ponadto, poza spełnionymi przez nie „predyspozycjami 

turystycznymi”, konieczne są działania inwestorów zewnętrznych, aktywizacja lokalnych liderów 

oraz zaangażowanie mieszkańców. W związku z powyższym, w wielu należących do tej grupy wsi 

miejscowościach, powrót do dawnej rangi wydaję się być bardzo trudnym, wymagającym czasu 

i zaangażowania, procesem. Niejednokrotnie, pomimo drzemiącego w nich potencjału 

ekonomicznego, można pokusić się o stwierdzenie, że jest on nieuzasadniony. Z drugiej zaś 

strony ze względu na posiadane przez nie typowo małomiasteczkowe cechy nie pasują one do 

grupy wsi. W związku z tym może należałoby wrócić do statusu sprzed lat kiedy to środkowe 

miejskie w hierarchii sieci osadniczej zajmowały miasteczka? Z pewnością wydaje się to być 

najlepszym rozwiązaniem, które poprzez wzrost ich rangi przyczynić by się mogło do szeroko 

pojmowanego rozwoju. 
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3D visualisation to assist planning decisions, based on wind power 
locationg project 

Monika Płuciennik 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

With the advance of globalization, the image has become a major source of information. It 

reaches everyone, regardless of their nationality, gender or education.  

In addition, development of digital technologies supported the interest in spatial visualization. 

It has become a common form used in movies, video games and navigation systems. More and 

more often we can find it in spatial planning, where it is supporting the presentation of issues, 

decision-making and strengthening social participation. 

In the paper, the studies have been undertaken to confirm the usefulness of 3D visualization in 

the decision making process of spatial planning. They were made on the example of the 

investment works related to the location of the wind turbine. 

It has been specified under what stages of the investment process, concerning the construction 

wind power, 3D visualization should be used. The visualization has been created as well. For 

that purpose, wind power had been measured with laser scanning and the three-dimensional 

model and visualization have been created on its basis. 

The study has confirmed a statement that 3D visualization plays an essential part in any kind of 

large investment processes. 

Adaptacja człowieka do warunków cieplnych wewnątrz pomieszczeń 

Anna Peszek 
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Zakład Fizyki Budowli 

i Komputerowych Metod Projektowania 

Satysfakcja człowieka z przebywania w danej przestrzeni zależy w dużej mierze od warunków 

termicznych. Odczucia cieplne człowieka uzależnione są od parametrów środowiskowych 

(temperatura powietrza, średnia temperatura promieniowania, wilgotność i prędkość ruchu 

powietrza) oraz od izolacyjności cieplnej jego odzieży i poziomu aktywności fizycznej. 

Pozytywna ocena środowiska cieplnego przekłada się nie tylko na ogólne zadowolenie, ale 

także na zdrowie czy wydajność pracowników. Jednakże utrzymanie warunków termicznych na 

odpowiednim poziomie wiąże się z dodatkowymi nakładami na ogrzewanie i chłodzenie 

pomieszczeń, co zwiększa zużycie energii przez budynek. Konieczne więc stało się dokładne 

określenie jakie minimalne wymagania cieplne mają użytkownicy danej przestrzeni, aby jak 

najmniejszym kosztem zapewnić im komfortowe warunki. W ostatnich latach przeprowadzano 

badania mające na celu uwzględnienie adaptacji człowieka do zmiennych warunków środowiska. 

Odczucia cieplne można przewidywać za pomocą modelu opartego na bilansie cieplnym (model 

PMV) lub modelu adaptacyjnego. Pierwszy z nich jest adresowany przede wszystkim do 

budynków z systemem klimatyzacji. Jednakże dla budynków z wentylacją naturalną model ten 

podaje zbyt wąskie, w porównaniu do wyników badań, zakresy temperatur komfortowych. 

Natomiast adaptacyjny model komfortu cieplnego uwzględnia interakcję człowieka ze 

środowiskiem poprzez dostosowywanie się do mikroklimatu pomieszczeń. Wzięcie pod uwagę 

możliwości adaptacji do warunków cieplnych poszerza zakres temperatur ocenianych jako 

komfortowe. Zwiększenie dopuszczalnej temperatury w pomieszczeniu w okresie letnim niesie 
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ze sobą znaczące oszczędności energetyczne. Dodatkowo możliwe jest znaczne ograniczenie 

szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Wyróżnia się trzy kategorie adaptacji: 

fizjologiczną, behawioralną i psychologiczną. Adaptacja fizjologiczna jest rozpatrywana jako 

termoregulacja ciała ludzkiego. Do kategorii behawioralnej zalicza się działania ludzi 

podejmowane by poczuć się komfortowo w danej przestrzeni. Wyróżnia się trzy podkategorie: 

personalną (np. dostosowanie ubioru), techniczną (m.in. włączenie wentylatorów) i kulturową. 

Adaptacja psychologiczna dotyczy oceny środowiska cieplnego w zależności od wcześniejszych 

doświadczeń cieplnych i oczekiwań w stosunku do warunków środowiska. Przykładem może być 

większa satysfakcja z mikroklimatu pomieszczenia gdy użytkownik może kontrolować 

parametry termiczne danej przestrzeni. W pracy przedstawiono i omówiono przykłady 

zachowań adaptacyjnych oraz ich wpływ na zużycie energii. 

Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach 
rozwoju społeczno-gospodarczego 

Małgorzata Świąder 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Katedra 

Gospodarki Przestrzennej 

Rozwój regionów, aby był realizowany zgodnie z założeniami planowania strategicznego, 

wymaga sprawnego i efektywnego monitoringu różnych procesów, w tym także w sferze 

społecznej i gospodarczej. Pojęcie rozwoju społeczno-gospodarczego jest przy tym 

charakteryzowane wielopłaszczyznowo. Wiąże się to z faktem, iż występuje wiele czynników, 

które wpływają na poziom i jakość życia społeczeństwa, a co za tym idzie na poziom rozwoju.  

Niegdyś rozwój utożsamiany był z osiąganą wartością PKB, odzwierciedlającego aktywność 

gospodarczą. Alternatywą dla jednoaspektowego wskaźnika miały być metody wielowymiarowe 

oparte na zestawie cech statystycznych. Jedną z pierwszych technik pomiarowych był Wskaźnik 

Rozwoju Społecznego (ang. Human Development Index - HDI). Zmienne mające determinować 

badane zjawisko dotyczyły przeciętnej długości dalszego życia (w latach), umiejętności czytania 

i pisania ze zrozumieniem (wyrażonej w %), wskaźnika skolaryzacji brutto (w %) oraz PKB w $ na 

jednego mieszkańca, liczonego według parytetu siły nabywczej waluty. Obrana grupa cech 

badawczych była jednak zbyt wąska, co pozwalało jedynie na porównywanie krajów 

rozwijających się. Zauważyć przy tym należy, że HDI zapoczątkował uwzględnianie innych, 

pozaekonomicznych aspektów dobrego społeczeństwa. Zmienne mające warunkować poziom 

rozwoju zaczęły odnosić się do niemal wszystkich aspektów życia społecznego. Dotyczyły 

zarówno rynku pracy, przemysłu, transportu czy wymiaru sprawiedliwości. Mnogość 

uwzględnianych cech wpłynęła na spotęgowanie złożoności zjawiska, badanego za pomocą 

Wielowymiarowej Analizy Porównawczej (WAP). WAP umożliwia stworzenie syntetycznego 

wskaźnika rozwoju społeczno-gospodarczego, uwzględniającego wszystkie zmienne przyjęte 

w badaniu. Wyniki obliczeń pozwalają monitorować dysproporcje oraz tendencje rozwojowe na 

różnych poziomach jednostek administracyjnych.  

W pracy podjęto próbę obliczenia poziomu rozwoju województw w oparciu o dostępne 

w rocznikach statystycznych dane za rok 2013. Pozwoliło to na ocenę zróżnicowania 

poszczególnych jednostek terytorialnych. Wyniki obliczeń wskazują,iż dysproporcje rozwoju 

społeczno-gospodarczym województw są znaczące. Po raz kolejny potwierdza się opinia o 

słabiej rozwiniętej wschodniej części kraju i silniejszej centralno-zachodniej części. Rozszerzenie 

zmiennych o parametry pozaekonomiczne sprawiło jednak że uzyskany ranking województw nie 
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pokrywa się ze wskaźnikami ogólnoeuropejskimi, przyjętymi jako wartości referencyjne 

określające poziom rozwoju regionów w UE. Dla przykładu, najbogatszy region kraju, jakim jest 

województwo mazowieckie (jedyne sklasyfikowane jako region przejściowy pod kątem rozwoju 

- ponad 75% średniej unijnego Dochodu Narodowego Brutto), uplasowało się dopiero na 6 

pozycji. Pozostałe województwa Polski w unijnej klasyfikacji uznaje się za słabiej rozwinięte 

regiony. Mimo to czynniki pozaekonomiczne uwzględnione w WAP dowodzą relatywnie 

porównywalnej lub wyższej jakości życia w pięciu innych jednostkach niż mazowieckie. Metoda 

ta pozwala na szersze spojrzenie na pojecie rozwoju, uwzględniając czynniki społeczne, a co za 

tym idzie możliwe niedogodności wpływające na jakość i poziom życia w danym miejscu. 

Identification of factors that influence the value of apartments in Nowy 
Tomyśl 

Ewelina Werner 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

The project is to determine the effect of some factors affecting the value of the property 

housing in Nowy Tomyśl on the basic of the information about the housing estate transactions 

in the period from 2011 to 2014. The research examines the following characteristics: the 

quality of roads, housing area, floor in a building, age of the building, number of rooms in the 

apartment and the distance from the center and most important public buildings. 

Factors were divided into three groups impact on the value of the property. The study used 

statistical and graphical methods: correlation, linear regression and multiple regression. Results 

of the analysis illustrated graphs. 

The applied methods showed the impact of various factors on the value of the property. The 

increase the value of apartments is determined by: the quality of roads, location, location in the 

building and the distance between primary and secondary school. Value of the property is lower 

because of these factors: housing area, number of rooms, number of rooms and the distance 

from the center, workplaces, parks, hospital and railway station. The research showed which 

factors have the strongest influence on the price of apartments. These are the quality of the 

roads and the number of rooms. 

Badania elektrofizjologiczne sodo-zależnego kanału glukozowego 
hSGLT1 techniką patch-clamp na komórkach HEK293 

Aleksandra Kaczorowska 
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Inżynierii Biomedycznej 

Zarówno cukrzyca, jak i nowotwory, zaliczane są do chorób cywilizacyjnych. Ważną rolę w tych 

procesach chorobowych pełnią cukry, co jest ściśle związane z mechanizmem ich transportu 

przez kanały glukozowe znajdujące się w błonie komórkowej. 

Celem pracy jest zbadanie prądu sodowego przepływającego przez sodo-zależny kanał 

glukozowy hSGLT1, a w przyszłości opracowanie selektywnego inhibitora tego kanału. Do 

pomiarów techniką patch-clamp wykorzystano ssaczą linię komórkową wyprowadzoną 

z embrionalnych ludzkich komórek nerki – HEK293. Komórki transfekowano plazmidem 

kolistym, zawierającym fragment DNA odpowiadający za kodowanie kanału hSGLT1. 

W rezultacie otrzymano charakterystyki przepływu prądu sodowego przez błonę komórkową 
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poddaną działaniu glukozy. Wykazano, że prąd ten nie przepływa przez kanały niepobudzane 

glukozą. 

Molekularne mechanizmy chorób amyloidowych – udział białka SOD1 
w stwardnieniu zanikowym bocznym 

Karolina Bejm, Ewa Kownacka 
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Inżynierii Biomedycznej  

CEL: Celem projektu jest przeprowadzenie szeregu analiz z zakresu bioinformatyki i biologii 

obliczeniowej, mających określić´ udział białka SOD1 (dysmutazy ponadtlenkowej) 

w stwardnieniu zanikowym bocznym. 

METODY: Do analizy wykorzystano serwisy EMBL-EBI oraz NCBI, które stanowią zbiór baz 

danych bioinformatycznych oraz biomedycznych. W celu zbadania pokrewieństwa organizmów 

pod kątem białka, wykonano szereg dopasowań par sekwencji(ang. Pairwise Sequence 

Alignment) oraz wielu sekwencji (ang Multiple Sequence Alignment). Za pomocą pakietu 

narzędzi HMMER oraz bazy danych Pfam zapoznano się z rodziną białka SOD1. Przeanalizowano 

również duże projekty genomowe, w celu uzyskania informacji na temat dysmutazy 

ponadtlenkowej. W końcowym etapie zamodelowano strukturę dwu i trzeciorzędową za 

pomocą serwisów PSI-PRED oraz 3djigsaw. 

WYNIKI: Wykorzystanie dostępnych narzędzi bioinformatycznych dostarczyło wielu istotnych 

informacji na temat białka oraz stwardnienia zanikowego bocznego. 

WNIOSKI: Dysmutaza ponadtlenkowa 1 jest członkiem rodziny białek działających jako enzymy 

antyoksydacyjne. Należą do niej także SOD2 i SOD3, które różnią się lokalizacją w komórce. 

SOD1 występuje wewnątrz komórki w cytoplazmie, a SOD3 – pozakomórkowo. Dysmutaza 

ponadtlenkowa 1 wiąże jony miedzi i cynku tworząc homodimer. Mutacja w obrębie genu 

kodującego to białko (znajdującego się na chromosomie 21) jest przyczyną stwardnienia 

zanikowego bocznego. Pod względem zmienności gatunkowej, białko SOD1 Człowieka 

Rozumnego jest bardzo podobne do białka Szympansa Zwyczajnego. 

Napoje energetyczne - o co tyle hałasu? 

Krzysztof Świderski 
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny 

W ostatnich latach dużą popularność zdobyły i wciąż zdobywają tak zwane napoje energetyczne. 

Choć ich początki sięgają końca XIX wieku to dopiero na przełomie XX i XXI wieku rozpoczął się 

ich prawdziwy rozkwit. Twórcy pierwszych napojów tego typu mieli na celu uzyskanie 

właściwości pobudzających, które do tej pory miały jedynie leki dostępne w aptekach na 

receptę, lecz jednocześnie by ich produkty dostępne były w normalnych sklepach spożywczych. 

Kluczem do osiągnięcia takich wyników było zastosowanie mieszanin kilku substancji uważanych 

za pobudzające jak na przykład: kofeiny, tauryny, guarany, cukru, żeń szenia itp. Napoje 

energetyczne początkowo miały służyć sportowcom i ludziom narażonym na intensywny wysiłek 

fizyczny, lecz szybko jego głównymi konsumentami stali się studenci i ludzie młodzi pracujący 

w godzinach nocnych. Wraz z rosnącą popularnością tych napoi pojawiło się wiele pytań między 

innymi o to czy w ogóle działają, ale przede wszystkim jaki wpływ wywierają na organizm 

człowieka. Szczególnie dużo kontrowersji wzbudzają możliwe negatywne skutki zdrowotne 
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długotrwałego ich spożywania. Przeprowadzono wiele badań pod tym kątem. Sprawdzono jakie 

działanie na organizm mają poszczególne najczęściej spotykane składniki napojów 

energetycznych oraz jak zmieniają się one w obecności pozostałych. Najnowszym trendem 

w badaniach nad napojami energetycznymi i ich wpływem na organizm ludzki jest ich działanie 

z alkoholem. Pomysłem do takich badań była rosnąca popularność, szczególnie u ludzi młodych, 

drinków na bazię napojów energetycznych i wysokoprocentowych napojów alkoholowych. 

Zauważono że spożywanie tego typu mieszanin zwiększało średnią ilość przyjmowanego 

alkoholu. 

Niedoskonali 

Eliza Wróbel, Piotr Prochor 
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Biomedycznej, Mechatroniki i Teorii 

Mechanizmów 

Celem posteru jest propagowanie działalności studenckiej, jaką jest projekt „Niedoskonali”. 

Nazwa nie należy do przypadkowych - każdy projekt rodzi się z potrzeby, a potrzeba z braku lub 

niedoskonałości, które należy wypełnić "doskonałym" rozwiązaniem. Prezentowane 

przedsięwzięcie aktywnie realizowane jest przez dwoje studentów inżynierii biomedycznej II 

stopnia, którzy na podstawie własnych zainteresowań oraz zdobytej w toku nauczania wiedzy, 

kolekcjonują materiały oraz publikują zrealizowane projekty. Większość z prac, to prace 

projektowe oparte na systemach CAD, CAM i CAE, przede wszystkim z wykorzystaniem 

oprogramowania SolidWorks Student Edition. 

Główną specjalizacją założycieli portalu www.niedoskonali.info.pl jest inżynieria rehabilitacyjna. 

W swoich portfoliach gromadzą różnego rodzaju sprzęty rehabilitacyjne, przeznaczone dla osób 

z niepełnosprawnością, a jednym z czołowych projektów, jest Handihouse – projekt mieszkania 

dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Założyciele ściśle współpracują z osobami 

niepełnosprawnymi, tak aby projekty były jak najbardziej trafione i indywidualnie dopasowane. 

W przyszłości planują rozwijać się, zdobywając nowe umiejętności i wyróżnienia, na wszelkiego 

rodzaju konferencjach, warsztatach i praktykach, jednocześnie zaznaczając, iż sporo takowych 

już się odbyło. 

Na plakacie zaprezentowano zrealizowane zadania, zainteresowania oraz kierunek działań. 

Wyszczególniono te projekty, które udało się wykonać oraz plany na przyszłość związane 

z przedsięwzięciem „Niedoskonali”. 

W trakcie sesji plakatowej naszym głównym celem jest zainteresowanie obecnych 

zagadnieniami związanymi z inżynierią biomedyczną. Chcemy również zachęcić do współpracy 

w celu kreowania nowych, innowacyjnych projektów, które przyczynią się do poprawienia życia 

osób z niepełnosprawnością. 
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Modelowanie homologiczne otwartego z zewnątrz stanu 
konformacyjnego sodo-zależnego symportera galaktozy Vibrio 
parahaemolyticus (vSGLT) z wykorzystaniem oprogramowania Modeller 

Mateusz Kłys, Piotr Katolik 
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki 

Modelowanie homologiczne jest narzędziem, które wykorzystuje eksperymentalnie otrzymane 

trójwymiarowe struktury białek. Umożliwia ono budowanie struktur przestrzennych białek 

transbłonowych, posiadających podobną sekwencję aminokwasów lub strukturę przestrzenną. 

Przewiduje się, iż pełna ścieżka galaktozy dla symportera vSGLT składa się z sześciu stanów 

konformacyjnych. Dotychczas, udało się uzyskać dwa stany konformacyjne vSGLT otwarte do 

wewnątrz komórki za pomocą rentgenografii strukturalnej, co umożliwiło badanie uwalniania 

galaktozy oraz sodu z symportera do komórki, jednak mechanizm wychwytywania galaktozy 

oraz sodu dalej pozostaje nieznany, aby móc badać to zjawisko potrzebna jest konformacja 

otwarta z zewnątrz. Konformację tę uzyskano z wykorzystaniem struktury przestrzennej vSGLT 

oraz transportera hydantoiny Mhp1. 

Wpływ elektroporacji milisekundowej na szczurze komórki z mięśnia 
sercowego 

Anna Zielichowska 
Uniwersytet Wrocławski, Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt 

Choroby serca są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie. Jest wiele typów 

nieprawidłowej pracy serca, które ogólnie nazywane są arytmiami. Coraz większą rolę we 

współczesnej kardiologii odgrywają niefarmakologiczne metody leczenia zaburzeń rytmu. Do 

metod tych zaliczane są przede wszystkim elektrostymulacja serca, terapia resynchronizująca, 

a także implantowanie kardiowerterów-defibrylatorów. Elektroporacja to nowoczesna metoda, 

która wykorzystuje wysoko napięciowe impulsy elektryczne do permeabilizacji błony 

komórkowej. Powstałe w ten sposób czasowe pory stanowią dodatkową drogę transportu 

leków, jonów i innych molekuł do wnętrza komórek. W kontekście komórek mięśnia sercowego 

elektroporacja może nie tylko wspierać selektywną dystrybucję substancji leczniczych, ale także 

stymulować komórki do prawidłowej pracy czy też zwiększać ich aktywność fizjologiczną oraz 

przejściową depolaryzację błony komórkowej. 

Celem badań było określenie wpływu parametrów elektroporacji na zdolność proliferacji 

i przeżywalność komórek mięśnia sercowego. 

Materiały i metody: Do badań wykorzystane zostały szczurze komórki mięśnia sercowego- H9C2 

utrzymywane w hodowli komórkowej in vitro. W celu określenia wpływu EP a komórki 

zastosowano test MTT (sól tetrazolowa). Sprawdzono parametry EP w zakresie od 100 V/cm do 

3000 V/cm (8 impulsów, 100µs, 1Hz). Do analiza wpływu elektroporacji na przepuszczalność 

błony komórkowej użyto testu z jodkiem propidyny (PI). Komórkowa lokalizacja PI została 

oceniona za pomocą mikroskopii konfokalnej (CLSM). 

Rezultaty: Elektroporacja nie przyspiesza proliferacji kardiomiocytów. Parametry 100 V/cm – 

700V/cm nie obniżają znacząco przeżywalności komórek (80-70% przeżywalności w porównaniu 

do kontroli). Natężenie pola elektromagnetycznego powyżej 1000 V/cm powoduje wzrost 

śmiertelności o ok. 40-50%. 
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Wnioski: Elektroporacja poniżej 1000 V/cm nie powoduje nieodwracalnych uszkodzeń 

kardiomiocytów. Parametry 500 V/cm oraz 700 V/cm zdają się być najodpowiedniejsze dla 

przyszłej terapii celowanej, gdyż prowadzą do permeabilizacji błony komórkowej bez 

podwyższania śmiertelności komórkowej. 

Dwie twarze komórek NKT 

Aneta Alama, Paulina Błaszczyk, Anna Pęcak 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej, 

SKN Biomarkery w diagnostyce medycznej przy KiZ Chemii i Immunochemii 

Komórki Natural Killer T (NKT) stanowią heterogenną subpopulację limfocytów T 

charakteryzującą się ekspresją markerów typowych zarówno dla konwencjonalnych limfocytów 

T, jak i komórek NK (Natural Killer). Nietypowe cechy tych komórek sprawiają, że uczestniczą 

one we wrodzonej i nabytej odpowiedzi układu immunologicznego. Unikalna zdolność komórek 

NKT do rozpoznawania antygenów lipidowych i glikolipidowych, możliwa jest dzięki ekspresji na 

ich powierzchni niepolimorficznych receptorów TCR (T Cell Receptor). Antygeny te 

prezentowane są przez cząsteczki CD1d (Cluster of Differentiation) obecne na komórkach APC 

(Antigen-Presenting Cells). Rozpoznawanie CD1d umożliwia im udział w odpowiedzi 

przeciwnowotworowej poprzez działanie cytotoksyczne oraz stymulację komórek 

dendrytycznych w środowisku guza do prezentowania antygenów klasycznym komórkom T, 

w wyniku czego dochodzi do wtórnej odpowiedzi immunologicznej przy udziale limfocytów T. 

Jednakże, najnowsze badania wykazały, że komórki NKT mogą mieć także negatywny wpływ na 

komórki dendrytyczne zmniejszając ich liczbę w otoczeniu zmiany nowotworowej. Wpływa to na 

nieefektywną odpowiedz układu immunologicznego na nowotwór. Dwojakie działanie komórek 

NKT indukuje odmienną reakcję układu immunologicznego, co bezpośrednio wpływa na rozwój 

nowotworów oraz tworzenia przerzutów, a tym samym na skuteczność leczenia. 

Ekspresja czynnika transkrypcyjnego SOX18 w raku 
niedrobnokomórkowym płuc 

Mateusz Olbromski, Bartosz Puła, Aleksandra Jethon, Agnieszka Gomułkiewicz, Bożena 

Weryńska, Maciej Ugorski, Marzena Podhorska-Okołów, Piotr Dzięgiel 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

Ekspresję białek SOX wykazano w wielu tkankach na różnych etapach embriogenezy, gdzie 

pełnią rolę czynników transkrypcyjnych. Białko SOX18 (obok SOX7 i SOX17) należy do grupy 

SOX F i jest zaangażowane głównie w procesy rozwoju układu sercowo-naczyniowego, gdzie 

jego ekspresję stwierdzono w śródbłonku. Ekspresję SOX18 wykazano także w liniach 

nowotworowych gruczolakoraków żołądka, trzustki oraz jelita grubego. Dotychczas 

prognostyczną rolę ekspresji SOX18 zbadano wyłącznie w gruczolakorakach żołądka, gdzie 

wysoka ekspresja tego czynnika w podścielisku guzów związany był z gorszym rokowaniem 

pacjentów. 

Celem pracy było określenie ekspresji SOX18 na poziomie mRNA i białka w ustalonych liniach 

komórkowych: fibroblastów płucnych IMR-90, oraz liniach raka płuc o różnym stopiu 

inwazyjności (NCl-H1703, NCl-H522 i A549) jak również w materiale klinicznym 

niedrobnokomórkowych raków płuc (NRP). 
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W większości badanych tzw. par (guz – tkanka prawidłowa) przypadków NRP (27 par, 93.1%) 

poziom ekspresji SOX18 był wyższy w tkance prawidłowej w porównaniu z tkanką 

nowotworową (p<0.0001; test Mann-Whitney’a). Z kolei w przypadku pomiarów białka istotnie 

statystycznie wyższy poziom SOX18 obserwowany był w tkance nowotworowej w porównaniu 

do tkanki niezmienionej nowotworowo (p=0,0391; test Willcoxon’a). 

Powyższe dane mogą wskazywać na odmienną i skomplikowaną rolę oraz regulację czynnika 

SOX18 w komórkach nowotworowych i prawidłowych różnych narządów np. poprzez 

oddziaływanie z transkryptem genu SOX18 cząsteczek mikroRNA. 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Określenie aktywności cytotoksycznej limfocytów metodą cytometrii 
przepływowej – optymalizacja metody 

Magdalena Ziembik 
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk 

W celu oceny aktywności cytotoksycznej limfocytów T CD8+ oraz komórek NK względem 

komórek nowotworowych lub innych komórek docelowych, stosuje się testy cytotoksyczne in 

vitro. Są one ważnym narzędziem pozwalającym na określenie skuteczności zastosowanej 

immunoterapii skierowanej przeciwko nowotworom, chorobom autoimmunologicznym czy 

alergiom. Najpopularniejsza metoda oceny cytotoksyczności opiera się na pomiarze izotopu 

51Cr uwolnionego w wyniku lizy komórek docelowych, spowodowanej aktywnością komórek 

efektorowych. Test ten jest łatwy i powtarzalny, ale cechuje się niską wrażliwością, a dodatkowo 

występuje problem z utylizacją powstałych odpadów promieniotwórczych. Dlatego opracowano 

metody alternatywne, w których radioizotopy zastąpiono związkami nie wykazującymi 

promieniotwórczości (np. izotopami europu i samaru). Należą do nich również testy oparte na 

pomiarze aktywności enzymatycznej komórek docelowych (test MTT, test LDH) lub na pomiarze 

substancji uwolnionych przez komórki efektorowe (test BLT, ELISA). Do pomiaru aktywności 

cytotoksycznej limfocytów wykorzystywana jest również metoda cytometrii przepływowej. 

Zaletą tej metody jest możliwość określenia zarówno liczby zabitych komórek docelowych jak 

i zbadanie mechanizmu apoptozy. Ponadto, umożliwia ona dokładną analizę komórek 

efektorowych i mechanizmów cytotoksycznych wykorzystywanych przez te komórki. 

Celem przeprowadzonych badań była optymalizacja warunków restymulacji mysich komórek 

śledzionowych w warunkach ex vivo oraz pomiaru aktywności cytotoksycznej limfocytów. 

Splenocyty hodowano w obecności komórek linii mysiego raka jelita grubego MC38. W celu 

aktywacji komórek śledzionowych, do hodowli dodawano interleukinę 2 (IL-2). Jako źródło IL-2 

wykorzystano: supernatant znad komórek linii mysiego szpiczaka mnogiego X63 

modyfikowanego do produkcji IL-2, mysią rekombinowaną IL-2, ludzką rekombinowaną IL-2. Po 

4 lub 5 dniach zbadano aktywność cytolityczną restymulowanych komórek śledzionowych 

wobec docelowych komórek MC38 metodą internalizacji jodku propidyny. Oznaczono również 

fenotyp komórek odpornościowych po restymulacji. W wyniku przeprowadzonych doświadczeń 

ustalono optymalne źródło oraz stężenie IL-2 stosowanej w hodowli mieszanej splenocytów 

i komórek nowotworowych, a także odpowiedni czas trwania restymulacji. 
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Wpływ elektroporacji na przeżywalność komórek gruczolakoraka 
trzustki 

Olga Wysocka 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Biochemii 

Lekarskiej 

Rak trzustki jest jednym z najbardziej śmiertelnych nowotworów. Szybkie tworzenie się 

przerzutów a w konsekwencji fatalne rokowania dla pacjentów stawiają współczesną medycynę 

przed obliczem poszukiwania skuteczniejszych metod diagnozowania i terapii. Elektroporacja 

jest innowacyjną techniką w terapii nowotworów, umożliwiającą chwilowe zwiększenie 

przepuszczalności błon komórkowych poprzez działanie pola elektromagnetycznego. 

Stosowana samodzielnie może wywierać zróżnicowany wpływ na komórki, jednak jej głównym 

zastosowaniem jest ułatwienie wnikania czynników terapeutycznych do wnętrza komórki. 

Celem przeprowadzonych badań było wykazanie wpływu, jaki wywiera elektroporacja na dwie 

linie komórkowe: wrażliwą (EPP85-181P) i oporną na daunorubicynę (EPP85 -181RDB). Oceny 

przeżywalności dokonano za pomocą testu MTT. Wyniki wskazują na spadek przeżywalności 

komórek wraz ze wzrostem natężenia prądu, jednak tylko dla wyższych wartości natężenia 

prądu. Niskie natężenie pola elektromagnetycznego może powodować brak różnicy 

w przeżywalności, lub wręcz stymulować komórki do proliferacji. Powyższe wyniki umożliwią 

wybór optymalnego natężenia prądu, które pozwoli na efektywną aplikację czynników 

terapeutycznych. 

Zastosowanie fluoroforów sprzężonych z przeciwciałami w mikroskopii 
fluorescencyjnej 

Oskar Uchański, Dominika Kwaśna 
Uniwersytet Wrocławski 

Przeciwciała sprzężone z fluoroforami znajdują szerokie zastosowanie w mikroskopii 

fluorescenyjnej i konfokalnej. Wykorzystując specyficzność układów przeciwciał, możliwych do 

zastosowania w preparatyce mikroskopii fluorescencyjnej, należy jednak pamiętać o 

podstawowych parametrach związanych z długościami fal emisji i wzbudzenia zastosowanych 

fluoroforów, tak by uniknąć wzajemnego wzbudzenia barwników. 

Poster przedstawiać będzie przegląd zagadnień związanych z ww. metodyką. 

Mikrobiologiczne utlenianie mezo-dioli z udziałem całych komórek 
drożdży 

Natalia Włodarska, Karolina Lisowska, Jakub Pannek, Filip Boratyński 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Chemii 

Transformacje mikrobiologiczne to przemiany zachodzące przy udziale biokatalizatorów, 

najczęściej przy użyciu całych komórek bakterii, drożdży lub grzybów strzępkowych. Procesy te 

posiadają szereg zalet, między innymi: wysoką enancjo-, regio-, i chemoselektywność, łatwą 

odtwarzalność biokatalizatorów oraz łagodne warunki prowadzenia reakcji. 

Laktony to związki o szerokim spektrum aktywności biologicznej, głównie grzybo-, 

bakteriobójczej, cytostatycznej oraz antyfidantnej. Poszczególne ich enancjomery mogą 
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charakteryzować się odmienną aktywnością, dlatego też tak ważne jest otrzymanie ich w formie 

optycznie czystej. Istnieją różne chemiczne metody pozyskiwania związków enancjomerycznie 

czystych, jednak to biotransformacje stanowią doskonałą alternatywę. 

Na podstawie wcześniejszych badań wykazano, że całe komórki bakterii są zdolne do 

stereoselektywnego utlenienia mezo-dioli do odpowiednich chiralnych laktonów. Tym razem 

zdecydowano się wyselekcjonować biokatalizator wśród drożdży posiadających 

oksydoreduktazy, dzięki którym mogłyby one katalizować biotransformacje w sposób wysoce 

enancjoselektywny. W tym celu przeprowadzono szereg badań selekcyjnych z użyciem zarówno 

płytek mikrotitracyjnych oraz kolb Erlenmeyera. 

Hydroliza enzymatyczna białek jako metoda otrzymywania peptydów 
o właściwości chelatującej 

Barbara Buda 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Technologii Surowców 

Zwierzęcych i Zarządzania Jakością 

Otrzymywanie funkcjonalnych peptydów na drodze hydrolizy enzymatycznej białek stanowi 

obiekt zainteresowań badaczy od wielu lat. Dotychczas odnotowano szereg właściwości 

hydrolizatów białkowych, wśród których można wymienić: aktywność przeciwutleniającą, 

antyhipertensyjną, immunomodulującą, opioidową czy też bakteriobójczą. Hydroliza 

enzymatyczna stanowi jedną z najlepszych metod otrzymywania biopeptydów, zależną od 

rodzaju zastosowanej proteazy, typu hydrolizowanego białka oraz czasu trwania procesu. 

Najczęściej wykorzystywanymi enzymami są preparaty pochodzenia zwierzęcego (pepsyna, 

trypsyna, chymotrypsyna, pankreatyna), enzymy pochodzenia roślinnego oraz 

mikrobiologicznego. Jedną z interesujących właściwości biologicznych jest zdolność peptydów 

do chelatowania jonów metali, m. in: żelaza, miedzi, cynku. Chelaty białkowo-mineralne mogą 

stanowić atrakcyjną alternatywę suplementów diety o lepszej biodostępności, przyswajalności 

oraz stabilności. Przykładowo, przyswajalność żelaza dostarczanego do organizmu wraz 

z pożywieniem utrzymuje się na niewielkim poziomie, stąd często wynika potrzeba korzystania 

z dodatkowej suplementacji. Białka mleka, a w szczególności kazeina z mleka krowiego, jest 

jednym z najczęściej wykorzystywanych surowców do otrzymywania peptydów wiążących jony 

metali. Jednakże obserwuje się coraz większe zainteresowanie badaczy innymi białkami 

pochodzącymi z żywności. W ramach badań nad aktywnością chelatującą, pojawiły się 

doniesienia o peptydach pozyskiwanych na drodze hydrolizy enzymatycznej frakcji białkowych 

z sezamu, krewetek, roślin strączkowych (ciecierzyca, soja), ryb, mięsa wołowego, słonecznika 

czy też plazmy krwi świńskiej. Badania nad nowymi peptydami o zdolnościach wiążących jony 

metali mogą stanowić obiecujący wstęp w walce z wieloma chorobami powodowanymi przez 

niedobory mikro- oraz makroelementów w organizmie człowieka. 

Projektowanie i synteza peptydowych inhibitorów oddziaływania 
menina-MLL zawierających usztywnienie reszt β-aminokwasowych 

Paulina Wójcik 
Politechnika Wrocławska, Zakład Chemii Bioorganicznej 

Menina jest białkiem supresorowym nowotworu oraz niezbędnym onkogennym kofaktorem 

białek fuzyjnych MLL. W normalnych komórkach menina oddziałuje z N-końcem białka MLL 
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i ekspresja genów: Hoxa10, Hoxa9, Hoxa7 i MEIS jest regulowana. W przypadku przyłączenia się 

do C-końca MLL białek fuzyjnych ekspresja genów jest podwyższona, co powoduje powstanie 

białaczki. Blokowanie oddziaływania menina-MLL prowadzi do obniżenia ekspresji genów 

i hamuje proliferację komórek białaczkowych, dzięki czemu zostaje zahamowany rozwój 

białaczki. Inhibitory oddziaływania menina-MLL mogą dać dużą szansę dla chorych na białaczkę 

wywołaną translokacjami genu MLL, gdyż zablokują one działanie onkogenne MLL białek 

fuzyjnych. Na podstawie opublikowanej struktury krystalicznej kompleksu meniny wiążącej MLL 

zaprojektowano peptydowe inhibitory zawierające usztywnienie reszt ß-aminokwasowych. 

Synteza peptydów była prowadzona na podłożu stałym z użyciem mikrofali. 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu. 

Biotransformacje związków fosforoorganicznych z wykorzystaniem 
immobilizowanych grzybów 

Natalia Kmiecik 
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Bioorganicznej 

Biokataliza jest procesem, który stał się bardzo popularną metodą otrzymywania związków 

chemicznych na skalę laboratoryjną, jak również przemysłową. Użycie biokatalizy, jako narzędzia 

otrzymywania optycznie czystych fosfonowych analogów aminokwasów jest obiecującą 

alternatywą dla syntezy chemicznej. Przeprowadzane reakcje zachodzą w łagodnych warunkach, 

czego efektem może być szerokie zastosowanie otrzymanych produktów zarówno 

w medycynie, jak i w rolnictwie. Niezwykła aktywność biologiczna związków 

fosforoorganicznych to główny powód ogromnego zainteresowania tymi strukturami. Do tej 

grupy należą - fosfonowe analogi strukturalne aminokwasów, które mogą być rozpatrywane 

jako mimetyki tych związków, konkurujące o miejsca aktywne enzymów lub receptorów 

komórkowych. 

Celem badań jest opracowanie skutecznej i wydajnej biokatalitycznej metody wykorzystującej 

całokomórkowe hodowle grzybów w chemoenzymatycznej syntezie optycznie czystych kwasów 

aminofosfonowych. Celem wiodącym jest zwiększenie skali procesu, stworzenie prostej 

i technologicznie wydajnej aparatury, która pozwoli na prowadzenie reakcji w sposób ciągły 

z zachowaniem stosunkowo krótkiego czasu biokonwersji. Podczas badań wprowadzono 

modyfikacje standardowego procesu biotransformacji poprzez zmiany w obrębie stosowanego 

biokatalizatora z wykorzystaniem immobilizacji na piankach poliuretanowych o różnej wielkości 

porów. 

Przemysł biotechnologiczny szczególną uwagę poświęca metodom pozwalającym 

zminimalizować koszty produkcji, przy jednoczesnym ograniczeniu toksycznego wpływu procesu 

na środowisko, a idealne rozwiązanie stanowią metody biokatalityczne. Biokataliza łączy 

jednocześnie zalety mikrobiologii, biochemii oraz chemii bioorganicznej, a w ostatnich latach to 

niezwykle dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki. 
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Specyficzność substratowa glukozylotransferaz grzybów strzępkowych - 
glukozylacja flawonoidów 

Magdalena Matusik, Martyna Kosakowicz 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności 

Flawonoidy należą do głównych roślinnych metabolitów wtórnych i sa ̨ jedną z najbardziej 

rozpowszechnionych w świecie grup polifenoli. Zidentyfikowano już ponad 8000 tych 

naturalnych związków, z czego większość zawiera element cukrowy przyłączony do rdzenia 

flawonoidu. Ostatnie doniesienia naukowe wskazują, że połączenia flawonoidów z glukozą 

pozytywnie wpływają na biodostępność tych związków in vivo, przy czym nie zauważono 

podobnego zjawiska dla analogów zawierających inny, niż glukoza, podstawnik cukrowy. Nie 

wszystkie wysoce bioaktywne flawononoidy pozyskiwane z roślin występują w postaci 

glukozydów, a chemiczne metody uzyskiwania takich połączeń wymagają wieloetapowej 

syntezy, dlatego konkurencyjną metodą jest zastosowanie mikroorganizmów. 

W badaniach wykorzystano pięć szczepów grzybów strzępkowych oraz trzy monohydroksy 

flawony. Prowadzono biotransformacje przez standaryzowane kultury, które następnie 

analizowano z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Oznaczono 

średni stopień konwersji poszczególnych substratów dla każdego szczepu. Wyniki wskazują, że 

obecne w badanych szczepach glukozylotransferazy różnią się specyficznością substratową, co 

można wykorzystać do wydajnego uzyskiwania, w jednoetapowej reakcji, różnych 

regioselektywnie podstawionych O-glukozylowanych pochodnych. 

Biotransformacje z udziałem całych komórek mikroorganizmów jako 
metoda otrzymywania pochodnych naturalnych ftalidów 

Karolina Lisowska, Ewa Szczepańska, Agata Janik-Polanowicz, Filip Boratyński 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności 

Bicykliczny gamma-lakton z butylowanym łańcuchem bocznym jest pochodną naturalnych 

ftalidów izolowanych z roślin z rodzaju Alpiaceae. Związki te mogą odgrywać rolę jako 

fungistatyki wobec patogennych grzybów strzępkowych z rodzaju Penicilium, Fusarium oraz 

Aspergillus. 

Ważnym aspektem jest pozyskiwanie związków optycznie czystych, gdyż poszczególne 

enancjomery mogą znacznie różnić się właściwościami biologicznymi. W tym celu zastosowane 

zostały biotransformacje całymi komórkami mikroorganizmów, głównie bakterii i drożdży. 

Dobór odpowiedniego biokatalizatora, który katalizowałby reakcję enancjoselektywnego 

utlenienia diolu do odpowiedniego laktonu prowadzony był początkowo w skali skriningowej 

z użyciem płytek mikrotitracyjnych, następnie w kolbach Erlenmeyera, kończąc na skali 

półpreparatywnej w bioreaktorze. 
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Zeolity - krok do czystej energii? 

Marcin Małecki 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii 

Zeolity jest to grupa krzemianów posiadające luki w szkielecie przestrzennym mogące pomieścić 

małe cząsteczki np. H2O, CO2 czy H2. W związku z tym zeolity znajdują szerokie zastosowanie 

praktyczne jako wymieniacze jonowe w procesie zmiękczania twardej wody czy jako adsorbenty. 

Wodór może być potencjalnym paliwem przyszłości. Głównym problemem jest jego 

magazynowanie. Odpowiednio zmodyfikowane zeolity mogą być używane jako zbiorniki paliwa 

wodorowego, samo tankowanie zajęłoby dwie lub trzy minuty. Największym osiągniętym do tej 

pory rezultatem jest 62 g/L wodoru w 77K. Rekordem w pokojowej temperaturze jest 

Mn3[(Mn4Cl)3(BTT)8]2 (H3BTT = benzene-1,3,5-tris(1H-tetrazole)) Mn3[(Mn4Cl)3(BTT)8]2 

(H3BTT = benzeno-1,3,5-tris(1H-tetrazole)) 12.1 g/L 9×106Pa 298K. 

Metan jest czystszym paliwem aniżeli benzyna lub węgiel i stanowi dwie trzecie naszej globalnej 

naturalnej energii. Jakkolwiek połowa dostępnego metanu jest ciężka w transporcie. Obecnie 

jest on transportowany w -50°C. Gdybyśmy potrafili magazynować go w temperaturze 

pokojowej byłby to duży rozwój. COF-102 (Covalent Organic Frameworks, kowalencyjne 

organiczne szkielety) może magazynować 250mg metanu na każdy gram materiału w 298K 

i ciśnieniu 6-8×106Pa. Używanie COF i MOF jednocześnie przy tankowaniu pojazdów byłoby 

dwukrotnie lepsze aniżeli używanie pojedynczo każdego z nich. Zwiększyłoby to dwukrotnie 

wydajność pojazdów jeżdżących na naturalnym gazie. Prototyp samochodu ze zbiornikiem MOF 

pozytywnie przeszedł próby na 5 kontynentach. 

Produkcja dwutlenku węgla do środowiska jest dużym problemem. Świat produkuje więcej niż 

cztery tony per capita dwutlenku węgla na rok. Produkowany w elektrowniach gaz jest 

przechowywany w pustych przestrzeniach pod ziemią co jest mało wydajne i kosztowne. 

Magazyny z MOF-177 potrafiłyby zgromadzić 33.5 mmola dwutlenku węgla na każdy gram pod 

akceptowanym ciśnieniem w pokojowej temperaturze. Jest to dziewięć razy więcej niż 

dotychczas. Zeolity mogą być materiałami przyszłości. 

Chemical composition and antimicrobial activity of essential oil obtained 
from Apium graveolens tree cultivars 

Joanna Politowicz, Paulina Walczak, Teresa Olejniczak, Antoni Szumny, Piotr Okińczyc 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii 

The essential oils, obtained via steam distillation on the Deryng appatatus, from dried seeds of 

Apium graveolens, cultivars: Talar, Prager Reuzen, Green Cutting were evaluated as an active 

agents against Candida albicans. 

Around thirty five compounds in each essential oil were identified. The yield were ranged from 

1.1% (Green Cutting) to 0.7% Prager Reuzen. The composition was established on the basis of 

GC-MS, GC-FID and 13C, 1H NMR analyses. The predominated compounds were: monoterpenoid 

limonene, sesquiterpenoids: a, b selinene,ß-selinenol phtalides: sedanenolide, butylphthalide, 

and alkyl terivative of cycloheptadiene dictyotene. The high antifungal activity of obtained 

essential oils against Candida albicans was evaluated. 
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Chitosan as a promising bioactive substance with multidirectional 
properties 

Dominika Kulig 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

Chitosan is a natural polymer obtained by deacetylation of chitin, which is the major constituent 

of the exoskeleton of crustaceans, mollusks, insects and fungi. It is a linear cationic 

polysaccharide consisting of ß (1–4)-linked 2-amino-2-deoxy-D-glucose (D-glucosamine) and 2-

acetamido-2-deoxy-D-glucose (N-acetyl-D-glucosamine) units. Chitosan has been marketed as 

a dietary supplement in slimming and cholesterol-lowering formulations, due to its binding 

properties of fat, toxins and heavy metals. It has been found that chitosan is also nontoxic, 

biodegradable, biocompatible and has intrinsic antimicrobial activity, inhibiting the growth of 

a wide variety of Gram (+) and Gram (-) bacteria and fungi. The adhesive nature of chitosan, 

together with its antifungal and bactericidal character, permeability to oxygen and haemostatic 

properties are a very important factors associated with the treatment of wounds and burns. 

This polymer is also approved as food additive in Japan and has been widely used in many 

studies as food preservative agent and packaging material. Discussed polysaccharide may be 

used in various food preservation applications such as, direct addition of chitosan into food, 

direct application of chitosan film or coatings onto food surfaces, addition of chitosan sachets 

into packages, and use of chitosan incorporated packaging materials. Multidirectional 

properties of chitosan allow for its application in the food, medical, pharmaceutical and 

cosmetic industries in the near future. 

Przydatność ekstrahentów Mehlich 3 i 1M HCl do oceny niedoborów 
miedzi w glebie 

Katarzyna Kantek 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Herbologii 

i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu 

W ramach przeprowadzonych badań porównano dwa roztwory ekstrakcyjne, 1M HCl i Mehlich 3 

pod kątem przydatności do ekstrakcji przyswajalnych dla roślin form miedzi. W tym celu 

przeprowadzono doświadczenie, w którym 120 mikropoletek (1x1x1 m) wypełniono trzema 

glebami różniącymi się uziarnieniem, pH oraz zawartością miedzi. Dla każdej z gleb ustalono 

dwa poziomy pH oraz stosowano pięć dawek Cu: 0, 4, 8, 12 i 16 kg • ha-1. Rośliną testową użytą 

w doświadczeniu była pszenica ozima Kobra Plus. Przydatność roztworów do ekstrakcji 

fitoprzswajalnych form Cu oceniano na podstawie współczynników korelacji pomiędzy 

zawartością miedzi wyekstrahowaną przy pomocy badanych testów glebowych, a jej 

koncentracją w roślinie oraz wysokością plonu. Na podstawie otrzymanych wyników 

stwierdzono silną korelację pomiędzy obu testowanymi roztworami, a także ich podobną 

przydatność do ekstrakcji fitoprzyswajalnych form Cu. Wyznaczone współczynniki korelacji 

Pearsona oraz równania regresji wykazały nieco lepszą przydatności 1M HCl do ekstrakcji 

fitoprzyswajalnych form Cu z gleby lekkiej o kwaśnym odczynie oraz roztworu Mehlich 3 

w przypadku glebach cięższych o wyższym pH. 
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Parametry gleby jako czynnik różnicujący zawartość wolnych 
aminokwasów w Stellaria media 

Jakub Topolski 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Herbologii 

i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu 

Gleba wywiera znaczący wpływ na wszelkie elementy życia zbiorowiska roślinnego. Między 

innymi na skład gatunkowy, strukturę, transpirację, odżywianie mineralne roślin. 

W przedstawionych badaniach określono podstawowe właściwości fizykochemiczne gleby 

(odczyn, zawartość fosforu i potasu, skład granulometryczny, zawartości próchnicy) mogące 

wpływać na zawartość poszczególnych aminokwasów. Są to związki będące podstawowymi 

jednostkami budulcowymi peptydów i białek. Przyjmuje się, że poziom niektórych aminokwasów 

w roślinie jest reakcją na warunki glebowe, w jakiej rośnie. Do badań zastosowano gwiazdnicę 

pospolitą (Stellaria media) będącą kosmopolitycznym gatunkiem rośliny, powszechnie 

występującej na obszarze całej Polski. Zawartość wolnych aminokwasów w gwiazdnicy 

pospolitej (Stellaria media) oznaczono stosując metodę ultraszybkiej chromatografii cieczowej 

połączonej z tandemową spektrometrią mas (UFLC-MS/MS). 

Bioszkła stosowane w inżynierii tkankowej kości 

Kamila Piec 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii 

Istotną rolę spośród materiałów stosowanych w implantologii stanowią materiały bioaktywne, 

wykazujące zdolność tworzenia trwałych wiązań z żywymi tkankami. Do tej grupy zaliczana jest 

ceramika bazująca na fosforanach wapnia oraz bioszkło. Pierwszym dostępnym materiałem tego 

typu, wprowadzonym do praktyki klinicznej był Bioglass, złożony w odpowiednich proporcjach 

z tlenków krzemu, sodu, wapnia i fosforu. Duży stosunek wapnia względem fosforu sprzyja 

tworzeniu się kryształów apatytu, a obecne jony krzemu służą za jądra krystalizacji. Bioszkło 

wykazuje biokompatybilność z kośćmi, co powoduje, że jest idealnym materiałem na implanty 

i elementy inżynierii kostnej. Jego porowata struktura tworzy odpowiednie warunki do 

wypełniania przestrzeni ubytku przez komórki kościotwórcze. Bioszkła tworzą rusztowanie dla 

regenerującej tkanki kostnej, która wzrasta w całej objętości wszczepu. Niska odporność oraz 

kruche pękanie powodują, że grupa tych materiałów nie jest stosowana samodzielnie. 

Poszukując nowych biomateriałów, zwrócono uwagę na metodę zol-żel, która w ciągu ostatnich 

dwudziestu lat uległa znacznemu rozwojowi. Dzięki niej otrzymuje się nowe materiały, 

wykorzystujące krzem jako podstawowy składnik w temperaturach zbliżonych do pokojowej. 

W metodzie zol-żel silany z wiązaniem Si-R ulegają hydrolizie, tworząc wiązania Si-OH, 

a następnie polikondensacji. Jako materiał wyjściowy stosuje się powszechnie ortokrzemian 

tetraetylu (TEOS) o wzorze Si(OC2H5)4. 

Schematyczny zapis reakcji: 

Si-OR + H O = - Si-OH + ROH (hydroliza), 

Si-OH + HO-Si- = -Si-O-Si- + H O (polikondensacja), 

w których R oznacza grupę organiczną. 
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Zdolność wiązania z żywą tkanką kostną jest oceniana „in vitro” poprzez obserwację zmian na 

powierzchni materiału pod wpływem roztworu, który symululuje osocze, np. SBF. 

Na granicy szkła i płynu fizjologicznego zachodzi hydroliza H4SiO4 i wytrącają się uwodnione 

krzemiany wapniowe. Formują one żelową warstwę na powierzchni rozpuszczanego materiału, 

a na niej krystalizuje warstwa hydroksyapatytu. Wskazuje to na wysoką bioaktywność i daje 

obiecujące efekty w stosunku do inżynierii tkankowej kości. 

Wpływ adjuwantów na dynamikę rozkładu i poziom pozostałości 
dimetachloru w glebie 

Barbara Wujek 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Herbologii i Technik 

Uprawy Roli we Wrocławiu 

Nowe strategie w ochronie roślin, zmierzają do racjonalnego ograniczenia stosowania 

herbicydów. Jedną z metod umożliwiającą obniżenie dawek środków chwastobójczych, przy 

zachowaniu odpowiedniej skuteczności ich działania jest stosowanie adiuwantów. Dodatek tych 

substancji do mieszaniny herbicydowej może ograniczyć mobilność herbicydu w głębsze 

warstwy gleby, spowolnić rozkład, co w efekcie końcowym wydłuża czas jego działania na 

chwasty. Celem pracy było zbadanie wpływu adiuwantów na dynamikę rozkładu i poziom 

pozostałości herbicydu w glebie. Do badań wzięto selektywny herbicyd stosowany w uprawie 

rzepaku – dimetachlor, oraz dwa różne adiuwanty. Doświadczenie prowadzono w warunkach 

kontrolowanych. Dimetachlor aplikowano na glebę w 3 wariantach: herbicyd, herbicyd + 

adiuwant 1, herbicyd + adiuwant 2. Próbki do analiz pobierano godzinę po aplikacji herbicydu, 

a następnie po 2, 4, 8, 16, 32, 64 dniach. Pozostałości dimetachloru oznaczono na 

chromatografie gazowym z detektorem ECD. Czas połowicznego rozkładu substancji aktywnej 

został określony na podstawie krzywych rozkładu wykonanych dla tego związku. Obliczenia 

statystyczne wykonano w programie Statgraphics Centurion. 

Przeprowadzone badania pokazują że łączna aplikacja dimetachloru z adiuwantem umożliwia 

spowolnienie rozkładu związku oraz ograniczenie jego przenikania w profilu glebowym. 

Reakcja Scholla - przyczyna rosnącej entropii w literaturze 

Joanna Hager 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii 

Otrzymywanie związków aromatycznych poprzez podwójną C-H aktywację, prowadzące do 

powstawania różnorodnych struktur biarylowych, zaczyna nabierać coraz większego znaczenia 

syntetycznego. Reakcje sprzęgania tego typu katalizowane są przez takie związki jak FeCl3, 

MoCl5, PIFA czy K3[Fe(CN)6]. Część reakcji przebiega tylko w obecności nieutleniających 

kwasów Lewisa, podczas gdy inne zachodzą jedynie w obecności określonych utleniaczy - rodzi 

to hipotezę, że w zależności od struktury elektronowej substratu oraz rodzaju “katalizatora”, 

mamy do czynienia z dwoma różnymi mechanizmami reakcji. 

Pierwszy przykład utleniającej dimeryzacji aromatycznej opublikowany został w roku 1871, a 39 

lat później Roland Scholl opisał jak podobny efekt może zostać osiągnięty poprzez ogrzewanie 

określonych związków aromatycznych z AlCl3. Przez wiele lat reakcje te były odróżnialne 

i traktowane jako dwa niezależne procesy chemiczne. Z biegiem czasu jednak wyraźna granica 
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pomiędzy reakcją Scholla a utleniającym sprzęganiem aromatycznym zaczęła zanikać. Obecnie 

w literaturze naukowej nazwy te stosowane są wymiennie, co prowadzić może do konsternacji. 

Czy istnieją jakiekolwiek różnice pomiędzy dwiema wymienionymi reakcjami? Jak to w końcu 

z tym Schollem jest? 

Symetryczne związki jonowe 

Weronika Piontek 

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny 

Ciecze jonowe to związki należące do grupy organicznych soli. Ich cechą charakterystyczną, 

a zarazem odróżniającą od innych związków o charakterze jonowym, jest niska temperatura 

topnienia, nie przekraczającą punktu wrzenia wody. Takie właściwości jak: niska prężność par, 

niepalność, polarność, możliwość rozpuszczenia wielu substancji, przewodność elektryczna, 

a także możliwość modyfikowania/projektowania struktury przez odpowiedni dobór kationu 

oraz anionu skłaniają naukowców do ciągłych poszukiwań nie tylko nowych związków, ale 

również dotąd niepoznanych zastosowań. Wśród tych specyficznych soli możemy wyróżnić m.in. 

sole amoniowe, imidazoliowe, pirydyniowe, morfoliniowe czy też pirolidyniowe. 

Ciekawym aspektem strukturalnym cieczy jonowych jest symetryczność lub jej brak 

rozpatrywana przede wszystkim dla soli imidazoliowych. Okazuje się, iż asymetryczny charakter 

kationu pełni istotną rolę w wytłumaczeniu niskiej temperatury topnienia charakterystycznej dla 

omawianych soli. 

Mówiąc o symetrii mamy przede wszystkim na myśli obecność co najmniej dwóch pierścieni 

imidazoliowych, ale również występowanie dwóch identycznych łańcuchów w kationie (przy 

atomie azotu typu pirolowego oraz atomie azotu typu pirydyniowego). Większość 

symetrycznych soli to związki bardziej stabilne termicznie oraz mniej lotne w porównaniu 

z tradycyjnymi cieczami jonowymi. 

Symetryczne ciecze jonowe stosuje się przede wszystkim jako rozpuszczalniki w reakcjach 

prowadzonych w wysokich temperaturach, jako ultrastabilne fazy separacyjne czy też 

w spektroskopii masowej, w których to dziedzinach zawodzą typowe ciecze jonowe. Należy 

również wspomnieć o właściwościach biologicznych symetrycznych soli, które powodują, iż 

omawiane ciecze znajdują zastosowanie w mikrobiologii. 

Aktywność regulatorów wzrostu laktonów izolowanych z roślin z rodziny 
Apiaceae 

Agnieszka Smandek 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

Hormony roślinne to substancje organiczne biosyntezowne w różnych szlakach metabolicznych. 

Związki te regulują wzrost i rozwój rośliny oraz pośredniczą w odpowiedzi na stres biotyczny 

i abiotyczny. Należą do nich fitohormony, regulatory wzrostu i rozwoju oraz inhibitory. 

Wiadomo także, że hormony roślinne współdziałają na wielu poziomach regulując wzrost 

i odporność. 
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Fitohormony to auksyny, gibereliny, cytokininy, kwas abscynowy (ABA), etylen, kwas 

jasmonowy, brasinosteroidy. Wszystkie te substancje oddziałują w małych stężeniach rzędu 10^-

8 M oraz są powszechne w świecie roślin. 

Wyróżnia się także inne związki działające podobnie jak fitohormony – regulatory wzrostu 

i rozwoju roślin. Należą tu: kwas salicylowy, poliaminy, strigolaktony. Wszystkie działają 

w stężeniach 10^-4 M. Warto pamiętać o substancjach hamujących reakcje chemiczne – o 

inhibitorach wzrostu i rozwoju. 

Wszystkie powyżej wspomniane związki łączy obecność w ich budowie pierścieni laktonowych. 

Laktony to cykliczne estry hydroksykwasów, które występują w znacznej mierze w roślinach 

z rodziny Apiaceae 

Odzysk Zn i Mn z roztworów po kwaśnym ługowaniu chemicznych źródeł 
energii metodami flotoekstrakcji oraz flotacji jonowej 

Weronika Wierzbicka, Katarzyna Rudowicz 
Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska 

Celem artykułu jest przedstawienie i omówienie wyników badań dotyczących wydzielenia jonów 

cynku(II) i manganu(II) z roztworów po kwaśnym ługowaniu odpadów chemicznych źródeł 

energii Zn-C, Zn-Mn i Zn- Air metodami flotacji jonowej oraz flotoekstrakcji. Procesy flotacji 

jonowej oraz flotoekstrakcji kationów cynku(II) i manganu(II) z modelowych roztworów 

wodnych, jak i rozcieńczonych roztworów wodnych po kwaśnym ługowaniu odpadów 

bateryjnych przeprowadzono na specjalnym stanowisku badawczym. Odczyn pH badanych 

roztworów wodnych był ustalany do wartości 7 i 9, za pomocą roztworu kwasu siarkowego(VI) 

oraz amoniaku. Ponadto do badań użyto odpowiednich związków makrocyklicznych. Ponieważ 

związki te nie wykazują wystarczających właściwości pianotwórczych proces flotacji jonowej 

cynku(II) i manganu(II) z rozcieńczonych roztworów wodnych za pomocą związków 

makrocyklicznych prowadzono w obecności spieniacza niejonowego, tj. Triton X-100. Proces 

flotoekstrakcji prowadzony był z wykorzystaniem alkoholu izo-butylowego. Analizę jakościową 

i ilościową roztworów poflotacyjnych wykonano za pomocą aparatu do absorpcyjnej 

spektometrii atomowej (ASA). Ponadto dokonano analizy otrzymanych wyników, oceniając m.in. 

wpływ pH roztworu. 

Wpływ typu gleby na rozkład dimetachloru 

Olga Kalitowska 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Herbologii 

i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu 

Rozkład herbicydów w glebie uzależniony jest od wielu czynników, m.in. od temperatury, 

wilgotności, zawartości węgla organicznego czy składu granulometrycznego gleby. Dimetachlor 

jest selektywnym herbicydem doglebowym, stosowanym w uprawach rzepaku. Celem pracy 

było poznanie różnic w rozkładzie dimetachloru na odmiennych typach gleb. Doświadczenie 

miało charakter badań modelowych. Dimetachlor został zaaplikowany na trzy gatunki gleb (ił 

zwykły, glina lekka, glina ilasta) o różnej zawartości węgla organicznego. Próbki do analiz 

pobierano godzinę po aplikacji herbicydu (stężenie początkowe), a następnie po 2, 4, 8, 16, 32, 

64 dniach. Pozostałości dimetachloru oznaczano metodą chromatografii gazowej z detektorem 

wychwytu elektronów (GC/ECD). Wyznaczone krzywe rozkładu zostały opisane matematycznie 
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i pozwoliły na określenie czasu połowicznego rozkładu dimetachloru, który wynosił 20-35 dni. 

Najlepsze dopasowanie danych eksperymentalnych uzyskano 

stosując kinetyczne równanie reakcji pierwszego rzędu. Przeprowadzone badania pokazują, iż 

typ właściwości fizykochemiczne gleby mają wpływ na rozkład dimetachloru. Najszybszy rozkład 

badanego herbicydu zaobserwowano w glebie bogatej w frakcję ilastą i węgiel organiczny. 

Hydrometalurgiczny odzysk niklu i kadmu ze strumienia zużytych 
chemicznych źródeł energii niklowo-kadmowych (Ni-Cd) i niklowo-
wodorkowych (Ni-MH) 

Patrycja Nowysz 
Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska 

W artykule prezentowane są badania nad hydrometalurgicznym odzyskiem metali niklu (Ni), 

kadmu (Cd) i kobalt (Co), z zużytych chemicznych źródeł energii niklowo-kadmowych (Ni-Cd) 

i niklowo-wodorkowych (Ni-MH). W pierwszym etapie badań, którym było kwaśne ługowanie 

czarnej masy bateryjnej, przeprowadzone zostały procesy roztwarzania odpadu za pomocą 2 M 

H2SO4 i 2 M HCl. Następnie z otrzymanych roztworów w celu wydzielenia i/lub rozdzielenia 

metali przeprowadzono proces flotacji jonowej. 

LC-MS/MS technique in the study of free amino acids in plants 

Magdalena Dziągwa 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Herbologii 

i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu 

Amino acids are not only key precursors for the synthesis of macromolecules serving crucial 

functions in the organisms, like enzymes or hormones and other nitrogenous compounds, but 

they are also key regulators of the major metabolic pathways, although free amino acids 

represent a small proportion of the total [1]. A rapid and sensitive LC-(ESI)-MS/MS method has 

been developed for the individual quantification and confirmation of free amino acids in weeds 

samples by monitoring two specific transitions for each amino acid under Multiple Reaction 

Monitoring (MRM) mode. The acquisition of two MS/MS transitions for each compound allowed 

the indisputable confirmation of these analytes, which was supported by the accomplishment 

of ion intensity ratios and retention time when compared with standards. 

Zastosowanie pochodnych jonizowalnych eterów lariatowych do 
flotacyjnego wydzielania jonów metali z roztworów wodnych 

Katarzyna Sobianowska, B. Szumilas 
Politechnika Wrocławska 

Najbardziej rozpowszechnionymi metodami koncentracji i rozdziału jonów metali z roztworów 

wodnych są metody flotacyjne. Metody te wykorzystują własności adsorpcyjne i elektryczne na 

powierzchni międzyfazowej w układzie gaz/ciecz. Efektywne wydzielanie jonów metali zależy od 

wielu czynników determinujących, m. in.: pH roztworu wodnego, natężenia przepływu gazu, 

temperatury, rodzaju i stężenia spieniacza. Jednak kluczowym parametrem jest dobór 

odpowiedniego kolektora, który tworzy trwałe połączenia jon-kolektor w roztworze wodnym. 

Połączenia te są wynoszone na powierzchni pęcherzyków gazu umożliwiając koncentracje 
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flotowanych jonów w zależności od procesu do piany (flotacja jonowa) czy fazy organicznej 

(flotoekstrakcja). Klasyczne kolektory dają możliwość kolektywnego wydzielania jonów metali, 

dlatego też próby zastosowania związków wielocząsteczkowych jako kolektorów może 

umożliwić selektywne wydzielanie jonów metali z roztworów wodnych. 

W artykule zbadano wpływ rodzaju pochodnych jonizowalnych eterów lariatowych na flotacyjne 

wydzielenie jonów metali z roztworów wodnych za pomocą jonizowalnych eterów lariatowych. 

Pasywne pozyskiwanie energii słonecznej przez różnego typu przegrody 
budowlane 

Anna Rumijowska 
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Zakład Fizyki Budowli 

i Komputerowych Metod Projektowania 

Streszczenie: Niniejsza praca rozwija temat pasywnego pozyskiwania energii słonecznej przez 

przegrody budowlane. Przez ostatnie lata obserwuje się wzrost zainteresowania biernym 

pozyskiwaniem energii słonecznej jako tańszym, nie-zależnym od zewnętrznych urządzeń oraz 

serwisowania. Rozwój przegród budowlanych zaobserwowany na przestrzeni lat prowadzi od 

jednowarstwowych ścian po złożone, wielowarstwowe przegrody do interaktywnych, 

inteligentnych systemów reagujących na zmianę otoczenia. 

W pracy tej zostały przedstawione rożne typy ścian kolektorowo-akumulacyjnych oraz 

wyjaśniony sposób ich działania. Nowoczesne przegrody hybrydowe przyczyniają się do 

poprawy komfortu cieplnego wewnątrz pomieszczeń, poprzez stabilizację temperatury oraz do 

zmniejszenia zapotrzebowania na energię zarówno do celów grzewczych jak i chłodzenia. Praca 

ta porusza również temat zastosowania w nich nowoczesnych materiałów tj. izolacji 

transparentnej (TI) i materiałów zmiennofazowych (PCM). Zastosowanie izolacji transparentnej 

pozwala na podwyższenie właściwości termoizolacyjnych przegrody, nie tracąc tym samym 

przepuszczalności dla większej części widma promieniowania słonecznego. Materiały 

zmiennofazowe, dzięki przemianom fazowym, gromadzą tzw. ciepło utajone, które jest 

oddawane lub pobierane z pomieszczenia. Warstwa zawierające PCM charakteryzuje się bardzo 

wysoką pojemnością cieplną co predysponuje ją jako doskonały materiał akumulacyjny. 

W artykule przedstawiono rozwiązania podobnych przegród dostępnych obecnie na rynku. 

Celem pracy było zapoznanie się z wyżej wymienioną tematyką. Analizę przeprowadzono na 

podstawie dostępnej literatury. 

Energy harvesting 

Jakub Wróbel 
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny 

The paper is a literature survey on topics connected to energy harvesting. Several ambient 

energy sources, types of energy harvesters, the operation principles and the potential 

application of such devices were presented. Ecological and economical aspects of energy 

harvesting techniques were considered. Main attention was paid to energy harvesters used in 

hydraulic systems. Recent research on pressure fluctuations and vibration in hydraulic systems 

as a potential electrical power source was presented. Conclusions on future development and 

use of energy harvesters were stated. 
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Komputerowe wsparcie wyboru optymalnej lokalizacji elektrowni 
wiatrowych. Computer-aided support of optimal wind power station 
location 

Jan Kazak 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Katedra 

Gospodarki Przestrzennej 

Realizacja dokumentów strategicznych dotyczących polityki klimatycznej wymusza zmiany 

w polskim sektorze energetycznym. Jednym z niezbędnych działań jest zwiększenie udziału 

energii pochodzących z odnawialnych źródeł energii. Wśród najpopularniejszych źródeł zielonej 

energii jest natomiast energia pozyskiwana z wiatru. W 2010 roku wśród poszczególnych 

technologii odnawialnych źródeł energii udział elektrowni wiatrowych wynosił 56%, generując 

6151 GWh. Celem do 2020 roku jest wzrost tej wartości do 14218 GWh. Mimo wciąż wielu 

kontrowersji wokół zalet i wad energetyki wiatrowej udział energii pochodzącej z tego rodzaju 

źródła cały czas rośnie i planowany jest jej dalszy rozwój. Raport NIK dotyczący kontroli 

lokalizacji i budowy lądowych farm wiatrowych wskazuje przy tym, że ok. 30% skontrolowanych 

elektrowni wiatrowych w Polsce lokalizowano na gruntach należących do osób pełniących 

funkcję organów gminy bądź zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych. Sytuacja 

taka niesie znamiona konfliktu interesów i stwarza zagrożenie wystąpienia zjawisk o 

charakterze korupcyjnym, a także noszącym znamiona niedopuszczalnego lobbingu. Stąd też 

konieczne jest pochylenie się nad racjonalnym inwestowaniem w odnawialne źródła energii, 

w tym także wspierając proces wyboru optymalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych. Celem 

pracy jest opracowanie komputerowego modelu wsparcia decyzyjnego w wyborze optymalnej 

lokalizacji elektrowni wiatrowych. W ramach niniejszych analiz uwzględniono czynniki 

społeczno-gospodarcze (związane z kosztami realizacji inwestycji, oddziaływaniu inwestycji na 

człowieka czy też ponoszonych strat środowiskowych) jak i estetyczno-krajobrazowe (związane 

z zasięgiem widoczności obiektów wysokościowych). Zdaniem autora zasadnym wydaje się 

odejście od arbitralnego podejścia w procesie wyboru lokalizacji turbin wiatrowych. Osiągnięcie 

tego możliwe jest dzięki wprowadzeniu usystematyzowanego procesu analizy obliczeniowej 

lokalizacji elektrowni wiatrowych. Wyrażenie czynników lokalizacyjnych w postaci 

skwantyfikowanej może pomóc w wyeliminowaniu subiektywnych czynników lokalizacyjnych. 

Umożliwia wykorzystanie jednolitych i porównywalnych analiz zwiększając obiektywizm decyzji. 

Badania dowodzą możliwości wykorzystania systemów wsparcia decyzyjnego opartych na 

strukturze GIS w analizach społeczno-gospodarczych oraz środowiskowych czynników lokalizacji 

elektrowni wiatrowych. Badania stanowią przyczynek do dyskusji na temat metod wyznaczania 

optymalnej lokalizacji oraz prawnych możliwości ich wdrożenia. 

Sztuczna fotosynteza, czyli jak otrzymać paliwo słoneczne 

Karolina Kordek 
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny 

Panele słoneczne to dzisiaj jedne z najważniejszych źródeł energii odnawialnej. Jednak dużym 

ograniczeniem ich zastosowania jest fakt nierównomiernego dostępu do światła słonecznego 

w przeciągu dnia. Skutkuje to koniecznością magazynowania zaabsorbowanej energii, aby mogła 

być ona dostępna niezależnie od pory dnia oraz roku. Powszechnie wykorzystywane dziś w tym 

celu baterie charakteryzują się niestety bardzo niską gęstością energii na jednostkę masy oraz 

objętości. Obserwacja natury podsuwa jednak inne rozwiązanie, aby podobnie jak organizmy 
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fotosyntezujące zmagazynować zaabsorbowaną energię słoneczną w postaci związków 

chemicznych, tworząc tzw. paliwa słoneczne. Stąd pomysł zaprojektowania oraz wytworzenia 

tzw. „sztucznych liści”, czyli zbudowanych z materii nieożywionej kompletnych systemów, 

przeprowadzających w warunkach atmosferycznych fotolizę wody, a uzyskaną energię 

magazynujących w postaci zredukowanych substancji chemicznych.  

Najprostszym uzyskiwanym paliwem słonecznym jest H2, jednak sztuczne systemy 

fotosyntetyczne rozwijają się w kierunku produkcji dogodniejszych w eksploatacji, ciekłych 

produktów organicznych, jak np. metanol lub izopropanol. Realizacja całego procesu wymaga 

zespolenia w obrębie jednego systemu elementów odpowiedzialnych za absorpcję światła, 

separację ładunków, transport elektronów i protonów oraz katalizę. Wymaga to zarówno 

opracowania zaawansowanych materiałów tworzących poszczególne elementy układu, jak 

i zintegrowanie ich w funkcjonalny sposób, zapewniający trwałość oraz efektywny transport 

masy i ładunku. Pytanie brzmi więc, czy takie systemy mogą być wydajne, wytrzymałe, a także 

opłacalne do tego stopnia by zaaplikowano je na szeroką skalę? 

W pracy omówiona zostanie budowa, model działania i tendencje rozwoju współczesnych 

systemów przekształcających światło słoneczne w paliwa. 

Podstawy teoretyczne elastycznej elektroniki 

Joanna Kutrowska 
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Fizyki Doświadczalnej  

Od czasu skonstruowania pierwszego tranzystora organicznego w 1986 roku uwaga wielu 

badaczy jest skoncentrowana na poszukiwaniu nowych materiałów oraz rozwiązań 

technologicznych umożliwiających ich zastosowanie na skalę przemysłową. Jest to wynikiem 

bogactwa potencjalnych zastosowań, wynikających z możliwości wytwarzania organicznych 

tranzystorów polowych w temperaturach bliskich temperaturze pokojowej, co pozwala na 

wykorzystanie w produkcji elastycznych podłoży polimerowych o dużych powierzchniach oraz 

obniżenie kosztów wytwarzania tranzystorów. Dzięki temu organiczne tranzystory polowe 

mogą znaleźć zastosowanie w produkcji m.in. elastycznych wyświetlaczy czy czujników. 

Dla naukowców bardzo ważne jest dokładne zrozumienie mechanizmów przewodzenia prądu 

w materiałach organicznych, który ma wpływ na zasadę działania omawianej klasy tranzystorów 

ze względu na konieczność dostosowania procesów technologicznych oraz dobór materiałów 

pod konkretne zastosowania. Mechanizm ten jest znacznie inny niż w powszechnie stosowanych 

do budowy tranzystorów materiałach nieorganicznych. W niniejszej pracy wyjaśnię 

najważniejsze mechanizmy przewodzenia prądu w materiałach organicznych oraz omówię, jak 

działa tranzystor polowy, w którym nieorganiczny półprzewodnik zastąpimy odpowiednim 

materiałem organicznym. 
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Programowanie w ARCGIS przy użyciu języka PYTHON w kontekscie 
tworzenia własnych analiz przestrzennych do identyfikacji 
charakterystycznych form osuwiskowych 

Kamila Pawłuszek 
Instytut Geodezji i Geoinformatyki we Wrocławiu, Wydział Kształtowania Środowiska i Geodezji 

Lotniczy skaning laserowy jest popularną i szeroko stosowaną już metodą w badaniach 

osuwiskowych. Numeryczne modele terenu powstałe z chmur punktów z lotniczego skaningu 

laserowego (ALS) wydają się być na tyle dokładne by mogły służyć do identyfikacji 

charakterystycznych form osuwiskowych. Bardzo przydatne w identyfikacji tych form są analizy 

przestrzenne wykonane na numerycznych modelach terenu (NMT) oferowane przez większość 

programów GIS. W większości z nich można znaleźć podstawowe analizy przestrzenne takie jak: 

nachylenie (ang. slope), zacienienie (ang.hillshade), czy krzywizna (ang. curvature). Ponadto 

można implementować własne analizy z wykorzystaniem różnych języków programowania. 

W niniejszej pracy wykorzystano środowisko ArcGIS, gdzie programowanie jest możliwe na 

wielu platformach, dając szansę na tworzenie oddzielnych aplikacji, usług sieciowych, 

rozszerzania możliwości programu, automatyzacji, etc. W poniższej pracy przedstawiono 

właśnie wykorzystanie skryptowego języka programowania Python w środowisku ArcGis do 

tworzenia i automatyzacji własnych analiz przestrzennych na numerycznych modelach terenu. 

Dostarczają one dokładnej informacji o topografii, dzięki czemu mogą być przydatne do 

identyfikacji charakterystycznych form osuwiskowych. 

Dolnośląskie piaskowce ciosowe – materiał budowlany okiem geologa 

Mateusz Szadkowski 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 

Dolnośląskie piaskowce ciosowe, to górnokredowe skały osadowe, powstałe w płytkim morzu, 

tzw. Czeskim Morzu Kredowym pomiędzy 100 a 85 milionów lat temu, kiedy to większość 

obszaru dzisiejszej Polski, w tym znaczna część Sudetów znajdowała się pod wodą. Omawiane 

skały są określane (z pewnymi wyjątkami) jako arenity kwarcowe. Oznacza to, że zdecydowaną 

większość szkieletu ziarnowego (90% i więcej) stanowi kwarc. Pozostała część jest 

reprezentowana przez skalenie oraz fragmenty skał. Ziarna spojone są głównie krzemionką, 

w mniejszym stopniu spoiwo jest ilaste bądź żelaziste. Wyżej wymienione cechy, wraz 

z niewielką ilością porów przejściowych, implikują stosunkowo wysoką odporność tychże skał na 

wietrzenie, wysoką kwasoodporność i niską ścieralność. Dlatego też od wieków są one 

wykorzystywane jako materiał do produkcji kamieni młyńskich, tarcz szlifierskich i elementów 

architektonicznych. Szczególnie te ostatnie są przedmiotem badań geologów czy petrografów, 

zajmujących się opisem skały. Dokładne ustalenie miejsca pochodzenia piaskowca lub 

przynajmniej znalezienie odpowiednika o bardzo zbliżonych parametrach wśród skał obecnie 

eksploatowanych ma szczególne znaczenie przy renowacji obiektów zabytkowych. Użycie 

niewłaściwego materiału lub tylko pozornie podobnego, lecz różniącego się niektórymi 

parametrami, może powodować dalsze, postępujące niszczenie obiektu. Piaskowce ciosowe 

zostały użyte jako budulec lub do wykonania detali architektonicznych w niezliczonych 

budynkach na Dolnym Śląsku i nie tylko. Szczególnie ciekawe są przykłady z Niemiec, takie jak 

budynek Reichstagu czy Brama Brandenburska, oraz dolnośląskie budowle, na czele 

z wrocławską Katedrą i opactwem cysterskim w Lubiążu. 
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Charakterystyka kompleksów ofiolitowych i środowisk ich powstawania 

Katarzyna Zboińska 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Nauk Geologicznych 

Ofiolity są fragmentami skorupy oceanicznej i niżejległej, górnej części płaszcza ziemskiego, 

wbudowanymi w obręb litosfery kontynentalnej. Tworzą je określone sekwencje skalne: od 

perydotytów, poprzez gabra, dajki pakietowe i lawy poduszkowe, na których leżą osady 

głębokomorskie. 

Prezentacja postara się przybliżyć definicję ofiolitu i charakterystyczne środowiska powstawania 

budujących go sekwencji, opierając się na najbardziej znanych przykładach ze świata. Poruszone 

zostaną również zagadnienia związane z interakcją migrującego stopu bazaltowego 

z płaszczowymi ogniwami ofiolitów na podstawie Trinity Ophiolite w Kalifornii. 

Możliwości zagospodarowania geoturystycznego doliny Piekielnego 
Potoku (Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie) 

Katarzyna Zboińska, Mateusz Szadkowski 

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Nauk Geologicznych 

Geoturystyka jest formą aktywnego wypoczynku, skupiającą się na poznaniu obiektów 

geologicznych i procesów prowadzących do ich powstania. Popularność takiego spędzania czasu 

stale wzrasta, a w celu powszechnego udostępnienia dla turystów miejsc o wysokich walorach 

geoturystycznych tworzy się geoparki i ścieżki geoturystyczne. 

Dolina Piekielnego Potoku, leżąca na Wzgórzach Niemczańsko-Strzelińskich jest miejscem 

interesującym z punktu widzenia geologii tego obszaru: można tu zaobserwować przejście 

gnejsów sowiogórskich w mylonity strefy Niemczy. Jest także ciekawa ze względu na nietypową 

geomorfologię (znajdująca się na przedgórzu dolina ma charakter niemalże wysokogórski). 

Poster zaprezentuje potencjał geoturystyczny tej lokalizacji i prowadzone obecnie działania 

popularyzatorskie. 

Budowa pojazdu o napędzie pneumatycznym na przykładzie Pneumobila 

Marek Mysior, Jakub Biernacki, Paweł Kassolik 
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny 

Obecnie duży nacisk w rozwoju pojazdów kołowych kładziony jest na źródło energii 

wykorzystywane do ruchu. Głównymi kryteriami są tutaj m. in. dostępność energii, wydajność 

układu napędowego czy ochrona środowiska poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 

do atmosfery. Jednym z potencjalnych rozwiązań jest użycie do tego celu sprężonego 

powietrza. Ideą naszego Pneumobila jest zastosowanie jednotłoczyskowych siłowników 

pneumatycznych dwustronnego działania do wprawienia pojazdu w ruch, co wiąże się 

z koniecznością zamiany ruchu prostoliniowego na ruch obrotowy. Plakat przedstawiać będzie 

ogólną strukturę układu napędowego pojazdu pneumatycznego oraz kilka rodzajów silników 

pneumatycznych. Główna uwaga twórców skupiona została na szczegółowym opisie wariantu 

z zastosowaniem siłowników pneumatycznych oraz możliwych sposobach wykorzystania ruchu 

liniowego do napędzania kół pojazdu. Ponadto zaprezentowane zostaną również poszczególne 

elementy składowe pojazdu, takie jak budowa ramy nośnej, struktura układu kierowniczego 
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i zawieszenia czy sterowanie na przykładzie rzeczywistych konstrukcji sprawdzonych 

w poprzednich i konstruowanych na potrzeby kolejnych edycji zawodów Pneumobil. W dalszej 

części przestawimy zalety i wady każdego rozwiązania, swoje obserwacje, wnioski oraz 

potencjalne rozwiązania istniejących problemów. Podsumowaniem tematu będzie 

zaprezentowanie możliwych obszarów zastosowania zdobytej wiedzy oraz plany na dalszy 

rozwój pojazdów o napędzie pneumatycznym. 

Miary nierówności nawierzchni 

Sebastian Kowerski 
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Zakład Dróg i Lotnisk 

Celem posteru jest przybliżenie obserwatorom problematyki oceny nierówności nawierzchni 

drogowych i lotniskowych. 

Poster będzie swoistym streszczeniem informacji zawartych w zgłoszonym referacie „Miary 

nierówności nawierzchni”. 

Korozja międzykrystaliczna w stalach austenitycznych 

Urszula Wawrzaszek 
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Zaawansowanych Technologii Materiałowych  

Korozja międzykrystaliczna jest to selektywne niszczenie metalu wzdłuż granic ziaren. Ulegają 

jej stopy, których granice ziaren i przylegające do nich obszary mają wyraźnie inny skład 

chemiczny niż matryca ziarna. Przyczyną powstawania korozji międzykrystalicznej jest 

nieprawidłowo przeprowadzona obróbka cieplna lub spawane w trakcie, którego stal zostaje 

uczulona. W zakresie temperatur 600-900°C dochodzi do wydzielenia na granicach ziaren 

różnego rodzaju wtrąceń m.in. węglików (najczęściej M23C6), azotków oraz faz: sigma, chi, 

Lavesa. Powstałe wydzielenia przyczyniają się do zmniejszenie stężenia chromu w obszarze 

granic ziaren. Spadek stężenia chromu poniżej 10,5% powoduje, że stal traci swoją zdolność do 

pasywacji. Uczulone granice wykazują zachowanie aktywne, podczas gdy same ziarna wykazują 

zachowanie pasywne w różnych środowiskach korozyjnych. Atakowany obszar jest niewielki, 

dlatego wykrycie tego typu korozji jest bardzo trudne. 

Zapobiegać korozji międzykrystalicznej możemy m.in. poprzez zastosowanie odpowiedniej 

obróbki cieplnej (przesycanie, długotrwałe wyżarzanie), zmniejszenie zawartości węgla do 0,02 – 

0,03% lub wprowadzenie do stali odpowiednich dodatków stopowych (tytan, niob). 

Badanie struktury profilu stalowego wykonanego metodą ekspansji 
sprężonego powietrza 

Monika Okuniewska 
Politechnika Wrocławska 

Metodę ekspansji sprężonego powietrza wykorzystuje się do stabilizacji cienkich blach. Polega 

ona na wprowadzeniu przez otwór sprężonego powietrza pomiędzy dwie cienkie, wiotkie blachy 

połączone technologią spawania laserowego i odkształcaniu ich aż do momentu uzyskania 

założonego kształtu oraz usztywnienia konstrukcji. 
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Celem pracy jest zapoznanie się z metodą ekspansji za pomocą sprężonego powietrza i jej 

zastosowaniem oraz zbadanie mikrostruktury i mikrotwardości profilu stalowego wykonanego 

tą technologią. 

Przedmiotem realizowanych badań były próbki profilu stalowego wytworzonego metodą 

ekspansji przy pomocy sprężonego powietrza przez firmę Zieta ze stali austenitycznej o 

grubości 1 mm. Próbki zostały pobrane z kawałka profilu tak, aby przedstawiały przekrój 

poprzeczny i wzdłużny. 

Porównanie struktury i twardości wierteł udarowych różnych 
producentów 

Lidia Polak 

Politechnika Wrocławska 

Celem pracy było porównanie i ocena (na podstawie mikrostruktury i mikrotwardości) wierteł 

udarowych różnych producentów. 

Wiertła udarowe inaczej widiowe posiadają ostrza z węglika spiekanego szlifowanego 

diamentowo i są stosowane w wiertarkach, które posiadają funkcję wiercenia z udarem. 

Wykonuje się je ze stali narzędziowych do pracy na zimno, najczęściej niestopowych z gatunku o 

niższej zawartości węgla. Wiertła są poddawane hartowaniu i odpuszczaniu w celu osiagnięcia 

wymaganej twardości. 

Przedmiotem realizowanych badań były trzy próbki wierteł udarowych o średnicy 8 mm i jedno 

wiertło o średnicy 10 mm. Zgłady metalograficzne zostały przygotowane w procesie szlifowania, 

polerowania mechanicznego i trawienia chemicznego 3% nitalem. Badania mikroskopowe 

zostały przeprowadzone na mikroskopie świetlnym. Pomiary twardości wykonano metodą 

Vickersa. 

Wpływ energii powierzchniowej na właściwości klejenia. Badanie klejów 
przeznaczonych do celów medycznych. 

Renata Wawrzaszek 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

Wstęp: Kleje tkankowe stosowane w medycynie uważane są za najbardziej przyszłościową 

metodę spajania tkanek. Mimo zapotrzebowania w różnych dziedzinach medycyny ich wybór 

wciąż jest niewielki. Obecnie kleje znajdują zastosowanie do zespoleń urazowych, operacyjnych 

ran skóry, zespalania ran po operacjach w chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, mocowania 

przeszczepów skórnych. Kąt zwilżania jest definiowany jako kąt zawarty pomiędzy płaszczyzną 

ciała stałego, na którym osadzono kroplę rozpuszczalnika (wody, glikolu etylenowego, jodku 

metylu), a powierzchnią styczną do kropli rozpuszczalnika w punkcie jej zetknięcia 

z powierzchnią ciała stałego. Wyższa wartość kąta zwilżania wskazuje na niską zwilżalność 

materiału jego hydrofobowość, niższa wartość kąta na hydrofilność. Kąt zwilżania może być 

zawarty w przedziale od 180° (materiały całkowicie hydrofobowe) do 0° (materiały maksymalnie 

hydrofilne o bardzo dużej wartości energii swobodnej). Wysoka energia powierzchniowa 

polimeru a także niskie napięcie powierzchniowe roztworu obniżają wartość wielkości kąta 

zwilżania. 
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Metody badań: Określenie zmian powierzchniowych zachodzących na próbkach wyjściowych 

kleju i starzonych w roztworach sztucznej krwi poprzez wykonanie pomiarów kąta zwilżania. 

Pomiaru dokonano na aparacie DSA 10 Kruss. Krople cieczy (woda, glikol etylenowy, jodek 

metylu) o stałej objętości umieszczano na powierzchni kleju mikrostrzykawką. Pomiarów 

dokonywano w temperaturze standardowej 298 K (25°C). 

Wnioski: Klej tkankowy charakteryzuje się dużą adhezją do powierzchni łączonych ciał stałych, 

możliwie największą kohezją pomiędzy własnymi cząsteczkami. a także dobrze zwilża łączone 

powierzchnie. Energia powierzchniowa (napięcie powierzchniowe) która musi być w procesie 

klejenia mniejsza niż energia powierzchniowa materiału (podłoża) jest istotnym parametrem 

przy uzyskaniu trwałego połączenia. 

Nowoczesne rozwiązania w kamerach termowizyjnych w zastosowaniu 
budowlanym 

Paweł Noszczyk 
Politechnika Wrocławska 

Zjawisko promieniowania elektromagnetycznego w zakresie bliskiej podczerwieni jest już znane 

od ponad 200 lat. Jest ono szeroko wykorzystywane w badaniach termowizyjnych. Pierwsze 

kamery termowizyjne zaczęły powstawać w latach 60' XX wieku. Były one produkowane dla 

celów wojskowych. Miały duże rozmiary, ważyły ponad kilkadziesiąt kilogramów, należało je 

chłodzić ciekłym azotem, ponadto czas tworzenia obrazu wynosił kilka minut, a obraz termalny 

był widoczny dopiero po wywołaniu zdjęć. Wszystkie przytoczone parametry utrudniały 

znacząco w ówczesnym okresie prowadzenie badań za pomocą termografii. Jednakże przez 

blisko pół wieku zaszły ogromne zmiany co do parametrów kamer termowizyjnych. Obecne 

kamery są znacznie mniejszych rozmiarów, charakteryzują się dużą rozdzielczością, dobrą 

dokładnością pomiaru (czułością urządzenia), są szybkie w stosowaniu. Dzisiejsze kamery 

termowizyjne nie przypominają już tych urządzeń z ubiegłego wieku. 

W przedstawianej pracy skupiono się na porównaniu dawnych oraz obecnych kamer 

termowizyjnych. Zestawiono ze sobą ich najważniejsze parametry oraz przedstawiono różnice 

w uzyskiwanym obrazie. Badania termowizyjne należą do nieniszczących metod badawczych, 

dzięki czemu znalazły one szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Główne obszary 

stosowania kamer termowizyjnych to: elektronika, energetyka, przemysł, weterynaria, wojsko, 

ratownictwo, medycyna oraz oczywiście budownictwo. W szczególności w tej ostatniej 

dziedzinie badania termowizyjne w ostatnim czasie stały się podstawowym narzędziem do 

oceny jakości wykonania obudowy termicznej budynku. przedstawiane parametry skupiają się 

na zastosowaniu i ich przydatności właśnie przy termowizyjnych badaniach obiektów 

budowlanych. Nowoczesnymi parametrami ułatwiającymi pracę są np. funkcje cyklicznego 

zapisywania obrazu, nagrywanie filmów w podczerwieni, funkcja obrazu w obrazie (obraz 

termalny widoczny na obrazie w świetle widzialnym), funkcja MSX (wykorzystująca pasmo 

wizyjne, zwiększające kontrast termogramów), możliwości zoomu, stosowanie szerokiej gamy 

obiektywów ułatwiających badania w ograniczonej przestrzeni. Standardowymi funkcjami 

ułatwiającymi pracę z kamerą termowizyjną w zastosowaniu budowlanym są oczywiście funkcje: 

znaczników wartości temperatury (punkt, linia, okrąg, prostokąt, MIN, MAX), punktu rosy, 

aparat cyfrowy, izotermy. Wszystkie przytoczone parametry zestawiono ze sobą oraz wskazano 

na praktyczne ich wykorzystanie przy prowadzeniu badań termowizyjnych w dziedzinie 

budownictwa. Kamery termowizyjne są ciągle udoskonalane, zyskują one nowe funkcje oraz 
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polepszane są ich dotychczasowe parametry zwiększające ich funkcjonalność i dokładność, 

dlatego tak ważne jest aby równoległe z rozwojem techniki mieć świadomość dostępu do ich 

nowoczesnych rozwiązań. 

Połączenie ścinane typu composite dowels w konstrukcjach zespolonych 

Piotr Kozioł 
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Katedra Konstrukcji Metalowych 

Stalowo-betonowe konstrukcje zespolone powstają w wyniku połączenia elementu z betonu 

zbrojonego lub sprężonego z elementem ze stali konstrukcyjnej. W większości przypadków 

współpracę w przenoszeniu obciążeń pomiędzy stalowymi a betonowymi elementami wymusza 

się za pomocą punktowych lub ciągłych ścinanych łączników mechanicznych. Łączniki te 

przenoszą siłę podłużną zabezpieczając belkę zespoloną przed rozwarstwieniem w płaszczyźnie 

zespolenia i ograniczając podłużny poślizg oraz zapobiegają oddzieleniu się (odrywaniu) jednej 

części konstrukcji zespolonej od drugiej. Dzięki odpowiednio dobranym łącznikom, uzyskuje się 

połączenie posiadające dostateczną nośność i sztywność, co umożliwia traktowanie obliczanych 

elementów jako jeden element konstrukcyjny. 

Podstawową zespolenia z wykorzystaniem łączników ciągłych było zespolenie typu listwowego 

opracowane przez Leonharda na początku lat 80-tych ubiegłego wieku w postaci listwy 

z perforowanego płaskownika – tzw. listwy perfobond przyspawanej automatycznie do półki 

górnej dźwigara. Tak ukształtowane łączniki ciągłe charakteryzują się większym udziałem pola 

stali niż pola betonu (patrząc w przekroju podłużnym). Sprawia to, że o nośności konstrukcji 

decyduje nośność betonu w otworach i w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Także problem 

nośności zespolenia analizuje się głównie w kontekście nośności części betonowej i stąd 

określenie połączenia jako concrete dowels. 

Ze względu na fakt, że czynnikiem decydującym o kosztach elementu zespolonego jest koszt 

części stalowej, to właśnie część stalowa została poddana znacznej optymalizacji. Opracowano 

więc łączniki formowane poprzez rozcinanie środnika dwuteownika stalowego jedną ciągłą linią 

cięcia uzyskując w ten sposób dwa elementy stalowe z wykształtowanymi łącznikami 

zespalającymi niemalże gotowe do wbudowania. Jednakże powoduje to, że wspomniane pole 

betonu będzie równie lub większe polu stali, a to z kolei generuje problem nośności łączników 

stalowych w otaczających ich betonie, stąd określenie połączenia jako steel dowels. 

Termin composite dowels odnosi się do łączników ciągłych przenoszących ścinanie podłużne 

między stalą a betonem, w których zachodzi mechanizm zniszczenia połączenia zarówno 

w stalowej albo betonowej jego części w zależności m.in. od kształtu łączników oraz 

parametrów materiałowych. Takie modele zniszczenia towarzyszą stosowaniu łączników o 

kształcie symetrycznym: PZ (uzyskany z rozcięcia środnika belki dwuteowej taką linią aby 

powstawały dwa identyczne przekroje teowe z przesunięciem podłużnym o jeden skok), CL 

(wymagający dwóch linii cięć) oraz kształt MCL łączący zalety kształtów PZ i CL z jednoczesnym 

wyeliminowaniem ich wad. 

W przedmiotowym opracowaniu przedstawiono wyniki prac badawczych i wdrożeniowych 

dotyczących aktualnych rozwiązań zespolenia oraz czynników decydujących o jego nośności. 

Opis różnych typów łączników ciągłych został wzbogacony o przedstawienie prac, 

prowadzonych na Politechnice Wrocławskiej, nad rozwiązaniem strefy zakotwienia 

kształtownika stalowego w elemencie zespolonym. Wykorzystując łączniki otwarte MCL oraz 
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otwory w środniku stalowym, przez które przeprowadzane będzie zbrojenie, możliwe jest 

swobodnie kształtowanie przekroju podłużnego elementu zespolonego oraz płynne 

przechodzenie przekroju zespolonego w betonowy. Koniecznym jest jednak opisanie zjawisk 

zachodzących w strefie zakotwienia oraz stworzenia jej modelu mechanicznego obrazującego 

przenoszenie sił w tej strefie. 

Wyniki badań trójzłożowej chłodziarki adsorpcyjnej 

Piotr Pyrka 
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Katedra Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej 

i Procesowej 

Zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła jest od dawna przedmiotem badań 

energetyki. Rozwijane są znane technologie oraz poszukuje się nowych możliwości 

wykorzystania ciepła o coraz niższej temperaturze. Jedną z możliwości jest konwersja ciepła na 

chłód. Dostępna komercyjnie jest technologia chłodnictwa absorpcyjnego (chłodziarki oparte na 

parze LiBr – woda), która wymaga źródeł ciepła o temperaturze nie niższej niż 80°C. Pozwala to 

stosować tego rodzaju technologię jedynie blisko źródeł ciepła jednak nie daje możliwości 

wykorzystania ciepła sieciowego, którego parametry w okresie letnim są niższe i zwykle 

wynoszą nie więcej niż 70°C. Trwają prace nad technologią adsorpcyjną, która powinna 

umożliwić uzyskanie efektu chłodniczego przy zasilaniu agregatu chłodniczego wodą o 

temperaturze wyższej od 50°C. Tak niskie wymagania temperaturowe wody grzewczej otwierają 

olbrzymie możliwości stosowania tego rozwiązania. Chłodziarka adsorpcyjna może być zasilana 

między innymi: 

 ciepłem odpadowym powstałym przy produkcji energii elektrycznej – trigeneracja 

(możliwość zasilania ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej), 

 ciepłem odpadowym procesów chemicznych i technologicznych, 

 energią geotermalną, 

 energią słoneczną, 

 w układach kaskadowych jako ostatni stopień. 

W pracy przedstawione są wyniki badań trójzłożowej chłodziarki adsorpcyjnej silikażel – woda 

o nominalnej mocy chłodniczej 90 kW. Urządzenie produkuje moc chłodniczą w postaci wody 

lodowej na dwóch poziomach temperatury: ~14°C i ~8°C. Badana chłodziarka zlokalizowana jest 

we Wrocławskim Parku Technologicznym i podłączona do instalacji umożliwiającej ustalenie 

przepływu i temperatury strumieni wejściowych do chłodziarki, tj: wody grzewczej 

(regenerującej złoża), wody chłodzącej oraz dwóch strumieni wody lodowej. Wyniki odniesione 

zostały do symulacji matematycznych. 

Oral health needs of population of abong Mbang, the small town in 
eastern state of Cameroon 

Joanna Owczarek, Victoria Haassengier 
Wrocław Medical University, Department of Periodontology, Division of Oral Pathology 

Aim: The aim was to assess the oral health needs of population residing in Abong Mbang area, 

the small town of approximately 15 000 people, located in eastern province of Cameroon, in 
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order to determine level of unmet dental need and create guidelines for future volunteering 

dentists. 

Method: Patients of „Centre de Sante Catholique” in Abong Mbang who were complaining, 

during general medical examination, about dental pain or other oral discomfort, were invited to 

dental office located in the medical center. The school class of 44 eight year old children was 

called for examination too. All consenting participants were asked to complete dental history 

questionnaire and after filling that form they were given an oral examination, followed by 

proper dental treatment if needed. 

Results: Totally 183 patients were admitted and examined, which 60 of them were children of 

age between 3 and 17 year old. 65% were women. 74% claimed no previous professional dental 

treatment and indicated lack of dental care accessibility in a first place and high costs of it as 

a second reason for not seeing a dentist before. In this group 129 extractions were performed, 

109 teeth were filled with composite or glassionomer filling. 5 single root teeth got an 

endodontic treatment, 3 middle upper incisors were rebuilt with use of fibreglass post. 36 

patients had hairy leukoplakia on their tounge. 

Conclusions: Limited access to dental services and socioeconomical depraviation are main 

causes of poor oral condition of citizens of Abong Mbang. Developing countries, such as 

Cameroon, are throwing down the gauntlet to western world and their humanitarian 

organisations, but who is willing to pick it up? 

Headspace analyzes of volatile components of crude propolis and its 
extract 

Piotr Okińczyc, Antoni Szumny, Zbigniew Sroka, Joanna Politowicz 
Wrocław Medical University, Department of Pharmacognoscy 

Propolis is popular bee product, which is used in folk medicine. Literature exhibited, that 

propolis contains valuable medical properties such as antimicrobial, antioxidative, 

antinflammantory and wound treatment. Main bioactive components of propolis are 

poliphenols (phenolic acids, their esters and flavonoids) and essential oils (mainly 

sequiterpenes). Distinguish from typical, synthetic drugs, propolis is biological complex and its 

activity is a result of interaction between different groups of components. Therefore, it is 

important evaluated such widely spectrum of component as possible. Most publications are 

focused on non-volatile, poliphenols components and essential oils of propolis is limited, 

especially in bee glue preparations. 

Propolis is most often used in medicine as pure ethanol or ethanol-water extracts. 

Measurements of their volatile components may be important for further evaluation of 

correlation between composition and activity. 

We use headspace-microextraction-gas chromatography-mass spectrometry (HS-SPME-GC-MS) 

to comparison of volatile components profile between crude propolis and its pure ethanol 

extract. 

In a result, volatile components profiles of crude propolis and its ethanol extract exhibited 

differences in qualitative properties. Conditions of headspace measurements also depended on 

volatile component profile. 
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Neuroprotetyka 

Małgorzata Batycka, Kamila Kotowicz, Benita Kostrzewa 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny, Zakład 

Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów 

Protetyka, będąca dziedziną łączącą medycynę i technikę, istnieje już od prehistorii, czego 

dowodem są elementy znajdowane podczas różnego rodzaju wykopalisk archeologicznych. 

Przez kolejne epoki rozwijała się, aż do dzisiejszych czasów. Wraz z rozwojem medycyny 

i techniki oraz samej protetyki wzrastała ilość tkanek i narządów możliwych do zastąpienia. Z 

czasem protetykę podzielono na kilka obszarów. Jednym z nich jest neuroprotetyka, która 

dotyczy protez układu nerwowego. Pierwszą opracowaną neuroportezą był aparat słuchowy. 

Postęp techniki i rosnące natężenie hałasu wzmaga problem głuchoty i niedosłuchu. 

Spowodowało to wzrost zainteresowania nad miniaturyzacją oraz estetycznym kamuflażem 

używanych aparatów słuchowych dedykowanych głównie osobom młodym. Prowadzi się prace 

przede wszystkim nad poprawą jakości dźwięku (aby otrzymywać dźwięki naturalne, czyste) oraz 

minimalizacją akustycznego sprzężenia zwrotnego. Idealny aparat słuchowy powinien bez trudu 

przystosowywać się do zmiennego tła akustycznego. 

Materiały wykorzystywane w protetyce podlegają restrykcyjnej ocenie biologicznej zgodnie 

z normą PN-EN ISO 10993. Materiał nie może wywoływać drażnienia, alergii, nie może być 

kancerogenny ani wywoływać procesów immunologicznych. W pierwszym etapie oceny 

biomateriału wykonywana jest analiza cytotoksyczności in vitro zgodnie z normą PN-EN ISO 

10993-5. Materiały dedykowane dla aparatów słuchowych muszą mieć wykonane testy 

drażnienia i alergiczne in vivo. 

Neuroprotetyka zajmuje się nie tylko protezami słuchu, ale także wzroku i kończyn – 

umożliwiając sterowanie nimi bezpośrednio za pomocą nerwów oraz odczuwanie dotyku. 

Rozwój technologii wpłynął na znaczną poprawę jakości życia użytkowników neuroprotez. 

Composition and antimicrobial activity of black poplar (Populus nigra L.) 
buds extract and essential oil 

Piotr Okińczyc, Roman Franiczek, Zbigniew Sroka, Antoni Szumny, Anna Kulma, Barbara 

Krzyżanowska 
Wrocław Medical University, Department of Pharmacognoscy 

Black poplar (Populus nigra L.) buds exudates are main sources of propolis originated from 

temperate climate zone. While properties of bee glue is widely investigated, data about poplar 

buds exudates is limited. In this work, there were presented results of antibacterial assays and 

chemical composition of Populus nigra L. 70% ethanol-water extract and essential oil. 

The chemical composition of extract was investigated by ultrapressure chromatography-diode 

array-tandem mass spectrometry (UPLC-DAD-MS/MS). Essential oil composition was evaluated 

by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Antibacterial activity was tested in Petri 

dish diffusion method. 

The black poplar 70% ethanol-water extract contained mainly poliphenols components such as 

phenolic acids, their derivatizates and flavonoids. Essential oil composition include mainly 

sesquiterpenes hydrocarbons and oxygenated sesquiterpenes. 
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Generally, antibacterial against activity of 70% ethanol-water extract was higher than essential 

oil. However, activity of essential oil against Bacillus subtilis was the highest among all tested 

strains. 

Differences in antibacterial activity of extract and essential oil were result of dissimilarities in 

composition. Moreover, some components of essential oil may be presented also in extract and 

may influent on its activity. Deeper conclusions required carry out next investigations. 

Cancer vs. Neurodegeneration – inverse comorbidity association 

Anna Rorbach-Dolata, Adriana Kubis, Agnieszka Piwowar 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Toksykologii, Wydział 

Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej 

In developed countries with senescent populations the problem of aging cohere with greater 

risk of late-onset diseases such as CNS (central nervous system) disorders, cancer or 

cardiovascular diseases thus, an emerging need to deeply understand, diagnose and cure this 

ailments became of a high priority. Prospective longitudinal studies revealed an interesting 

epidemiologic allegiance between level of occurrences of age-related neurodegenerative 

diseases and cancer. Even that this two classes of disease arrives from opposite ends of the 

biological spectrum, the compelling evidence supports existence of common mechanisms 

linking these pathological changes that are regulated in different directions. Interestingly, the 

quite unusual association seems to exist between occurrence of this two pathological states 

and is called "inverse comorbidity". Patients with cognitive dysfunctions or dementia have 

considerably lower risk of cancer whereas survivors of cancer has lower prevalence of CNS 

disorders. The epidemiologic evidence and meta-analysis studies shows that this inverse 

relationship is not the effect of under-diagnosis or artefact of survival bias but there could be 

a potential biological explanations based on known genetic and metabolic connections 

between cancerogenesis and neuropathological afflictions. The examination of these is 

important and probably will became a new therapeutic goal in the future. 

Sensory analyzes of odor of propolis collected with different part of 
hive 

Paulina Łuczak, Zbigniew Sroka, Piotr Okińczyc, Antoni Szumny 
Wrocław Medical University, Department of Pharmacognoscy 

Propolis (bee glue) is sticky resinous substance produced by different species of bees. At the 

world market place, most of propolis are obtain from Apis mellifera L. (honey bee). Bee glue is 

composed of plant exudates and resins, bees wax, pollen and mechanical impurities. In 

temperate climatic zone most of propolis origin from poplar buds exudates, especially from 

black poplars (Populus nigra L.).  

Literature data, showed that non-volatile, poliphenols showed high similarity in samples 

collected from different part of this same hive. This information is not available for volatile 

components (essential oils). Chemical properties of essential oils and atmosphere conditions of 

hive suggested, that their variability should be higher than poliphenols.  

In this work, we carry out sensory analyzes and gas-chromatography-mass spectrometry to 

evaluate odor of crude propolises, their essential oils and pure ethanol extracts. 
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In a result, samples obtained from different part of hive exhibited differences. This instability of 

properties included color, consistence and odor intensively of crude material, its extract and 

volatile fractions. Potentially these results were caused by presence of high amount of 

impurities and difference in conditions of vary places in hive. 

Ocena nasilenia proliferacji w mysich nowotworach gruczołu mlekowego 
po terapii owocystatyną 

Łucja Cwynar-Zając, Renata Brykner-Ręczkowska, Elżbieta Gębarowska, Krzysztof Gołąb2 Jakub 

Gburek, Andrzej Szuba, Tadeusz Trziszka, Marzenna Podhorska-Okołów, Piotr Dzięgiel 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii 

Rak gruczołu piersiowego jest najczęstszym nowotworem złośliwym, stanowi on również 

najczęstszą przyczynę zgonów kobiet. Zależnie od postaci nowotworu gruczołu piersiowego 

i jego stopnia zaawansowania stosowane są różne metody leczenia tj. chemioterapia, 

radioterapia i leczenie hormonalne. Niestety metody te niosą za sobą wiele skutków ubocznych, 

dlatego poszukuje się wciąż nowych leków. 

W patogenezie nowotworów znaczącą rolę przypisuje się proteinazom cysteinowym. Wpływają 

one na rozwój nowotworów - progresję, inwazję oraz przerzutowanie. Ze względu na aktywność 

proteinaz, w pracy skupiono się na badaniu substancji hamującej aktywność proteolityczną tych 

proteaz - inhibitora proteinaz cysteinowych – owocystatyny, która może stanowić potencjalny 

cel terapii przeciwnowotworowej. 

W pracy badano nasilenie proliferacji komórek w mysich nowotworach gruczołu mlekowego po 

zastosowaniu terapii owocystatyną wyizolowaną z białka jaja kurzego.Podczas trwania 

eksperymentu myszom szczepu BAlb/c przeszczepiono linie nowotworowe gruczołu 

mlekowego 4T1 oraz EMT6. Po osiągnięciu przez guzy odpowiednich rozmiarów, myszom 

podawano dootrzewnowo badany związek – owocystatynę w dawkach 2,5 do 10 mg/kg masy 

ciała. Materiał do badań stanowiły fragmenty guzów pobrane od myszy po terapii owocystatyną, 

zabezpieczone po zakończeniu eksperymentu. Kontrolę stanowiły fragmenty guzów pobranych 

od myszy kontrolnych, nieotrzymujących owocystatyny. Na zabezpieczonym materiale 

wykonano badania immunohistochemiczne w celu oceny nasilenia ekspresji markerów 

proliferacji komórkowej Ki-67 oraz MCM-3. 

W wyniku przeprowadzonych badań, w guzach nowotworowych pochodzących od myszy 

otrzymujących owocystatynę, wykazano niższą ekspresję antygenu Ki-67 w porównaniu do 

guzów kontrolnych. Z kolei badanie przeprowadzone za pomocą antygenu MCM-3 nie wykazała 

znaczących różnic w obu badanych grupach. Wyniki oceny ekspresji antygenu Ki-67 wskazują na 

antyproliferacyjne działanie owocystatyny. 

Zależność ciśnienia wewnątrzgałkowego i ciśnienia tętniczego u osób 
w różnych grupach wiekowych - pomiar przy zastosowaniu 
bezinwazyjnego urządzenia ICare Pro 

Maciej Geniusz 
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki 

Zmysł wzroku jest jednym z najważniejszych zmysłów człowieka. To dzięki niemu dostarczanych 

jest około 80% informacji o otaczającym nas świecie. Aby zostało odebrane wrażenie wzrokowe, 
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impulsy wywołane falami świetlnymi padającymi na fotoreceptory znajdujące się na siatkówce 

oka muszą zostać przesłane poprzez drogi wzrokowe aż do kory mózgowej, gdzie zostają 

przetworzone w obraz oglądanego obiektu. 

Gdy wzrasta ciśnienie wewnątrzgałkowe niszczy nerw wzrokowy, którym wysyłane są impulsy 

do mózgu. W przypadku ostrego ataku jaskry dzieje się to w ciągu kilku godzin. Na utrzymanie 

prawidłowego ciśnienia wewnątrzgałkowego wpływa to, czy zachowana jest prawidłowa 

hydrodynamika oka, a więc czy występuje równowaga pomiędzy produkcją a odpływem cieczy 

wodnistej. 

Ciśnienie w oczach wrasta gwałtownie, ponieważ ciecz wodnista produkowana za tęczówką 

przemieszcza ją do przodu. Powoduje to zahamowanie odpływu cieczy wodnistej poza oko. 

Prawidłowe ciśnienie, jakie powinno panować w gałce ocznej waha się od 10-21 mmHg. Różne 

artykuły oraz różni autorzy podają różne wartości ciśnienia i górna wartość waha się od 18 do 24 

mmHg. 

Znany jest fakt, że ciśnienia krwi zależy od wielu czynników. Na ostateczną wartość zmierzonego 

ciśnienia może mieć wpływ między innymi pora dnia, stan zdrowia oraz ułożenie ręki, na której 

wykonywany jest pomiar. Istnieją badania potwierdzające tezę, że ciśnienie krwi może też 

zależeć od pozycji ciała. 

W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki pomiarów ciśnienia tętniczego oraz ciśnienia 

wewnątrzgałkowego u osób należących do różnych grup wiekowych: 

1. 20-30 lat 

2. 31-40 lat 

3. 41+ lat 

Przebadano łącznie 69 osób. Wykonano osobno badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego dla oka 

prawego i lewego a także zmierzono ciśnienie tętnicze krwi. 

Pomiar ciśnienia tętniczego wykonany został przy zastosowaniu klasycznego ciśnieniomierza. 

Badania ciśnienia wewnątrzgałkowego zostały przeprowadzone przy zastosowaniu 

bezinwazyjnego tonometru ICare Pro. Metoda badania oparta jest na innowacyjnej indukcyjnej 

metodzie odbiciowej. Pomiar wykonywany jest bardzo szybko, a do badania nie potrzebne jest 

znieczulenie. ICare Pro daje możliwość badania w pozycji siedzącej jak i leżącej, jako jedyne 

urządzenie tego typu. Tonometr wykorzystuje jednorazowe sondy, dzięki czemu maleje 

znacząco ryzyko zakażenia podczas badania. 

Wpływ zaawansowanych produktów glikacji na rozwój miażdżycy - 
działanie pro czy anty aterogenne? 

Aleksandra Kuzan 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Biochemii 

Lekarskiej 

Jednym z procesów związanych ze starzeniem się tętnic, czyli z obniżeniem ich wydajności, 

a tym samym podwyższaniem podatności na choroby takie jak miażdżyca jest glikacja. Kolagen 

i elastyna, jako białka o długim okresie półtrwania ulegają tej nieenzymatycznej reakcji. Jest to 
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powolny proces, w którym cukry redukujące tj. glukoza, fruktoza czy glukozo- fosforan 

oddziałują z grupami aminowymi białek tworząc nieodwracalnie tzw. końcowe produkty 

zaawansowanej glikacji (AGE- ang. advanced glycation end-products). Im więcej we krwi 

substratów glikacji, czyli cukrów, tym intensywniej zachodzi proces, logicznym jest więc, że 

osoby z cukrzycą są narażone w o wiele większym stopniu na działanie AGE niż osoby zdrowe. 

Warto zauważyć, że istnieje związek między cukrzycą a miażdżycą, wspólnych jest dla nich wiele 

czynników ryzyka, często są to choroby współwystępujące. Nie do końca wyjaśniony jest jednak 

mechanizm przez który zaawansowane 

produkty glikacji miałyby wpływać na rozwój miażdżycy. W literaturze przedmiotu pojawiają się 

prace dowodzące, że AGE działają aterogennie. Jednocześnie donosi się, że glikacja prowadzi do 

powstawania wiązań krzyżowych między cząsteczkami kolagenu, co sprawia, że fibryle 

budowane przez to białko są bardziej sztywne. Tym samym prawdopodobnie stanowią 

trudniejszą do przekroczenia barierę dla komórek mięśni gładkich, które w patofizjologii 

miażdżycy migrują z medii do intimy, gdzie proliferują i transformują w komórki piankowate, 

powiększając powierzchnię blaszki miażdżycowej. Celem tej pracy jest ustalenie czy hipoteza o 

hamującym wpływie AGE na migrację miocytów jest słuszna. 

Materiałem badawczym była pierwotna hodowla komórek mięśni gładkich pochodzących 

z tętnic (Primary Aortic Smooth Muscle Cells, Normal, Human; ATCC® PCS-100-012™). 

Przygotowano mieszaniny kolagenu w różnym stężeniu (2 mg/ml- 50µg/ml) z dwoma rodzajami 

cukrów: glukozą i glukozo-6-fosforanem (G6P) w różnym stężeniu (800mM- 50mM). Sprawdzano 

wpływ mieszanin białkowo- cukrowych na przeżywalność i proliferację komórek. W tym celu 

wykonywano metodę MTT po 24 i 48h hodowli w obecności kolagenu/ glukozy/ glukozo-6-

fosforanu/ mieszanek w/w związków. Okazuje się, że żadna z testowanych mieszanin nie jest 

cytotoksyczna dla komórek mięśni gładkich, część z nich wręcz przyspiesza proliferację, zwł. G6P 

100mM (500% kontroli), glukoza 25 mM (200% kontroli), kolagen 200 µg/ml (350% kontroli) 

i 50 µg/ml (250% kontroli). 

Glikację prowadzono dwoma sposobami: jako spontaniczny proces (30-90 dni, 37oC, 5,5% CO2), 

oraz przez stymulację mikrofalami (0-60 min, w cyklach: 1 minuta działania mikrofal, 1 minuta 

chłodzenia w -20oC; 640 W). Wydajność procesu glikacji weryfikowano przez wykorzystanie 

specyficznych właściwości spektrofotometrycznych i fluorescencyjnych AGE: mierzono 

absorbancję przy 420 nm oraz fluorescencję przy długości fali wzburzenia: 370nm  i emisji 

w zakresie: 400-480nm. Wyniki wskazują, że obie metody są skuteczne. Stwierdzono również, że 

kilkakrotnie szybciej proces glikacji zachodzi jeśli jako cukier użyty w mieszaninie jest glukozo-6-

fosforan, a nie glikoza. 

Szybkość migracji komórek mięśni gładkich przez glikowane białka sprawdzano testem 

migracyjnym z użyciem insertów Transwell®. Test sprawdzający jak czas działania mikrofal, 

który jest wprost proporcjonalny do ilości AGE w mieszaninie, wpływa na zdolności migracyjne 

komórek, wskazuje na to, że 10-30 minutowa reakcja obniża ilość komórek które przemigrowały 

przez membranę opłaszczoną glikowanymi białkami do 69-71%. 

Z uzyskanych wyników doświadczeń wynika, że glikacja białek macierzy zewnątrzkomórkowej 

być może hamuje proces migracji komórek mięśni gładkich. Oznacza to, że wśród licznych 

działań pro-aterogennych, AGE mogą również hamować rozwój miażdżycy przez utrudnianie 

migracji komórek mięśni gładkich z medii do intimy. Planuje się kontynuację badań 

z uwzględnieniem różnych typów kolagenu. 
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Gene Therapies - 1st step to personalized medicine 

Oskar Uchański 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Pracownia Białek Jądrowych 

Achievements of biological engineering have brought new ways of overcoming the limitations 

caused by genetic diseases. Introducing genes into human body is a novel method of restoring 

the defective function of the genome. Currently many groups of scientists improve the method 

of gene delivery and carry out the clinical trials in the test groups, so far with success. 

Genetic disorders, both hereditary, such as cystic fibrosis or Huntington’s disease, and non-

hereditary like Duchenne muscular dystrophy, as well as a number of cancers have their origin in 

the genetic alterations within the human genome. Conventional therapy of these disorders is 

generally based on treatment of symptoms without elimination of their causes. On the other 

hand, currently developed techniques of biological and genetical engineering led to 

development of novel therapies. 

Gene therapy is an experimental method of treatment, where abnormalities in the genome are 

compensated by therapeutical nucleic acids introduced into the cell. There are several 

approaches to deliver “healthy” genes to the cells, but the most promising methods are based 

on the use of highly specific engineered viruses. 

Studies on therapeutic DNA, especially in the context of cancer treatment, lead to very detailed 

diagnostic testing of particular patient’s genetic information. Therefore proper formulations 

and cures could be applied in the therapy. Medicine based on this type of diagnosis is obviously 

the first step in the personalized medicine. 

Dyferencje w resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci, niemowląt 
i dorosłych 

Victoria Haassengier, Anna Grzebień, Joanna Owczarek 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział 

Nauk o Zdrowiu 

Postępowanie resuscytacyjne w sytuacji zatrzymania krążenia u niemowląt i dzieci jest inne niż 

w przypadku osoby dorosłej. Powodem odmiennych zasad w postępowaniu jest specyfika 

budowy anatomicznej, a także odmienna fizjologia u małych pacjentów. W większości 

przypadków odmienny jest także czynnik wywołujący zatrzymanie krążenia u dzieci. Celem 

resuscytacji jest przywrócenie podstawowych funkcji życiowych, którymi są krążenie krwi oraz 

oddychanie.  

Pierwszym istotnym elementem w ocenie stanu dziecka jest dobór odpowiednich słów 

i czynności, a także umiejętna ocena stanu przytomności dzieci. Przytomne niemowlę najczęściej 

okaże reakcję na dotyk oraz głos. Czynność, którą powinna wykonać osoba sprawdzająca stan 

dziecka to delikatne chwycenie za kończynę górną bądź dolną i pomasowanie jej. 

W przypadku stwierdzenia zatrzymania krążenia u dziecka należy udrożnić drogi oddechowe. U 

niemowlęcia zarówno przygięcie głowy, jak i zbyt mocne odgięcie spowoduje niedrożność 

światła tchawicy, a tym samym uniemożliwi oddychanie. Udrożnienie dróg oddechowych w tym 

przypadku polega na odgięciu głowy, tak aby nos dziecka znajdował się w tej samej linii z brodą. 

Następnym istotnym elementem jest zastosowanie zasady -widzę, słyszę, czuję. 
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W sytuacji, gdy niemowlę nie oddycha należy wykonać pięć wdechów ratowniczych. Istota 

różnicy między dorosłym, a niemowlęciem polega na objęciu swoimi ustami jednocześnie ust 

i nosa niemowlęcia.  

Przed wdmuchnięciem powietrza należy wykonać parę głębokich oddechów, aby dostarczyć 

niemowlęciu większe ilości tlenu. Ilość wdmuchiwanego powietrza powinna mieścić się w ustach 

osoby ratującej, bez nabierania głębszego wdechu. Masaż serca u dziecka prowadzony jest jedną 

ręką, natomiast u niemowląt używać należy jedynie dwóch palców. Uciśnięcia u dzieci 

i niemowląt powinna odbywać się na głębokości 1/3 wymiaru przednio-tylnego klatki piersiowej 

i następować w częstotliwości 100 na minutę. Zaraz po 30 uciśnięciach wykonać powinno się 2 

wdechy.  

W przypadku dzieci i niemowląt telefon na pogotowie wykonuje się po około 1 minucie trwania 

resuscytacji ze względu na dużą wrażliwość dzieci na niedotlenienie organizmu. U dziecka 

w przeciwieństwie do dorosłego ustanie krążenia najczęściej spowodowane jest zatrzymaniem 

oddechu. 

Zastosowanie związków bisfosfonowych w leczeniu nowotworów 

Patrycja Miszczyk 
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Chemii Bioorganicznej 

Bisfosfoniany to organiczne związki stanowiące grupę stabilnych analogów nieorganicznego 

pirofosforanu. W swojej strukturze posiadają centralnie położony atom węgla, który jest 

połączony z dwiema grupami fosfonowymi. Związki bisfosfonowe znalazły szerokie 

zastosowanie w medycynie jako leki antyosteoporotyczne w leczeniu chorób związanych 

z nieprawidłowym metabolizmem wapnia np. choroba Pageta, artroza, osteoliza. Te organiczne 

cząsteczki posiadające w swojej strukturze centralnie położony atom węgla połączony z dwiema 

resztami fosfonowymi są strukturalnymi analogami pirofosforanu. Ten nieorganiczny związek 

posiada wysokie powinowactwo dla jonów wapnia, dlatego też bierze udział w procesie 

regulacji wapnienia, a także resorpcji zmineralizowanych tkanek. W związku z czym 

bisfosfoniany mogą odgrywać rolę inhibitorów resorpcji kostnej. 

Szeroko prowadzone badania dotyczące zastosowania bisfosfonianów w leczeniu wielu chorób 

pokazały, że wykazują one aktywność również w przypadku leczenia nowotworów. Jednym 

z interesujących przykładów jest zapewne fakt, że związki te pomagają zmniejszyć dolegliwości 

bólowe, które związane są z przerzutami nowotworowymi do kości pacjenta. Dodatkowo 

minimalizują ryzyko złamań oraz innych zdarzeń kostnych w zaatakowanej tkance. 

W przypadku pacjentów chorych na szpiczaka plazmocytowego skojarzona terapia 

bisfosfonianiów z cytostatykami okazała się korzystniejsza niż sama chemioterapia. Cecha 

charakterystyczną tych komórek jest produkcja czynników, które stymulują działanie komórek 

kościogubnych, czyli osteoklastów. Skutkiem tego procesu jest zwiększona resorpcja kości. 

Wiele doniesień literaturowych opisuje, że pod wpływem działania związków bisfosfonowych na 

osteoklasty maleje ich aktywność. Konsekwencją tego procesu jest znaczące obniżenie progu 

bólu pacjentów oraz poprawa jakości życia. 
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Haspina i jej rola w komórkach nowotworowych 

Natalia Glatzel-Plucińska, Piotr Dzięgiel 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii 

Wstęp: Haspina to kinaza serynowo – treoninowa, której jedynym znanym substratem jest 

treonina 3 histonu H3. Bierze ona udział w segregacji chromosomów podczas podziałów 

komórkowych, zapewniając równy podział materiału genetycznego do komórek potomnych. 

Pierwsze doniesienia na temat haspiny pochodzą z roku 1994 - od tego czasu poznano jej 

strukturę, funkcję i ogólny mechanizm działania, jednak dotyczących jej publikacji jest bardzo 

niewiele. Kodujący haspinę gen Gsg2 podlega silnej ekspresji w jądrach, początkowo uważano 

więc, że haspina jest białkiem charakterystycznym dla komórek haploidalnych. Obecnie 

wiadomo, że występuje też w proliferujących komórkach diploidalnych, łącznie 

z nowotworowymi. 

Nasilenie ekspresji genu Gsg2 w komórkach nowotworowych nie zostało jeszcze dokładnie 

zbadane. Z danych eksperymentalnych wynika, że są one wrażliwe na wszelkie zaburzenia 

poziomu haspiny. Supresja genu Gsg2 w komórkach HeLa prowadzi do nieprawidłowości 

w strukturze wrzeciona podziałowego i formowaniu płytki metafazalnej, a w konsekwencji do 

zatrzymania mitozy. Doniesienia te pozwalają przypuszczać, że substancje powodujące 

deregulację poziomu lub aktywności haspiny w komórce mogą mieć działanie antymitotyczne. 

Cel projektu: Biorąc pod uwagę powyższe fakty oraz niewielką ilość doniesień na temat roli 

haspiny w chorobach nowotworowych, celem niniejszego projektu było wstępne ustalenie 

metodyki badań, pozwalających w dalszej perspektywie na analizę poziomu haspiny w różnych 

liniach komórek nowotworowych oraz ocenianie skutków jej supresji. 

Materiały i metody: Badania przeprowadzone zostały na pięciu liniach komórek raka gruczołu 

piersiowego o różnym stopniu agresywności: MCF7, T47D, SKBR6, MDA-MB-231 i BO2. Jako 

kontrola została użyta linia prawidłowych komórek gruczołu piersiowego - hTERT-HME1. 

Poziom haspiny w lizatach pochodzących z wymienionych wyżej linii komórkowych został 

oznaczony metodą Western Blot, natomiast poziom ekspresji genu Gsg2 – metodą Real Time 

PCR. 

Wyniki: Wyniki uzyskane metodą Western Blot potwierdzają lokalizację jądrową badanego 

białka – haspina jest obecna w lizatach pochodzących z frakcji jądrowych, brak jest jej natomiast 

w lizatach pochodzących z frakcji cytoplazmatycznych. Zarówno poziom haspiny, jak i ekspresja 

genu Gsg2 w komórkach badanych linii są zróżnicowane. Aby ocenić znaczenie tego 

zróżnicowania, konieczne jest przeprowadzenie dalszych eksperymentów. 

Niedrożność przewodu pokarmowego - diagnostyka RTG 

Paulina Pachura, Ewelina Pachura 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

Termin „niedrożność przewodu pokarmowego” jest to zatrzymanie prawidłowego przepływu 

treści pokarmowej poprzez zmiany zlokalizowane w świetle przewodu pokarmowego, 

nieprawidłowości jego ściany lub w wyniku zmian poza narządem zamykające jego światło 

z zewnątrz. 
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Mięśnie gładkie ściany jelita objętego niedrożnością kurczą się odruchowo w celu pokonania 

oporu, powodując ból brzucha o charakterze kolkowym. 

Brak słyszalnych szmerów perystaltycznych w ciągu 30 s sugeruje zatrzymanie perystaltyki, 

określane terminem niedrożności porażennej. Nasilenie ruchów perystaltycznych prowadzi do 

zwiększenia głośności, tonu i częstotliwości szmerów perystaltycznych. Można to stwierdzić np. 

w niedrożności mechanicznej (szmery określane często jako „dźwięczne”). 

Postawienie precyzyjnego rozpoznania po wstępnej ocenie pacjenta i zebraniu wywiadu jest 

możliwe dzięki diagnostyce obrazowej – badaniu RTG. Badanie wykonuje się w pozycji stojącej 

pacjenta, gdy pacjent jest leżący, należy użyć poziomych wiązek promieni rentgenowskich. 

W moim posterze zaprezentuję Zdjęcia RTG pacjentów, dla porównania zdjęcie prawidłowe jamy 

brzusznej na stojąco. Następnie zdjęcie pacjentów z rozpoczynającą się niedrożnością przewodu 

pokarmowego oraz z rozwiniętą niedrożnością, z licznymi poziomami płynów. Zastosowanie 

diagnostyki obrazowej pozwala na szybkie i skuteczne rozpoznanie niedrożności pokarmowej 

oraz rozpoczęcie leczenia. 

LEAP (Lifestyle, heating and performance) - nowy eliksir młodości? 

Ewelina Pachura, Paulina Pachura 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

Test MRT (Mediator Release Test, test uwalniania mediatorów) - jest to test wykonany z próbki 

krwi, określający zakres tolerancji pokarmowej pacjenta na około 150 substancji, w tym zarówno 

pokarmów, jak i dodatków żywnościowych znajdujących się powszechnie w produktach. Test 

uwalniania Mediatorów (Mediator Release Test) jest bardzo dokładnym testem krwi. 

Zespół amerykańskich specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w terapii tzw. Anti-aging, 

opracował kompleksowy program LEAP (lifestyle, heating and performance). To unikatowa 

modyfikacja stylu życia, która polega na identyfikacji – przy użyciu wystandaryzowanego testu 

MRT – produktów wywołujących u danego pacjenta reakcje nadwrażliwości, a następnie ich 

eliminacji z codziennego spożycia. Celem posteru jest przedstawienie zalet i korzyści 

wynikających ze stosowania tego modelu życia. 

Program obejmuje minimum 3 konsultacje: 

1. Pobranie krwi do testu – bez potrzeby bycia na czczo. 

2. Pacjent dostaje obszerny raport z wynikami testu, który następnie jest szczegółowo 

omawiany. Efektem jest indywidualnie zaprojektowany program żywieniowy 

3. Analiza postępów terapii, omówienie dalszych kroków czyli docelowej diety 

rotacyjnej. 

Program LEAP to zmiana całkowita stylu życia, która stosowana konsekwentnie, może być 

odpowiedzią na potrzeby organizmu. Nie ma jadłospisu dobrego dla wszystkich. To co dla 

jednego jest optymalne, dla kogoś innego może okazać się szkodliwe i wywoływac objawy 

wzdęcia, biegunki, niestrawność, zaparcia, bóle brzucha. Program LEAP otwiera nowe, 

wspaniałe możliwości wykrycia wszystkich tych czynników które szkodzą naszemu organizmowi. 
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HBD-2 jako ważny element odporności wrodzonej 

Izabela Konieczna 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Zakład Biologii Patogenów i Immunologii 

Układ odpornościowy złożony jest z wielu rozmaitych mechanizmów obronnych, które 

oddziałując ze sobą pozwalają m.in. przeciwdziałać oraz zwalczać infekcje bakteryjne, wirusowe 

czy grzybicze. Ludzka ß defensyna 2 (HBD2), należąca do rodziny małych kationowych peptydów 

wykazujących właściwości przeciwdrobnoustrojowe, stanowi jeden z ważnych elementów 

odporności wrodzonej. HBD2 produkowana jest przez komórki nabłonkowe skóry, płuc, jelit 

oraz dróg moczowo-płciowych m.in. w odpowiedzi na kontakt z mikroorganizmami. Wykazuje 

właściwości bójcze wobec Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii 

oraz Candida albicans, a także bakteriostatyczne dla Staphylococcus aureus. HBD2 aktywizuje 

również układ odpornościowy poprzez wzmaganie chemotaksji monocytów, limfocytów T 

i niedojrzałych komórek dendrytycznych. Jest także czynnikiem mitogennym dla fibroblastów, 

indukuje wytwarzanie różnych chemokin, np. IL-8, aktywuje dopełniacz, makrofagi i komórki 

tuczne. 

Wpływ muzykoterapii na rozwój dziecka 

Victoria Haassengier, Anna Grzebień, Joanna Owczarek 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Wydział 

Nauk o Zdrowiu 

Muzyka jest bardzo ważnym elementem naszego życia. Działa na nasz nastrój, emocje, psychikę, 

ale także na naszą fizyczność. Muzykoterapia, czyli leczenie dźwiękiem, jest jedną z form terapii 

oddziałującej zarówno na sferę psychiczną, jak również fizyczną człowieka. Według uczonych 

potrafi pomóc także w cierpieniu i stanach chorobowych. W ostatnich czasach muzykoterapia 

cieszy się coraz większym zainteresowaniem, przede wszystkim przez psychologów 

i psychoterapeutów. 

Dzięki wieloaspektowemu oddziaływaniu na organizm ludzki muzykoterapia stosowana jest 

w różnych dziedzinach medycyny, takich jak rehabilitacja dzieci autystycznych 

i niepełnosprawnych, kardiologia, geriatria, położnictwo, czy psychiatria. Umiejętność 

pojmowania dźwięków umiejscowiona jest w prawej półkuli mózgu wraz z umiejętnością 

postrzegania oraz orientacji.  

W muzykoterapii stosowanej wśród dzieci celem jest odkrycie i rozładowanie ukrytych emocji, 

integracja z grupą, podniesienie obniżonej samooceny, odwrócenie uwagi od choroby, nabycie 

umiejętności relaksacyjnych. Możemy wyróżnić pięć najistotniejszych etapów w muzykoterapii. 

Odreagowanie poprzez klaskanie, tupanie, krzyk, podskoki, gesty, etap ten ma na celu 

zmniejszenie napięcia psychicznego. Zrytmizowanie poprzez rytmiczne ruchy ciałem, jest to 

etap mający na celu pogłębienie odreagowania przy tak zwanym „uporządkowaniu”, a także 

budowa poczucia wspólnoty z grupą. Kolejnym etapem jest uwrażliwienie, który ma na celu 

zbudowanie świadomości u dzieci, a także własnych emocji, które posiadają. Etap relaksacyjny 

polega na ćwiczeniach oddechowych, uspokajaniu oddechu przy dźwiękach muzyki w celu 

osiągnięcia odprężenia psychicznego i fizycznego. Piątym elementem jest aktywizacja, która 

powinna być łagodna i dynamiczna mająca na celu zmniejszenie napięć psychofizycznych. 
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Do najważniejszych efektów osiąganych dzięki muzykoterapii należy podniesienie zdolności 

psychoruchowych dziecka, spadek napięcia mięśniowego, wyrównanie ciśnienia krwi, 

pogłębienie oddechu, poprawa nastroju dziecka, pozbycie się napięć i rozluźnienie, obniżenie 

poziomu negatywnych emocji, twórcze myślenie, pobudzenie rozwoju umysłowego dziecka, 

umiejętność wyzwalania uczuć, umiejętność nawiązywania kontaktów, podnoszenie samooceny 

dziecka. 

Nadmiar masy ciała u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia 

Grzebień Anna, Haassengier Victoria, Owczarek Joanna 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego. Zakład 

Specjalności Zabiegowych Wydział Nauk o Zdrowiu 

Coraz więcej młodych osób ma problem z nadmierną masą ciała. W ciągu ostatnich 20 lat liczba 

dzieci z nadwagą wzrosła ponad trzykrotnie. Coraz mniej dzieci bawi się na świeżym powietrzu, 

coraz mniej dzieci ćwiczy na lekcji wychowania fizycznego. Mała ilość ruchu, przekąski, 

nieregularne spożywanie posiłków przyczynia się do wzrostu masy ciała, a co za tym idzie, do 

rozwoju cukrzycy i chorób serca.  

Celem pracy była analiza występowania nadwagi i otyłości u osób poniżej 18 roku życia 

i określenie ich przyczyny.  

Materiał i metody. W badaniu udział wzięły 22 osoby poniżej 20 roku życia, uczestniczące 

w specjalnie zorganizowanym spotkaniu dla dzieci i młodzieży w lutym 2015 roku. Badaniem 

objęto 17 dziewczyn i 5 chłopców. Podczas spotkania wszystkim chętnym zostały wykonane 

badania profilaktyczne: pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar poziomu cukru we krwi oraz pomiar 

BMI. Metodą zastosowaną w pracy był sondaż diagnostyczny przy pomocy kwestionariusza, 

przygotowanego na potrzeby niniejszej pracy. Do określenia zależności pomiędzy 

poszczególnymi zmiennymi zastosowano test niezależności chi kwadrat. Badanie było 

anonimowe. Za zgodę uznano przystąpienie do badania oraz wypełnienie ankiety przez 

uczestników lub ich rodziców.  

Wyniki. Prawie 30% badanych ma nadwagę, u 9% stwierdzono otyłość. Co ciekawe dzieci otyłe 

zamieszkują miasto. 27% młodych nie jest aktywna fizycznie. Dla 25% jedyna aktywność fizyczna 

to ćwiczenia na lekcji wychowania fizycznego. 20% dzieci regularnie jeździ rowerem i gra 

w różne gry zespołowe na świeżym powietrzu. 60% ankietowanych jada nieregularnie. Wszyscy 

ankietowani przyznają, że lubią „fast food”. Osoby otyłe jedzą takie posiłki więcej niż 2 razy 

w tygodniu, 50% osób z nadwagą co najmniej raz w tygodniu, zaś 67% dzieci/młodzieży 

z prawidłową masą ciała nie jada takich posiłków częściej niż raz w miesiącu. Średni poziom 

cukru u badanych, po ok 2h po posiłku, wynosił 99,14mg%, natomiast średnia wartość ciśnienia 

tętniczego krwi wyniosła 112/68mmHg. U dwóch osób odnotowano nieprawidłowy poziom 

glikemii, a u jednej osoby podwyższoną wartość ciśnienia tętniczego.  

Wnioski: Miejsce zamieszkania wpływa na występowanie nadwagi i otyłości. Aktywność fizyczna 

ma ogromne znaczenie jeżeli chodzi o zachowanie prawidłowej masy ciała. Częste spożywanie 

przetworzonego jedzenia w znacznym stopniu przyczynia się do wzrostu masy ciała. 
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EEG Biofeedback – siłownia dla mózgu 

Kamila Kotowicz, Benita Kostrzewa, Małgorzata Batycka 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Klinika Psychiatrii 

EEG Biofeedback jest jedną z nowoczesnych metod neuroterapii, stająca się coraz bardziej 

popularną w Polsce. Metoda powstała w latach 60-tych XX wieku w USA, gdzie bardzo prężnie 

się rozwijała, do Polski dotarła dopiero w XXI wieku. 

EEG Biofeedback jest metodą terapii umożliwiającą obserwację czynności bioelektrycznej 

mózgu. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu techniki sprzężenia zwrotnego. Trening tą metodą 

jest wykorzystywany do pobudzenia przewodnictwa bioelektrycznego mózgu, wytwarzania 

nowych połączeń neuronalnych oraz zmiany, a także usprawnienia już istniejących. Celem terapii 

za pomocą EEG Biofeedback jest trening utrwalający prawidłowy zapis amplitudy fal 

mózgowych. Trenowane podczas terapii „umiejętności” kontroli aktywności bioelektrycznej 

mózgu, dzięki wykorzystaniu plastyczności mózgu, przechodzą do wykonywanych 

automatycznie, co przekłada się na codzienne, ogólne funkcjonowanie człowieka. 

Zastosowanie metody EEG Biofeedback jest bardzo szerokie, polecane zarówno osobom 

zdrowym jak i z dysfunkcjami pracy mózgu (nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami 

pamięci i uwagi, depresją etc.). Szczególne zastosowanie ma u osób, które na co dzień 

przebywają w warunkach wzmożonego stresu oraz wysiłku. Metoda może być stosowana u 

dzieci i osób dorosłych, które spełniają następujące kryteria: rozumieją i potrafią wykonać 

polecone im zadania, a także posiadają chęć współpracy. Czas trwania terapii metodą 

Biofeedback jest zależny od potrzeb i złożoności problemu pacjenta. Najczęściej u osób 

zdrowych skuteczna jest terapia krótkoterminowa obejmująca 10-20 sesji, po której zauważalne 

są pozytywne skutki działania metody. W bardziej złożonych problemach, na przykład u 

pacjentów z ADHD zalecane jest przeprowadzenie około 40-60 sesji. Trening wraz 

z przygotowaniem pacjenta trwa około 60 minut. Najczęściej zaleca się 2-3 treningi tygodniowo, 

jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

Metoda stała się bardzo atrakcyjna, ponieważ stanowi wsparcie, a czasem nawet alternatywę 

dla terapii farmakologicznej. EEG Biofeedback jest wykorzystywany także jako metoda 

wspierająca oraz przyspieszająca inne terapie. 

Vitamin D in cancer treatment 

Małgorzata Grudzień 
Uniwersytet Wrocławski 

Vitamin D can regulate gene expression and promote cell differentiation. Differentiation is 

especially important in cancer treatment, because cancer cells are unable to acquire normal 

phenotype and function in a proper way. However, it is proved that in therapeutic doses vitamin 

D disturbs calcium and phosphate balance in organism, therefore there is a strong need to find 

compounds similar in structure and function that do not cause negative effects. Both analogs 

and vitamin D serve as ligands for VDR – vitamin D receptor that belongs to the nuclear 

hormone receptors superfamily. After its activation, VDR is transported to the nucleus and acts 

as an transcription factor. 
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In myeloid leukemias, vitamin D promotes differentiation into monocytes and macrophages. 

This process is complicated and can be divides into two phases. A few signaling pathways 

involved in monocytic differentiation were identified and characterized. 

Fucose expression in seminal glycoproteins 

Justyna Kołodziejczyk 
Wrocław Medical University, Department od Chemistry and Immunochemistry 

Recently, infertility has became a serious health issue with great impact on human reproduction 

and quality of social life. It was estimated that about half of all cases are caused by male 

infertility factors. The standard semen test is not sufficient because there are many patients 

with good sperm parameters but still infertile. The proteome of seminal plasma may have an 

impact on infertility, especially interactions between glycoproteins in male and female 

reproductions tracts. 

The objective of this study was to analyse the expression of fucose located in the antennary 

region in seminal plasma of fertile and infertile men. 

Glycosylation of seminal plasma proteins was investigated in subfertile patients attending the 

2nd Clinic of Gynecology and Obstetrics, Wrocław Medical University for artificial insemination 

and compared to male subjects with confirmed fatherhood. Seminal plasma proteins were 

separated in sodium dodecyl sulphate – polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE), 

transferred onto nitrocellulose membrane and probed with lectin - Lotus tetragonolobus 

agglutinin fucose - specific for α1,3-linked fucose. 

LTA (Lotus tetragonolobus) has a strong reactivity towards 82kDa glycoprotein identified to 

contain lactoferrin and fibronectin fragments. There were also detected another form with 

molar mass of 32 kDa containing prostate specific antigen. Low mass peptide (<30kDa) were 

LTA reactive and these bands are supposed to contain fragments of PSA. 

The investigation have shown diversity in LTA reactivity in glycoproteins of seminal plasma of 

fertile and infertile men. The increase in total fucose content is observed in glycoproteins of 

seminal plasma of subfertile men. The abundant fucosylation of seminal plasma glycoproteins 

seems to be related with the infertility status but further investigations are needed. 

Francisella tularensis, Bacillus anthracis i Yersinia pestis jako kluczowa 
triada broni biologicznej 

Remigiusz Zieliński, Natalia Napieraj 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych 

Tematem tego posteru jest zaprezentowanie Francisella tularensis, Bacillus anthracis i Yersinia 

pestis, które są jednymi z kluczowych mikroorganizmów mogących mieć zastosowanie jako broń 

biologiczna. Przedstawiony zostanie wpływ tych patogenów na organizm człowieka, tempo 

rozwijania się ognisk chorobowych oraz wykorzystanie w/w mikroorganizmów na przestrzeni 

dziejów jako śmiercionośnego narzędzia podczas wojny. Skupimy się również na regulacjach 

prawnych dotyczących bioterroryzmu w Polsce i na świecie. 
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Analiza mikrobiologiczna komercyjnych produktów mleczarskich 
i probiotycznych na polskim rynku handlowym 

Szubert Karolina, Magda Wiglusz, Guz-Regner Katarzyna 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych 

Wstęp. Słowo „probiotyk” pochodzi z języka greckiego od „pro bios” co znaczy "dla życia". 

Probiotyki to farmaceutyczne i spożywcze produkty zawierające wyselekcjonowane, specyficzne 

szczepy mikroorganizmów, głównie z grupy fermentacji mlekowej (LAB), które podawane 

człowiekowi w odpowiedniej ilości wywierają pozytywny wpływ na jego zdrowie. 

Cel badawczy. Celem projektu badawczego była ocena mikrobiologiczna wybranych produktów 

mleczarskich dostępnych na polskim rynku określanych mianem żywności funkcjonalnej, 

zawierającej żywe kultury bakterii, w tym potencjalne szczepy probiotyczne. 

Wyniki. W badaniach przesiewowych we wszystkich produktach spożywczych stwierdzono 

występowanie bakterii fermentacji kwasu mlekowego, głównie pałeczek gramododatnich 

o potencjalnej przynależności do rodzaju Lactobacillus. Nie wykryto obecności zanieczyszczeń 

mikrobiologicznych, przede wszystkim czynników chorobotwórczych odpowiedzialnych za 

zakażenia i zatrucia pokarmowe tj. pałeczek listeri, salmoneli, ziarniaków gronkowcopodobnych 

czy też mikroskopijnych grzybów. 

Wniosek. Obecny rynek mleczarski w Polsce zapewnia konsumentom dostęp do różnorodnej 

gamy produktów żywności funkcjonalnej. Producenci firm mleczarskich dbają o jakość 

produktów i ich bezpieczeństwo dla zdrowia człowieka. 

Wpływ wybranych ludzkich neuropeptydów na fagocytozę M. catarrhalis 
przez komórki linii THP-1 

Paweł Jajor, Oskar Uchański 
Uniwersytet Wrocławski 

Moraxella catarrhalis jest jedną z trzech bakterii najczęściej izolowanych z dróg oddechowych 

osób cierpiących na przewlekłą obturacyją chorobę płuc. Przez długi czas uznawana za organizm 

komensalny okazała się groźnym patogenem posiadającym liczne czynniki wirulencji. Jednym 

z najważniejszych czynników jest oporność na antybiotyki beta-laktamowe co ogranicza 

zastosowanie antybiotyków jako skutecznej terapii. Fagocytoza przez płucne makrofagi jest 

kluczowa w eradykacji mikroorganizmów z dróg oddechowych. 

Neuropeptydy to niewielkie cząsteczki produkowane przez organizm posiadające rozmaite 

funkcję. Część z nich działa modulująco na komórki fagocytarne co może zostać wykorzystane 

przy opracowywaniu nowej terapii dla osób cierpiących na COPD. W naszych badaniach użyte 

zostały trzy neuropeptydy mianowicie: Substancja P, Neuropeptyd związany z genem 

kalcytoniny oraz Neuropeptyd Y. 
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Zastosowanie mikroskopii w badaniach biofilmu 

Anna Wanecka, Agnieszka Łątka, Karolina Przysiężna 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Genetyki i Mikrobiologii 

Biofilm to trójwymiarowa struktura tworzona przez mikroorganizmy w środowisku ich 

występowania. Komórki drobnoustrojów są zanurzone w wytworzonej przez siebie substancji, 

zwanej macierzą, z tego powodu bakterie występujące w tej strukturze są bardzo trudne do 

zwalczenia. Biofilm bakteryjny tworzy się na powierzchniach naturalnych i sztucznych, może być 

obecny w ciele człowieka czy zwierząt. 

Do badań biofilmu można stosować różne metody mikroskopowe, które uzupełniają się 

wzajemnie, by uzyskać pełniejszy obraz badanej struktury. W badaniach biofilmu zastosowanie 

znalazły następujące mikroskopy: konfokalny laserowy mikroskop skaningowy (CLSM), 

mikroskop dwufotonowy, skaningowa transmisyjna mikroskopia promieniowania X (STXM), 

transmisyjny mikroskop elektronowy (TEM), skaningowy mikroskop elektronowy (SEM), 

skaningowy mikroskop elektronowy z emisją polową (FESEM), środowiskowy elektronowy 

mikroskop skaningowy (ESEM), mikroskop sił atomowych, modyfikacja mikroskopu 

kontrastowego (Hoffman modulationcontrast microscope), mikroskop interferencyjny o 

kontraście różnicowym Nomarskiego (DIC). 

Problemy w badaniach mikroskopowych biofilmu wiążą się m.in. z tym, że jest to struktura 

niejednolita (pod względem grubości, rozmieszczenia komórek, składu gatunkowego, obecności 

kanałów). Głębsze warstwy mogą być niedostępne dla danej techniki, zewnętrzne warstwy 

natomiast mogą zostać zniszczone podczas przygotowania próbki (biofilm to struktura 

delikatna, uwodniona). Dodatkowo interesująca jest obserwacja zmian zachodzących 

w strukturze biofilmu pod wpływem zmian zachodzących w otoczenia (np. po wystawieniu 

struktury na działanie substancji bakteriobójczych). Każda z metod ma określone możliwości 

i ograniczenia, związane z kosztami sprzętu i przygotowaniem próbki, możliwością albo jej 

brakiem obserwowania struktury o naturalnych, niezmienionych właściwościach, określoną 

tendencją do powstawania artefaktów, określoną rozdzielczością. Dobór metody zależy też od 

tego jakie informacje chcemy uzyskać, a każda z metod dostarcza informacji o konkretnych 

właściwościach tej niezwykle skomplikowanej struktury biofilmu. 

Bdellovibrio bacteriovorus – pasożytnicza bakteria 

Piotr Stempiński 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział nauk biologicznych 

Bdellovibrio bacteriovorus jest małą (0.2 do 0.5 µm szerokości i 0.5 do 2.5 µm długości), gram-

ujemna bakteria należąca do klasy deltaproteobakterii, wykazująca pasożytnicze zachowanie 

w stosunku do innych bakterii gram-ujemnych. Dzięki posiadaniu dużej liczby enzymów 

hydrolitycznych oraz możliwości szybkiego poruszania się B. bacteriovorus wyszukuje swoje 

ofiary, a następnie wnika do przestrzeni periplazmatycznej, gdzie tworzy strukturę zwaną 

bdelloplastem, odżywiając się składnikami odżywczymi pochodzącymi z cytoplazmy gospodarza. 

Po raz pierwszy Bdellovibrio bacteriovorus opisano w 1963 roku przez H. Stolp i M. Starr. 

Umiejętność rozpoznawania i niszczenia bakterii gram-ujemnych daje nadzieje na wykorzystanie 

Bdellovibrio w terapii antybakteryjnej oraz do zredukowania skutków zanieczyszczeń 

zbiorników wodnych. 
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Stan bezpieczeństwa zdrowotnego pomieszczeń kuchennych 
w akademikach 

Katarzyna Lidtke, Magdalena Piotrowska, Michał Pędlowski, Katarzyna Guz-Regner 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Intytut Genetyki i Mikrobiologii 

Wstęp. Życie studenckie jest okazją do zawierania nowych i ciekawych znajomości, które 

w większości przypadkach mogą przerodzić się w przyjacielskie relacje na całe lata. Spotkania 

towarzyskie studentów odbywają się w różnych miejscach użyteczności publicznej, na ogół tam 

gdzie panuje przyjazna i odprężająca atmosfera. Takimi miejscami są również wspólne 

pomieszczenia w akademikach, m.in. kuchnie. Dziennie z kuchni może korzystać nawet 

kilkadziesiąt studentów w poczuciu pewności bezpieczeństwa sanitarnego takich miejsc. 

Cel badawczy. Celem projektu badawczego była ocena mikrobiologiczna pomieszczeń 

kuchennych w godzinach popołudniowych, szczególnie blatów kuchennych i ściennych kafli 

w jednym z wybranych wrocławskich akademików. 

Wyniki. W badaniach przesiewowych metodą odciskową we wszystkich kuchniach stwierdzono 

zwiększoną liczebność drobnoustrojów psychrofilnych w stosunku do mezofilnych, zwłaszcza na 

płaskich i gładkich powierzchniach kafli ściennych. Wśród psychrofili dominującą grupę 

stanowiły typowe środowiskowe bakterie tj. mikrokoki i sporulujące laseczki Bacillus spp. Na 

powierzchniach blatów kuchennych wykazano obecność gramujemnych pałeczek jelitowych 

i gramdodatnich ziarniaków gronkowcopodobnych, w natężeniu znacznie niższych niż 

w kontrolnych pomieszczeniach kuchennych w prywatnych domach studenckich. Grzyby 

pleśniowe i drożdżopodobne stanowiły zaś niewielki odsetek wyizolowanych drobnoustrojów. 

Wnioski. Stan sanitarny kuchni w analizowanym wrocławskim akademiku jest zadawalający 

i spełnia kryteria bezpieczeństwa zdrowotnego. Dla poprawy stanu sanitarnego kuchni 

proponuje się wdrożenie akcji informacyjnej wśród studentów o roli sanityzacji i potrzebie 

utrzymywania w czystości wspólnych użytkowych pomieszczeń dla dobra ogółu. 

Rola fitochelatyn w obronie roślin przed stresem wywołanym obecnością 
metali ciężkich 

Sylwia Gołda 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Herbologii 

i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu 

Rozwijający się przemysł, powszechna urbanizacja oraz nadmierna chemizacja rolnictwa mają 

ogromny wpływ na postępujące zanieczyszczenie środowiska. Działalność człowieka taka jak 

górnictwo, hutnictwo czy transport dostarczają najwięcej zanieczyszczeń, między innymi 

w postaci metali ciężkich. Nadmiar tych metali wpływa negatywnie na wiele procesów 

fizjologicznych roślin i może prowadzić do spadku plonów, zahamowania wzrostu, a nawet 

obumarcia. Rośliny wytworzyły szereg mechanizmów obronnych przed działaniem czynników 

stresowych, dzięki czemu mogą przetrwać na zanieczyszczonym terenie. Można wyróżnić dwie 

strategie obronne: unikanie, czyli niedopuszczenie jonów metali do wnętrza rośliny oraz 

detoksykację szkodliwych jonów metali dostających się do komórek. Detoksykacja następuje 

głównie przez wiązanie metali z różnymi ligandami w związki kompleksowe. Związkami 

kompleksującymi wytwarzanymi w obecności jonów metali ciężkich są fitochelatyny, 

metalotioneiny, aminokwasy i kwasy organiczne, które po związaniu z metalami są 
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transportowane i deponowane w wakuolach. Fitochelatyny to polipeptydy składające się 

z trzech aminokwasów: cysteiny, glicyny i kwasu glutaminowego, o strukturze powtarzającego 

się od 2 do 11 razy fragmentu (γ-Glu-Cys)n-Gly. Prekursorem ich powstania jest glutation - 

związek o ważnych właściwościach antyoksydacyjnych. Fitochelatyny syntezowane są 

w cytoplazmie natychmiast po ekspozycji roślin na metale ciężkie. Detoksykacja metali może być 

osiągnięta w wyniku działania różnych mechanizmów, dlatego rola fitochelatyn nie jest jeszcze 

jednoznacznie wyjaśniona. Udowodniono jednak, że dla większości roślin ich synteza jest 

niezbędna do obrony przed stresem wywołanym obecnością metali ciężkich. 

Zastosowanie biopolimerów polisacharydowych w przemyśle mięsnym 

Natalia Ulbin-Figlewicz 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

Zastosowanie w przemyśle spożywczym jadalnych powłok ochronnych na bazie naturalnych 

polimerów należy uznać za perspektywiczny system pakowania żywności. Wymagania jakie 

stawia się jadalnym filmom i/lub powłokom dotyczą głównie właściwości barierowych oraz 

wytrzymałości mechanicznej. Mają one za zadanie zapewniać kontrolowaną i selektywną 

wymianę pary wodnej, tlenu, dwutlenku węgla i etylenu. Ponadto powinny być wybiórczymi 

nośnikami substancji przeciwdrobnoustrojowych, a także zapachów, barwników i witamin. 

Równie ważnym aspektem jest ich ekologiczny charakter, niski koszt surowców, 

transparentność oraz biodegradowalność. Skuteczna ochrona produktów żywnościowych ma 

zasadnicze znaczenie dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Chitozan 

jest kationowym, naturalnym kopolimerem składających się z dwóch jednostek: 2-acetamido-2-

deoxy-ß-D-glukopiranozy i 2-amino-2-deoxy-ß-glukopiranozy. Znajduje zastosowanie w wielu 

gałęziach przemysłu m.in. w rolnictwie do stymulacji roślin; w branży medycznej i kosmetycznej 

jako składnik o działaniu immunologicznym, przeciwdrobnoustrojowym, 

przeciwnowotworowym, hemostatycznym, antykoagulacyjne czy w przemyśle papierniczym 

i włókienniczym do impregnacji papieru, włókien i tkanin. 

Celem pracy było określenie wpływu oddziaływania eksperymentalnie wytwarzanych powłok 

jadalnych na mikroflorę powierzchniową mięsa wieprzowego. 

Powłoki sporządzono na bazie 1% roztworu chitozanu z dodatkiem lizozymu o stężeniu 1%. 

Próbki mięsa powlekano przy zastosowaniu techniki rozpyłowej i przechowywano 

w modyfikowanej atmosferze gazów (80%O2 / 20%CO2) przez 0, 7 i 14 dób. Stwierdzono 

redukcję ogólnej liczby drobnoustrojów (OLD), liczby drożdży i pleśni (DiP) oraz psychrotrofów 

(P) mięsa świeżego odpowiednio o 1,30; 1,35 i 1,43 log w odniesieniu do próbki kontrolnej 

(niepowlekanej). Działanie przeciwdrobnoustrojowe zaobserwowano także po 14 dobach 

przechowywania. Logarytmiczny stopień redukcji OLD, DiP, P wynosił odpowiednio 2,06; 0,44 

i 0,40. Podsumowując zastosowanie jadalnych powłok ochronnych w przemyśle mięsnym 

umożliwia przedłużenie trwałości przechowalniczej mięsa. 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.



   

 

Zapis pokonferencyjny 

Tradycyjnie, po zakończeniu konferencji oferujemy uczestnikom Wrocławskiej Konferencji 

Studentów Nauk Techniczncyh i Ścisłych Puzzel 2015 zamieszczenie autorskich artykułów w 

zapisie pokonferencyjnym, wydanym w formie książki elektronicznej. Poniższe pytania i 

odpowiedzi powinny ułatwić podjęcie decyzji oraz wyjaśnić wszelkie wątpliwości związane z 

przygotowaniem materiałów do publikacji. 

Pytania i odpowiedzi 

Pytanie: Nie chcę publikować żadnego tekstu – ani abstraktu, ani artykułu. Czy muszę to 

gdzieś zgłosić? 

Odpowiedź: Jeżeli nie wyrażasz zgody na publikację nadesłanego do nas abstraktu w zapisie 

pokonferencyjnym, ani nie zgłaszasz potrzeby publikacji napisanego przez Ciebie artykułu zgłoś 

się podczas konferencji w punkcie rejestracyjnym lub wyślij wiadomość mailową na adres 

puzzel.plusuj@gmail.com. 

P: Chcę opublikować abstrakt, który wysłałem/łam podczas rejestracji. Czy mam coś 

jeszcze przygotować? 

O: Aby mieć możliwość publikcji abstraktu w zapisie pokonferencyjnym należy złożyć w punkcie 

rejestracyjnym oświadczenie o prawach autorskich. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie 

internetowej konferencji oraz jest do pobrania w punkcie rejestracyjnym. 

P: Chcę napisać dłuższy tekst i opublikować go w zapisie pokonferencyjnym Konferencji 

Puzzel 2015. Co należy przygotować? 

O: Należy przedłożyć zgodę na publikację oraz oświadczenie o prawach autorskich podpisane 

przez wszystkich autorów/współautorów artykułu. Wzory takich oświadczeń są dostępne na 

stronie internetowej konferencji oraz będą do pobrania w punkcie rejestracyjnym. Bez 

pisemnych oświadczeń nie mamy prawa opublikować Państwa artykułów. Ponadto 

odpowiednio sformatowany artykuł należy terminowo przesłać na adres pocztowy 

puzzel.plusuj@gmail.com. 

P: Jak przygotować artykuł do publikacji? 

O: Wytyczne formatowania artykułu do publikacji w zapisie pokonferencyjnym są dostępne na 

stronie internetowej konferencji w zakładce “formatowanie artykułu”. Plik tekstowy powinien 

być nadesłany na dres pocztowy puzzel.plusuj@gmail.com w formacie .doc lub .docx. Wszystkie 

obrazy, wykresy oraz tabele zamieszczone w tekscie powinny być również nadesłane w 

spakowanym folderze .zip. Plik tekstowy oraz folder .zip powinny nosić nazwę Puzzel 2015 – 

Nazwisko Imię.doc  oraz Puzzel 2015 – Nazwisko Imię.zip.  

P: Jaki jest termin nadsyłani artykułów do publikacji? 

O: Zamknięcie okresu nadsyłania artykułów do publikacji nastąpi 15 maja 2015. 



Konferencja Puzzel 2015 

 

  

198 

  



   

 

 

 



 

 

 

 

 

 


