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SKN Silesia Optic
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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.
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.
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 fascynatów biotechnologii. W kalendarzu działań koła figuruje kilka stałych
wydarzeń: ogólnopolskie ASSB czy w International Conference of
Biotechnology Students, współorganizacja Ogólnopolskich Dni Biotechnologii
i warsztatów edukacyjnych w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Koło jest
otwarte na współpracę z firmami biotechnologicznymi, jak i innymi kołami.
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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Wsparcie organizacyjne
UNIWERSYTET W ROCŁAWSKI
JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego – prof. dr. hab. Marek Bojarski oraz dziekani:

prof. dr hab. Piotr Biler, Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki,

prof. dr hab. Antoni Ciszewski, Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii,

prof. dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz, Dziekan Wydziału Biotechnologii,

prof. dr hab. Dariusz Skarżyński, Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych,

prof. dr hab. Zdzisław Jary, Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska.

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
JM Rektor ds. studenckich Politechniki Wrocławskiej – prof. dr hab. inż. Zbigniew Sroka oraz
dziekani:

prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska, Dziekan Wydziału Architektury,

prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, Dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego,

prof. dr hab. inż. Andrzej Trochimczuk, Dziekan Wydziału Chemicznego,

prof. dr hab. inż. Wojciech Ciężkowski, Dziekan Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii,

dr hab. inż. Jan Danielewicz, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska,

dr hab. inż. Zdzisław Szalbierz, Dziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania,

prof. dr hab. inż. Edward Chlebus, Dziekan Wydziału Mechanicznego,

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, Dziekan Wydziału Podstawowych Problemów Techniki,

prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic, Dziekan Wydziału Elektroniki Mikrosystemów
i Fotoniki.

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego – prof. dr hab. Roman Kołacz oraz dziekani:

prof. dr hab. inż. Adam Szewczuk, Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego,

prof. dr hab. inż. Bernard Kontny, Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska
i Geodezji,

prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

UNIWERSYTET M EDYCZNY IM . P IASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU
JM Rektor Uniwersytetu Medycznego – prof. dr hab. Marek Ziętek.
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Patronat
V Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych PUZZEL 2016 jest objęta
patronatem medialnym:





portalu naukowo-technicznego klaster.plusuj.pl,
portalu studenckiego dlaStudenta.pl,
miesięcznika studentów ŻAK,
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 Polpharma, PikInstruments, RootInnovation oraz
Wrocławskie Centrum Badań EIT+.
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Jak dotrzeć na konferencję Puzzel 2016?
Przyjazd z dworca
kolejowego

Przyjazd z dworca
autobusowego

Dworzec Główny PKP – Most
Grunwaldzki:
Autobusy: 146 –
Bartoszowice, 145 – Sępolno
Tramwaj: OL – Dworzec
Nadodrze

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

7

Konferencja Puzzel 2016

Plan konferencji
I DZIEŃ – SOBOTA, 16 IV 2016
SALE 1-3 KEBB, U NIWERSYTET W ROCŁAWSKI
11:30

Przywitanie uczestników, rozpoczęcie konferencji

12:00

Wykład inauguracyjny konferencji Puzzel 2016:

13:00

Sesje autoprezentacji

14:00

Sesje referatowe

15:30

Sesje posterowe wraz z przerwą kawową

16:00

Sesje referatowe

II DZIEŃ – NIEDZIELA, 17 IV 2016
SALE 1-2 KEBB, U NIWERSYTET W ROCŁAWSKI
9:30

Wykład honorowy:

11:00

Sesje referatowe

13:45

Sesja posterowa i przerwa kawowa

14:30

Sesje referatowe

17:00

Sesja posterowa i przerwa kawowa

17:30

Prezentacje wystawców i sponsorów

17:40

Podsumowanie i zamknięcie konferencji Puzzel 2016
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Harmonogram
SESJA AUTOPREZENTACJI
Sobota, sala 1.01, godz. 13:00
Olga Michel,
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Justyna Piłat,
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Jakub Wróbel,
Politechnika Wrocławska

Alicja Borowiecka,
Politechnika Wrocławska

Mateusz Chmielarz,
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Marta Chudalla,
Politechnika Wrocławska

Łukasz Debita,
Politechnika Opolska

Celina Habryka,
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Filip Kierzkowski,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Sylwia Ruzik,
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
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SESJA REFERATOWA
Sobota, sala 1, godz. 14:00
Biodegradacja leków nootropowych, które współcześnie zanieczyszczają nasz ekosystem
Marta Woźniak, Łukasz Chrzanowski, Monika Cvancarová, Philippe F.X. Corvini, Danuta
Cichocka
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Leki nootropowe (substancje psychoaktywne) są nową grupą farmaceutyków współcześnie
zanieczyszczających środowisko. Raporty międzynarodowych instytucji dotyczące spożywania
substancji nielegalnych sugerują, że produkcja metylofenidatu wzrosła trzykrotnie w latach 20002009. Metylofenidat jest metabolizowany i wydalany jako kwas ritalinowy. Piracetam zaś jest
substancją stymulującą mózg i układ nerwowy, a dodatkowo nadużywany jest w celu zwiększenia
funkcji poznawczych tj. pamięci oraz koncentracji. Substancje nootropowe zostały niedawno wykryte
w wodach powierzchniowych, ściekach i wodzie pitnej. Celem badań było określenie potencjału
biodegradacji kwasu ritalinowego (RA) oraz piracetamu (PIR) w różnych próbkach środowiskowych.
Po raz pierwszy podjęto próbę izolacji i scharakteryzowania nowych szczepów bakteryjnych zdolnych
do biodegradacji substancji nootropowych oraz określenia ich szlaków metabolicznych. Do izolacji
mikroorganizmów degradujących nootropiki wykorzystano próbki gleby pochodzące ze Szwajcarii,
Niemiec i Polski oraz osady czynne z oczyszczalni ścieków znajdujące się w obrębie zakładów
przemysłu farmaceutycznego. Wyizolowano pięć czystych szczepów degradujących RA: trzy
Arthrobacter sp., jeden Nocardioides sp. oraz jeden Phycicoccus sp. (16S rRNA). Potwierdzono ich
biodegradacje oraz wzrost na RA jako jedynym źródle węgla oraz azotu. Próby identyfikacji
metabolitu sugerują wysokie prawdopodobieństwo różnych szlaków metabolicznych w zależności od
biodegradującego szczepu. Wyizolowano dwa czyste szczepy degradujące piracetam. W oparciu o
wariancje w genie recA zidentyfikowano je na poziomie gatunku (specyficzna reakcja PCR).
Mineralizacja piracetamu została potwierdzona za pomocą związku znakowanego izotopowo (izotop
14C). Biodegradację obu tych substancji zaobserwowano w próbkach środowiskowych różnego
pochodzenia, sugerując, że zdolność do rozkładu kwasu ritalinowego i piracetamu może być
rozpowszechniona w środowisku.

Klebsiella pneumoniae - charakterystyka patogenności i perspektywy terapii
Maciej Basczok
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

Problematyka infekcji patogenami oportunistycznymi w ostatnich latach staje się jednym z
najpoważniejszych wyzwań przed jakimi stają lekarze. Jednym z nich jest Klebsiella pneumoniae. Ta
Gram-ujemna pałeczka, chociaż pozornie "niewyposażona" w wiele czynników wirulencji, ze względu
na wyjątkową zdolność do ucieczki przed próbami jej zwalczenia, staje się jedną z głównych przyczyn
śmierci pacjentów hospitalizowanych. W tej optyce konieczność poszukiwania nowych metod leczenia
zakażeń wydaje się wyjątkowo potrzebna. Fakt ten potęgowany jest dodatkowo przez niedawne
doniesienia o nowym syndromie klinicznym wywoływanym przez tę bakterię - inwazyjnym wrzodzie
wątroby, który, choć znany od lat 80', traktowany był wyłącznie jako rzadki problem krajów
azjatyckich, tymczasem coraz częściej można znaleźć doniesienia na jego temat pochodzące z całego
świata. Co więcej, istnieją przypuszczenia, iż wrzód ten może być pierwszym krokiem do rozwoju
sepsy, a więc zaburzenia o wyjątkowo wysokiej śmiertelności.
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Monitoring liczebności grzybów pleśniowych, w tym Trichoderma sp. w glebie
wzbogaconej słomą pszenną
Donata Kosicka-Dziechciarek, Agnieszka Wolna-Maruwka, Monika Jakubus
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Celem przeprowadzonych badań było wykazanie wpływu izolatu Trichoderma harzianum na grzyby
pleśniowe i bakterie. Doświadczenie składało się z następujących kombinacji doświadczalnych: I: 400 g
gleby+0,03 g N; II: 400 g gleby+800 g słomy pszennej Tybalt+0,03g N; III: 400 g gleby+800 g słomy
pszennej Ostka Smolicka+0,03g N; IV: 400 g gleby+0,03 g N+T.harzianum; V: 400 g gleby+800 g słomy
pszennej Tybalt+0,03g N+T.harzianum; VI: 400 g gleby+800 g słomy pszennej Ostka Smolicka+0,03g
N+T.harzianum. Azot do analizowanej gleby wprowadzono w postaci mocznika. W warunkach
laboratoryjnych glebę poddano analizom obejmującym: wartość pH gleby, ogólną liczebność grzybów
pleśniowych, Trichoderma harzianum oraz liczebność bakterii. Wykazano, że wprowadzenie izolatu
Trichoderma harzianum w małym stopniu wpłynęło na liczebność autochtonicznych grzybów
pleśniowych w badanym materiale. Hipoteza o braku wpływu rodzaju słomy pszennej na liczebność
analizowanych mikroorganizmów została potwierdzona.
Uzyskane wyniki dotyczące wpływu terminu i rodzaju kombinacji na liczebność grzybów pleśniowych
oraz izolatu Trichoderma harzianum są istotne statystycznie przy poziomie istotności α=0,05.

Patogenność kleszczy bydła na Madagaskarze
Alicja Matysiak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Kleszcze są jednymi z najbardziej rozpowszechnionych pasożytów zewnętrznych wśród zwierząt.
Światowa populacja kleszczy obejmuje około 860 gatunków skupionych w czterech rodzinach, z
których pod względem medycznym, weterynaryjnym i gospodarczym duże znaczenie mają
przedstawiciele rodziny obrzeżków (Argasidae) i dwóch rodzin kleszczy właściwych (Ixodidae i
Amblyommidae). Pasożyty te są wektorami groźnych chorób takich jak Anaplasma czy Babeszjoza. W
niniejszej pracy zbadano kleszcze zebrane z bydła na Madagaskarze, głównie rasy norweskiej
czerwonej PRN oraz zebu malgaskiego. Oznaczono ich przynależność systematyczną, określono płeć
oraz stadium rozwojowe. Spośród 104 zebranych osobników, wszystkie należały do gatunku
Rhipicephalus microplus. Ponadto, stwierdzono w nich takie patogeny jak: Babesia bovis, Anaplasma
spp. i Ehrlichia spp. Jest to pierwsze wykrycie patogenu Anaplasma phagocytophilum na
Madagaskarze u kleszczy zakażających bydło. Ponadto, stwierdzono po raz pierwszy wystepowanie
Anaplasma ovis, Ehrlichia canis, Ehrlichia ewingii oraz Ehrlichia muris zarówno na Madagaskarze jak i u
R. microplus. Powyższe odkrycia sugerują, że kleszcze R. microplus są potencjalnymi wektorami i
rezerwuarami wielu chorób odkleszczowych bydła.

Qworum sensing Pseudomonas aureginosa - wpływ nowo syntezowanych kationowych
surfaktantów dwugłowych
Emil Paluch
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

Qworum sensing jest to specyficzny „język” komunukacji bakterii na poziomie molekularnym.
Charakteryzujący się wytwarzaniem cząsteczek sygnalnych o różnej budowie chemicznej –najczęsciej
o charakterze laktonów homoseyrynowych (AHL) lub krótkich peptydów. Quorum sensing odgrywa
ważną rolę nie tylko w życiu pojedyńczej komórki bakteryjnej, ale również całej populacji. Może
wpływać na wiele cech bakteri takich jak: biosynteza antybiotyków, transfer plazmidów,
bioluminescencje, wytwarzanie biofilmu oraz wirulencje. Pseudomonas aeruginosa jest to pałeczka
gram ujemna charakteryzująca się zdolnością do produkcji biofilmu oraz zwiększoną opornością na
wiele związków chemicznych zawartych np. w środkach dezynfekcyjnych. Jest to bakteria, która może
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być szczególnie groźna dla osób długotrwale hospitalizowanych. Ze względu na nieunikniony „wyścig
zbrojeń” między człowiekiem a bakteriami, istnieje stała potrzeba poszukiwania związków o
charakterze antybiotyków ,ale czy tylko? Obecnie trwa wiele badań nad związkami, które mogą mogą
nie tyle zwalczać bakterie powodując ich śmierć, lecz które potrafią działać na zasadzie Qworum
Quenching wprowadzając komórkowy komunikacyjny chaos na skutek czego bakteria może stać się
„mniej szkodliwa” np. po przez inhibicje czynników wirulencji. Obecnie liczba związków o tym
charakterze wciąż jest niewystarczająca. Szanse na przewagę w „mikrobiologicznej wojnie” mogą dać
nam m.in. dwugłowe surfaktanty kationowe, które w zauważalny sposób wpływają na produkcję
piocyjaniny oraz piowerdyny u pałeczki ropy błękitnej Pseudomonas aeruginosa. Badania w niniejszej
płaszczyśnie w przyszłości mogą zaowocować wymiernymi korzyściami dla medycyny.

Edukacja seksualna i promocja zdrowia wśród młodzieży wrocławskich szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych
Magdalena Makowska-Donajska
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Klinika Genekologii i Położnictwa

Edukacja seksualna dziewcząt i młodych kobiet jest niezbędnym elementem profilaktyki zdrowia
płciowego w skali całej populacji. Prowadzona w oparciu o rzetelną, medyczna wiedzę, wpływa na
kształtowanie prawidłowych postaw higienicznych już w najmłodszych latach życia. Mają one
bezpośrednie odzwierciedlenie w przyszłym zdrowiu i płodności populacji kobiet w Polsce. Złożona
problematyka tego zagadnienia oraz wysokie wymagania stawiane edukatorom seksualnym, są
wyzwaniem dla specjalistów pracujących z grupą dorastającej młodzieży. Mimo wielu kontrowersji,
temat edukacji seksualnej nadal nie został prawidłowo rozwiązany w Polsce. W wielu rodzinach
zdrowie płciowe, kontakty seksualne i antykoncepcja to tematy tabu. Skutkuje to poszukiwaniem
informacji w internecie, gazetach, w trakcie rozmów z rówieśnikami, a więc w źródłach nie związanych
z rzetelną, medyczną wiedzą. Rolą państwa jest udostępnienie młodym ludziom dostępu do edukacji
seksualnej, która przygotuje ich do dorosłego życia i wzbogaci o wiedzę wpływającą na ich postawy i
zachowania. Należy zwrócić uwagę na fakt, że edukacja seksualna to o wiele więcej niż tylko rozmowy
o podejmowaniu kontaktów seksualnych. U jej podstaw leży zrozumienie fizjologii okresu dojrzewania
i zmian zachodzących w młodym organizmie. Wynikające z nich konsekwencje mogą rzutować na
przyszłość niepełnoletnich dziewcząt i chłopców (np. ciąża, samotne rodzicielstwo, choroby
weneryczne). Konieczne jest propagowanie zdrowego trybu życia i postaw higienicznych, które wraz z
prawidłowo stosowaną antykoncepcją, chronią przed nieplanowaną ciążą i przenoszeniem chorób
drogą płciową (STD - sexually transmitted diseases). Pierwsza wizyta u ginekologa jest źródłem stresu
i skrępowania u większości kobiet. Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Grupę Edukatorów
Seksualnych ‘Ponton’, aż 25% badanych kobiet w wieku rozrodczym traktuje taką wizytę jako ‘’zło
konieczne’’, u 12% budzi ona wstyd a 16% w ogóle jej unika (Warszawa, 2014r.). Konieczna jest
poprawa sposobu postrzegania wizyt u ginekologa przez młode kobiety i ich matki. W procesie
kontroli stanu zdrowia płciowego, opieka specjalistyczna ma znaczenie kluczowe. Pierwsza wizyta
ginekologiczna powinna być kojarzona z poczuciem komfortu i bezpieczeństwa. W przeciwnym
wypadku zrazi ona pacjentkę do dalszych wizyt i kontynuacji leczenia. Powinna mieć ona miejsce w
przeciągu dwóch lat od wystąpienia pierwszej miesiączki. Świadomość młodych kobiet w tym zakresie
jest coraz większa. Niestety dostęp do opieki ginekologicznej w Polsce jest utrudniony. Pacjentki do
16 roku życia nie mają prawa do samodzielnego leczenia (Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza
dentysty), a co za tym idzie, potrzebują zgody rodzica lub opiekuna prawnego do odbycia konsultacji
lekarskiej. U osób niepełnoletnich powyżej 16 roku życia, wymagana jest zarówno zgoda osoby
badanej jak i jej rodzica/opiekuna prawnego. Obawa przed krytyką i niezrozumieniem ze strony
rodziców, skutkuje rezygnacją z konsultacji lekarskiej i odwlekaniem jej do momentu uzyskania
pełnoletności. Regionalne Centrum Ginekologii Dziewczęcej działajace w I Klinice Ginekologii i
Położnictwa we Wrocławiu, przy współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych Urzedu Miejskiego
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Wrocławia, od października 2015r. realizuje program edukacyjny pt. „Zdrowie w okresie
młodzieńczym” skierowany do młodzieży wrocławskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Jest to cykl spotkań, prowadzonych przez lekarzy ginekologów-położników, połączony z
konsultacjami lekarskimi dla młodzieży i rodziców. Powszechnie realizowana profilaktyka zdrowotna
jest kluczem do poprawy poziomu świadomości i wiedzy społeczeństwa.

Czy isnieją nieszkodliwe konserwanty?
Mateusz Patyk, Łukasz Gojny, Piotr Cierpikowski, Wojciech Czak
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Spożywanie „zdrowej żywności” wolnej od syntetycznych konserwantów staje się coraz bardziej
popularne w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Równocześnie zwiększają się wymagania
dotyczące wydłużenia terminu przydatności produktów. Spełnienie obu wymogów konsumentów jest
niezmiernie trudne dla producentów żywności, pozwala jednak na nieustanny rozwój metod produkcji
żywności. Do niedawna jedynymi naturalnymi substancjami konserwującymi produkty były: kwasy
organiczne, nadtlenek wodoru, czy antybiotyki. Ciekawą alternatywę dla syntetycznych
konserwantów stanowią naturalne białka hamujące produkowane przez bakterie – bakteriocyny. Są to
niskocząsteczkowe, konstytutywne produkty wyselekcjonowanych szczepów bakterii. Pierwszą
opisaną i scharakteryzowaną w 1953 roku bakteriocyną była kolicyna wytwarzana przez Eschericha
coli. Obecnie wyróżnia się cztery klasy bakteriocyn, różniące się budową, mechanizmem oraz
spektrum działania. Najczęściej związki te produkowane są przez: Lactobacillus spp., Leuconostoc
spp., Enterococcus spp., Bacillus spp. czy Pediococcus spp. W ostatnich latach wrasta zainteresowanie
bakteriocynami przez przemysł spożywczy. Substancje te charakteryzuje szereg przydatnych cech:
m.in. brak smaku, zapachu czy barwy. Dzięki temu dodane do produktów spożywczych nie zmieniają
ich właściwości, a znacząco wydłużają ich jakość i przydatność spożywczą. Najważniejszą zaletą
bakteriocyn jest ich całkowita nieszkodliwość dla organizmu człowieka. Jako substancje białkowe
podlegają całkowitemu strawieniu w przewodzie pokarmowym do prostych aminokwasów dlatego
nie wykazują działania toksycznego czy kancerogennego. Sztandarowym zastosowaniem jest
wykorzystanie nizyny do zwalaczania Listeria monocytogenes zarówno w mleczarstwie jak i
przetwórstwie mięsnym. Jest to najczęściej stosowana bakteriocyna, dopuszczoną użytku w ponad 40
krajach. Jest substancją naturalną, dzięki czemu może być wykorzystywana w produktach tzw. „bez
konserwantów”.

Tajemnicze oblicze witaminy K
Magdalena Stępniewska, Paweł Stępniewski, Edwin Kuźnik
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych,
Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej

Rodzina witamin K obejmuje naturalnie występujące formy: spotykaną w zielonych warzywach K1
(filochinon), grupę witamin K2 (menachinon) występującą w produktach pochodzenia zwierzęcego
oraz sfermentowanych roślinach, a także syntetyczny analog-witaminę K3 (menadion). Dobrze
poznana rola witaminy K polega na posttranslacyjnej modyfikacji białek Gla-zależnych, biorących
udział w krzepnięciu krwi. Ostatnie badania dowodzą, iż poza procesami krzepnięcia, białka Gla
zaangażowane są w szereg funkcji w organiźmie: mineralizację kości i procesy kościotwórcze,
hamowanie kalcyfikacji naczyń i chrząstek, wzrost i apoptozę komórek oraz adhezję komórkową.
Ponadto postuluje się wpływ witaminy K na procesy biochemiczne mózgu i jej udział w patogenezie
choroby Alzheimera oraz funkcję przeciwkancerogenną w mechaniźmie szoku tlenowego bądź
działaniu antyproliferacyjnym wobec komórek nowotworowych. Przypuszcza się również, iż witamina
K stymuluje wzrost zębiny zęba, jednakże brakuje badań potwierdzajacych tą teorię. Wykazano, iż
wśród Azjatów, których dieta zapewnia wyższą podaż witaminy K niż w społeczeństwach zachodnich,
rzadziej występowały osteoporoza i wiążące się z nią złamania szyjki kości udowej oraz choroby układu
14
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krążenia związane z uwapnieniem naczyń. W związku z powyższym, w przypadku niewystarczającej
podaży witaminy K w diecie celowe wydaje się rozważenie jej doustnej suplementacji.

Na progu science-fiction. Czy grafen doprowadzi do powstania cyborgów?
Radosław Rutkowski, Daria Nowak
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Biofizyki

Wyjątkowe chemiczne i mechaniczne właściwości grafenu, razem z jego wysokim przewodnictwem
elektrycznym, predysponują ten materiał do niezliczonych zastosowań w inżynierii materiałowej,
medycynie regeneracyjnej czy w dostarczaniu leków. Grafen to alotropowa odmiana węgla
występująca w postaci pojedynczej, dwuwymiarowej warstwy atomowej. Orbitale atomu węgla
występują w hybrydyzacji sp2 i tworzą sześcioatomowe pierścienie ułożone w siatkę plastra miodu.
Ostatnie badania donoszą o możliwości zastosowania tego materiału jako neuronalnego interfejsu.
Grafen może posłużyć do budowy elektrod, które następnie mogłyby zostać połączone z neuronami
bez zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Wszczepiane elektrody muszą być bardzo wrażliwe na impulsy
elektryczne. Powinny też być stabilne i nie zmieniać poddawanej pomiarom tkanki. Do tej pory
bazujące na wolframie czy krzemie elektrody z interfejsu często traciły z czasem sygnał. Jest to
spowodowane utworzeniem wokół nich tkanki bliznowatej. Dlatego doskonałym rozwiązaniem tych
problemów wydaje się być giętki, biokompatybilny, stabilny i cechujący się świetnym
przewodnictwem grafen. Technologia ta może pozwolić na przywrócenie zdolności czucia u osób
sparaliżowanych czy z amputowanymi kończynami. Mogłaby ona także pomóc osobom dotkniętym
chorobą Parkinsona lub epilepsją. Prezentacja ta przybliża aktualny stan wiedzy i potencjalne
zastosowania grafenu jako neuronalnego interfejsu.
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SESJA REFERATOWA
Sobota, sala 1, godz. 16:00
Comparison of different methods of baroreflex sensitivity estimation
Agnieszka Kazimierska, Agnieszka Uryga, Magdalena Kasprowicz, Paweł Wachel
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

aroreflex is a part of the autonomic nervous system whose role is the maintenance of arterial blood
pressure (ABP) at physiological levels in a feedback/feedforward loop where change in ABP results in
change of heart rate (HR) and vice versa. The mechanism is characterized by baroreflex sensitivity
(BRS), expressed as the change in RR interval of ECG signal caused by unitary change in ABP. Aim. We
aimed to compare results of BRS estimation from oscillations in ABP and HR using time domain and
spectral methods in healthy volunteers breathing at different respiration rates. Materials and
methods. Non-invasive measurement of ABP was conducted in 56 healthy, young volunteers during
spontaneous and paced respiration at 6, 10 and 15 breaths/minute. BRS was estimated from systolic
pressure (SAP) and RR interval time series using: a) sequence method based on linear regression
between fragments of ABP and RR time series where both ABP and RR increased or decreased
simultaneously over at least 3 heart beats, b) spectral method based on the relationship of
components of ABP and RR signal in low (LF: 0.04–0.15 Hz;) and high (HF: 0.15–0.4 Hz;) frequency
ranges. Two approaches were tested for all methods: using absolute values and variability of SAP and
RR. Three aspects were analyzed: a) changes in BRS values with increasing respiration rate, b)
difference between BRS values obtained using different methods at each respiration rate, c)
difference between BRS values obtained using SAP and SAPV at each respiration rate. Ethical
approval was obtained from Wroclaw Medical University. Research is supported by National Science
Centre, Poland. Results. All methods showed gradual decrease of BRS with respiration rate. At all
respiration rates there were differences between values obtained with different methods. Use of
SAPV instead of SAP did not result in a statistically significant change of BRS values. Conclusions.
While all methods showed decreasing trends with increasing respiration rates, observed results vary
depending on the method used for BRS estimation.

Cerebral hemodynamic in trained individuals
Magdalena Głąbińska, Agnieszka Uryga, Tomasz Szczepański, Magdalena Kasprowicz
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

BACKGROUND: Physical activity is associated with physiological changes in cardiorespiratory system
(CS). This study verified the hypothesis that adaptation of CS to regular exercises could affect
cerebrovascular hemodynamic. The time constant of the cerebrovascular arterial bed (TAU) was used
as a cerebral hemodynamic index. The TAU is the time to stabilize the cerebral arterial blood volume
after sudden change in arterial blood pressure (ABP) during one cardiac cycle. METHODS: The total of
20 young and healthy volunteers was enrolled in this study. Transcranial Doppler cerebral blood flow
velocity (CBFV) in the middle cerebral artery, ABP, end tidal CO2 (EtCO2) and electrocardiography
(ECG) were measured noninvasively at rest and while a squat to stand test in 10 trained subjects (6
males, median age ± IQR: 21±2 years, 4 females, median age ± IQR: 22±2 years, 90 min. of moderate
exercise more than 3 times per week) and 10 untrained subjects (5 males, median age ± IQR: 24±2
years, 5 females, median age ± IQR: 25±5 years, no regular physical activity). During the test subjects
changed the position form squad to upright with different frequency (0.008, 0.025, 0.05 Hz). The test
was repeated twice, first in normocapnia, and next after a control increase in EtCO2 (hypercapnia).
The recording and analysis of data was made in ICM+ software. TAU was calculated based on
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mathematical transformations of the pulse waves of CBFV and ABP. All volunteers provided written
informed consent before participation. Ethical approval was obtained from Wroclaw Medical
University (permission no. KB – 170/2014) before commencing the study. Research supported by
National Science Centre, Poland (no. DEC-2013/10/E/ST7/00117). RESULTS: In trained group HR was
lower than in untrained group during all three parts of the test in normocapnia and hypercapnia
(p<0.05). Lower HR in trained subjects is non-pathological condition known in exercise physiology as
an athletic bradycardia. TAU was raised in trained individuals at rest (p=0.021) and in hypercapnia for
the frequencies of position changing of 0.025 (p=0.014) and 0.05 (p= 0.045) .No significant
differences between the measured biosignals were found , but in trained group we observed the
trends to reduced values of EtCO2, ABP and CBFV when compared with untrained group.
CONCLUSION: Results suggest that regular physical activity lower HR and rise TAU at rest and in
hypercapnia. In this study the TAU was investigated for the first time in the trained individuals.

Method of correcting the neurochemical changes in striatum of rats after subchronic lead
intoxication
Ivan Liakh, Darya Harshkova
Grodno State Medical University, Microbiology, Virology and Immunology of S.I. Gelberg

It was shown the ability to drugs based on calcium channel blockers reduce the toxic effects of subchronic lead administration on the neurotransmitter system of the rat brain

MORFOFUNKCJONALNE ZMIANY W KORZE MÓZGOWEJ SZCZURÓW PO
PODPRZEWLEKŁYM ZATRUCIU OŁOWIEM I SPOSOBY ICH KOREKCJI
Darya Harshkova, Ivan Liakh
Grodno State Medical University, Research laboratory

Antagoniści wapnia mogą mieć właściwości ochronne przy morfofunkcjonalnych zmianach w korze
mózgowej szczurów z powodu podprzewleklego zatruciu ołowiem.

OPIS PRZYPADKU: DIAGNOSTYKA TK TORBIELI BOCZNEJ SZYI U 16 LETNIEJ
DZIEWCZYNKI
Ewelina Pachura, Paulina Pachura
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Dolnośląski Ośrodek Diagnostyki Obrazowej

Torbiel skrzelopochodna (torbiel boczna szyi) to wada rozwojowa powstająca na skutek
nieprawidłowego zamykania się kieszonek skrzelowych podczas embriogenezy. Torbiel
skrzelopochodna wywodzi się z pozostałości łuków skrzelowych. Objawy zależą do położenia torbieli i
od jej ewentualnego zakażenia. U niemowląt objawami są zaburzenia oddychania i stridor przy ucisku
na oskrzela i tchawicę, dysfagia przy ucisku na przełyk. A 16-letniej Pacjentki występował obrzęk szyi
od urodzenia. Wykonano tomografię komputerową, której obraz wykazał zmianę po lewej stronie
szyi, o wymiarach 6,7 × 4,3 × 3,3 cm, dobrze odgraniczoną, cienkościenną, o densyjności płynu ( 5-10
j.H) i z subtelnym wzmocnieniem obwodowym. Zmiana występowała głęboko pod lewym mięśniem
mostkowo-obojczykowo-sutkowym. Po stronie przyśrodkowej do naczyń szyjnych, przesuwając je ku
bokowi. Biorąc pod uwagę, anatomiczną lokalizację zmiany, jej stosunek do mięśnia MOS i naczyń
szyjnych, została postawiona diagnoza torbieli bocznej szyi.
Zmianę wycięto a diagnoza została potwierdzona przez badanie histopatologiczne.
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WIELOTORBIELOWATOŚĆ NEREK I WĄTROBY —OPIS PRZYPADKU 50-LETNIEGO
PACJENTA
Paulina Pachura, Ewelina Pachura
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Dolnośląski Ośrodek Diagnostyki Obrazowej

Wielotorbielowatość nerek jest częstą przyczyną przewlekłej choroby nerek. Jest to najczęściej
występująca choroba dziedziczna nerek o znanej etiologii. 50-letni Chory, zgłosił się na SOR z powodu
występującego od dwóch tygodni złego samopoczucia, osłabienia. Z wywiadu rodzinnego wynika, że
w jego rodzinie występuje wielotorbielowatość nerek. Ojciec i brat pacjenta chorował na nerki, zmarł
w wieku 43 lat. W wykonanym badaniu ultrasonograficznym jamy brzusznej uwidoczniono wątrobę
powiększoną w wymiarze CC do 19,5cm, z licznymi torbielami —największa torbiel o średnicy 5 cm w
prawym płacie. Nerki olbrzymie, o zatartych zarysach, i o przybliżonych wymiarach 22 × 10 cm, z
bardzo licznymi torbielami do 3,8 cm. Pozostałe badane narządy jamy brzusznej bez zmian
patologicznych. Stopień przesączania kłębuszkowego (GFR) wynosił : 26 ml/min ( znacznie poniżej
normy). W opisanym przypadku chory zostaje zdiagnozowany już w zaawansowanym stadium
przewlekłej choroby nerek. Główną przyczyną zgłoszenia się do lekarza jest osłabienie wynikające z
niedokrwistości. Chorego poinformowano przed wypisem, że w chwili obecnej nie ma wskazań do
rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego, natomiast w przyszłości takie leczenie może być konieczne.
Czas do rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego jest trudny do przewidzenia. Wielotorbielowatość
nerek można wykluczyć dopiero u pacjenta w wieku 30 lat, wykonując badania USG, lub u pacjenta
młodszego(w wieku 20 lat), w badaniu tomografii komputerowej. Większość przypadków
wielotorbielowatości nerek można zdiagnozować za pomocą badania USG już w dzieciństwie, a nawet
podczas rozwoju płodowego, dlatego badania materiału genetycznego mają rzadkie zastosowanie w
praktyce klinicznej.

Wykorzystanie wirtualnego planowania oraz technologii generatywnych w zabiegach
rekonstrukcyjnych twarzoczaszki
Piotr Cierpikowski, Mateusz Patyk, Wojciech Czak
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Koło Naukowe Doktorantów BIOMED Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu

Nieustanny rozwój metod wirtualnego planowania chirurgicznego dostarcza nowych możliwości w
rekonstrukcji tkanek podczas leczenia operacyjnego nowotworów naciekających kości twarzoczaszki.
Ubytki kostne w obrębie twarzy, ze względu na skomplikowaną budowę anatomiczną tego regionu,
stanowią poważny problem w zabiegach rekonstrukcyjnych z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej.
Konieczność leczenia resekcyjnego nowotworów głowy i szyi, urazy w obrębie twarzy oraz wady
wrodzone prowadzą do upośledzenia wyglądu zewnętrznego chorego, utrudnienia w połykaniu,
artykulacji mowy oraz zniekształcenia twarzy. Technologie generatywne w oparciu o dane kliniczne
pacjentów zebrane w wyniku nowoczesnych metod obrazowania radiologicznego na etapie
diagnostyki pozwalają na otrzymanie precyzyjnych, rzeczywistych modeli trójwymiarowych tkanki
kostnej o dowolnym stopniu złożoności. Celem naszej pracy jest omówienie możliwości i zalet
wykorzystania wyżej wymienionych technik w procesie przedoperacyjnego planowania zabiegów
chirurgicznych oraz bezpośrednio w rekonstrukcji ubytków kostnych twarzoczaszki. Metody
wirtualnego planowania chirurgicznego otwierają nowe możliwości w dziedzinie chirurgii
rekonstrukcyjnej. Zastosowanie tego rodzaju technik jest szczególnie wskazane u pacjentów ze
skomplikowanymi ubytkami twarzowej części czaszki. Wykonanie przedoperacyjnych modeli
trójwymiarowych tkanki kostnej pozwala lekarzowi na dokładniejszą analizę stanu klinicznego oraz
dobór optymalnej metody do indywidualnego przypadku. Ponadto możliwe jest znaczne zwiększenie
precyzji zabiegu oraz wysoki efekt estetyczny takiej rekonstrukcji.

18

Abstrakty referatów

Neuropatia autonomiczna - cichy zabójca cukrzyków
Paweł Stępniewski, Magdalena Stępniewska, Edwin Kużnik
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

Cukrzyca jest przewlekłą, postępującą chorobą cywilizacyjną dotykającą coraz liczniejszą grupę
chorych w krajach uprzemysłowionych. Leczenie powikłań cukrzycy, ze względu na ich złożoność i
interdyscyplinarny charakter stanowi wyzwanie dla współczesnej medycyny, a także znacząco podnosi
nakłady finansowe na ochronę zdrowia dla starzejących się społeczeństw zachodnich. Zrozumienie
mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie powikłań oraz ich skuteczna diagnostyka nie tylko
podnosi jakość życia cukrzyków ale również zmniejsza prawdopodobieństwo inwalidztwa, nagłego
zgonu, a z punktu widzenia ekonomicznego obniża koszty leczenia tej grupy pacjentów. Neuropatia
cukrzycowa jest najczęstszym, przewlekłym powikłaniem cukrzycy, obejmującym nawet 90% chorych.
Odmiany objawowej neuropatii to neuropatia somatyczna, powodująca uszkodzenie obwodowych
nerwów czuciowo-ruchowych, neuropatia autonomiczna, zajmująca układ wegetatywny,
odpowiedzialny za pracę narządów wewnętrznych, a także neuropatie ogniskowe, dotyczące
pojedynczych nerwów. Postęp neuropatii autonomicznej, ze względu na podobieństwo objawów do
innych stanów chorobowych, długo może pozostać niezauważony, natomiast jej konsekwencje
skutkują nieodwracalnymi zmianami w funkcjonowaniu organów wewnętrznych. Powszechnie
stosowane metody diagnostyki neuropatii autonomicznej obejmują przeprowadzenie testu Ewinga,
ocenę zmienności rytmu serca, analizę odstępu QT w EKG oraz test czułości baroreceptorów
tętniczych. Z uwagi na rangę problemu i brak idealnej metody diagnostycznej dla neuropatii
autonomicznej wciąż poszukiwane są nowe instrumenty badawcze. Zaliczyć do nich można m.in.
mikroneuronografię, współczulne potencjały skórne oraz ewaporymetrię. Jedynie szybkie
rozpoznanie neuropatii pozwala zahamować jej rozwój i zapobiec groźnym dla życia powikłaniom.

Nowe spojrzenie na etiopatologię jaskry
Wojciech Czak, Piotr Cierpikowski, Mateusz Patyk, Jonatan Nowakowski
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Jaskra to jedna z najczęstszych przyczyn ślepoty na świecie. Do utraty widzenia dochodzi w wyniku
uszkodzenia włókien tarczy nerwu wzrokowego. W literaturze opisano dotychczas wiele czynników
ryzyka, m.in.: niskie wartości ciśnienia tętniczego, choroby naczynioskurczowe, krótkowzroczność,
rasa, wiek, płeć, czynniki genetyczne oraz podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe. Podwyższona
wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego to w chwili obecnej jedyny modyfikowalny czynnik ryzyka,
którego obniżanie ma udowodnioną skuteczność w prewencji progresji jaskrowego uszkodzenia
tarczy nerwu wzrokowego. Najczęstszym typem jaskry jest jaskra pierwotnie otwartego kąta (JPOK).
Według Baltimore Eye Study 50% JPOK to jaskra normalnego ciśnienia. Możliwości terapeutyczne są
niewielkie w tej grupie pacjentów. W związku z tym środowiska naukowe intensyfikują swoje działania
celem zrozumienia etiopatogenezy jaskrowego uszkodzenia tarczy nerwu wzrokowego. Kierunki
badań można podzielić na badania immunologiczne, genetyczne oraz badania oceniające wartość
gradientu ciśnienia wywieranego na blaszkę sitową na dnie oka. W przypadku badań
immunologicznych badane jest stężenie mediatorów odpowiedzi immunologicznej m.in.w płynie z
przedniej komory gałki ocznej. Jednym z kierunków badań jest ocena wzajemnego stosunku stężeń
metaloproteinaz (MMP) oraz ich tkankowych inhibitorów (TIMP). Genetyczne podłoże jaskry wiązane
jest z mutacjami genomu kodującego białka takie jak miocylina, optyneuryna lub CYP1B1. Kolejnym
obiecującym kierunkiem badań jest badanie gradientu wywieranego na blaszkę sitową na dnie oka.
Włókna nerwu wzrokowego biegnąc w przestrzeni podpajęczynówkowej otoczone są płynem
mózgowo rdzeniowym. Na tarczę nerwu wzrokowego działa zatem nie tylko ciśnienie
wewnątrzgałkowe, ale również ciśnienie płynu mózgowo rdzeniowego. w myśl tej teorii im większa
różnica pomiędzy ciśnieniem wewnątrzgałkowym a ciśnieniem wewnątrzczaszkowym tym większe
ryzyko uszkodzenia włókien tarczy nerwu wzrokowego.
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Rodzaje soczewek do korekcji wad wzroku
Martyna Tomczyk-Socha, Agnieszka Rafalska, Ewa Wałek
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Prawidłowa korekcja wady wzroku u pacjenta to nie tylko dobranie prawidłowej mocy soczewki
korekcyjnej, ponieważ jakość widzenia zależy również od rodzaju soczewki, jaką wybierzemy dla
pacjenta. Ze względu na coraz szerszą gamę oferowanych soczewek, wybór odpowiedniego szkła jest
coraz trudniejszy. Różnią się one między sobą rodzajem materiału, z jakiego są wykonane (soczewki
mineralne, organiczne i poliwęglanu), współczynnikiem załamania światła (indeksem), mocą i
geometrią (soczewki skupiające i rozpraszające), kształtem (soczewki sferyczne i asferyczne),
zakresem ostrego widzenia (soczewki jednoogniskowe, dwuogniskowe, progresywne) oraz rodzajem
dodatku lub uszlachetnienia (soczewki fotochromowe, polaryzacyjne, poprawiające kontrast i z
powłokami antyrefleksyjnymi). W prezentacji przedstawiono wady i zalety wymienionych wyżej
soczewek, ich zasadę działania oraz zastosowanie.

Ultrasonografia dopplerowska w diagnostyce schorzeń angiologicznych
Edwin Kuźnik, Madgalena Stępniewska, Paweł Stępniewski
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Angiologia to dziedzina medycyny zajmująca się chorobami naczyń. Postawienie prawidłowego
rozpoznania wymaga wykonania odpowiednich badań laboratoryjnych oraz obrazowych, w tym
ultrasonograficznych. Ultrasonografia z zastosowaniem efektu Dopplera umożliwia ocenę przepływu
krwi w naczyniach, ponadto jako badanie nieinwazyjne nie wiąże się z ryzykiem działań niepożądanych
dla pacjenta. W diagnostyce chorób tętnic ocenia się nasilenie zmian miażdżycowych, istnienie
zwężeń oraz niedrożności. Badając naczynia żylne można potwierdzić rozpoznanie zakrzepicy lub
niewydolności zastawek, najczęściej obecnej w zakresie kończyn dolnych. Ocena zaburzeń przepływu
krwi pozwala często na szybką diagnozę rzadkich schorzeń naczyniowych. Umiejętność analizy stopnia
ucisku naczynia, pogrubienia kompleksu intima-media oraz rozróżniania rodzaju materiału
zakrzepowego stwarza możliwość rozpoznania choroby Hortona, choroby Takayasu, zespołu dziadka
do orzechów czy anginy brzusznej. Dostępność aparatów ultrasonograficznych w warunkach polskiej
służby zdrowia jest dość szeroka, brak jest natomiast odpowiednio doświadczonych lekarzy, którzy
mogliby często skrócić postępowanie diagnostyczne o kilka lat.

Model predykcyjny wyników leczenia u pacjentów z krwotokiem po pękniętym tętniaku
Agnieszka Uryga, Magdalena Kasprowicz, Jarosław Kędziora, Małgorzata Burzyńska
Politechnika Wrocławska, Katedra InżynieriiBiomedycznej

Tętniak jest to patologiczne wybrzuszenie ściany tętnicy, przybierające kształt wrzecionowaty lub o
strukturze balonu, wypełnionego krwią. Najczęściej spotykane tętniaki występujące w mózgu tworzą
się w obrębie koła Willisa. Równie często zdarzają się tętniaki aorty piersiowej i tętniaki aorty
brzusznej. Proces tworzenia się tętniaków jest najczęściej zapoczątkowany poprzez uszkodzenie lub
osłabienie ściany naczynia. Działające na nią ciśnienie prowadzi do powstania anormalnego
uwypuklenia w jej strukturze. Im większe rozmiary tętniaka tym większa jego niestabilność, co
oznacza duże prawdopodobieństwo jego pęknięcia. Pęknięciu tętniaka towarzyszy rozległy krwotok,
który jest szczególnie groźny dla tkanek mózgu. W zależności od uwarunkowania wady naczyniowej i
jej lokalizacji obszar dystrybucji wynaczynionej krwi może obejmować przestrzeń podpajęczynówkową
oraz prowadzić do krwiaka śródmózgowego i krwawienia do układu komorowego. Aby ocenić stan
kliniczny pacjenta, u którego wystąpiło krwawienie podpajęczynówkowe, opracowanych zostało kilka
skal. Najczęściej stosowaną jest pięciostopniowa skala Hunta- Hessa (H-H), gdzie pogarszający się stan
pacjenta odpowiada wzrastającej wartości na skali oraz pięciostopniowa skala Glasgow Outcome
Scale (GOS), w której stosowana jest odwrotna kolejność punktacji. Wzrastająca ilość testów
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diagnostycznych i badań, którym poddawani są pacjenci sprawia, że dysponujemy ogromną ilością
danych o stanie chorego. W związku z tym podejmowane są próby zdefiniowania nowych czynników
predykcyjnych, które pozwalały by wnioskować o rokowaniach stanu pacjenta. Wśród takich
czynników wyróżnić należy m.in.: Troponinę I (TNNT1) i Troponinę T (TNNT2), zmiany w zapisie EKG,
stężenie jonów sodu (Na) i potasu (K) we krwi oraz stężenie białek CKMB. Przeprowadzono analizę
danych pochodzących od 88 pacjentów z krwotokiem podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka,
hospitalizowanych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademickiego Szpitala
Klinicznego we Wrocławiu. Badania przeprowadzono w ramach grantu NCN GR—802/NCN/2014.
Model predykcyjny opracowano w oparciu o regresję logistyczną, w której jako zmienną zależną
przyjęto wyniki leczenia w skali GOS podzielone jako zmienna dychotomiczna na dwie grupy:
zadowalające (ocena GOS 4-5) oraz niezadowalające (ocena GOS 1-3). Za zmienne niezależne przyjęto
K, TNNT2, występowanie stref niedokrwiennych (1-tak, 0- nie) oraz skalę H-H. Model estymowano
metodą Rosenbrocka i quasi- Newtona dostępna w pakiecie Statistica, firmy Statsoft. Istotność
modelu oceniano przy wykorzystaniu wartości statystyki testowej CHI2 i wartości p uzyskanej dla
modelu. Parametry modelu oceniono na podstawie statystyki CHI-Walda. Uzyskano statystycznie
istotny model (Chi2=44.035 p)

miRNA jako potencjalne biomarkery w chorobach zapalnych jelit
Grzegorz Rorbach, Bogumił Konopka
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

miRNAs are small, approximately 20 nucleotides long, non-coding RNAs, responsible for posttranscriptional gene regulation. They control many cellular functions such as cell differentiation,
signaling, immunological response and others. Recent studies revealed that aberrant miRNA levels
associated with specific diseases can be demonstrated in plasma. This makes miRNAs candidate
molecules for biomarkers of those diseases. It is well known that non-treated inflammations may lead
to serious tissues damage or even cancer. Inflammatory Bowel Disease (IBD) is a group of intestinal
disorders which includes Crohn’s Disease and Ulcerative Colitis. Currently the annual incidence rate
reaches nearly 20 cases per 100,000 persons. The main difficulty in IBD therapy is related to little
knowledge of its etiology. Recent studies show that there are four main factors affecting
susceptibility to IBD: epithelial barrier disorders, autophagy, aberrant immune responses, and genetic
factors. miRNAs target genes from those group including Cadherine-1 (CDH1), Macrophage
Inflammatory Protein 2-alpha (MIP2-alpha) or Autophagy-related genes (ATG). In this work the
current state of knowledge relating miRNAs and IBD is reviewed, with the main focus put on finding
potential miRNA biomarkers of IBD.

Istotność homospecyficzności testów DNA w genetyce sądowej na przykładzie weryfikacji
swoistości testu Quantifiler Kit
Karolina Cukierska, Karolina Dydak, Dominika Pluta
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Analityki Medycznej

W dzisiejszych czasach, w badaniach z zakresu genetyki sądowej, używanych jest wiele testów, które
opisywane są przez producentów jako specyficzne dla ludzkiego materiału genetycznego. Pewność,
że badany przez nas materiał pochodzi od człowieka, jest niezbędna, błędy na tym etapie mogą
spowodować np. komplikacje w śledztwie. Znane są jednak przypadki, kiedy test określony jako
swoisty dla człowieka dawał pozytywną reakcję z DNA innego pochodzenia. Taka sytuacja dotyczyła
niegdyś powszechnie stosowanego testu immunoprecypitacji anty-ludzkiej surowicy, w którym
pozytywną reakcję dały również białka małp i małp człekokształtnych. Obecnie za homospecyficzny
uznaje się Test Quantifiler, oparty na technologii real time. Przeprowadzone zostały badania, których
celem było sprawdzenie jego swoistości. Materiałem do badań była krew ludzka pobrana od
ochotników oraz mięśnie od małp, pobrane podczas badania pośmiertnego. Zwierzęta pochodziły z
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ogrodów zoologicznych we Wrocławiu i Poznaniu. Projekt został przeprowadzony przez: Matyldę
Czosnykowską, Annę Jonkisz, mgr Arletę Lebiodę, Zbigniewa Zawadę i Tadeusza Dobosza w Zakładzie
Technik Molekularnych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wyniki
wyraźnie sugerują, że test Quantifiler real- time PCR jest niecałkowicie homospecyficzny.cji swoistości
testu Quantifiler Kit.

Znaczenie polimorfizmu genu receptora glukortykosteroidowego w gospodarce
węglowodanowej i lipidowej
Jowita Halupczok-Żyła, Agnieszka Majer-Łobodzińska, Marta Wasilewska, Edwin Kuźnik
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Cukrzyca oraz otyłość należą do chorób cywilizacyjnych. Ich etiopatogeneza jest w dalszym ciągu
intensywnie badana. Liczne doniesienia wskazują na wpływ polimorfizmu genu receptora
glukortykosteroidowego na występowanie niekorzystnego profilu lipidowego, otyłości,
insulinooporności oraz cukrzycy. Dotychczas najszerzej opisywane są dwa warianty genu receptora
glukokortykosteroidowego: N363S oraz BclII, wykazujące większą wrażliwość na działanie
glukokortykosteroidów. Wiele badań wskazuje na związek polimorfizmu N363S z większym indeksem
masy ciała, wyższymi wartościami wskaźnika talia–biodra oraz aterogennym profilem lipidowym. W
przypadku występowania polimorfizmu BclII opisywano wyższe poziomy insuliny na czczo, wyższe
wartości współczynnika HOMA a także otyłość trzewną. Natomiast nosiciele polimorfizmu ER22/23EK
wykazują mniejszą wrażliwość na działanie glukokortykosteroidów, mają niższe wskaźniki
insulinooporności
oraz
stężenia
cholesterolu
LDL.
Zmienna
wrażliwość
receptora
glukokortykosteroidowego może mieć znaczenie w etiologii chorób XXI wieku takich jak cukrzyca,
otyłość, choroby układu sercowo-naczyniowego oraz wywierać istotny wpływ na efekty leczenia u
pacjentów przyjmujących syntetyczne glukokortykosteroidy.

Zapobieganie nowotworom - wspieraj swoją epigenetykę!
Małgorzata Grudzień
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

Obecnie tematyka nowotworów dotyczy praktycznie wszystkich - albo chorujemy sami, albo
schorzenie pojawia się u kogoś z bliższej lub dalszej rodziny czy przyjaciół. Statystyki są bezlitosne częstotliwość występowania nowotworów ustawicznie wzrasta - przewiduje się, że do roku 2030
zachoruje aż 75% naszej populacji. Na występowanie niektórych mutacji powodujących nowotwory
nie mamy większego wpływu, jednak, za pomocą odpowiednio zbilansowanej diety i zdrowego trybu
życia jesteśmy w stanie zapobiec lub powstrzymać znaczną część negatywnych zmian zachodzących w
organizmie. Od kilku lat bardzo obiecującym tematem w badaniach nowotworowych jest
epigenetyka, czyli zmiany w ekspresji genów, które mają miejsce bez pojawiania się zmian w sekwencji
DNA. Do modyfikacji epigenetycznych zaliczamy zmiany zachodzące w procesie metylacji DNA,
modyfikacje białek histonowych oraz zmienioną ekspresję miRNA. Mimo, że ścieżkę epigenetyczną
dziedziczymy, możemy odwrócić niekorzystne zmiany poprzez spożycie związków aktywujących lub
inaktywujących ekspresję genów związanych z powstawaniem nowotworu. Do tego typu składników
pozytywnie wpływających na nasz organizm zaliczana jest kurkuma - żółta przyprawa o właściwościach
antyoksydacyjnych, przeciwzapalnych, bakteriobójczych, będąca jednocześnie modulatorem
aktywności enzymów biorących udział w modyfikacjach epigenetycznych. W prezentacji zostanie
dokładnie wyjaśnione, jaki udział ma kurkuma w procesie metylacji DNA, acetylacji i deacetylacji
histonów a także w ekspresji miRNA, a ponadto zostaną omówione inne związki o równie korzystnym
działaniu.
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On electrons moving in the magnetic field
Bartosz Kuśmierz
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

In this presentation I describe behaviour of two dimensional electrons in magnetic field - phenomena
known as the Hall effect. I focus on properties of electrons in very strong magnetic fields and
externally small temperatures - quantum Hall effect. I describe phenomena using quantum
mechanics.

Badania ab–initio własności strukturalnych, elektronowych i dynamicznych wybranych
struktur na bazie dichalkogenków metali przejściowych grupy VIB
Tomasz Woźniak
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

W ostatnich latach pojedyncze warstwy atomowe dichalkogenków metali przejściowych wzbudzają
znaczne zainteresowanie, ze względu na niespotykane własności mechaniczne, elektronowe i
optyczne. Ze zmniejszaniem grubości od litego kryształu do monowarstwy obserwowane jest
przejście skośnej przerwy energetycznej w prostą. Brak środka symetrii i silne oddziaływanie spinorbitalne, spowodowane istnieniem ciężkiego atomu metalu, prowadzi do sprzężenia spinowych i
dolinowych stopni swobody, umożliwiającego budowę sterowanych optycznie urządzeń
spintronicznych. Używając teorii funkcjonału gęstości, przeprowadzono gruntowne badania własności
strukturalnych i elektronowych litych kryształów i monowarstw wybranych związków MX2 (M=Mo, W;
X=S, Se, Te), porównując wyniki otrzymane różnymi technikami z danymi eksperymentalnymi.

Badanie reaktora BDB
Paulina Woźniak, Michał Kwiatkowski, Joanna Pawłat
Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Podczas wystąpienia przedstawiona zostanie prezentacja podzielona na dwie części: pierwsza część to
teoretyczny opis zjawisk dotyczących generowania oraz zastosowania plazmy, druga zaś to obszar
praktyczny zawierający wykonanie stanowiska laboratoryjnego z wykorzystaniem wyładowania
barierowego, oraz przeprowadzenie wybranych badań z użyciem wykonanego reaktora DBD. W części
teoretycznej omówione zostaną takie zagadnienia jak podstawy, podział i generowanie plazmy, a
także dokładne zastosowanie plazmy w różnych dziedzinach nauki. W części praktycznej
przedstawiony zostanie wykonany reaktor plazmowy z wyładowaniem barierowym oraz różne
badania przeprowadzone z użyciem plazmotronu DBD.

Metody ochrony przed promieniowaniem kosmicznym w misjach pozaziemskich
Grzegorz Lukas, Tomasz Bonus
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

Gdy mowa o dłuższych misjach człowieka w kosmos, jednym z najważniejszych problemów z jakim
należy się zmierzyć jest ochrona astronautów przed szkodliwym wpływem promieniowania
kosmicznego. Systemy rozwiązań dzieli się na aktywne oraz pasywne w zależności od zastosowanej
metody przeciwdziałania szkodliwym czynnikom. W poniższej pracy przedstawimy po jednym
proponowanym rozwiązaniu z obu rodzajów. Pierwszym z nich jest system pasywny o nazwie Water
walls (Ww, pol. ściany wodne) proponowany przez NASA. Polega on na otoczeniu pomieszczeń dla
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załogi modułami zawierającymi: wodę, odpady organiczne, powietrze oraz algi. Cały system ma być
wielofunkcyjny. Za ochronę przed zgubnymi skutkami promieniowania kosmicznego ma odpowiadać
woda. Ze względu na swoje właściwości ma blokować część cząstek docierających do statku. Projekt
zakłada także użycie alg do uzdatniania wody. Co więcej, wykorzystując umieszczone wewnątrz Ww
rośliny, można wspomagać kontrolowanie wilgotności i temperatury powietrza wewnątrz pojazdu.
Drugim pomysłem jest natomiast rozwiązanie aktywne nazwane Space Radiation Superconducting
Shield (SR2S, pol. nadprzewodnikowa tarcza przeciw promieniowaniu kosmicznemu), przedsięwzięcie
skupiające europejskie instytuty i przedsiębiorstwa sektora kosmicznego oraz naukowego. Pomysł ten
polega na otoczeniu kapsuł mieszkalnych torusoidalnym elektromagnesem o dużej mocy, którego
pole magnetyczne będzie powodowało zakrzywianie torów cząstek jonizujących. Oba pomysły
przedstawiają zupełnie inną filozofię podejścia do problemu. Celem pracy jest przedstawienie wad i
zalet tych rozwiązań oraz porównanie poziomu ich skuteczności względem tych wykorzystywanych
wcześniej.

Projekt stanowiska do badania śmigłowej turbiny wodnej
Katarzyna Niezgoda
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo Technologiczny

Obecnie trudno wyobrazić sobie życie bez dostępu do energii. Wykorzystywana jest w każdym
aspekcie życia, zarówno w postaci energii elektrycznej, jak i energii chemicznej, mechanicznej, czy
cieplnej. Do dziś jej głównym źródłem jest węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny i ropa naftowa.
Jednak zasoby konwencjonalne ulegają zbyt szybkiemu zużyciu, co skłania do poszukiwania
alternatywnych źródeł energii. Wykorzystywanie surowców naturalnych w celach energetycznych ma
także negatywny wpływ na środowisko. Dlatego też, w ostatnich latach wzrosło zainteresowanie
odnawialnymi źródłami energii, które nie są szkodliwe w takim stopniu, jak energia z paliw kopalnych.
Do ich zasobów należą między innymi: słońce, woda, wiatr, geotermia oraz biomasa. Najbardziej
rozpowszechnionymi i rozproszonymi źródłami OZE są wiatr i słońce, ale wykorzystanie wody do
produkcji energii elektrycznej w zawodowych elektrowniach, a zwłaszcza w małych elektrowniach
wodnych różnego typu nieustannie wzrasta. Zaprojektowano i zbudowano stanowisko do badania
śmigłowej turbiny wodnej. Dokonano pomiarów generowanej energii elektrycznej, mocy uzyskanej
oraz sprawności. Przeprowadzono analizę wyników.

Historia motolotniarstwa. Czynniki wpływające na współczesny kształt polskich motolotni.
Aleksandra Budlewska
Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

Historia motolotni związana jest nierozerwalnie z historią jej poprzedniczki, lotni, której pierwszy
projekt został opracowany przez Leonarda da Vinci w XV wieku. Myśl o podobnym statku
powietrznym odżyła dopiero w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Jej ograniczenia takie jak
niemożność latania w terenach nizinnych były przyczynami dalszego rozwoju konstrukcji i powstania
tzw. motolotni, czyli lotni z napędem. Pierwsze silniki stosowane w napędach motolotni zostały
zapożyczone od napędów samochodowych. Ich rozwój wiązał się wiec głownie z rozwojem
motoryzacji. Dalszy rozwój napędów wynikał z zastosowania w nich silników lotniczych, dużo lżejszych
i bardziej niezawodnych. Motolotnie z napędem zyskiwały coraz większą popularność, co wynikało ze
stosunkowo niskiej, jak na samodzielny statek powietrzny, ceny i kosztów utrzymania. Pojawiało się
też coraz więcej pilotów-konstruktorów, którzy tworzyli i testowali nowe rozwiązania, mające
przyczynić się do polepszenia wskaźników doskonałości skrzydła, zasięgu, niezawodności, wygody i, co
najważniejsze, bezpieczeństwa lotu.
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Idea integracji miejskiej sieci ciepłowniczej z blokiem jądrowym wyposażonym w reaktor
PWR
Maciej Cholewiński, Łukasz Tomków
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Wdrażanie współczesnych technologii jądrowych stanowi jeden ze zidentyfikowanych kierunków
przemian umożliwiających realizację polityki zrównoważonego rozwoju. Bloki energetyczne bazujące
na reakcjach rozszczepienia ciężkich jąder stanowią bowiem źródło czystej i taniej energii, uzyskiwanej
przy dochowaniu najwyższych standardach bezpieczeństwa oraz cechującej się wysoką
dyspozycyjnością w przypadku współpracy z krajowym systemem energetycznym. W przeciwieństwie
do wielu komercyjnych technologii energetycznych (tak wykorzystujących paliwa kopalne, jak i tzw.
odnawialne źródła energii) w pełni odpowiadają za produkowane przez siebie odpady oraz, wbrew
powszechnej opinii, przyczyniają się do spadku śmiertelności organizmów żywych w związku z
działalnością sektora energetycznego. Co istotne w przypadku elektrowni jądrowych, poza samą
generacją energii elektrycznej coraz większą uwagę przywiązuje się także do możliwości ich
współpracy z sektorem ciepłowniczym. Szereg rozwiązań technicznych pozwala bowiem na
uzyskiwanie ciepła użytkowego dla przemysłu oraz sektora komunalno-bytowego. W ramach
wystąpienia przedstawiono ideę współpracy przykładowego bloku jądrowego (wyposażonego w
ciśnieniowy reaktor lekkowodny) z miejską siecią ciepłowniczą. Wskazano na ważniejsze elementy
analizy brane pod uwagę podczas identyfikacji możliwości generacji ciepła użytkowego.
Zaakcentowano ponadto na dotychczasowe doświadczenia związane z konsolidacją sektora
ciepłownictwa i bloku jądrowego.

Wpływ rodzaju i grubości izolacji przegród zewnętrzych na zaopatrywanie energetyczne
budynku
Klaudia Urbańska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

W związku ze stale zwiększającym się zapotrzebowaniem na energię elektryczną i ciepło pojawiła się
potrzeba poszukiwania rozwiązań sprzyjających ograniczeniu zużycia energii. Jednym ze sposobów
poprawy efektywności energetycznej budynków są działania ograniczające straty ciepła przez
przegrody zewnętrzne. W prezentacji przedstawiono charakterystykę energetyczną zakładu
samochodowego, a następnie porównano wpływ rodzaju i grubości materiałów izolacyjnych na
zapotrzebowanie energetyczne budynku. Dodatkowo, przeprowadzono prostą analizę ekonomiczną
przykładowych wariantów termomodernizacji z uwzględnieniem okresu zwrotu inwestycji. Celem
prezentacji jest pokazanie najefektywniejszych sposobów izolacji cieplnej zakładu samochodowego,
przedstawienie kosztów modernizacji mikroprzedsiębiorstwa oraz poziomu przewidywanych
oszczędności.
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W drodze do sztucznej inteligencji
Daria Nowak, Radosław Rutkowski
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego

Mózg skrywa wciąż niezliczone tajemnice. Część z nich została już odkryta, jak np. procesy poznawcze,
dzięki którym możemy zdobywać wiedzę i umiejętności, zapamiętywać różnorodne informacje,
odczuwać emocje. Procesy te obejmują również myślenie abstrakcyjne, podejmowanie decyzji,
formułowanie sądów, wykonywanie obliczeń i wiele innych czynności angażujących różne obszary
mózgu. Okazuje się, że sprawność funkcji poznawczych warunkowana jest przez inteligencję. Jest to
zdolność racjonalnego myślenia i adaptacji do zmian otoczenia, jak również wykorzystywania nabytej
wiedzy w nowych sytuacjach. Od wielu lat trwają intensywne badania nad wykorzystaniem w technice
możliwości, jakie daje mózg. Spotykamy na co dzień wiele przykładów zastępowania natury
sztucznymi odpowiednikami m.in. sztuczne zęby, sztuczna krew, sztuczne zapłodnienie, więc coraz
bardziej prawdopodobne jest także stworzenie sztucznej inteligencji (AI, ang. artificial inteligence),
której sprzyja rozwój informatyki oraz elektroniki. Książki i filmy science fiction przedstawiające
przyszłość, w której roboty zastępują człowieka, jest w dzisiejszych czasach bardzo realna. Pierwsze
badania nad AI rozpoczęto już w latach 50. ubiegłego stulecia, a systemy AI można znaleźć obecnie w
wielu dziedzinach życia m.in. w samochodach, smartfonach, na giełdzie, to także oprogramowania
stworzone do gry, np. w szachy, czy systemy ułatwiające pracę lekarzy. Wszystko to są jednak
przykłady tzw. wąskiej sztucznej inteligencji. Naukowcy starają się stworzyć sztuczny umysł
przewyższający swoimi możliwościami ludzki. Zwolennicy AI uważają ją za zbawienie, natomiast AI
postrzegana jest przez przeciwników jako śmiertelne niebezpieczeństwo. Potencjał jest ogromny, ale
i ryzyko złego wykorzystania równie duże.

Telomery: eliksir nieśmiertelności czy przyczyna nowotworu?
Inna Mashevska
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

Starzenie się jest procesem biologicznym, który wpływa na większość komórek organizmu. Jest
związane ze zwiększoną podatnością na różne choroby, w tym onkologiczne. Pomimo postępu
dokonanego w ciągu ostatnich lat, nasze zrozumienie nowotworzenia jest wciąż niepełne. Telomery
to sekwencję na końcach liniowych chromosomów, które pełnią funkcję ochronną. W związku z
każdym podziałem komórki końce telomerów stają się krótsze. Proces ten chroni przed
nowotworzeniem, przekłada się również na proces starzenia się . W mojej pracy opowiem o rozwoju
badań nad telomerami, które oferują nowe alternatywy terapeutyczne w walce z nowotworami.

Badanie możliwości wykorzystania ciekłych odpadów przemysłu rolno-spożywczego jako
podłoża do hodowli alg
Juliusz Pijacki, Piotr Przemysław Olejnik
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Ze względu na wzrost zapotrzebowania energetycznego zwiększyło się zainteresowanie energią
odnawialną. Atrakcyjnym źródłem energii wydają się biopaliwa III generacji, które nazywane są
paliwami przyszłości. Produkowane są one przez mikroalgi, które charakteryzują się szybkim
wzrostem i zdolne są do przeprowadzania procesu fotosyntezy. Biodiesel produkowany jest w
procesie transestryfikacji, z tłuszczy obojętnych pozyskanych z komórek alg. Ważne jest otrzymanie
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szczepów i technologii hodowli mikroalg w celu zwiększenia wydajności procesu. Ze względu na
wysokie koszty procesu, produkcja na skalę przemysłową jest nieopłacalna. Zastąpienie
standartowych podłoży rozcieńczonymi odpadami przemysłu rolno-spożywczego może pozwolić na
obniżenie kosztów produkcji. W doświadczeniach zbadano szybkość wzrostu mikroalg na podłożach
składających się z rozcieńczonych odpadów przemysłu rolno-spożywczego: gnojowicy bydlęcej,
wywaru gorzelniczego oraz dwóch pulp pofermentacyjnych. Określono również wpływ temperatury,
intensywności oświetlenia oraz stężenie dwutlenku węgla na ich wzrost. Badaniu zostały poddane algi
z gatunków Chlamydomonas reinhardtii i Scenedesmus obliquus.
W oparciu o otrzymane wyniki można zasugerować dalsze badania dotyczące wykorzystania odpadów
przemysłowych do hodowli alg oraz analizę składu chemicznego i suplementację tych podłoży w celu
uzyskania lepszych warunków wzrostu mikroalg.

Wykorzystanie cytometrii przepływowej w izolacji mikroalg słodkowodnych w próby ich
screeningu pod kątem zawartości tłuszczy obojętnych
Przemysław Olejnik, Wojciech Juzwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

Jednym z etapów charakteryzacji nowych szczepów mikroalg jest ich izolacja i wyodrębnienie z prób
środowiskowych. Tradycyjne metody mikrobiologiczne są bardzo czasochłonne, przez co wydajność i
kosztochłonność etapu tradycyjnej izolacji nie są zadowalające. Cytometria przepływowa pozwala na
bezpośrednią izolację pojedynczych komórek lub całych populacji z prób środowiskowych. Mikroalgi,
dzięki zawartości chlorofili w chloroplastach, mogą zostać w łatwy sposób wyróżnione spośród
populacji wszystkich komórek zawartych w próbie, na podstawie intensywności czerwonej
fluorescencji chlorofili wzbudzanych laserem, emitującym światło niebieskie i czerwone. Wspomniana
właściwość mikroalg dotycząca produkcji tłuszczy obojętnych i ich późniejszej konwersji do biodiesla,
wiąże się z światowym trendem do ograniczania emisji dwutlenku węgla. Tłuszcze obojętne, także te
pochodzące z omawianych mikrobów, mogą zastać wykorzystane do produkcji biodiesla, przy
wykorzystaniu reakcji transestryfikacji. Problemem technologicznym jest uzyskanie gatunków tych
mikroorganizmów o wysokiej produktywności tłuszczy, tak aby koszt produkcj biodiesela nie
przewyższał cen rynkowych kopalnych paliw płynnych. W pracy zaproponowano drugą cytometryczną
metodę screeningu, tym razem pod kątem zawartości tłuszczy obojętnych. Wyprowadzona hodowla
mikroalg, otrzymanych metodą zaproponowaną powyżej, została barwiona przyżyciowo barwnikiem
fluorescencyjnym czerwień nilu. Barwnik ten wiąże się do tłuszczy obojętnych i fosfolipidów, jednak z
zależności od ligandu wykazuje różne długości fal absorbcji i emisji. Ilość związanego barwnika jest
wprost proporcjonalna do zawartości tłuszczy obojętnych w komórkach, dlatego wydaje się łatwym
odsortowanie populacji komórek o wysokiej zawartości tłuszczy obojętnych.

Farmakologia wśród supresorów nowotworu - aktywacja białka p53
Magdalena Sitarska
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

Białko p53 to wyjątkowy czynnik transkrypcyjny, odgrywający znaczącą rolę podczas generowania
odpowiedzi komórki na bodźce stresowe oraz określany mianem „potężnego supresora
nowotworów”. Jego zdolność do hamowania cyklu komórkowego lub eliminacji komórek
nieodwracalnie uszkodzonych jest przebiegła, lecz niedoskonała - szczególnie w przypadku kiedy w
DNA doszło do aktywacji onkogenu, wówczas białko p53 ulega inaktywacji w wyniku wzmożonej
degradacji proteasomalnej lub też przez mutacje punktowe w genie TP53. Jednak w kręgu
zainteresowania naukowców znalazł się inny mechanizm inaktywacji – przez negatywny regulator –
białko MDM2. Poszukiwanie związków, które selektywnie prowadziłyby do akumulacji białka p53 oraz
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uwolnienia z kompleksu z białkiem MDM2, okazuje się być dobrą i obiecującą strategią w walce z
nowotworami.

Białka Bcl-2- epilog życia
Kamil Wożniak
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

Apoptoza to proces programowanej śmierci komórki, zaangażowana jest w niektóre patologiczne
stany takie jak rak lub choroby neurodegeneracyjne. Mitochondria stanowią ważną część
wewnątrzpochodnej ścieżki apoptozy która może być aktywowana poprzez wolne rodniki,
uszkodzenia DNA jak i wiele innych czynników. Odkryto, że białka z rodziny Bcl-2 regulują formowanie
się mitochondrialnych kanałów indukujących apoptozę (MAC). W skład tej rodziny wchodzą zarówno
białka proapoptotyczne jak i antyapoptotyczne. Kanały MAC są na tyle duże że pozwalają na transport
z wewnętrznej błony mitochondrialnej na zewnątrz, cząsteczek o średnicy powyżej 3 nanometrów,
istotnych dla rozpoczęcia procesu uśmiercania komórki. Ważniejszą z takich cząsteczek jest cytochrom
C, jego uwolnienie do cytoplazmy jest jednym z czynników rozpoczynających śmierć komórki.
Zrozumienie mechanizmu regulacji MAC przez białka z rodziny Bcl-2 może stanowić potencjalny punkt
zaczepienia w leczeniu wielu chorób spowodowanych przedwczesną lub zbyt późną apoptozą.

Analiza ekspresji wybranych miRNA i ich genów docelowych w trakcie naprawy
uszkodzonego nabłonka oddechowego
Wojciech Langwiński, Aleksandra Szczepankiewicz, Beata Narożna
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Nabłonek oddechowy jest wysoce zintegrowaną strukturą stanowiącą efektywną barierę oddzielającą
środowisko zewnętrzne od wnętrza naszego organizmu. W warunkach fizjologicznych, pod wpływem
niektórych czynników (infekcje, alergeny, dym tytoniowy etc.) struktura nabłonka może ulec
uszkodzeniu. Pociąga to za sobą konieczność szybkiej i skutecznej naprawy w celu podtrzymania jego
ochronnych właściwości. Uważa się, że w procesie tym mogą brać udział małe, niekodujące RNA
(miRNA). Celem niniejszej pracy jest zbadanie zmian ekspresji miRNA podczas naprawy uszkodzonego
nabłonka oddechowego. Materiał RNA otrzymano z hodowli linii komórkowych (pierwotnie
wyizolowanej z nabłonka oddechowego) na różnych punktach czasowych (8, 16, 24 i 48 h) po
mechanicznej indukcji uszkodzenia. Kontrolę stanowiły komórki nieuszkadzane. W celu wytypowania
miRNA najbardziej zmienionych przeprowadzono analizę profilowania a następnie reakcję PCR w
czasie rzeczywistym (ang. real-time PCR). Potwierdzono dwa miRNA, których wartości ekspresji
odpowiednio rosły (hsa-miR-23b) lub malały (hsa-miR-410) w odniesieniu do kontroli. Wytypowanie
genów regulowanych przez wyżej wspomniane miRNA przeprowadzono z wykorzystaniem
zintegrowanej bazy danych miRNA body-map database. Kolejnym etapem badań będzie
potwierdzenie zmian w ich ekspresji (real-time PCR) oraz analiza na poziomie białka.

Wykorzystanie kultur roślinnych jako biokatalizatorów w biotransformacjach flawonoidów
Monika Dymarska, Tomasz Janeczko, Edyta Kostrzewa-Susłow
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

Flawonoidy powstają w roślinach w wyniku przekształceń fenyloalaniny. Związki te są przedmiotem
intensywnych badań ze względu na szerokie spektrum aktywności biologicznych przez nie
wykazywanych. Przyjmowane codziennie wraz z pokarmami pochodzenia roślinnego wywierają
pozytywny wpływ na organizm ludzki: działają przeciwutleniająco, przeciwdrobnoustrojowo,
przeciwalergicznie, przeciwnowotworowo, kardio- i hepatoprotekcyjnie. W roślinach łagodzą skutki
stresu oksydacyjnego, chronią przed promieniami UV, regulują transport i metabolizm auksyn –
hormonów roślinnych decydujących o wzroście i rozwoju roślin, chronią przed atakiem patogenów, a
także, u roślin motylkowych, są czynnikiem istotnym dla symbiozy z bakteriami brodawkowymi.
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Biokatalizatory (enzymy, komórki roślinne, mikroorganizmy), wykorzystywane w procesach
biotransformacji, prowadzą modyfikacje w budowie cząsteczek chemicznych, które często skutkują
otrzymaniem związków o wysokiej aktywności biologicznej. Uważane są za procesy przyjazne dla
środowiska, ponieważ nie wymagają użycia szkodliwych katalizatorów ani drastycznych warunków
reakcji. Niewiele jest doniesień literaturowych na temat biotransformacji flawonoidów w kulturach
roślinnych, a przedstawiane prace opisują przede wszystkim powstawanie różnego rodzaju
glikozydów. W badaniach wykorzystano zawiesinowe kultury roślinne (kaktus) oraz kultury kalusa
(fasola, soja) przeniesione do wody, a także na podłoże zestalone agarem. Po określonym czasie
materiał roślinny poddawano liofilizacji, a następnie metabolity ekstrahowano wykorzystując 70%
wodny roztwór metanolu. Obecność produktów biotransformacji wykazano, dzięki wykorzystaniu
metod chromatograficznych (TLC, HPLC), poprzez porównanie z odpowiednimi wzorcami.

Biodegradacja związków cynoorganicznych przez wybrne szczepy bakteryjne i grzybowe z
uwzględnieniem roli cytochromu P-450
Paulina Siewiera, Justyna Nykiel, Przemysław Bernat
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Tri- (TBT) i dibutylocyna (DBT) to związki cynoorganiczne wykorzystywane w przemyśle jako
stabilizatory cieplne, środki katalityczne i związki biobójcze. Stosowane na skalę globalną, są
powszechnie występującymi zanieczyszczeniami środowiska morskiego i słodkowodnego. Związki te
są zaliczane do grupy EDCs (ang. Endocrine Disrupting Compounds), czyli substancji zaburzających
działanie układu endokrynologicznego. Ponadto, TBT i DBT przyczyniają się do uszkodzeń
komponentów komórkowych poprzez indukcję wytwarzania reaktywnych form tlenu. Co więcej,
udowodniono immuno-, neuro- i hepatotoksyczne właściwości tych związków, zarówno w stosunku
do bez- jak i kręgowców. Degradacja butylowych związków cyny polega na odłączaniu grup
organicznych od atomu cyny, do uzyskania mniej toksycznych pochodnych. Reakcja dealkilacji stanowi
podstawową drogę detoksyfikacji tych toksycznych substancji. Zdolności szczepów bakteryjnych oraz
grzybowych do efektywnej eliminacji związków cynoorganicznych ze środowiska wzrostu zostały
potwierdzone wielokrotnie. Największą wydajność procesu biodegradacji TBT (20 mg l-1)
odnotowano dla szczepu Cunninghamella elegans - 70 % po 7 dniach prowadzenia hodowli. Z kolei,
szczepy Metarhizium robertsii i Pseudomonas sp. osiągnęły porównywalny ubytek procentowy TBT w
hodowlach (niemalże 30 %), jednakże przy różnych stężeniach początkowych związku – 2,5 mg l-1 TBT
dla szczepu grzybowego i 40 mg l-1 TBT dla szczepu bakteryjnego. Skuteczność eliminacji DBT (20 mg
l-1) z podłoża wzrostowego szczepu Streptomyces sp wyniosła aż 90% po 24h prowadzenia hodowli.
Podobnie, 90% konwersję DBT (10 mg l-1) odnotowano dla szczepu grzybowego Cochliobolus
lunatus po 1 dobie trwania eksperymentu. W wyniku analizy pośredniej z wykorzystaniem inhibitorów
cytochromu P-450, potwierdzono udział tego kompleksu enzymatycznego w procesie dealkilacji
zarówno TBT przez szczep C. elegans jak i DBT przez szczep Streptomyces sp.

Eliminacja alachloru prze mikroskopowe grzyby strzępokowe
Justyna Nykiel, Paulina Sieweira, Mirosława Słaba
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Alachlor, popularny herbicyd chloroacetanilidowy, znajduje się na liście środków ochrony roślin o
udokumentowanych szkodliwym wpływie na zdrowie ludzi i zwierząt. Toksyczność alachloru wynika z
dobrej rozpuszczalności w wodzie i niskiego stopnia mineralizacji, co skutkuje jego migracją do
środowiska. Stosowanie ksenobiotyku na terenie Unii Europejskiej zostało zabronione, ze względu na
jego ksenostrogenne i kancerogenne właściwości. Alachlor i jego metabolity są często identyfikowane
w morzach, rzekach, wodzie pitnej, czy ściekach. Mikrobiologiczna degradacja jest najważniejszą
drogą transformacji ksenobiotyku w środowisku naturalnym. Istotną rolę w tym procesie przypisuje
się mikroorganizmom, pochodzącym z silnie skażonych obszarów, które są zdolne do przeżycia w
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obecności toksycznych związków. W pracy zostanie przedstawiona degradacja alachloru przez
mikroskopowe grzyby strzępkowe, znajdujące się w kolekcji KMPiB UŁ. Ilościowa i jakościowa analiza
rozkładu pestycydu oraz produktów powstających w trakcie jego biotransformacji została wykonana
przy zastosowaniu technik chromatograficznych. Uzyskane wyniki badań wskazują, że Paecilomyces
marquandii IM 6003, Trichoderma koningii 0956 oraz Trichoderma atroviride QF 10 są zdolne do
całkowitej eliminacji ksenobiotyku już po 168h inkubacji. Natomiast, niską zawartość alachloru,
dodawanego do hodowli w stężeniu 50 mg/L, obserwuje się już 72h hodowli. Wykorzystanie podłoża
mineralnego wzbogaconego o glukozę i ekstrakt drożdżowy zamiast podłoża Sabouraud znacząco
wpływa na przyspieszenie tempa biodegradacji pestycydu. Zastosowana metoda jakościowa,
umożliwiła identyfikację hydroksylowanych pochodnych. Stwierdzono, że w przypadku IM 6003
transformacja alachloru odbywa się głównie poprzez hydroksylację grup N-alkilowych. Otrzymane
wyniki wskazują, że badane grzyby strzępkowe są do efektywnej eliminacji alachloru, a także na ich
potencjalne wykorzystanie w usuwaniu tego związku ze środowiska naturalnego.

Otrzymywanie flawonoidów o wysokiej aktywności przeciwutleniającej na drodze
biotransformacji w kulturach drożdży
Sandra Sordon, Anna Madej, Jarosław Popłoński, Tomasz Tronina, Agnieszka Bartmańska, Ewa
Huszcza
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

Flawonoidy to związki polifenolowe występujące w roślinach, w których spełniają wiele funkcji
fizjologicznych, np. chronią przed negatywnym działaniem promieniowania UV, infekcjami
bakteryjnymi oraz grzybicznymi, a także nadają barwę owocom i kwiatom.
Obecne w pożywieniu korzystnie wpływają na zdrowie człowieka. Obok rozpuszczalnych w tłuszczach
tokoferoli, są najpowszechniejszymi i najbardziej aktywnymi antyoksydantami występującymi w
żywności, działającymi zarówno w układach hydrofilowych, jak i hydrofobowych. Wiele badań
sugeruje, że większość korzystnych efektów zdrowotnych flawonoidów jest związane z ich wysokim
potencjałem antyoksydacyjnym. Powszechne występowanie, a także różnorodność flawonoidów
pochodzenia naturalnego sprawia, że są one odpowiednimi substratami do otrzymywania nowych lub
znanych, ale rzadko występujących w przyrodzie związków o wysokiej aktywności biologicznej. W
prezentowanych badaniach wykorzystano drożdże z rodzaju Rhodotorula do otrzymania
bioaktywnych związków pochodzenia naturalnego na drodze biotransformacji. Otrzymane produkty
posiadają znacznie większą aktywność przeciwutleniającą w porównaniu do substratów, ponieważ
biotransformacje prowadziły do powstania hydroksylowanych produktów z ugrupowaniem
katecholowym. Aktywność przeciwutleniającą substratów i produktów określono stosując rodnik 2,2difenylo-1-pikrylohydrazylowy (DPPH).

Otrzymywanie i aktywność biologiczna izobutyloftalidu i jego nienasyconej pochodnej
wobecRhodotorula mucilagenosa
Małgorzata Skarbek, Joanna Gach, Katarzyna Durys, Jakub Pannek
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

Rhodotorula mucinagenosa to saprofityczny drożdżak, zaliczający się do gromady podstawczków
Basidiomycota. Najczęściej jest izolowany z soków owocowych, produktów mlecznych oraz gleby.
Powoduje grzybice skóry, zapalenia wsierdzia i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Celem
przeprowadzonych badań była synteza chemiczna 3-izobutylidenobutyloftalidu oraz 3izobutyloftalidu oraz sprawdzenie ich aktywności biologicznej wobec Rhodotorula mucinogenosa.
Bicykliczne laktony o strukturze bicyklo[4.3.0]nonanu, występują w roślinach z rodziny Apiaceae oraz
są głównymi składnikami ekstraktów. Rośliny z rodziny Apiaceae stosuje się powszechnie w
tradycyjnej medycynie chińskiej do leczenia między innymi chorób naczyń krwionośnych, miażdżycy
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tętnic i niedokrwistości. Badania nad bicyklicznymi laktonami są interesującym tematem prac
naukowych, ze względu na potencjalną możliwość zastosowania ich w przemyśle.

Wpływ procesu elektrochemicznego utleniania wybranych sulfonamidów na ich
biodegradowalność
Katarzyna Tuga, Joanna Trzcińska, Daria Pęziak-Kowalska, Alicja Szulc
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Antybiotyki są często stosowane w leczeniu i profilaktyce chorób zakaźnych, zarówno u ludzi, jak i
zwierząt. Znaczna cześć spożywanych leków jest wydalana do środowiska poprzez mocz i kał, jako
frakcja różnych metabolitów wraz z niezmienionymi związkami macierzystymi. Ponieważ są one
produkowane w dużych ilościach, i używane nadmiernie, gromadzą się w sposób ciągły w środowisku
naturalnym. Duży problem stanowi nieświadomość ludzka. Często przeterminowane leki zostają
wyrzucane do śmieci lub też wylewane do zlewu. W ten sposób szybko trafiają do ścieków i na
wysypiska śmieci. Sulfomerazyna, czyli 4-amino-N-(4-metylopirimydyn-2-ylo)benzenosulfonamid oraz
sulfametazyna, czyli 4-amino-N-(4,6-dimetylopirimydyn-2-ylo)benzenosulfonamid są antybiotykami o
przedłużonym działaniu. 75% ich dawki jest wydalane z organizmu w macierzystej formie, ponieważ
nie jest całkowicie metabolizowana. Wszystko to odprowadzane jest do ścieków. W związku z
poważnym zagrożeniem środowiska, prowadzone są intensywne badania nad skuteczniejszymi
sposobami usuwania leków i ich metabolitów ze ścieków, jednym z rozwiązań są procesy hybrydowe.
Łączą one Procesy Zaawansowanego Utleniania (np. elektrochemiczne utlenianie) z metodami
biologicznymi.
Celem badań było określenie wpływu czasu trwania procesu elektrochemicznego utleniania na
toksyczność oraz biodegradację sulfonamidów przez konsorcja środowiskowe. Toksyczności
określono z wykorzystaniem metody spektrofotometrii UV-VIS, a biodegradację metodą
respirometryczną. Stwierdzono, że poddanie roztworu antybiotyku nawet krótkiemu procesowi
elektrochemicznego utleniania prowadzi do zmniejszenia jego toksyczności. Projekt został
sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC2014/13/N/NZ9/00789.

Wpływ procesu elektrochemicznego utleniania wybranych sulfonamidów na ich
biodostępność
Katarzyna Tuga, Joanna Trzcińska, Daria Pęziak-Kowalska, Alicja Szulc
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Antybiotyki są często stosowane w leczeniu i profilaktyce chorób zakaźnych, zarówno u ludzi, jak i
zwierząt. Znaczna cześć spożywanych leków jest wydalana do środowiska poprzez mocz i kał, jako
frakcja różnych metabolitów wraz z niezmienionymi związkami macierzystymi. Ponieważ są one
produkowane w dużych ilościach, i używane nadmiernie, gromadzą się w sposób ciągły w środowisku
naturalnym. Duży problem stanowi nieświadomość ludzka. Często przeterminowane leki zostają
wyrzucane do śmieci lub też wylewane do zlewu. W ten sposób szybko trafiają do ścieków i na
wysypiska śmieci. Sulfomerazyna, czyli 4-amino-N-(4-metylopirimydyn-2-ylo)benzenosulfonamid oraz
sulfametazyna, czyli 4-amino-N-(4,6-dimetylopirimydyn-2-ylo)benzenosulfonamid są antybiotykami o
przedłużonym działaniu. 75% ich dawki jest wydalane z organizmu w macierzystej formie, ponieważ
nie jest całkowicie metabolizowana. Wszystko to odprowadzane jest do ścieków. W związku z
poważnym zagrożeniem środowiska, prowadzone są intensywne badania nad skuteczniejszymi
sposobami usuwania leków i ich metabolitów ze ścieków, jednym z rozwiązań są procesy hybrydowe.
Łączą one Procesy Zaawansowanego Utleniania (np. elektrochemiczne utlenianie) z metodami
biologicznymi.
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Celem badań było określenie wpływu czasu trwania procesu elektrochemicznego utleniania na
toksyczność oraz biodegradację sulfonamidów przez konsorcja środowiskowe. Toksyczności
określono z wykorzystaniem metody spektrofotometrii UV-VIS, a biodegradację metodą
respirometryczną. Stwierdzono, że poddanie roztworu antybiotyku nawet krótkiemu procesowi
elektrochemicznego utleniania prowadzi do zmniejszenia jego toksyczności. Projekt został
sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC2014/13/N/NZ9/00789.

Wpływ wstępnego elektrochemicznego utleniania herbicydu na jego biodegradację
Joanna Wojciechowska, Maria Zółć, Daria Pęziak-Kowalska, Alicja Szulc
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Pestycydy (czyli z łac.: pestis – szkodnik, cedeo – niszczyć) to według Compendium of Chemical
Terminology (Gold Book), substancje stosowane w celu kontroli, zapobiegania lub zniszczenia
szkodników występujących w postaci zwierząt, roślin, mikroorganizmów. Od wielu lat obserwuje się
ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. Pestycydy ulegają różnym przemianom w środowisku,
jednocześnie przemieszczając się między jego elementami. Mogą być przenoszone przez wiatr na
pobliskie uprawy, przenikają do gleb, wód, powietrza, czy produktów spożywczych w postaci
pierwotnej lub jako produkty rozpadu, powodując zagrożenie dla zwierząt i ludzi. Najczęściej
stosowanymi środkami ochrony roślin są pochodne kwasu fenoksyoctowego, z których jednym z
najpopularniejszych jest kwas 4-chloro-2-metylofenoksyoctowy (MCPA). Nowoczesnymi metodami
wspomagającymi usuwanie tego typu zanieczyszczeń ze środowiska są Procesy Zaawansowanego
Utleniania. Pośród nich na szczególną uwag zasługują Procesy Elektrochemicznego Zaawansowanego
Utleniania (ang. EAOPs). Celem niniejszej pracy była ocena wpływu wstępnego procesu
elektrochemicznego utleniania kwasu MCPA w różnych elektrolitach na jego toksyczność i
biodegradację przez wybrane konsorcja środowiskowe. Toksyczność określono z wykorzystaniem
metody spektrofotometrii UV-VIS, a do oceny biodegradacji wykorzystano metodę respirometryczną.
Badania nie wykazały negatywnego wpływu produktów elektrochemicznego utleniania MCPA na
wyselekcjonowane konsorcja bakteryjne. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego
Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2014/13/N/NZ9/00789.

Wpływ wstępnego elektrochemicznego utleniania wybranego herbicydu na jego
biodegradację
Joanna Wojciechowska, Maria Zółć, Daria Pęziak-Kowalska, Alicja Szulc
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Pestycydy (czyli z łac.: pestis – szkodnik, cedeo – niszczyć) to według Compendium of Chemical
Terminology (Gold Book), substancje stosowane w celu kontroli, zapobiegania lub zniszczenia
szkodników występujących w postaci zwierząt, roślin, mikroorganizmów. Od wielu lat obserwuje się
ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. Pestycydy ulegają różnym przemianom w środowisku,
jednocześnie przemieszczając się między jego elementami. Mogą być przenoszone przez wiatr na
pobliskie uprawy, przenikają do gleb, wód, powietrza, czy produktów spożywczych w postaci
pierwotnej lub jako produkty rozpadu, powodując zagrożenie dla zwierząt i ludzi. Najczęściej
stosowanymi środkami ochrony roślin są pochodne kwasu fenoksyoctowego, z których jednym z
najpopularniejszych jest kwas 4-chloro-2-metylofenoksyoctowy (MCPA). Nowoczesnymi metodami
wspomagającymi usuwanie tego typu zanieczyszczeń ze środowiska są Procesy Zaawansowanego
Utleniania. Pośród nich na szczególną uwag zasługują Procesy Elektrochemicznego Zaawansowanego
Utleniania (ang. EAOPs). Celem niniejszej pracy była ocena wpływu wstępnego procesu
elektrochemicznego utleniania kwasu MCPA w różnych elektrolitach na jego toksyczność i
biodegradację przez wybrane konsorcja środowiskowe. Toksyczność określono z wykorzystaniem
metody spektrofotometrii UV-VIS, a do oceny biodegradacji wykorzystano metodę respirometryczną.
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Badania nie wykazały negatywnego wpływu produktów elektrochemicznego utleniania MCPA na
wyselekcjonowane konsorcja bakteryjne. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego
Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2014/13/N/NZ9/00789.
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The properties of powders sprayed by the method of metal spraying from the liquid
phase
Monika Michalak
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Nowadays spraying processes become relevant. Beyond "traditional" layers (thickness about 200 μm),
also nano-grains can be sprayed. In the presented work the overview of spraying method of metal
spraying from the liquid phase will be given. Method, known also as gas atomization process, is
perspective, especially in the polish industry. The process of production metal powders consists of
pouring molten metal and subsequent powder spraying with use of compressed inert gas, usually
nitrogen or argon. Next, gas is cleaned from residual powder. In the result of the following steps,
spheroidal particles are obtained. Their size ranges from several micrometres to millimetres. The
object of interest in the article were the properties of obtained powders. Material used as the
feedstock was an alloy of tin, antimony and copper – applied amongst others for bushing bearings.
The suitability of received powders is determined by many factors, amongst others: size, shape,
microstructure, phase composition, flowability, weight distribution of the particles depending on
their size, temperature and pressure of gas, nozzle distance from the ground and other factors.
Therefore, in the article the following items were taken into account: the overall macro- and
microstructure, chemical composition of the feedstock and powders after spraying, microhardness,
the weight distribution of the particles in the reference to their size. Attention was given especially
to the grain sizes of 50 μm ≤ d < 160 μm. It was summarized that powders preparation has a great
impact on the size and shape of the resulting particles, especially that nowadays powder metallurgy
is commonly used in many welding technologies – including spraying, flame-, plasma-, gas- and laser
welding, soldering, manufacturing of a bushing bearings. It was found that the method of gas
atomization has many advantages – particularly worth of mention are: high efficiency of the process,
possibility of obtaining pure powders, easily controllable geometry of the grains, homogeneous
chemical composition in whole grain volume, the ease of obtaining of material with complex chemical
composition.

Problematyka obróbki izotermicznej w stalach niskotopowych z borem
Natalia Biała
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Praca obejmuje wykonanie oraz analizę złożonej obróbki izotermicznej niskostopowej stali z borem.
Przeprowadzona została identyfikacja zmian struktury stali, a także jej wybranych właściwości
mechanicznych po wykonaniu specjalistycznych wariantów obróbki cieplnej. Wykonano badania
metalograficzne, które obejmowały analizę mikrostruktury metodami mikroskopii świetlnej i
elektronowej oraz pomiary twardości.

Wpływ czasu i temperatury wygrzewania stali narzędziowych do pracy na gorąco na
właściwości warstwy wierzchniej
Daniel Dobras, Maciej Zwierzchowski
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

W badaniach przeprowadzono i w wystąpieniu przedstawi się wpływ czasu i temperatury
wygrzewania stali narzędziowych do pracy na gorąco (WCLV) na ich właściwości warstwy wierzchniej.
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Przedstawi się również graniczne wartość czasu i temperatury utraty stabilność warstwy wierzchniej.
Stale początkowo obrobione cieplnie zgodnie z wymaganiami dla tej grupy materiałowej a następnie
poddano procesowo wygrzewania w zakresie temperatur 200-700oC oraz czasie 1-3h. W czasie tych
procesów dochodziło do zużycia cieplnego powierzchni próbek (np. odwęglanie i utlenianie). Badania
wykazały znaczy spadek twardości w wyniku działania temperatury wynoszącej 600oC i więcej.
Badania metalograficzne wykazały obecność martenzytu odpuszczania, struktury drobnoziarnistej
oraz utlenienia granic ziaren przy powierzchniach próbek.

Specjalistyczna mikroskopia elektronowa (TEM i SEM) stali bainityczno-martenzytycznych
Aleksandra Królicka
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Specjalistyczne badania stali przy użyciu mikroskopi elekronowej zarówno transmisyjnej jak i
skaninngowej. Ogólne omówienie możliwości i zastosowań mikroskopii elektronowej w dziedzinie
inzynierii materiałowej, przedstawienie uzyskanych wyników dla stali martenzytyczno-bainitycznej
(obrazy w ciemnym i jasnym polu, dyfraktogramy elektronowe, SE).

Nanostrukturyzacja e stalach z dodatkiem boru
Paulina Biała
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

W pracy przedstawiono zagadnienie związane z nanostrukturyzacją. Na jego przebieg składa się wiele
czynników począwszy od wprowadzenia odpowiednich dodatków stopowych po przeprowadzenie
precyzyjnej obróbki cieplnej wraz z odpowiednio dobranymi parametrami. Ideą zastosowania tego
procesu jest uzyskanie struktury charakteryzującej się wysoką wytrzymałością, większą plastycznością
oraz odpornością na pękanie. Praca obejmuje realizację specjalistycznych wariantów obróbki cieplnej.
Po jej przeprowadzeniu wykonano badania metalograficzne takie, jak pomiar twardości oraz analiza
mikrostruktury metodami mikroskopii świetlnej i elektronowej w celu identyfikacji nanostruktury.

Przegląd połączeń mechanicznych stali ze stopami aluminium
Katarzyna Pawlak
Politechnika Wrocławska, Katedra Materiałoznawstwa, Wytrzymałości i Spawalnictwa

Prężnie rozwijający się przemysł motoryzacyjny za jeden z głównych celów stawia nieustanne
obniżanie masy pojazdu. Pozwala to zminimalizować ilość spalanego paliwa, a tym samym
zredukować emisję toksycznych gazów do atmosfery ziemskiej. Duże nadzieje pokładane są w
zastępowaniu konwencjonalnych stali stopami aluminium. Do ich niewątpliwych zalet należy wysoka
wytrzymałość właściwa, będąca stosunkiem wysokiej wytrzymałości na rozciąganie do niskiej gęstości.
Istotną rolę odgrywają w nich mikrododatki stopowe, umożliwiające regulację kinetyki przemian
fazowych, ich mikrostruktury, a tym samym właściwości. Ważną cechą, szczególnie w budowie
nadwozi samochodów, jest wysoka sztywność skrętna, która ma wpływ na zachowanie pojazdu
podczas jazdy po nierównym terenie. Pomimo szeregu zalet, problem pojawia się podczas prób
spawania stopów aluminium, zarówno jako połączenia jednoimiennie, jak i różnoimienne – ze stalą.
Złącza ze stopów aluminium są wrażliwe na pękanie podczas krzepnięcia, charakteryzują się
porowatością, a także obniżeniem własności mechanicznych w obrębie strefy wpływu ciepła. Skutkuje
to wykluczeniem zastosowania ich na konstrukcje samochodowe ze względów bezpieczeństwa.
Rozwiązaniem opisanych problemów może być zastosowanie połączeń mechanicznych między stalami
i stopami aluminium. W artykule zaprezentowano przegląd dostępnych mechanicznych metod
łączenia St/Al. Opisano takie metody jak klinczowanie (ang. Clinching, inaczej toxowanie), nitowanie
bezotworowe z użyciem nita rurkowego (ang. Self-Piercing Rivet) oraz zaciskanie przez wytłaczanie z
dodatkowym pełnym nitem (ang. ClinchRivet). Zastosowanie przemysłowe znajduje również
nitowanie bezotworowe z użyciem nita samowykrawającego (ang. SolidSPR). Na szczególną uwagę
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zasługują propozycje niemieckiej firmy EJOT przedstawiane jako technologia dedykowana do
połączeń stali ze stopami aluminium (EJOWELD), wśród której można wyróżnić dwie odmiany: CFP
(ang. Composite Friction Pin) oraz CFF (ang. Composite Friction Fastener).

Ocena jokości zgorzelin w stalowych elementach prowadnic siedzisk samochodowych
Przemysław Sadowski, Małgorzata Rutkowska-Gorczyca
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Celem pracy było zbadanie jakości zgrzein w stalowych elementach siedzisk samochodowych.
Przeprowadzono podstawowe badania mikrostruktury oraz pomiary twardości charakterystycznych
miejsc: materiału rodzimego oraz połączeń zgrzewanych. Na podstawie uzyskanych wyników
przeprowadzono analizę porównawczą obejmującą zastosowane parametry zgrzewania i zmiany
występujące w mikrostrukturze i właściwościach materiału. Zgłady metalograficzne zostały
przygotowane w procesie szlifowania, polerowania mechanicznego i trawienia chemicznego. Badania
mikroskopowe zostały przeprowadzone z zastosowaniem metod mikroskopii świetlej. Pomiary
twardości wykonano metodą Vickersa.

Wpływ kształtu cząstek proszku miedzianego na mikrostrukturę oraz właściwości powłok
nanoszonych metodą Low Pressure Cold Spray
Paweł Stabla, Viktoria Hoppe, Małgorzata Rutkowska-Gorczyca
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu rodzaju cząstek proszku miedzianego na mikrostrukturę
oraz właściwości powłok nanoszonych metodą natryskiwania zimnym gazem. Na próbkę stalową
natryskiwano proszek miedziany metodą Low Pressure Cold Spray (LPCS). Proces ten powoduje silne
związanie cząstek proszku z podłożem. Formowanie powłoki wynika z dużej energii kinetycznej
cząstek proszku wynikającej z bardzo dużej ich prędkości co powoduje plastyczne odkształcenie
cząstek. W pracy porównano wpływ kształtu cząstek miedzianych na właściwości i mikrostrukturę
powłok. Przeprowadzono badania z zastosowaniem mikroskopii świetlnej oraz skaningowej
mikroskopii elektronowej. Przeprowadzono również pomiary mikrotwardości powłok. Badano
powłoki natryskiwane proszkiem o kształcie sferoidalnym i dendrytycznym.

Wpływ moderatora reakcji SHS TiC na mikrostrukturę i właściwości stref kompozytowych
otrzymywanych w odlewach ze staliwa niestopowego
Łukasz Szymański, Ewa Olejnik
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

Samorozwijająca się synteza wysokotemperaturowa SHS (Self-propagating High-temperature
Synthesis) to jedna z najpopularniejszych metod wykorzystywanych do produkcji kompozytów in situ.
Ich wytwarzanie polega na lokalnym podgrzaniu substratów reakcji tworzenia wybranego typu
węglika ulęgającego reakcji SHS. Na skutek podgrzania reagenty ulegają reakcji wydzielając dużą ilość
energii. Początkowo egzotermiczny charakter reakcji przebiega intensywnie w wyniku, czego wydziela
się duża porcja ciepła. Wytworzona duża ilość energii na sposób ciepła podtrzymuje reakcję
chemiczną i wytwarza fazę wzmacniającą do momentu wyczerpania reagentów. W wyniku
prowadzonych badań opracowano modyfikację metody SHS, w której źródłem ciepła inicjującym
reakcję powstawania węglików jest ciekły stop odlewniczy. Kąpiel metalowa w pierwszej fazie służy
jako inicjator reakcji SHS, zaś w fazie drugiej jako ośrodek chłodzący dla rozpoczętej reakcji. Celem
niniejszej pracy było otrzymanie odlewu ze staliwa niestopowego lokalnie wzmocnionego strefami
kompozytowymi zawierającymi TiC. Ze względu na charakterystykę procesu otrzymywania węglika
tytanu oraz egzotermiczny charakter jego syntezy przeprowadzono modyfikację procesu poprzez
wprowadzenie moderatora reakcji w różnych udziałach procentowych. Zabieg ten miał na celu
stabilizację wymiarów strefy, która dla 100 % wagowych substratów reakcji tworzenia TiC ulega
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całkowitej fragmentacji w odlewie. Fragmentacja następuje w wyniku intensywnej infiltracji
wspomaganej wysoką temperaturą reakcji syntezy TiC. Wytworzone typy materiałów kompozytowych
poddano badaniom: mikrostruktury stosując elektronową mikroskopię skaningową, struktury
wykorzystując metodę dyfrakcji rentgenowskiej. Następnie analizowano właściwości mechaniczne i
użytkowe poprzez badania twardości Vickersa oraz odporności na zużycie ścierne metodą Ball-onDisc.
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Był sobie lodowiec… czyli o wpływie ostatnich zlodowaceń na przebieg lekcji przyrody i
geografii
Hanna Krzyżyńska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Wystąpienie ostatnich zlodowaceń na obszarze Polski przyczyniło się do powstania
charakterystycznych form rzeźby terenu, widocznych we współczesnym krajobrazie. Liczne z nich
zostały skupione poprzez utworzenie form ochrony przyrody. Województwo wielkopolskie posiada
trzynaście parków krajobrazowych. Powyższa wartość plasuje region na drugim miejscu w kraju. Parki
Krajobrazowe Wielkopolski łączy istotny element dla edukacji formalnej - występowanie ścieżek
dydaktycznych. Celem mojej prezentacji będzie przybliżenie zagadnienia i odrębności ścieżki
dydaktycznej, będącej unikatowym rodzajem metody nauczania na lekcjach przyrody i geografii.
Zaprezentuję elementy, które miały najczęstszy wpły na powstanie danych szlaków, a także
wytłumaczę jakie walory dla nauczycieli i uczniów niesie ze sobą ich wykorzystywanie.

Inkluzje stawonogów dowodem zmian klimatycznych paleogenu
Katarzyna Szczepianiak
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii

Paleogen – okres ery kenozoicznej, który dzieli się na trzy epoki: paleocen, eocen i oligocen. Po
wielkim wymieraniu na granicy kreda/ paleogen życie w morzach i oceanach przybrało obecnie znaną
nam formę. Rozpoczęła się radiacja ssaków, które zajęły wszystkie nisze pozostawione po dinozaurach
i osiągnęły gigantyczne rozmiary. Klimat w tym czasie stopniowo się ochładzał, lecz zdarzały się okresy
tak ciepłe, że na Alasce i Grenlandii rosły palmy. Na przełomie paleocenu i eocenu (56 mln lat temu)
miało miejsce paleoceńsko-eoceńskie maksimum termiczne (Paleocene-Eocene Thermal Maximum –
PETM), trwające około 200 tysięcy lat. Organizmy tropikalne, zarówno morskie, jak i lądowe,
przesunęły swój zasięg występowania w rejony biegunów. Pewne grupy stawonogów znalezione w
bursztynie bałtyckim jednoznacznie świadcząca o znacznie wyższych temperaturach w paleogeńskich
lasach bursztynowych Fennoskandii niż współczesne temperatury Półwyspu Skandynawskiego. Są to:
termity (Isoptera), modliszki (Mantodea), karaczany (Blattodea), gladiatorki (Mantophasmatodae),
straszyki (Phasmatodae) podobnie jak rzadkie inkluzje kręgowców – gekony (Gekkonidae).

Wstępna charakterystyka petrograficzna gotyckich elementów architektonicznych z
kościoła p.w. Św. Elżbiety we Wrocławiu
Katarzyna Zboińska, Wojciech Bartz
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemii i Kształtowaniu Środowiska

Kościół p.w. św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu mieści się przy północno-wschodnim narożu
Rynku, na placu otoczonym ulicami Kiełbaśniczą, św. Mikołaja, św. Elżbiety i Odrzańską. Jego budowa
rozpoczęła się w latach 20.-30. XIII w. Z istniejącej wtedy, romańskiej świątyni do dzisiaj zachowały się
fragmenty ceglanych murów. Kościół w obecnej, gotyckiej formie powstał w XIV w., a prace nad nim
trwały przez półtora stulecia. Budowla przez wieki padała ofiarą wojen czy pożarów i w wyniku tych
dewastacji przynależne do niej detale architektoniczne wielokrotnie były naprawiane czy
przebudowywane. Obiekt badań stanowią dwa elementy architektoniczne: sakramentarium oraz
portal główny przy wieży Bazyliki. Oba omawiane obiekty są późnogotyckie, a ich budowa została
ukończona w 1456 roku. Celem prowadzonych analiz petrograficznych jest charakterystyka
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materiałów wykorzystanych przy budowie wspomnianych elementów, a także próba stwierdzenia,
który budulec jest oryginalny – gotycki, a które fragmenty dodane zostały w wiekach późniejszych,
podczas następujących etapów renowacji. W przypadku sakramentarium badaniom poddanych
zostało 16 próbek: 5 fragmentów skał naturalnych oraz 11 próbek zapraw. Z ozdobnego portalu
głównego Bazyliki oraz przyległych do niego czterech epitafiów pobrano zaś łącznie 12 próbek. Z
wszystkich prób wykonano płytki cienkie, które badano przy pomocy mikroskopu polaryzacyjnego w
świetle przechodzącym, komputerowej analizy obrazu i – w niektórych przypadkach – także analizy
termicznej. Zastosowane techniki pozwoliły na określenie składu mineralnego próbek, zmierzenie
ziaren mineralnych i opracowanie histogramów uziarnienia. Podjęta została również wstępna próba
określenia proweniencji wykorzystanych przy budowie skał.

"Ustawa krajobrazowa" czy "ustawa reklamowa"?- rzeczywisty wpływ nowych regulacji na
zmiany w przestrzeni
Angelika Kosieradzka
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

Przyjęta 24 kwietnia 2015 roku na 91 posiedzeniu Sejmu RP i podpisana 15 maja przez ówczesnego
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego tzw. ustawa krajobrazowa, w istocie stanowi zbiór
poprawek do szeregu ustaw regulujących kształt krajobrazów w Polsce. Jej założeniem miało być
rozwiązanie dotychczasowych problemów, związanych z panującym w polskiej przestrzeni chaosem.
Wprowadzone w tym celu nowe regulacje obejmują m.in.: zwiększenie restrykcji w zakresie
lokalizowania nośników reklamowych, sporządzanie, na poziomie województwa, audytów
krajobrazowych oraz uwzględnianie stanu krajobrazu podczas opracowywania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego czy też wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Przyglądając
się treści samej ustawy jak i podejmowanych, od czasu wejścia jej w życie działań, ma się jednak
wrażenie, że panujący w polskich miastach chaos reklamowy, jest największym problemem
dotyczącym krajobrazu. Znaczna część usta-wy poświęcona została bowiem kwestiom
uporządkowania przestrzeni ze szpecących reklam, pozostawiając tym samym otwarty problem
chaotycznego rozwoju zabudowy w Polsce.

Reklama w przestrzeni publicznej miasta
Monika Płuciennik
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Gospodarki Przestrzennej

Tak jak nierozerwalnym elementem funkcjonowania człowieka w społeczeństwie jest proces
komunikacji, tak w biznesie podstawą działalności na rynku jest komunikacja marketingowa.
Współczesne formy dotarcia do klienta są silnie związane z obecnością w przestrzeni publicznej
nośników reklamy. Jest to jedyny rodzaj przekazu, który dociera bezwiednie do każdego. Reklama
zewnętrzna spełnia nie tylko funkcję komercyjną, ale stanowi także bardzo ważny element
komunikacji społecznej. Jej funkcjonowanie powinno dobrze wpisywać się w tkankę miejską i
pozytywnie wpływać na wizerunek miejsca. Ze względu na niewystarczające regulacje prawne,
reklama niejednokrotnie zaburza wartości kulturowe i przyrodnicze danego miejsca. Próbą
rozwiązania powyższych problemów jest Ustawa krajobrazowa, która wprowadza nowe narzędzia
ochrony przestrzeni miejskiej, których zadaniem będzie walka ilością i jakością sytuowanych reklam.

Małe miasto. Rzeczywistość, a możliwości rozwoju.
Milena Stettner
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

Badanie czynników rozwoju małych miast do 10000 mieszkańców na podstawie przyjętych
wskaźników: liczba ludności, w podziale na grupy ekonomiczne, saldo migracji i przyrost naturalny
oraz ocena potrzeb modernizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, bazując na danych
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dostępności mieszkań w wyposażenie w instalacje techniczno-sanitarne. Zakres terytorialny badania
to wszystkie (54) małe miasta do 10000 mieszkańców w województwie dolnośląskim. Ocena
rzeczywistości potrzebna do delimitacji obszaru badań i wybrania miast z szansą na polepszenie
warunków życia panujących w danej jednostce miejskiej oraz sformułowania wniosków w postaci
programu dostosowania obecnej zabudowy do dzisiejszych potrzeb mieszkańców.

Rozwiązania przestrzenne dla osób niepełnosprawnych - sektor GLAM
Małgorzata Budlewska
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

W zależności od możliwości ingerencji projektanta w przestrzeń, możemy mówić o dwóch rodzajach
wpływu: pozornym i rzeczywistym. Miejsca powszechnie dostępne w tkance architektonicznej, są
jedynie wariantowym przedstawieniem ówczesnej wizji architekta. Stają się zatem niedostępne dla
osób z różnym spektrum niepełnosprawności. Na ich tle szczególnie wyróżniają się galerie, muzea i
biblioteki. To właśnie te instytucje kładą szczególny nacisk na widza niepełnosprawnego. Ostatnie lata
przyniosły przemianę myślenia projektowego, przekładającą się na lepszą dostępność tych jednostek.

Organizacja i użytkowanie przestrzeni na osiedlach wielorodzinnych w dobie
zdominowania jej przez samochody
Ewa Dyk
Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

Obecnie samochód nie jest już uznawany za dobro luksusowe, stał się wręcz dobrem obowiązkowym,
bez którego większość z nas nie może żyć. W momencie gwałtownego wzrostu liczby samochodów
nie podjęto odpowiednich, skutecznych działań i przez to od lat następuję zawłaszczenie przez
zmotoryzowanych przestrzeni publicznej i degradacja jej funkcji. Przyzwyczailiśmy się do
obowiązującej zasady podporządkowania wszystkiego potrzebom parkingowym z postępującą szkodą
dla naszego zdrowia i jakości środowiska mieszkaniowego. Występuje także społeczna akceptacja
degradacji i redukcji użyteczności przestrzeni publicznej- dobra cennego i deficytowego. Z
problemem parkingowym borykają się nie tylko nowe osiedla, które nie nadążają za rosnącym
stopniem zmotoryzowania Polaków, ale przede wszystkim starsze założenia mieszkaniowe
nieposiadające podziemnych garaży, co negatywnie wpływa na ich funkcjonalność i zadowolenie ze
standardu zamieszkania. Współczesna wiedza urbanistyczna oraz doświadczenia innych krajów
pokazują, że proces degradacji tego typu osiedli można odwrócić poprzez kompleksową interwencję
w strukturę przestrzeni osiedla w powiązaniu z edukacją i aktywizacją lokalnej społeczności.
Konieczna jest nie tylko modernizacja infrastruktury, ale przywrócenie równowagi komunikacyjnej
poprzez strefowanie przestrzeni dla ruchu pieszego, rowerowego i kołowego oraz zainwestowanie w
atrakcyjną, funkcjonalną przestrzeń przede wszystkim dla ludzi, a nie tylko dla samochodów.
Prezentacja ma na celu przedstawienie sposobów na organizację przestrzeni założeń mieszkaniowych
z 2 połowy XX wieku poprzez funkcjonalne i bezpieczne kształtowanie parkingów.

Teren wspólny w krajobrazie wiejski-miejsce aktywizacji lokalnej społeczności i żyjąca
wizytówka wsi
Jowita Pyszczek
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Tereny wspólne już na początku osadnictwa były dla mieszkańców miejscem ważnym, które
początkowo pełniło funkcje między innymi punktu orientacyjnego wsi, handlowe, informacyjne czy
nawet jako miejsce egzekwowania prawa. Fakt, że minęły niekiedy stulecia od utworzenia tegoż
terenu nie oznacza, że stracił on na wartości, wręcz przeciwnie – jest on sercem każdego założenia
planistycznego wsi, miasteczka lub miasta, punktem orientacyjnym na mapie, wizytówką i istniejącym
zapisem historii miejsca, niekiedy lepszym niż punkt informacyjny z przewodnikiem. Z biegiem czasu
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potrzeby mieszkańców zwiększały się, co wymusiło powstawanie nowych terenów, zarówno do
rekreacji biernej, jak i czynnej. Każdy z nich ma swojego adresata, który utożsamia się z danym
miejscem, niekiedy można to wyraźnie dostrzec w sferze estetycznej miejsca. Podtrzymuje to
wrażenie, że tereny wspólne są żywą tkanką w przestrzeni – ściśle powiązaną z ludźmi, egzystującą
dzięki nim i prezentującą całą sobą lokalną ludność, tak jakby każdy człowiek tworzył ten jeden,
niepowtarzalny organizm. Celem referatu jest charakterystyka terenów wspólnych w krajobrazie wsi,
przedstawienie, jak zmieniło się postrzeganie tych terenów na przestrzeni wieków, a także ich ranga
w życiu codziennym mieszkańców wsi, przy założeniu, że każda grupa społeczna utożsamia się z
miejscem, w którym przebywa.

Optimization of the cross section width of the beam using the reduced gradient method
Mateusz Kaczmarek
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa

In this paper, the optimization of structural elements - beams - using the reduced gradient method is
presented. Reduced gradient method was combined with the finite element method, That enables
the digitization of continuous beam. This paper presents the formulas of the objective function, as
well as limiting conditions (optimization with limitations) that have been transformed into algebraic
equations as a result of discretization of differential equations (equations of the deflection of the
beam). Paper presents the application of the method in the optimization of the width of the canilever
beam with a rectangular section.

Projektowanie konstrukcji aluminiowych z uwzględnieniem stref HAZ
Krystian Młodzik
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Konstrukcje aluminiowe w dzisiejszych czasach znajdują zastosowanie w szczególności, jako
konstrukcje mające pełnić funkcje dekoracyjne lub estetyczne. W przeważającej części są to
konstrukcje nośne elewacji szklanych gdzie ryzyko wystąpienia korozji jest niepożądane w obawie
przed zaburzeniem estetyki obiektu. Kolejnym obszarem zastosowania aluminium są ośrodki
przemysłowe gdzie istnieje dużo zjawisko korozyjności elementów stalowych i związku z tym częsta
ich konserwacja generuje znaczne koszty. Stosując odpowiednie stopy aluminium można w znaczący
sposób ograniczyć korozję (niszczenie elementu nośnego) lub całkowicie ją wykluczyć, co prowadzi do
zmniejszenia nakładów pieniężnych na właściwe utrzymanie konstrukcji. Projektując połączenia
spawane konstrukcji aluminiowych konieczne jest uwzględnienie spadku parametrów
wytrzymałościowych materiału w bezpośrednim sąsiedztwie spoiny. Spadek wytrzymałości materiału
spowodowany jest wpływem temperatury, która modyfikuje budowę krystaliczną materiału
rodzimego. Wokół każdej spoiny można wyróżnić trzy strefy oddziaływania ciepła: przetopienia stopu,
aktywnego wpływu ciepła HAZ (ang. heat-affected zones) oraz obszar podgrzania materiału bez
wpływu na parametry wytrzymałościowe. W zależności od spawanego stopu aluminium redukuję się
wartość charakterystyczną umownej granicy plastyczności fo i charakterystyczną wytrzymałość na
rozciąganie fu odpowiednim współczynnikiem ρx,haz (gdzie x odpowiada odpowiednio wartości
plastycznej „o” lub wartości wytrzymałości „u”). Redukcja nie jest wymagana dla stopów odmiany „O”,
czyli elementy które wcześniej uległy wyżarzeniu w celu obniżenia parametrów wytrzymałościowych
oraz dla odmiany „F” jeżeli ich wytrzymałość była przyjmowana jak dla odmiany „O”. W przypadku
projektowania połączeń spawanych korzystnym umiejscowieniem takie połączenia jest oś obojętna
przekroju. Z uwagi na fakt niskich naprężeń w tym miejscu. Zasięg strefy HAZ jest zależny od
technologii spawania. W przypadku spawania technologią MIG dopływ ciepła jest mniejszy niż
metodzie TIG i również zasięg strefy HAZ będzie mniejszy. W sytuacji, kiedy spoina będzie nakładana
bardzo blisko krawędzi swobodnej elementu zasięg strefy zmniejszającej parametry
wytrzymałościowe również ulegnie zwiększeniu z powodu na utrudniony odpływ ciepła z elementu.
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Celem pracy jest popularyzacja aluminium, jako materiału konstrukcyjnego w budownictwie.
Pokazanie algorytmów projektowania elementów konstrukcji aluminiowej zgodnie z aktualną w
Polsce normą PN-EN 1999-1-1 ze szczególnym naciskiem na wpływ spawania na konstrukcje
aluminiowe. Przedstawione zostaną sposoby obliczeń zarówno przekrojów aluminiowych jak i
elementów aluminiowych z uwagi na stateczność.

Betony ultrawysokowartościowe: skład, technologia produkcji oraz metody wymiarowania
Michał Maroszek
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Betony ultrawysokowartościowe (eng. Ultra-High Performance Concrete) są nowoczesnym
materiałem kompozytowym, który łączy najlepsze cechy betonu oraz stali w formie włókien.
Receptury UHPC otrzymane zostały za sprawą licznych modyfikacji cech betonu. UHPC charakteryzują
się szczegółowo dobranym stosem okruchowym z cementu, kruszywa drobnoziarnistego (występują
UHPC gruboziarniste), pyłów krzemionkowych i popiołów lotnych. Betony o bardzo niskim
współczynniku
wodno-cementowym
(w/c=0.2-0.3),
aby
były
urabialne,
wymagają
superplastyfikatorów nowej generacji. Beton ten bez dodatku włókien jest bardzo kruchy. Głównymi
zaletami stosowania włókien jest: wzrost plastyczności kompozytu, kilkudziesięciokrotny wzrost
energii zniszczenia i wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu oraz pozytywny wpływ na właściwości
reologiczne. Ważną cechą fibrobetonu jest tzw. rozszczepienie rys (większa ilość rys o mniejszej
rozwartości). Jest to kompleksowe rozwiązanie w zaawansowanych konstrukcjach inżynieryjnych w
krajach wysoko rozwiniętych. Efektywne projektowanie z UHPC wymaga oddzielnych rekomendacji,
takich jak wydane przez VSL (Australia), AFGC-SETRA (Francja) oraz JSCE (Japonia). Stale
opracowywane są nowe, lepsze receptury oraz metody obliczeniowe odpowiadające rzeczywistej
pracy kompozytu. W porównaniu do betonów tradycyjnych, możliwe jest wykonywanie elementów
smuklejszych i bardziej wytrzymałych. Jako przykład przytoczono autorski projekt prefabrykowanego
dźwigara kratowego z kompozytu Ductal® o rozpiętości 24 m. Projekt wykonano na podstawie
rekomendacji VSL oraz PN-EN.

Analiza procesu propagacji ultradzwiękowych fal poprzecznych w betonie
Łukasz Radzik
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Badania nieniszczące konstrukcji betonowych pozwalają na określenie cech fizycznych materiału, oraz
imperfekcji w jego strukturze (rys, pustek, rozwarstwień, stref o niedostatecznym stopniu
zagęszczenia) bez konieczności jej naruszania. Pozwala to na szybką ocenę stanu konstrukcji, a w
efekcie określenie potrzeby jej remontu, renowacji, lub modernizacji. Bardzo szybki rozwój metod
nieniszczących można zaobserwować wśród metod akustycznych. Jest to związane zarówno z
rozwojem dziedzin nauki, które przyczyniają się do rozwoju powyższych metod, jak również z
rozwojem aparatury badawczej. Od kilku lat dostępne są urządzenia pozwalające na punktowe
wzbudzenie ultradźwiękowych fal poprzecznych w betonie. Zjawisko punktowego wzbudzenia i
propagacji powyższego typu fal w betonie nie jest jednak w literaturze wyczerpująco opisane.
Poniższy artykuł ma za zadanie przedstawić proces propagacji poprzecznej fali ultradźwiękowej w
betonie. Analiza została oparta na dynamicznej analizie MES.

Metody pomiaru parametrów antypoślizgowych nawierzchni drogowych
Sebastian Kowerski
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom problematyki pomiaru parametrów antypoślizgowych
nawierzchni drogowych. Punktem wyjścia staje się przegląd klasyfikacji nawierzchni pod względem
właściwości przeciwpoślizgowych obowiązujący w polskich przepisach wykonawczych. Autor definiuje
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jednocześnie jednostki parametryczne, przy pomocy których opisywane są cechy przeciwpoślizgowe
nawierzchni. Następnie przedstawione zostają używane w krajach europejskich urządzenia
pomiarowe współczynnika przyczepności. Szczególna uwaga została zwrócona na przybliżenie
zestawów pomiarowych używanych w Polsce. W końcowej części artykułu autor przedstawia wyniki
własnych pomiarów współczynnika przyczepności, wykonanych na różnych typach nawierzchni
drogowych. Autor referatu jest doktorantem Politechniki Wrocławskiej, posiada ponad 3-letnie
doświadczenie w prowadzeniu badań współczynnika przyczepności, a także doświadczenie w zakresie
realizacji inwestycji drogowych. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej.
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"Leki przyszłości", czyli czy ćma może leczyć?
Dorota Konarzewska, Joanna Juhaniewicz, Sławomir Sęk
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

Wzrastająca oporność szczepów bakterii oraz komórek nowotworowych na działanie współcześnie
dostępnych antybiotyków i leków zmusza do poszukiwania nowych substancji wykazujących szerokie
spektrum działania. Jedną z grup związków, określanych jako „leki przyszłości”, mogą okazać się
kationowe peptydy antybiotykowe (ang. Antimicrobial Peptides – AMPs). Są to związki, które
zbudowane są z aminokwasów oraz charakteryzują się całkowitym ładunkiem dodatnim i amfifilową
naturą. Peptydy antybiotykowe naturalnie występują w organizmach żywych i zostały wyizolowane
m.in. z owadów bądź ssaków. W kręgu moich zainteresowań znalazła się cekropina B – peptyd
antybiotykowy odkryty w hemolimfie poczwarki jedwabnika Hyalophora cecropia. Przeprowadzony
szereg eksperymentów miał za zadanie sprawdzić czy oraz w jaki sposób peptyd ten oddziałuje z
modelową błoną biologiczną bakterii Escherichia coli, która należy do grupy bakterii Gram-ujemnych.
W swoich doświadczeniach korzystałam z metody Langmuira oraz mikroskopii kąta Brewstera (BAM’s
microscopy). Membrana lipidowa bakterii Escherichia coli składa się przede wszystkim z
fosfatydyloetanoloaminy (PE) oraz fosfatydyloglicerolu (PG) zmieszanych w stosunku 8:2.
Przeprowadzone eksperymenty pokazały, że dodatek cekropiny B spowoduje zwiększenie
powierzchni cząsteczkowej, czyli peptyd będzie wbudowywał się w biomimetyczną membranę
lipidową bakterii Escherichia coli oraz może spowodować jej destabilizację. Wyniki uzyskane dzięki
mikroskopii kąta Brewstera wskazują, że składniki monowarstwy tworzą oddzielne fazy i wykazują
ograniczoną mieszalność. Podsumowując, cekropina B może być obiecującym antybiotykiem
stosowanym w leczeniu chorób spowodowanych zakażeniami bakteryjnymi.

Badania starzeniowe kompozytów poliaktydu z celulozą
Marta Babicka, Aleksandra Grząbka-Zasadzińska, Sławomir Borysiak
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Tworzywa sztuczne najczęściej otrzymuje się z ropy naftowej, która nie jest składnikiem odnawialnym,
dlatego coraz częściej poszukuje się materiałów o alternatywnym pochodzeniu. Polilaktyd (PLA) jest
biodegradowalnym polimerem produkowanym ze skrobi, którą można pozyskiwać z odpadów
rolniczych. PLA charakteryzuje się dobrymi właściwościami mechanicznymi oraz można go
przetwarzać za pomocą klasycznych technik przetwórczych. Cenną zaletą polilaktydu jest jego
biodegradowalność, dlatego stanowi duże zainteresowanie w przemyśle medycznym. W celu
uzyskania określonych właściwości fizykochemicznych i obniżenia kosztów jego produkcji wprowadza
się do osnowy PLA wiele różnych napełniaczy pochodzenia naturalnego. Jedną z możliwości jest
wykorzystanie celulozy, która należy do polimerów naturalnych. Wytworzenie kompozytów
PLA/celuloza wymaga jednak badań związanych z określeniem odporności tego typu układów na
różne czynniki degradacyjne. Celem pracy było zbadanie wpływu procesu starzenia na wybrane
właściwości fizykochemiczne kompozytów polilaktydu z celulozą. Metodyka badań obejmowała
otrzymanie kompozytów metodą prasowania. Do wykonania próbek wykorzystano celulozę o różnych
odmianach polimorficznych oraz o różnej wielkości cząstek. Próbki poddano procesowi starzenia
zgodnie z normą EN ISO 9142:2003, które obejmowało ogrzewanie z suszeniem, ogrzewanie z
nawilżaniem oraz zamrażanie. W celu oceny efektów realizowanych badań starzeniowych
zastosowano następujące techniki badawcze: mikroskopia polaryzacyjno-interferencyjna, mikroskopia
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elektronowa oraz spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera. Badania zostały
finansowane ze środków projektu 03/32/DSPB/0603.

Biologiczna degradacja surfaktantu C12E9 przez wybrany szczep bakteryjny
Marta Bielawska, Joanna Zembrzuska, Irena Budnik
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Związki powierzchniowo czynne – surfaktanty, są to związki które mogą zmniejszać napięcie
powierzchniowe na granicy faz. Związki te są zbudowane z dwóch części: hydrofobowej mającej
powinowactwo do fazy niepolarnej oraz hydrofilowej posiadającej powinowactwo do fazy polarnej.
Ze względu na budowę chemiczną dzielimy je na jonowe i niejonowe. Do najczęściej używanych
surfaktantów niejonowych zalicza się oksyetylenowane alkohole. Powstają one podczas kondensacji
hydrofobowego łańcucha alkilowego (alkoholi tłuszczowych) z grupą hydrofilową tlenku etylenu.
Biodegradacja tych związków polega na centralnym rozszczepieniu, w którym to grupa hydrofilowa
surfaktantu zostaje odłączona jako poli(glikole etylenowe) od grupy hydrofobowej (łańcucha
alkilowego). Celem pracy było zbadanie stopnia biodegradacji niejonowego surfaktantu C12EO9
przez gram ujemne bakterie Enterobacter spp Strain Z3 podczas testu statycznego. Stopień
biodegradacji oraz potencjalne jego mechanizmy kontrolowano techniką chromatografii cieczowej
łączonej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS). Bakterie w przypadku zastosowania
surfaktantu C12EO9 jako jedynego źródła węgla, biodegradują go przez odcinanie po jednej grupie
oksyetylenowej. W pierwszym dniu testu widoczne też jest zwiększenie stężenia oksyetylenowanych
alkoholi zawierających od 5, 6 i 7 grup oksyetylenowych, co świadczy o „łańcuchowej” biodegradacji
kolejnych produktów. W czwartym dniu testu stopień biodegradacji wyniósł 100%, co świadczy, iż
bakterie szczepu Enterobacter spp strain Z3 szybko przystosowały się do wykorzystania surfaktantu
jako jedynego źródła węgla. Badania zostały zrealizowane przy finansowym wsparciu Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt badawczy DS./03/31/DSPB/0314.

Can everyone be a chemist?
Liliia Moshniha
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

Small molecules are the cornerstones of many areas of applied research, such as, for instance,
medicinal, agricultural and materials chemistry. Even though small, they are not always easily
synthesized, as the recipes needed to make them could include dozens or even hundreds of steps.
The complexity of organic synthesis is the inhibitor of the development of chemistry, because making
molecules is often a slow and painstaking work. The scientists from the University of Illinois at
Urbana-Champaign asked whether it would be possible to take something very complicated and
make it simple. Their answer was the Synthesis Machine: a fully automated system that can
synthesize small molecules using so-called building blocks, which can be connected with each other in
many different configurations. Fourteen distinct classes of molecules, including difficult-tosynthesize polycyclic structures, have already been created by the Machine. And because thousands
of building blocks already exist, this device could speed up the production of billions of organic
compounds that can be tested as drugs, materials, etc. The development of the Synthesis Machine
can be the first step into the future, where the organic synthesis will be as easy as 3D printing.

Czy modyfikacja powierzchni plazmą jest efektem trwałym?
Diana Rymuszka, Diana Mańko, Anna Taraba
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii

W oparciu o zmiany właściwości powierzchniowych wybranych powierzchni polimerowych
przeprowadzone zostały badania dotyczące trwałości efektu modyfikacji powierzchni plazmą.
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Detekcja związków śladowych z wykorzystaniem chromatografii cieczowej z analizatorem
mas typu potrójny kwadrupol
Magdalena Dziągwa-Becker
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Herbologii i Technik Uprawy
Roli we Wrocławiu

Obecnie analiza śladowa jest jednym z głównych nurtów w chemii analitycznej. Końcowa detekcja
związków takich jak pestycydy, farmaceutyki czy metabolity wymaga bardzo precyzyjnego sprzętu.
Jedną z metod wykrywania powyższych jest chromatografia cieczowa połączona z analizatorem mas
typu potrójny kwadrupol. Dzięki niej jesteśmy w stanie oznaczyć interesujący metabolit szybko,
precyzyjnie i w bardzo małych stężeniach, nawet rzędu ppt.

Innowacyjne sposoby przechowywania żywności - opakowania inteligentne, ich cechy i
zastosowanie
Marta Kołodziej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Instytut Chemii i Technologii Żywności

Rodzaje opakowań wymienionych w temacie są niezwykle ciekawe, niekonwencjonalne oraz pomocne
dla osoby kupującej. Zawierają wiele przydatnych właściwości, w odróżnieniu od tradycyjnych
opakowań, które mają za zadanie głównie chronić żywność przed czynnikami zewnętrznymi.
Opakowania inteligentne wyróżniają się zdolnością do uzyskania, przetworzenia i przekazania
informacji oraz jej przechowania. Celem ich działania jest informowanie potencjalnego nabywcy o
stanie jakościowym produktu, dzięki odpowiednim czujnikom pomiarowym lub barwnym
indykatorom. Indykatory występują wewnątrz opakowania lub na jego powierzchni i dają informację o
stanie jakościowym produktu, czy też warunkach jego przechowywania. Wyróżnia się kilka rodzajów
opakowań inteligentnych o różnych mechanizmach działania. Są nimi sensory CO2 i O2, których
funkcjonowanie oparte jest na barwnych reakcjach chemicznych oraz wskaźniki czasowo temperaturowe i biosensory, których zmiana barwy zależy od zachodzących wewnątrz opakowania
reakcji enzymatycznych i mikrobiologicznych. Wyróżnia się także etykiety RFID wykorzystujące
informacje elektroniczne w systemie bezprzewodowego transferu. W dostępnej literaturze jest
niewiele informacji dotyczących mechanizmów i zasad funkcjonowania opakowań inteligentnych.
Większość z nich skupia się na ogólnych informacjach o ich rodzajach, przepisach prawnych oraz
firmach produkujących te opakowania. Celem prezentacji będzie uzupełnienie informacji dotyczących
innowacyjnych opakowań inteligentnych.

Karotenoidy jako modulatory właściwości elektrycznych modelowych dwuwarstw
lipidowych
Marcin Andrzej Kruszewski, Monika Naumowicz
Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Chemii

Wolne rodniki są związkami zawierającymi niesparowany elektron. Powodują one szereg
niekorzystnych zmian w komórkach biologicznych np. proces utleniania białek prowadzący do mutacji
struktury białek i zmian ich funkcji. Wolne rodniki mogą również powodować peroksydację lipidów
budujących komórki. Istnieją dwa sposoby walki z wolnymi rodnikami: enzymatyczne neutralizowanie
wolnych rodników oraz zastosowanie antyoksydantów małocząsteczkowych. Karotenoidy to grupa
naturalnie występujących związków chemicznych zaliczanych do polienów. Należą do barwników
syntetyzowanych przez rośliny. Zwierzęta nie mają zdolności wytwarzania karotenoidów, mają
natomiast możliwość przetwarzania i gromadzenia tych związków. Barwniki karotenoidowe
zbudowane są z jednostek izoprenowych zawierających pięć atomów węgla. W budowie chemicznej
tych związków charakterystyczne są dwa pierścienie cykloheksylowe. Pierścienie połączone są długim
łańcuchem węglowym zawierającym układ sprzężonych wiązań podwójnych. Przedstawiony zostanie
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wpływ wybranych karotenoidów (beta-karotenu oraz kantaksantyny) na parametry elektryczne
dwuwarstw lipidowych. Beta-karoten jest najtrwalszym izomerem karotenu. Charakteryzuje się
czerwonobrązową barwą. Karoten wykazuje dużą aktywność biologiczną jako antyoksydant.
Kantaksantyna jest związkiem o różowoczerwonej barwie. Stosuje się ją jako barwnik spożywczy, na
skalę przemysłową otrzymywana jest z piór flamingów lub w drodze syntezy chemicznej z betakarotenu. Nadmiar kantaksantyny stosowany w postaci suplementów diety może prowadzić do
odkładania się kryształów barwnika na siatkówce - proces odwracalny po odcięciu dopływu
barwników. Badania przeprowadzono wykorzystując spektroskopię impedancyjną umożliwiającą
jednoczesny pomiar oporu i pojemności elektrycznej. Opór dwuwarstw jest wielkością
nieodtwarzalną, odtwarzalny jest jedynie jego rząd wielkości. Pojemność elektryczna membran jest
wielkością odtwarzalną i charakterystyczną dla danej membrany.

Krystalizacja in situ, badania strukturalne właściwości fizykochemiczne hydratów i innych
wybranych kokryształów azetydyny
Grzegorz Cichowicz, Łukasz Dobrzycki, Michał K. Cyrański, Roland Boese
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

Azetydyna jest cykliczną drugorzędową aminą alifatyczną o czteroczłonowym pierścieniu. Struktura
tego związku jest znana, nie ma zaś danych strukturalnych dla hydratów czy kokryształów tej aminy.
Istnieją natomiast doniesienia, iż azetydyna współkrystalizuje z wodą tworząc klatrat typu sI. Bazując
na tej informacji postanowiłem sprawdzić, czy azetydyna tworzy inne polimorfy, a także czy możliwe
jest otrzymanie jej hydratów bądź klatratów z wodą oraz kokryształów z różnymi ciekłymi związkami
organicznymi. Korzystając z metody krystalizacji in situ wspomaganej laserem IR, udało mi się
otrzymać dwa nowe, nieopisane wcześniej polimorfy azetydyny. Związek ten tworzy także 4 hydraty o
zawartości wody odpowiednio ½ , 1, 7, 12 cząsteczek wody przypadających na jedną cząsteczkę
aminy.

Metody pozyskiwania ekstraktów substancji biologicznie aktywnych z roślin
Anna Taraba, Magdalena Szaniawska, Katarzyna Szymczyk, Diana Mańko, Diana Rymuszka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii

Celem przedstawionej pracy było przybliżenie nowoczesnych metod ekstrakcyjnych oraz zbadanie
pozyskiwania kwercetyny w ekstrakcji micelarnej przy użyciu surfaktantu niejonowego Tritonu X-114.

Modyfikowana cyklodekstryna jako pH-aktywny nośnik leku antracyklinowe
Agata Krzak, Olga Święch, Maciej Majdecki, Tomasz Stępkowski, Marcin Kruszewski, Renata
Bilewicz
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

Od wielu lat w terapiach przeciwnowotworowych stosuje się leki antacyklinowe takie jak
daunorubicyna (DNR) i doksorubicyna (DOX). Ich działanie opiera się między innymi na modyfikacji
struktury DNA poprzez tworzenie się kompleksów interkalacyjnych. Niebezpieczną konsekwencją
podawania pacjentom leków antracyklinowych jest ich kardiotoksyczność. Działanie to może zostać
obniżone poprzez zmniejszenie ilości indukowanych reaktywnych form tlenu (ang. reactive oxygen
species, ROS) w wyniku zablokowania grupy antrachinonowej antracyklin we wnęce cyklodekstryny
CD (kompleks inkluzyjny). Dodatkowo odpowiednia modyfikacja cyklodekstryn wpływa na wzrost
stałej trwałości kompleksu. Celem mojej pracy było zbadanie stałych trwałości kompleksów
daunorubicyny z DNA w obecności nowo zsyntetyzowanej β-cyklodekstryny zawierającą w swojej
strukturze podstawnik aromatyczny oraz antyoksydant - kwas liponowy. Do modyfikacji nośnika użyto
łącznika triazolowego wykazującego wrażliwość na zmianę pH. Modelowanie molekularne wykazało,
że cyklodekstryna ta tworzy kompleksy inkluzyjne z DNR. Badania elektrochemiczne pokazały, że w
pH 7,4 odpowiadającym pH krwi, kompleksy DNR-CD są silniejsze niż w pH 5,5 charakterystycznym dla
47

Konferencja Puzzel 2016
komórek nowotworowych. W pracy porównano stałe trwałości kompleksów DNR-DNA bez oraz w
obecności cyklodekstryny, wyznaczone metodą spektroskopii UV-Vis. W obu pH wartości stałych
trwałości kompleksów DNR-CD-DNA, są wyższe w porównaniu do kompleksu DNR-DNA bez
cyklodekstryny. Mikroskopem konfokalnym wykonano zdjęcia jąder komórkowych komórek HeLa
traktowanych antracykliną w obecności cyklodekstryny. Otrzymane wyniki są obiecujące z punktu
widzenia zastosowań cyklodekstryny jako nośnika leku.

Nanohydrożele modyfikowane materiałem biologicznym jako nośnik leków w terapii
przeciwnowotworowej
Wioletta Liwińska, Zbigniew Stojek, Ewelina Zabost
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

Celem nowych technologii podawania leku jest przede wszystkim: dostarczenie go bezpośrednio do
miejsca jego działania, wydłużenie czasu przebywania w miejscu chorobowym oraz wpływ na jego
dystrybucję w organizmie. Jedną z dróg poprawiającą efektywność leczenia jest zastosowanie nośnika
dla leku. Szczególną uwagę naukowców zyskały nośniki w skali nano-. Ze względu na czułość na
warunki środowiskowe oraz unikalną morfologię nanohydrożele są często stosowane jako
kontrolowane nośniki akumulujące i dostarczające leki. Właściwości materiałów hydrożelowych
można zmieniać przez modyfikowanie wybranych monomerów różnymi grupami funkcyjnymi oraz
molekułami. Modyfikacje materiałem genetycznym dają nowe możliwości kontroli warunków
środowiskowych związanych z adaptacją i odpowiedzią oligonukleotydów na zadane bodźce
środowiskowe (efekt komplementarności, hybrydyzacja, denaturacja, zmiany konformacji).
Wbudowanie oligonukleotydów (aptamerów) w strukturę nanożeli otwiera szerokie możliwości pod
kątem badania procesów sorpcji oraz uwalniania związków przeciwnowotworowych, interkalujących
do podwójnej helisy DNA. Zaproponowany przeze mnie nanosystem opiera się na wykorzystaniu
polimeru termoczułego PNIPA, kwasu akrylowego i wybranych sekwencji dwóch oligonukleotydów,
które wprowadzane są w procesie polimeryzacji do struktury żelu. Po tym procesie do układu dwóch
oligonukleotydów została przyłączona trzecia komplementarna nić (hybrydyzacja trójsegmentowa).
Pozwoliło to uzyskać unikalne materiały użytecznych w akumulacji i kontrolowanym uwalnianiu leków
przeciwnowotworowych. Określono takie parametry fizykochemiczne jak: ilość wprowadzonych
oligonukleotydów, potwierdzono fakt istnienia hybrydyzacji trójsegmentowej, określono rozmiary,
potencjały zeta, zdolność do kurczenia się i pęcznienia w zależności od temperatury, a także
wyznaczono profile uwalniania dla leku przeciwnowotworowego doksorubicyny. Dodatkowo
określono cytotoksyczność nanożeli i efekt uwalniania leku na wybranych liniach komórkowych.

PbO2 jako materiał elektrodowy w układach hybrydowych
Małgorzata Graś, K. Kopczyński, G. Lota, Ł. Kolanowski, M. Baraniak, K. Lota
politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

Duży popyt na przenośne urządzenia elektroniczne wymusił znaczący postęp w dziedzinie
chemicznych źródeł prądu. Ogromne zapotrzebowanie rynku na systemy energii o dużej wydajności
doprowadziło do szybkiego rozwoju obiecujących źródeł energii takich jak ogniwa paliwowe czy
superkondensatory. Interesującą grupę kondensatorów elektrochemicznych stanowią układy
hybrydowe. Badania skupione są na rozwoju oraz poprawie właściwości materiałów elektrodowych
dla tych systemów. Struktura krystaliczna i morfologia tlenków metali wpływają w istotny sposób na
właściwości elektrochemiczne materiałów. Tlenek ołowiu (IV) posiada szereg zalet, takich jak: wysoki
nadpotencjał wydzielania tlenu oraz niska cena. Istnieją też pewne ograniczenia dotyczące
wykorzystania PbO2 jako materiału elektrodowego. Główny problem stanowi zasiarczenie elektrody,
doprowadzające do obniżenia efektywności i długości pracy kondensatora. Celem badań było
określenie wpływu struktury krystalicznej tlenku ołowiu (IV) na wydajność pracy kondensatora
hybrydowego. Amorficzny PbO2 otrzymano na drodze anodowego osadzania, a następnie materiał
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ten porównano z jego komercyjną, krystaliczną postacią, wykorzystując do tego skaningową
mikroskopię elektronową oraz dyfraktometrię rentgenowską. Układy hybrydowe przebadano przy
użyciu układów dwu- i trójelektrodowych wykorzystując metodę woltamperometrii cyklicznej,
galwanostatycznego ładowania/wyładowania oraz elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej.
Celem badań elektrochemicznych było wyznaczenie pojemności właściwej oraz określenie właściwości
elektrochemicznych analizowanych materiałów elektrodowych. Praca została wykonana w ramach
projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji
numer DEC-2013/10/E/ST5/00719.

Porównanie właściwości zwilżających wybranych "eco" surfaktantów
Diana Mańko, Diana Rymuszka, Anna Taraba
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii

W oparciu o pomiary kątów zwilżania roztworów wybranych "eco" surfaktantów dokonano analizy ich
właściwości zwilżających. Dane te posłużyły do wyjaśnienia możliwość zastosowania tych związków w
medycynie.

Przemiany selenizowanego preparatuwitaminowego dla dzieci w środowisku soku
żołądkowego
Joanna Rachwał, Zembrzuska Joanna
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Selen od lat wzbudza zainteresowanie naukowców. Przez długi czas był uważany za toksyczny. Od
pewnego czasu prowadzone są badania nad wpływem selenu na zdrowie człowieka. Selen jest
mikroelementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Warunkuje on
prawidłowy przebieg procesów fizjologicznych i biochemicznych, co związane jest z działaniem
selenoprotein, posiadających funkcje przeciwutleniające i detoksykacyjne. Uczeni starają się
udowodnić antykancerogenne działanie form chemicznych selenu, takich jak selenometionina i
selenocysteina oraz seleniany(IV i VI). Celem pracy było zbadanie in vitro strawności i biodostępności
chemicznych form selenu podczas trawienia żołądkowo–jelitowego selenizowanego preparatu
witaminowego przeznaczonego dla dzieci przy wykorzystaniu techniki wysokosprawnej
chromatografii cieczowej połączonej z tandemową spektrometrią mas. Biodostępność selenu zależy
od formy chemicznej w jakiej on występuje, dlatego ważne jest określenie form selenu w jakich
zostaje on uwolniony w przewodzie pokarmowym oraz w jakich ilościach. W czasie badań in vitro
biodostępności i strawności form chemicznych selenu podczas trawienia żołądkowo-jelitowego
selenizowanego suplementu diety zaobserwowano, że jedyną formą selenu uwalnianą z preparatu
jest selenometionina. Wykazano, że biodostępność selenometioniny zależy od miejsca trawienia. Im
dłuższy czas trawienia żołądkowego, tym większa ilość uwalnianej selenometioniny. Maksymalną ilość
uwolnionego selenu obserwuje się podczas trawienia jelitowego. Oznaczona zawartość selenu w
jednej tabletce preparatu nie przekracza ilości selenu zapewnianej przez producenta.
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Niedziela, sala 1, godz. 14:30
Synteza i właściwości ultramałych nanocząstek złota modyfikowanych grupami
elektroaktywnymi
Maciej Dzwonek, Agnieszka Więckowska, Renata Bilewicz
Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

Zainteresowanie nanostrukturami związane jest często z odmiennymi i korzystniejszymi od
materiałów objętościowych właściwościami elektrycznymi, optycznymi, chemicznymi oraz
mechanicznymi. Nanocząstki złota wykazują wysokie powinowactwo do związków zawierających
siarkową grupę funkcyjną (-SH) stwarzając możliwość wprowadzenia na ich powierzchnię ugrupowań
pożądanych przy konstrukcji urządzeń i systemów wykorzystujących biologicznie lub katalitycznie
aktywne grupy. Chemiczna modyfikacja nanocząstek pozwala na ich stosowanie przy konstrukcji
ogniw paliwowych, biosensorów analitycznych lub jako przenośniki leków w układach biologicznych.
Nanocząstki zbudowane są z metalicznego rdzenia o ściśle określonej ilości atomów oraz powłoki
stabilizującej na powierzchni nanocząstki, która zapobiega agregacji nanocząstek oraz zapewnia jej
odpowiednią funkcjonalność. Opracowano metodę syntezy ultramałych nanocząstek złota o
wymiarach poniżej 2 nm zmodyfikowanych różnymi tiolami. W zależności od rodzaju tiolu użytego do
modyfikacji, obserwowano różny kształt oraz wielkość nanocząstek, a także różne właściwości
elektrochemiczne. Otrzymane nanocząstki, modyfikowane heksanotiolem oraz tiolami zawierającymi
ferrocenową lub antrachinonową grupę funkcyjną, unieruchomiono na elektrodzie poprzez warstwę
ditiolu. Badania elektrochemiczne wykazały obecność oddzielnych przejść elektronowych
objawiających się na krzywych woltamperometrycznych w postaci szeregu równo rozdzielonych
pików pochodzących od kolejnych przejść elektronowych w nanocząstce. Na widmach UV-Vis
obserwowano zanik charakterystycznego pasma przy ok. 520 nm i pojawienia się trzech oddzielnych
pasm przy ok. 700, 420 oraz 400 nm.

Więcej niż standardowa ochrona żywności - opakowania aktywne
Katarzyna Szczurko
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Instytut Chemii i Technologii Żywności

Opakowania aktywne mają za zadanie maksymalnie wydłużyć trwałość i jakość przechowywanej
żywności. Ich zastosowanie pozwala zachować charakterystyczne właściwości organoleptyczne
produktów spożywczych, zachowując tym samym ich wartość odżywczą. Warunki panujące wewnątrz
opakowania można modyfikować na dwa sposoby: poprzez dodanie właściwych substancji
chemicznych do powierzchni tworzywa, bądź przez dołączenie torebki zawierającej substancje
przedłużające trwałość. Ze względu na cechy produktu, które mają zostać zachowane, opakowania
aktywne dzielą się na różne rodzaje aktywnych systemów. Przykładem są pochłaniacze, przedłużające
trwałość produktu na skutek absorpcji wody, która możliwa jest dzięki dodaniu substancji
higroskopijnych. Wśród opakowań aktywnych wyróżniamy także emitery, regulatory, środki
antybakteryjne i przeciwutleniacze. Ponadstandardowe systemy zastępujące bierną barierę chroniącą
żywność gwarantują konsumentom zakup żywności świeżej, bez konserwantów i najwyższej jakości,
dlatego w swojej prezentacji chciałabym zwrócić na nie szczególną uwagę.
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Wpływ mikrowyładowania jarzeniowego generowanego pod ciśnieniem atmosferycznym
na rozmiar nanostruktur złota uzyskanych z wykorzystaniem wodnych roztworów
ekstraktów roślinnych
Anna Dzimitrowicz, Piotr Jamróz, Paweł Pohl
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

Mikrowyładowanie jarzeniowe generowane pod ciśnieniem atmosferycznym (μAPGD) najczęściej
przebiega pomiędzy strugą gazową, pełniącą funkcje anody, a ciekłą katodą, którą stanowi roztwór
wprowadzanej do układu próbki. Granica faz ciecz-mikrowyładowanie jest bogatym źródłem
reaktywnych form tlenu (z ang. reactive oxygen species, ROS) i azotu (z ang. reactive nitrogen species,
RNS), a także solwatowanych elektronów. Dzięki temu w układzie reakcyjno-wyładowczym jest
możliwa synteza nanostruktur metalicznych o określonych właściwościach optycznych i
granulometrycznych. Ponadto warunki pracy μAPGD mogą mieć wpływ na rozmiar nanostruktur
wprowadzanych do mikroreaktora plazmowego. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań
eksperymentalnych dotyczących wpływu μAPGD na rozmiar nanostruktur złota (AuNPs),
wytworzonych z zastosowaniem wodnych roztworów ekstraktów roślinnych z Melissa officinalis
(Melisa lekarska), Mentha piperita (Mięta pieprzowa) oraz Salvia officinalis (Szałwia lekarska).

Wpływ modyfikacji materiałów węglowych na pojemność kondensatorów
elektrochemicznych
Agnieszka Łukaszewska, Grzegorz Lota, Piotr Krawczyk∙ Katarzyna Lota ∙ Łukasz Kolanowski ∙
Marek Baraniak ∙ Tomasz Buchwald
Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

Kondensatory elektrochemiczne są urządzeniami zdolnymi do magazynowania energii elektrycznej.
Zasada działania urządzeń tego typu opiera się na ładowania podwójnej warstwy elektrycznej. Proces
ten polega na elektrostatycznym gromadzeniu ładunku elektrycznego na granicy faz
elektroda/elektrolit. Kondensatory elektrochemiczne charakteryzują się dużą gęstością mocy, bardzo
wysoką trwałością podczas pracy cyklicznej, możliwością całkowitego wyładowania oraz bardzo
krótkim czasem ładowania. Wyróżniają się ponadto znacznie większymi wartościami pojemności niż
kondensatory dielektryczne. Niestety w porównaniu do innych chemicznych źródeł prądu układy te
cechują się niską energią właściwą. Zwiększenie pojemności kondensatora uzyskuje się w wyniku
dodatkowych, odwracalnych reakcji redoks. Jest to tzw. efekt pseudopojemnościowy, który wywołuje
się poprzez odpowiednią modyfikację materiałów węglowych, które wchodzą w skład elektrod
kondensatorów elektrochemicznych. Znanych jest wiele sposobów modyfikacji pozwalających na
wprowadzenie dodatkowych heteroatomów, a tym samym na poprawienie ich właściwości
elektrochemicznych. Celem badań było przeprowadzenie modyfikacji materiału węglowego za
pomocą ozonu oraz jodu. W celu zbadania wpływu implementacji heteroatomów na właściwości
elektrochemiczne,
zastosowano
następujące
techniki
badawcze:
galwanostatyczne
ładowanie/wyładowanie, woltamperometrię cykliczną oraz elektrochemiczną spektroskopię
impedancyjną. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż zmodyfikowany materiał węglowy
wykazuje znaczącą poprawę zdolności gromadzenia ładunku elektrycznego. Praca została wykonana
w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na
podstawie decyzji numer DEC-2013/10/E/ST5/00719.

51

Konferencja Puzzel 2016

Wpływ modyfikacji materiału węglowego na parametry pracy kondensatora
elektrochemicznego
Adrianna Siuda, Kacper Kopczyński, Daria Pęziak-Kowalska, Katarzyna Lota, Grzegorz Lota
Politechnika Poznańska, Wydział Chemii i Elektrochemii Technicznej

Jednym z intensywniej badanych rozwiązań pozwalających na magazynowanej dużych ilości energii
jest kondensator elektrochemiczny, zwany superkondensatorem. W niniejszej pracy skupiono się na
określeniu wpływu modyfikacji węglowego materiału elektrodowego na parametry pracy
kondensatora elektrochemicznego. Chemiczne metody modyfikacji materiałów węglowych, w
odróżnieniu od fizycznych, które powodują głównie zmianę powierzchni właściwej materiału,
dodatkowo pozwalają na wprowadzanie grup funkcyjnych w strukturę powierzchni materiału
węglowego. Obecność tych grup prowadzi do uzyskania pseudopojemności, pochodzącej z ich reakcji
redoks. Ponadto, obecność grup tlenowych zwiększa hydrofilowość materiałów węglowych, co jest
szczególnie istotne dla kondensatorów elektrochemicznych pracujących w różnych środowiskach
wodnych. Metody chemiczne można podzielić na suche i mokre. Metody mokre, co jest ich znaczącą
zaletą, nie zawsze wymagają zastosowania wysokiej temperatury. Niejednokrotnie zmieszanie
materiału węglowego z roztworem utleniacza jest wystarczające, aby uzyskać zadawalającą poprawę
właściwości materiału. Wyniki uzyskane podczas badań termograwimetrycznych, analizy
elementarnej, analizy powierzchni BET pozwoliły na określenie właściwości fizykochemicznych
materiałów uzyskanych w wyniku modyfikacji nasyconym roztworem utleniacza - nadsiarczanu amonu
o różnym czasie trwania procesu. Wszystkie uzyskane materiały zostały przebadane
elektrochemicznie w trzech różnych elektrolitach wodnych, w celu określenia właściwości
pojemnościowych. Praca została wykonana w ramach projektu finansowanego ze środków
Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/10/E/ST5/00719.

Wpływ olejków eterycznych na zawartość barwników w komórkach zielenicy Scenedesmus
armatus
Karolina Czarny, Dominik Szczukocki, Barbara Krawczyk, Marek Zieliński, Ewa Miękoś,
Magdalena Rychlińska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

Scenedesmus armatus jest glonem z gromady zielenic. Ma jednokomórkową budowę, zieloną barwę i
tworzy skupienia oraz cenobia. Komórki tej zielenicy mają kulisty, wrzecionowaty lub elipsoidalny
kształt i ułożone są szeregowo w jeden bądź dwa rzędy. W komórkach Scenedesmus armatus
występuje wiele barwników m.in. chlorofile oraz karotenoidy takie jak luteina, zeaksantyna, α-karoten
czy wiolaksantyna. Przetestowano wpływ następujących olejków eterycznych: cedrowego,
cyprysowego, jałowcowego, pichtowego, sosnowego, świerkowego, eukaliptusowego, herbacianego,
lipowego, sandałowego oraz terpentyny na kolonie Scenedesmus armatus, które zawierały 10 mln
kom./ml. Hodowle kolonii prowadzono w komorze fitotronowej w fotoperiodzie w cyklu dzień/noc
14/10 h, w temperaturze 26/21°C, przy zachowaniu stałej wilgotności 30%. Do badań pobierano po 20
ml kolonii, wirowano przez 10 min przy 3000 obrotów/min. Supernatant zlewano, a ekstrakcję
barwników roślinnych wspomaganą ultradźwiękami prowadzono przy użyciu metanolu. Otrzymane
ekstrakty analizowano przy pomocy HPLC/DAD/FLD wykorzystując kolumnę C18 (4,6 x 250 mm). Fazę
ruchomą stanowiła mieszanina metanol: woda w przepływie gradientowym. Na podstawie uzyskanych
wyników można zaobserwować, że ekspozycja testowanych olejków eterycznych na kolonie
Scenedesmus armatus spowodowała znaczne zmniejszenie się zawartości barwników w jej
komórkach, co wykazuje na ich silne działanie toksyczne w stosunku do badanej zielenicy.
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Wydzielanie L-selenometioniny na sorbencie polimerycznym impregnowanym solami
pirydyniowymi
Joanna Bornikowska, Martyna Frąckowiak, Karolina Wieszczycka, Joanna Zembrzuska,
Aleksandra Wojciechowska, Irmina Wojciechowska
Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie i rozwój organizmu człowieka, niezbędna jest odpowiednia
ilość składników odżywczych, w tym również substancji zwanych makro- i mikroelementami. Selen
należy do grupy mikroelementów, czyli mikroskładników, których dzienne zapotrzebowanie wynosi
mniej niż 100 µg na dobę. Odgrywa on rolę enzymatyczną oraz strukturalną, występuje bowiem w
białkach komórek. Związki selenu dostarczone do organizmu wraz z pożywieniem wiązane są przez
krwinki czerwone i osocze, a następnie za pomocą selenowiążących białek transportowane do tkanek.
Niedobór selenu w organizmie wynika najczęściej ze stosowania ubogiej diety lub spożywania
produktów ubogich w ten pierwiastek, ponadto ten problem dotyka też ludzi chorych karmionych np.
pozajelitowo lub cierpiących na zaburzenia wchłaniania. Na chwilę obecną dostępność suplementów
diety jest ogromna. Należy jednak zwrócić uwagę na jaki środek najlepiej się zdecydować. Łatwiej
przyswajalne przez organizm są organiczne formy selenu w postaci selenometioniny, niż formy
nieorganiczne tj. seleniany lub kwas selenowy. Im bardziej naturalna forma uzupełniania niedoboru
selenu, tym lepsze skutki suplementacji. Celem badań było opracowanie i optymalizacja warunków
ekstrakcji do fazy stałej prowadzącej do wydzielenia L-selenometioniny z roztworów wodnych o
różnym pH. Proces sorpcji (ekstrakcja do ciała stałego) prowadzono stosując dwa komercyjne
sorbenty o matrycy styren-diwinylobenzen Diaion® HP-20 i Sepabeads® SP850 impregnowane
modelowymi ekstrahentami: chlorkiem 1-propylo-3-undekanoilopirydyniowym oraz bromkiem 1propylo-3-undekanoilopirydyniowym.

Wydzielanie naproksenu na sorbencie polimerycznym impregnowanym solami
pirydyniowymi
Joanna Bornikowska, Martyna Frąckowiak, Karolina Wieszczycka, Aleksandra Wojciechowska,
Irmina Wojciechowska
Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

Postęp cywilizacyjny niesie za sobą gwałtowny rozwój różnych gałęzi przemysłu i usług, co może
prowadzić do degradacji środowiska. W myśl zasady zrównoważonego rozwoju podjęto działania
mające na celu przynajmniej częściowe przywrócenie przyrody do stanu pierwotnego oraz
zapobieganie dalszej degradacji, pamiętając jednak o tym aby nie hamować rozwoju gospodarczego.
Dzięki zastosowaniu takich metod jak ekstrakcja do fazy stałej możliwe jest otrzymanie
odpowiedniego zatężenia substancji. Wprowadzenie do użytku sorbentów o unikatowych cechach
może dać wysokoefektywne rezultaty znacznie ułatwiające nie tylko procesy oczyszczające medium
wodne, ale również pozyskiwanie czystych substancji, selektywnie wydzielanych na takich właśnie
sorbentach. Celem badań było opracowanie i optymalizacja warunków ekstrakcji do fazy stałej
prowadzącej do wydzielenia i zatężenia naproksenu z modelowych próbek wodnych. Skuteczność
procesu ekstrakcji analizowano dla dwóch komercyjnych sorbentów polimerowych impregnowanych
modelowymi ekstrahentami z grupy soli pirydyniowych.

Wykorzystanie naturalnego sorbentu do wydzielania i zatężaniadodekanolu i
oksyetylenowanych alkoholi
Martyna Caban, Joanna Zembrzuska, Irena Budnik
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Obecnie ekologia stanowi ważną rolę w społeczeństwie, poszukuje się produktów nieszkodliwych,
wielokrotnego użytku, których odpady są biodegradowalne. W dziedzinie sorbentów zaczęto używać
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produktów tanich i bezpiecznych dla środowiska tzw. sorbentów „lowcost”. Ziemia okrzemkowa
składa się z krzemionkowych pancerzy okrzemek. W jej skład oprócz dwutlenku krzemu (SiO2) (78%)
wchodzą także tlenek glinu (Al2O3;13%) oraz tlenek żelaza (Fe2O3;1,5%). Materiał występuje w
postaci bezzapachowego proszku. Pył ma najczęściej biały lub żółtobiały kolor. W temperaturze
pokojowej jest stabilny chemicznie. Może być dobrym sorbentem ze względu na fakt, że posiada pory,
w których mogą być zatrzymywane związki chemiczne. Może być stosowana jako adsorbent dla cieczy,
takich jak: kwasy, płynne nawozy, oleje, woda i alkohole. Celem pracy było sprawdzenie czy ziemia
okrzemkowa jest dobrym sorbentem do wydzielania i zatężania homogenicznych oksyetylenowanych
alkoholi zwierających od 1 do 9 grup oksyetylenowych w cząsteczce (C12EO1-9) i dodekanolu
(C12OH). Proces wydzielania i zatężania kontrolowano techniką chromatografii cieczowej połączonej
z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).Uzyskane wyniki dowodzą, że ziemia okrzemkowa,
może adsorbować oksyetylenowane alkohole, najlepszymi z pośród sprawdzonych eluentów w
zależności od długości łańcucha oksyetylenowanego są metanol lub chloroform. Dla tych dwóch
rozpuszczalników uzyskano najlepsze odzyski. Opracowaną metodę wydzielania i zatężania na drodze
ekstrakcji do ciała stałego wykorzystano do izolacji oksyetylenowanych alkoholi serii C12E1¬9 oraz
wolnego alkoholu z wody rzecznej. Badania zostały zrealizowane przy finansowym wsparciu
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt badawczy DS./03/31/DSPB/0314.

Wyznaczenie krzywych energii potencjalnej dla cząsteczki LiCs na podstawie obliczęń
podwójnego powinowactwa elektronowego
Aleksander Hulist
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Znajomość własności molekularnych oraz mechanizmów zderzeń jest niezwykle ważna. Krzywe
energii potencjalnej (PEC) są jednym z atrybutów wymaganych podczas uzyskiwania tych własności.
Przy dużych odległościach międzyjądrowych orbitale RHF (restricted Hartree-Fock) nie zapewniają
właściwego opisu funkcji referencyjnej. Ponadto, mogą one być wykorzystane do poprawnego opisu
procesu dysocjacji jedynie w przypadku, gdy cząsteczka zamkniętopowłokowa dysocjuje na fragmenty
również zamkniętopowłokowe. Rozwiązaniem mogłoby być wykorzystanie orbitali UHF (unrestricted
Hartree-Fock), jednak wprowadzają one innego rodzaju komplikacje, takie jak np. problemy ze
zbieżnością czy też kontaminacja spinowa. W tej pracy, wieloreferencyjna (MR) metoda sprzężonych
klasterów (CC) w sektorze (2, 0) przestrzeni Focka (FS) związana z obliczeniami podwójnego
powinowactwa elektronowego (DEA) została zastosowana w celu rozwiązania powyższych
problemów dla cząsteczki LiCs. Jest to cząsteczka, która dysocjuje na fragmenty otwartopowłokowe,
jednak wykorzystanie schematu DEA pozwala na używanie funkcji RHF jako funkcji referencyjnej.

Zastosowanie materiałów pseudopojemnościowych w projektowaniu enzymatycznych
ogniw paliwowych
Michał Kizling, Krzysztof Stolarczyk, Leif Nyholm, Renata Bilewicz
Uniwersytet Warszawski, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Doktoranckich w zakresie nauk
Matematyczno-Przyrodniczych

Enzymatyczne ogniwa paliwowe to nowy rodzaj urządzeń elektrochemicznych generujących energię
elektryczną z reakcji utleniania stale dostarczanego do niego paliwa. W porównaniu z
konwencjonalnymi ogniwami paliwowymi oferują możliwość zastosowania w bliskim neutralnego pH,
temperaturze pokojowej, a dzięki specyficzności biokatalizatora nie wymagają zastosowania
membran, dzięki czemu możliwa jest ich miniaturyzacja. Celem przedstawionych badań jest
skonstruowanie prototypu enzymatycznego ogniwa paliwowego zawierającego matrycę o rozwiniętej
powierzchni, wysokim przewodnictwie i właściwościach pseudopojemnościowych. W rezultacie
możliwa jest konstrukcja hybrydowych urządzeń łączących generowanie prądu – poprzez katalityczne
utlenianie paliwa i redukcję tlenu, z równoczesną akumulacją uzyskanego ładunku elektrycznego.
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Jako matrycę do unieruchomienia enzymów, dehydrogenazy fruktozy i lakazy, zastosowano
kompozyt, zawierający włókna celulozy o nanometrycznej średnicy, izolowane z alg Cladophorae i
polipirol – polimer przewodzący charakteryzujący się wysoką pojemnością elektryczną. Uzyskane
urządzenie posłużyło zasileniu prototypu urządzenia diagnostycznego – minipotencjostatu,
zaprojektowanego do chronoamperometrycznego oznaczania tlenu w roztworach biomimetycznych.
Wykazano, że moc urządzenia zależy wówczas od czasu ładowania w obwodzie otwartym bez
zewnętrznego obciążenia, co stwarza nowe perspektywy w potencjalnym praktycznym zastosowaniu
enzymatycznych ogniw paliwowych.

Zastosowanie spektrometrii ruchliwości jonów do oznaczania związków organicznych
Katarzyna Świętulska
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych

We współczesnej chemii dąży się do opracowania metod, w których będzie możliwe oznaczanie
substancji na niskim poziomie stężeń z wysoką czułością i selektywnością. Spektrometria ruchliwości
jonów (IMS) jest techniką, charakteryzującą się wysoką czułością. Polega ona na rozdzielaniu i
identyfikowaniu zjonizowanych cząsteczek w fazie gazowej na podstawie ich czasu dotarcia do
detektora. W pomiarach wykorzystuje się różnicę w ruchliwości jonów powstałych w wyniku jonizacji
badanej substancji. Na czas dotarcia do detektora wpływ mają takie czynniki jak: masa jonu, jego
geometria oraz kształt. W procesie analizy można wyróżnić kilka części: wprowadzenie próbki,
jonizację, separację powstałych jonów wobec ruchliwości, rozdzielanie jonów względem stosunku
masy do ładunku (m/z) oraz detekcję jonów. Aparaturę do pomiarów można podzielić na dwie części,
pierwszą, którą stanowi spektrometr ruchliwości jonów ( gdzie następuje jonizacja i rozdział jonów) i
drugą, która jest częścią wspomagającą. Cechą charakterystyczną umożliwiającą identyfikację
analizowanych gazów jest ruchliwość zredukowana powstających jonów. W niniejszej pracy
przedstawiono widm ruchliwości wybranych związków organicznych, wyznaczono parametry fizyczne
zarejestrowanych jonów oraz próbę ich zidentyfikowania.

Związki aminobisfosforanowe-leki na wszystko?
Patrycja Miszczyk, Ewa Chmielewska, Paweł Kafarski
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

Związki aminobisfosfonowe stanowią bardzo interesującą, ale jeszcze nie do końca poznaną grupę
związków fosforoorganicznych. W medycynie odgrywają szczególną rolę, ponieważ stosowane są
komercyjnie jako
leki wpływające na resorpcję kości stosowane w zwalczaniu chorób związanych z dysfunkcją
metabolizmu wapnia np. osteoporoza, choroba Pageta czy nowotwory tkanki kostnej. Związki te
posiadają również zdolność inhibicji wielu ważnych enzymów, a szeroko prowadzone badania
pokazują, że mogą one pełnić rolę środków przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych,
przeciwzapalnych, przeciwpasożytniczych lub przeciwnowotworowych. Dlatego też specyficzne
właściwości biologiczne oraz fizykochemiczne aminobisfofonianiów mogą stanowić cel terapeutyczny
w leczenie wielu poważnych chorób.

Zwiększenie trwałości przechowalniczej borówki amerykanskiej (Vaccinum corymbosum
L.) przy wykorzystaniu atmosfery wzbogaconej ozonem
Patryk Kosowski, Dagmara Migut, Karol Skrobacz, Macij Balawejder
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy

Borówka wysoka zwana też borówką amerykańską lub jagodą amerykańską (Vaccinium corymbosum)
to wysoki krzew jagodowy należący do rodziny wrzosowatych (Ericaceae), podobnie jak spokrewnione
z nim wrzosy, wrzośce, różaneczniki i azalie. W naturalnych warunkach rośnie najczęściej na
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wilgotnych lub mokrych, umiarkowanie kwaśnych torfowiskach wokół bagien i jezior oraz na
osłoniętych od wiatrów stokach. Owoc ten charakteryzuje się dużą wartością dietetyczną,
jednocześnie przy małych wartościach energetycznych i dużych ilościach cennych składników
odżywczych m.in. magnezu, ryboflawiny, potasu, niacyny. Potwierdzono pozytywny wpływ tego
owocu na człowieka m.in. zapobieganie chorobą serca, czy regeneracja ludzkiego wzroku. Owoc ten
jest chętnie spożywany przez ludzi na całym świecie. Jednak mimo stosowania środków ochrony
roślin, jagoda ta podczas uprawy i przechowywania jest narażona na różne choroby np.: 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 opisano wiele prób mających na celu ocenę
wpływu ozonu na stan owoców m.in. truskawki, gruszki, jabłka w okresie ich przechowywania. W pracy
badano wpływ ozonowania na przechowywanie owoców borówki amerykańskiej w warunkach
pokojowych. Analizowano zawartość cukrów prostych (glukozy, fruktozy) przy pomocy
wysokosprawnej chromatografii gazowej (HPLC). Wykonano również test przebicia skórki i miąższu
oraz pomiar zawartości wody w owocach borówki ozonowanych i nieozonowanych.
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Porównanie kryptowalut Bitcoin i Litecoin
Dawid Kmieciak
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych

W dobie ogólnodostępnej elektroniki i tendencji do zastępowania tradycyjnych rozwiązań ich
cyfrowymi odpowiednikami kwestią czasu był moment, kiedy zamiast fizycznej waluty pieniężnej
zaczniemy używać kryptowalut. Dwoma najpopularniejszymi na świecie są Bitcoin i Litecoin.
Kryptowaluty nie cieszą się zbyt dużą popularnością w Polsce, ale zainteresowanie nimi stale rośnie.
W 2015r uruchomiono w Polsce pierwszy dwustronny (zakup/sprzedaż) bankomat bitcoinów, a w
niektórych sklepach możemy już korzystać z tej waluty, jako środka płatniczego.

Przetwarzanie kodu HTML w języku programowania Java za pomocą biblioteki Jsoup
Marcin Kowalczyk
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych

Informacje zawarte na stronach internetowych są najczęściej dokumentami HTML (ang. HyperText
Markup Language – hipertekstowy język znaczników). Niekiedy istnieje konieczność, aby pobrać z nich
jedynie pewną część informacji. Dzięki ustrukturalizowanemu kodowi HTML, po jego sparsowaniu,
możliwe jest odwołanie do określonych elementów danej strony. Poprzez odwoływanie się do
węzłów drzewa DOM (ang. Document Object Model – obiektowy model dokumentu), którym jest
dokument HTML, możliwe jest przetwarzanie strony tzn. pobieranie wybranych elementów, ich
usunięcie lub modyfikacja. Program przetwarzający dokumenty HTML może być napisany z
wykorzystaniem popularnego języka programowania Java. Dzięki użyciu biblioteki Jsoup dla tego
języka, proces implementacji aplikacji jest szybszy, gdyż można używać metod wyższego poziomu, np.
używających selektorów CSS do wyboru elementów ze strony w kodzie HTML. W pracy zostaną
przedstawione podstawowe możliwości biblioteki Jsoup w języku Java oraz podstawowe pojęcia i
idee niezbędne do zrozumienia działania aplikacji przetwarzającej kod HTML.

Ewolucja czy rewolucja? Light Fidelity jako nowy standard sieci bezprzewodowych.
Mariusz Rostkowski
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych

Łączność bezprzewodowa towarzyszy ludziom już od wielu lat. Każdego dnia korzystamy z różnych
bezprzewodowych technologii, np. IrDA, Bluetooth, NFC, GSM. Jednak w obecnych czasach jedną z
najczęściej wykorzystywanych technologii jest Wi-Fi. Technologia ta jest ciągle rozwijana, a jednym z
jej odłamów jest Light Fidelity (Li-FI), które do przesyłania informacji wykorzystuje światło widzialne.

Narzędzie do wspomagania pracy wychowawcy w przygotowywaniu statystyki wyników
dydaktycznych klas
Kamil Świątek
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych

Temat mojego wystąpienia "Narzędzie do wspomagania pracy wychowawcy w przygotowywaniu
statystyki wyników dydaktycznych klas" związany jest z aplikacją, którą napisałem dla szkoły, w której
uczyłem się. Pomysł podsunął mi Dyrektor tejże szkoły i takim sposobem powstała aplikacja, która
wspomaga pracę nauczyciela. Dzięki temu wychowawca nie musi w sposób tradycyjny tworzyć
statystyki swojej klasy. Usprawnia pracę, zmniejsza czas potrzebny na przygotowanie raportów,
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pozwala na przechowywanie danych. Na prezentacji przedstawię i omówię funkcjonalność aplikacji, a
także zastosowane technologie przy pisaniu kodu.

Badanie dokładności odbiornika GPS U-Blox Neo 6M
Bartosz Talma
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych

Podczas krótkiego wystąpienia autor pokrótce wyjaśnia zasadę działania badanego odbiornika GPS,
opisuje budowę odebranych danych oraz prezentuje zebrane dane podczas testowego przebiegu
oprogramowania. Następnie dane testowe zostają porównane do odczytu z innego urządzenia
rejestrującego położenie geograficzne w czasie (w tym przypadku lokalizator GPS w telefonie
komórkowym).

Modelowanie matematyczne w działaniu systemu immunologicznego jako odpowiedź
odpornościowa na modele epidemiologiczne
Paulina Czubaj
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych

Modelowanie matematyczne jest zastosowaniem matematyki do opisania zachowań i przebiegów
układów, na przykład biologicznych. Model opisuje dany układ za pomocą zmiennych, które mogą
należeć do różnych zbiorów. Zawarte w nim zmienne reprezentują pewne właściwości układu, na
przykład zmierzone wyniki, wartości liczników czy prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń.
Prawidłowo utworzony model to grupa funkcji wiążących ze sobą różne zmienne i opisujących w ten
sposób powiązania między wielkościami w układzie. W ostatnich czasach obserwujemy rozwój
biomatematyki, prowadzący do wykorzystywania modelowania matematycznego w opisie procesów
biologicznych i przyrodniczych. Modelowanie to jest często używane przy badaniu zakresu,
prawdopodobieństwa wybuchu czy szybkości rozprzestrzeniania się chorób epidemiologicznych. Jest
także używane do tworzenia modelu odpowiedzi odpornościowej na tego typu modele. W tym
przypadku, jego główne zastosowanie to opisywanie działania systemu immunologicznego oraz
przewidywanie jego reakcji. W zależności od rodzaju antygenu (aktywny, pasywny, autoantygen),
postać równania wyjściowego dostosowujemy do posiadanych danych. Głównym celem jest
otrzymanie modelu odzwierciedlającego podstawowe procesy zachodzące w trakcie odpowiedzi
odpornościowej. Modele matematyczne odpowiedzi odpornościowej mogą być szczególnie
użyteczne przy przewidywaniu stężenia antygenów w organizmie człowieka w czasie wybuchu
epidemii.

Wstęp do analizy wariacyjnej wraz z wykorzystaniem metody DTM do znajdowania
numerycznych rozwiązań problemów wariacyjnych
Grzegorz Krzyżanowski
Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

Referat ma za zadanie zaprezentowanie metod rachunku wariacyjnego jako skutecznego narzędzia
stosowanego między innymi w optymalizacji, fizyce i chemii. Ta dziedzina matematyki ma jako cel
znalezienie ekstremów funkcjonałów na zadanej przestrzeni funkcyjnej. Funkcjonał może być
uważany jako "funkcja, której argumenty są inne funkcje", zatem rachunek wariacyjny jest naturalnym
uogólnieniem rachunku różniczkowego gdzie tematem przewodnim są ekstrema funkcji. Pojęcia takie
jak ciągłość czy pochodna w swojej strukturze są analogiczne do definicji znanych z analizy
matematycznej, jednak praktyczne szukanie ekstremów funkcjonałów jest dużo bardziej
skomplikowane. Główną przyczyną dla którego te 2 teorie tak bardzo się różnią jest fakt, że szukaną
nie jest punkt, tylko funkcja; a wymiar przestrzeni funkcyjnej w przeciwieństwie do przestrzeni
euklidesowej jest nieskończony. Pomimo potężnej teorii, która stoi za tą dziedziną wiedzy wstęp
teoretyczny wystąpienia będzie ograniczony do niezbędnego minimum, celem prezentacji jest
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pokazanie korzyści płynących z analizy wariacyjnej. W czasie wystąpienia zostanie zaprezentowane
fundamentalne
twierdzenie
rachunku
wariacyjnego,
które
sprowadza
problem
maksymalizacji/minimalizacji funkcjonału do rozwiązania równania różniczkowego Eulera-Lagrange'a.
Następnie wprowadzone zostanie pojęcie Lagranżjanu (różnicy między energią kinetyczną i
potencjalną) i związana z nim Zasada najmniejszego działania - twierdzenia, które na podstawie
energii kinetycznej i potencjalnej zwraca trajektorię ruchu na dowolnie ustalonym odcinku czasowym.
Na koniec wystąpienia na przykładzie pewnego problemu wariacyjnego zostanie pokazana mało
znana metoda numeryczna DTM. Ze względu na ograniczenia czasowe będzie jedynie
zaprezentowane jak wspomniana metoda radzi sobie ze znalezieniem rozwiązania zagadnienia. Z tego
już będą widoczne jej największe zalety (bardzo dobra dokładność oraz szybkość zbiegania do
rzeczywistego rozwiązania dla "małych" odcinków czasowych) oraz wady (niedokładność obliczeń dla
"dużych" odcinków czasowych).

Rozchodzenie się zapachów w pomieszczeniach jako przykład zjawiska dyfuzji
Szymon Sobieszek
Politechnika Wrocławska, Wydział Matematyki

Dyfuzja (samorzutne rozprzestrzenianie się cząsteczek) jest zjawiskiem powszechnie występującym w
przyrodzie. Zjawisko to opisac można odpowiednim równaniem różniczkowym. W swojej pracy
zastosuję równanie dyfuzji do stworzenia modelu opisującego rozchodzenie się zapachów w
pomieszczeniach.

Reasekuracja czyli kilka słów o tym jak zminimalizować ryzyko ubezpieczeniowe
Magdalena Figiel, Anna Futa
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Reasekuracja może być rozumiana jako forma ochrony przed ryzykiem w działalności
ubezpieczeniowej. W pierwszej kolejności przedstawiona zostanie istota i funkcje reasekuracji.
Kolejno zaprezentowane zostaną rodzaje umów reasekuracyjnych. Następnie przybliżone zostanie
związek pojęcia reasekuracji z wypłacalnością towarzystw ubezpieczeniowych. Ponadto omówiony
zostanie wpływ reasekuracji na tworzenie rynku ubezpieczeniowego w Polsce.
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Stosowanie dodatków ziołowych w efektywnym żywieniu drobiu
Daria Łuczak, Alina Janocha
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy

Dodatki dodawane do pasz w żywieniu zwierząt różnych gatunków są używane w celu poprawienia
wskaźników związanych w ich odchowem. Dodatki ziołowe stosowane dla drobiu to zarówno
produkty roślinne z ziół, przypraw, jak i ekstrakty ziołowe (tzw. fitobiotyki) i należą one do grupy
dodatków dietetycznych. W porównaniu do innych rodzajów substancji dodatkowych fitobiotyki mają
tę zaletę, iż są one chętnie zjadane przez ptaki dzięki swojemu pożądanemu aromatowi, regulując
apetyt zwierząt, a dzięki temu neutralizując nieprzyjemne zapachy innych składników występujących
w mieszance paszowej. W żywieniu drobiu używa się między innymi takich ziół jak: mniszek lekarski,
melisę, dziurawiec, krwawnik pospolity, szałwię, pięciornik gęsi, pokrzywę, czosnek, lebiodę, cebulę,
gorczycę, miętę, rdest, rumianek, lubczyk i inne. Stosowanie tych ziół wpływa na poprawę pracy
układu odpornościowego oraz regulację czynności trawiennych w przewodzie pokarmowym drobiu, a
także mają działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybiczne, przeciwpasożytnicze,
przeciwzapalne. Należy jednak pamiętać, iż większe niż zalecane (pow. 5%) użycie substancji
ziołowych w mieszance może być szkodliwe dla zwierzęcia.

Ocena właściwości mechanicznych świeżych korzeni marchwi oraz w trakcie
przechowywania
Dagmara Migut, Kosowski Patryk, Gorzelniany Józef, Jamroży Krzysztof, Skrobacz Karol
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy

Marchew jest jednym z najczęściej uprawianych warzyw w Polsce. Zarówno w formie świeżej, jak i
utrwalonej znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, w szczególności do produkcji
soków, przecierów, surówek czy mrożonek warzywnych. Ponadto możliwość jej długiego
przechowywania gwarantuje ciągłą dostępność surowca zarówno dla konsumentów jak i
przetwórców. Każde warzywo charakteryzuje się odmiennymi właściwościami mechanicznymi, co jest
uwarunkowane cechami gatunkowymi. Cechy te mogą być jednak determinowane przez rodzaj
zastosowanych nawozów, czynniki chorobotwórcze czy też warunki środowiskowo-glebowe. Ocena
właściwości mechanicznych jest jedną z ważniejszych części składowych stanowiących o ekonomice
przetwórstwa surowców, gdyż ustalenie odpowiednich parametrów mechanicznych wpływa na
ograniczenia strat podczas transportu, zbioru i składowania. Celem badań było określenie odporności
kory i rdzenia trzech odmian marchwi na uszkodzenia mechaniczne powstałe w procesie przebicia
stemplem o średnicy φ =5 mm, oraz jednoosiowego ściskania kory i rdzenia (walcowa próbka wolna ).
Podczas badań laboratoryjnych dokonano oceny właściwości mechanicznych korzeni spichrzowych
marchwi świeżej, po 25 i 40 dniach przechowywania oraz pomiaru zawartości wody w korzeniach
marchwi i przechowywanej. Stwierdzono spadek siły przebicia w czasie przechowywania oraz
zależność pomiędzy średnią wartością siły przebicia, a procentową zawartością wody korzeni
marchwi.
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Czynniki wpływające na jakość mięsa wołowego
Urszula Ostaszewska
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy

Jakość mięsa to zespół wszystkich cech i właściwości surowca mięsnego wpływających na wysokie
jego walory sensoryczne, technologiczne, użytkowe oraz kulinarne. Mięso wysokiej jakości powinno
charakteryzować się brakiem niebezpiecznych dla zdrowia konsumenta mikroorganizmów, substancji
chemicznych, zanieczyszczeń fizycznych być wolne od wad jakościowych oraz posiadać wysoką
wartość odżywczą. Na cykl produkcji mięsa wysokiej jakości mają wpływ zarówno czynniki genetyczne,
środowiskowe, żywieniowe, ubojowe oraz poubojowe. Podczas obrotu przed ubojowego istnieje
największe prawdopodobieństwo obniżenia jakości surowca poprzez wystąpienie wady DFD,
wystąpienia urazów mechanicznych skóry oraz złamań. Artykuł przedstawia czynniki genetyczne,
środowiskowe, żywieniowe, ubojowe oraz poubojowe wpływające na jakość mięsa wołowego.

Automatyzacja i robotyzacja żywienia bydła
Daniel Radzikowski
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy

W żywieniu bydła wyróżnia się dwa podstawowe systemy karmienia paszami- TMR i PMR. Do tych
systemów coraz częściej wykorzystuje się nowoczesne, w pełni zautomatyzowane linie żywienia wraz
z wozami paszowymi. Zastosowanie robotyzacji i automatyzacji w oborach ma na celu zmniejszenie
pracochłonności i kosztów przy jednoczesnym wzroście jakości produkcji. Pierwotnie w systemie
żywienia TMR do zadawania pasz najczęściej wykorzystywano mieszające wozy paszowe, jednak coraz
częściej hodowcy nabywają w pełni zautomatyzowane urządzenia, które mieszają poszczególne
komponenty dawki pokarmowej i dostarczają przez całą dobę zwierzętom pasze.

Alternatywne metody ograniczania zarazy ziemniaczanej
Karol Skrobacz, Maciej Balawejder, Patryk Kosowski
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy

Zaraza ziemniaczana jest chorobą wywoływaną przez grzybopodobny organizm Phytophthora
infestans niszczącą głównie uprawy ziemniaków i pomidorów. Przenoszone przez wiatr zarodniki
patogenu wywołując chorobę są źródłem strat w uprawach ziemniaka które w zależności od sposobu
ochrony sięgają nawet 25. Warunkami szczególnie sprzyjającymi rozprzestrzenianiu się Phytophthora
infestans jest wysoka wilgotność powietrza, częste opady i temperatura powyżej 10 stopni Celsjusza.
W takim środowisku genetyczna odporność ziemniaka czy zabiegi agrotechniczne nie są
wystarczającym zabezpieczeniem przez wystąpieniem choroby. Metody zwalczania zarazy
ziemniaczanej opierają się głównie na wykorzystaniu fungicydów. Na przestrzeni lat poznanie tej
choroby i czynników sprzyjających jej występowaniu pozwoliło stworzyć system wyznaczający
moment rozpoczęcia i częstotliwość wykonywania oprysków pozwalający ograniczyć ilość używanych
środków do skutecznego minimum. Ozon jest składającą się z trójatomowych cząsteczek alotropową
odmianą tlenu. W warunkach normalnych jest niebieskim gazem otrzymywanym w momencie
wyładowań elektrycznych i w łatwy sposób może być wytwarzany w przenośnych generatorach
ozonu. Jest on skutecznym fungicydem wykorzystywanym m.in. w przechowalnictwie owoców i
warzyw czy fumigacji pomieszczeń zanieczyszczonych przez grzyby. W referacie podjęto próbę
odniesienia metody z wykorzystaniem ozonu i innych reaktywnych form tlenu do znanych sposobów
ograniczania zarazy ziemniaczanej. Zostanie również przedstawiony sposób wykorzystania ozonu jako
polowego środka ochrony.
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Zastosowanie technik cyfrowych w badaniu składu morfologicznego odpadów
komunalnych
Katarzyna Ryll
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, SKN Bioenergia

Znajomość składu morfologicznego odpadów komunalnych jest istotnym elementem gospodarki
odpadami. Najbardziej popularną metodą badań struktury odpadów jest metoda organoleptyczna.
Jest to metoda prosta i dokładna, jednak pracochłonna i stwarzająca zagrożenie higienicznosanitarne. Alternatywnym sposobem jest metoda planimetryczna, czyli cyfrowa analiza fotografii
odpadów. Opracowanie i wdrożenie odpowiedniej metodyki wykonywania badań metodą
planimetryczną, zmniejszy nie tylko koszty i czas wykonywania badań, ale również zapewni osobom,
wykonującym badania, bardziej higieniczne warunki pracy. W tym celu, przeprowadzono
doświadczenia, polegające na badaniu składu morfologicznego odpadów komunalnych. Badania
wykonano metodą organoleptyczną i planimetryczną, zgodnie z opracowaną metodyką. Badania
wskazują na zbieżność wyników metody planimetrycznej z wynikami metody organoleptycznej, co
potwierdza możliwość stosowania analizy cyfrowej, jako szybszego i równie dokładnego sposobu
badań składu morfologicznego odpadów komunalnych.

Odziaływania skumulowane - propozycja kompleksowej definicji
Katarzyna Sabura-Mielnik
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Inżynierii KształtowaniaŚrodowiska i Geodezji

Pojęcie “oddziaływania skumulowane” pojawia się w problematyce ocen oddziaływania na środowisko
(OOŚ). W polskim prawie nie posiada ono wykładni, metod i norm jej stosowania ani nawet definicji.
Także Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, która wyznacza kształt
ocen oddziaływania na środowisko w krajach Unii Europejskiej, nie podaje sposobu ich zdefiniowania.
Prowadzi to do dobrowolnej interpretacji i doboru metod ich identyfikacji, co może kwestionować
efektywność działania narzędzia jakim jest ocena oddziaływania na środowisko w prewencji przed
skumulowaną zmianą w środowisku. Ocena oddziaływań skumulowanych była punktem wyjścia dla
badań nad wykonywaniem ocen oddziaływania na środowisko w Polsce. W referacie zawarto wyniki
badań nad zdefiniowaniem czym właściwie są oddziaływania skumulowane w ocenie oddziaływania na
środowisko. Proponowaną kompleksową definicję oparto o wyniki badań z poszczególnych zadań
badawczych: analizy aktów prawnych regulujących ocenę oddziaływania na środowisko, które
obowiązują w krajach Unii Europejskiej; analiza literatury naukowej podejmującej zagadnienia
oddziaływań skumulowanych, zarówno dla modelu europejskiego jak i północnoamerykańskiego oraz
analizy metodyki wykonywania ocen oddziaływania na środowisko w Polsce.

Badania nad możliwością wykorzystania modyfikowanych nośników tlenkowych do
wydzielania i zatężania pozostałości żeńskich hormonów z matryc wodnych
Agnieszka Nowakowska, Joanna Zembrzuska, Anna Modrzejewska-Sikorska, Teofil
Jesionowski
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Celem badań była ocena możliwości wykorzystania modyfikowanych nośników tlenkowych jako
sorbentów do wydzielania i zatężania pozostałości wytypowanych żeńskich hormonów płciowych z
modelowych matryc wodnych na drodze ekstrakcji do fazy stałej. Zakres pracy obejmował
przygotowanie roztworów zawierających wyznaczone związki hormonalne, ich adsorpcję na badanych
złożach oraz sprawdzenie ilościowej elucji przy zastosowaniu różnych rozpuszczalników organicznych.
W kolejnym etapie doświadczenia określono wpływ czasu ekstrakcji, pH i stężenia roztworu
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wyjściowego na stopień usunięcia hormonów. Oceny skuteczności izolacji i wzbogacania analitów
dokonano poprzez wykonanie analiz techniką LC-MS/MS.

Wpływ czynników glebowo-klimatycznych na poziom pozostałości substancji aktywnych
herbicydów w glebie
Olga Kalitowska
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Herbologii i Technik Uprawy
Roli we Wrocławiu

Herbicydy to wszelkie substancje służące do eliminacji niepożądanych gatunków roślin w uprawach.
Stosowanie środków ochrony roślin, w tym herbicydów, stało się elementem współczesnego
rolnictwa. W przeciągu ostatnich lat w Polsce zużycie herbicydów wzrosło z 24455 ton w 2005r. do
36676 ton w 2010r. Losy tych substancji wprowadzanych do środowiska zależą od szeregu wzajemnie
powiązanych elementów. Głównymi czynnikami wpływającymi na rozkład i zachowanie się
pestycydów w środowisku, oprócz ich budowy, są warunki glebowo – klimatyczne. Dzięki badaniom
modelowym istnieje możliwość takiego doboru warunków prowadzenia doświadczeń, aby wyróżnić
pojedyncze parametry glebowo- klimatyczne i prześledzić ich wpływ na rozkład herbicydu oraz
poziom pozostałości substancji aktywnej w glebie. Na podstawie licznych badań przeprowadzonych w
Zakładzie Herboloigii i Technik Uprawy Roli oraz zgromadzonej literatury zaobserwowano, że na
glebach ciężkich, zasobnych w materię organiczną, o wysokiej aktywności mikrobiologicznej rozkład
herbicydów jest znacznie szybszych niż na glebach lekkich. Niska temperatura otocznenia zazwyczaj
wpływa na spowolnienie rozkładu herbicydów, podobnie jak niska wilgotność gleby. Znajomość
wpływu czynników klimatyczno- glebowych na rozkład herbicydów w glebie pozwala przewidywać i
minimalizować negatywne skutki stosowania pestycydów oraz ograniczać pozostałości środków
ochrony roślin zarówno w glebie jak i w płodach rolnych.

Nieformalna edukacja ekologiczna w polskiej praktyce penitencjarnej
Piotr Chmielewski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administacji

Edukacja ekologiczna stanowi istotny element polskiej praktyki readaptacyjnej. Dzięki różnorodnym
przedsięwzięciom o tematyce ochrony środowiska oraz ekologii osoby osadzone zyskują możliwość
uczestnictwa w bezpośredniej ochronie polskiego dziedzictwa przyrodniczego oraz wypracowania
właściwych postaw w stosunku do środowiska przyrodniczego. Istotę i doniosłość edukacji
ekologicznej podkreśla Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015, poz.
1651). Jako jeden z celów ochrony przyrody, w art. 2 ust. 2 pkt 7 wymienia: „kształtowanie właściwych
postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony
przyrody”. Praca na rzecz przyrody oraz kontakt z pasjonatami pozwala kształtować wśród
osadzonych pożądane społecznie postawy oraz nabyć wiedzę i umiejętności, które mogą być
przydatne po odbyciu kary. Celem niniejszego referatu jest przedstawienie przykładów nieformalnej
edukacji ekologicznej w polskich jednostkach penitencjarnych oraz określenie korzyści jakie z niej
płyną zarówno dla osadzonych jak i środowiska przyrodniczego. Analizie poddane zostaną dane z
zakresu literatury specjalistycznej oraz doświadczenia nabyte podczas realizowanych projektów.

Wspomaganie tolerancji traw na skażenie Cu poprzez egzogenną aplikację kwasu
salicylowego
Jakub Topolski
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Herbologii i Technik Uprawy
Roli we Wrocławiu

Rośliny wykształciły różne systemy obronne przeciw toksycznemu oddziaływaniu metali ciężkich (MC)
obecnych w środowisku. Wśród wielu mechanizmów detoksykacji MC można wyróżnić dwa
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podstawowe: wzbudzenie mechanizmu antyoksydacyjnego z udziałem różnych związków
neutralizujących reaktywne formy tlenu oraz wyłączenie MC z procesów metabolicznych poprzez
kompleksowanie i deponowanie ich w cytoplazmie, wakuolach lub apoplaście Związkami tworzącymi
kompleksy z MC są glutation, peptydy, fitochelatyny czy metalotioneiny, jak również aminokwasy,
kwasy organiczne oraz związki fenolowe, np. kwasy fenolowe. W ostatnich latach prowadzono na
świecie pewne badania potwierdzające wzrost tolerancji roślin na metale ciężkie wskutek
egzogennego dostarczenia im takich substancji jak glutation, kwas salicylowy czy niektóre
aminokwasy. Dotychczasowe badania prowadzone była jednak w warunkach hydroponicznych, gdzie
w/w substancje podawano dokorzeniowo lub donasiennie w pożywkach. Znacznie mniej rozpoznany
jest problem dostarczania roślinom tych substancji poprzez liście.

Kondycja jesionu wyniosłego (Fraxinux excelsior L.) w nasadzeniach przydrożnych w
aspekcie procesu zamierania gatunku
Krzysztof Turczański
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny

Warunki siedliskowe mają zasadniczy wpływ na żywotność drzew. Wszelkie niekorzystne czynniki
środowiska długo lub trwale oddziałujące mogą stać się przyczyną chorób. Czynniki chorobotwórcze
mogą mieć podłoże genetyczne lub abiotyczne (czynniki nieinfekcyjne). Czynniki infekcyjne natomiast,
mające pochodzenie biotyczne, są wywołane działaniem m.in. grzybów. W przypadku drzew
rosnących w warunkach nasadzeń przydrożnych czynniki siedliskowe wywołują u roślin reakcję
stresową i obniżają ich odporność na infekcje w zupełnie odmienny sposób niż w warunkach
ekosystemu leśnego. Wśród czynników biotycznych największe znaczenie ma infekcja grzybowa. W
nasadzeniach przydrożnych jest ona często następstwem uszkodzeń mechanicznych lub złych
warunków środowiskowych osłabiających odporność drzewa. Spośród czynników abiotycznych
największy wpływ mają zanieczyszczenia transportu miejskiego, zasolenie czy odwodnienie terenu.
Celem niniejszego referatu jest ukazanie kondycji jesionu wyniosłego na terenach wzdłuż ciągów
komunikacyjnych i porównanie jej ze stanem w warunkach leśnych.

Bioremediacja kwaśnych wód kopalnianych skażonych cynkiem i ołowiem w skali
laboratoryjnej
Witold Uhrynowski, Aleksandra Skłodowska, Łukasz Drewniak
Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

Kwaśne wody kopalniane, charakteryzujące się podwyższoną zawartością jonów siarczanowych
powstają wskutek chemicznego i biologicznego wietrzenia minerałów siarczkowych w warunkach
tlenowych. Niskie pH tych odcieków w znaczący sposób przyspiesza dalszy proces rozpuszczania skał,
prowadząc do uwalniania zawartych w nich pierwiastków, w tym także metali ciężkich, takich jak cynk
czy ołów. Z tego powodu wody te stanowią istotne zagrożenie dla środowiska i powinny podlegać
oczyszczaniu. Celem przedstawionych badań była ocena zdolności wykorzystania potencjału
biologicznego bakterii redukujących siarczany (BRS) do remediacji kwaśnych wód kopalnianych
zanieczyszczonych m.in. Zn i Pb. Dla porównania, podjęto także próbę oczyszczenia tych odcieków z
wykorzystaniem sorbentów żelazowo-glinowych, wykazujących wysokie powinowactwo do kationów
metali. Badania w skali laboratoryjnej obejmowały: (i) hodowle BRS na wodach z kopalni cynku i
ołowiu w Czarnogórze w półlitrowych reaktorach oraz (ii) eksperymenty sorpcyjne w warunkach
stacjonarnych. Do oznaczania stężenia Zn(II) i Pb(II) w wodach wykorzystano metodę atomowej
spektrometrii absorpcyjnej. Stwierdzono, że podczas oczyszczania wód kopalnianych, zarówno z
wykorzystaniem bakterii jak i sorbentu, stężenie obu metali znacząco spadło. Co istotnie, dzięki
aktywności BRS, stężenie siarczanów w płynie hodowlanym również uległo zmniejszeniu, sugerując,
że strącający się osad zawiera siarczki cynku i ołowiu, które mogą stanowić potencjalnie cenny
surowiec. O ile procesy remediacyjne oparte na adsorpcji zachodziły szybciej niż w przypadku
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bioprecypitacji, wykorzystanie BRS może pozwolić na praktycznie całkowite oczyszczenie wód z jonów
metali, co jest niemożliwe w przypadku wysycenia sorbentu i ustalenia równowagi między procesami
sorpcji i desorpcji dla niskich stężeń. Wyniki symulacji w skali laboratoryjnej zostaną wykorzystane do
przygotowania rozwiązań technologicznych opartych na procesach sorpcji i bioprecypitacji, które
mogą znaleźć zastosowanie w oczyszczaniu kwaśnych wód kopalnianych.

Wpływ formy użytkowej na rozkład i mobilność bromoksynilu w glebie
Barbara Wujek
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Herbologii i Technik Uprawy
Roli we Wrocławiu

Rynek środków ochrony roślin ukierunkowany jest na otrzymywanie preparatów o najlepszej
skuteczności zwalczania agrofagów. Przemysł agrochemikaliów rozwija się bardzo dynamicznie i
można zaobserwować pewne trendy tego rozwoju. Formulacje płynne herbicydów często zastępują
ich odpowiedniki proszkowe, powstają mieszaniny kilku środków, preparaty wzbogaca się o dodatek
adiuwantów. Zmiany te mają na celu nie tylko poprawę skuteczności działania takiego środka, ale
również zminimalizowanie niekorzystnego wpływu herbicydów na środowisko i poprawę
bezpieczeństwa użytkowników takich środków. Celem pracy było zbadanie wpływu formy użytkowej
herbicydu na dynamikę rozkładu i mobilność bromoksynilu w glebie. Do badań wybrano dwie
formulacje herbicydu Emblem: Emblem 20 WP (proszek) i Emblem Pro 385 SC (płyn).
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Wielolekooporne szczepy bakteryjne jako czynnik etiologiczny infekcji u pacjentów z
nowotworami krwi
Monika Oleksy, Iga Porębska, Agnieszka Matera-Witkiewicz, Adam Junka, Marzenna
Bartoszewicz
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

Stan głębokiej immunosupresji po przeszczepieniu komórek macierzystych hemopoezy implikuje
wzrost ryzyka powikłań infekcyjnych. Szczególnie duże zagrożenie u biorców szpiku i komórek
krwiotwórczych stanowią zakażenia bakteryjne wywołane przez szczepy wielolekooporne. W swoich
badaniach skupiliśmy się na określeniu częstości izolacji oraz ocenie lekowrażliwości Gram(-) pałeczek i
Gram(+) ziarniaków z materiałów klinicznych, pobranych od pacjentów z nowotworami krwi,
hospitalizowanych w wybranych wrocławskich szpitalach. W ciągu dwóch lat przeanalizowano ponad
16000 próbek: krwi, moczu, kału oraz wymazów z gardła pobranych od dzieci i dorosłych z chorobami
krwi. Za wynik dodatni uznawano wyhodowanie szczepów z rodzaju Enterococcus, S. pyogenes, S.
pneumoniae, S. aureus oraz Gram(-) pałeczek z rodziny Enterobactriaceae i niefermentujących. Ponad
50% próbek pobranych od pacjentów dorosłych było dodatnich, z czego w ok. 20% wyhodowano
szczepy wielolekooporne. Wśród próbek pochodzących od pacjentów pediatrycznych uzyskano blisko
37% posiewów dodatnich a stosunek izolatów wysoce opornych do wrażliwych był porównywalny z
wynikami otrzymanymi w grupie pacjentów dorosłych. We wszystkich przebadanych rodzajach próbek
stwierdzono dominację ziarniaków Gram(+) a największy odsetek wielolekoopornych szczepów
izolowano z próbek moczu. W posiewach pobranych od dzieci przeważały szczepy z rodzaju
Enterobacter, natomiast z próbek moczu pacjentów dorosłych najczęściej izolowano szczepy z rodzaju
Klebsiella. Badania mikrobiologiczne materiałów pacjentów hematologicznych wykazały wysoki
odsetek szczepów z grupy patogenów alarmowych. Nadużywanie antybiotyków, szczególnie tych o
szerokim spektrum działania skutkuje selekcją szczepów opornych. Systematyczne analizy prowadzone
przez szpitalne zespoły ds. zakażeń, mogą pomóc w planowaniu i modyfikacji celowanej terapii
antybiotykowej na oddziałach onkohematologicznych oraz przeszczepowych.

Wpływ zrzutu ścieków oczyszczonych na stan sanitarny wody jeziora Niegocin
Niestępski Sebastian, Osińska Adriana, Jachimowicz Piotr
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

Zbiorniki wodne stanowią stały element środowiska, zwiększając walory krajobrazu swym urokiem oraz
możliwością wypoczynku. Ludzie uprawiają różne formy rekreacji nad zbiornikami wodnymi, najczęściej
jest to wędkowanie oraz kąpiele. W związku z tym, że nad wodą czas spędzają ludzie w każdym wieku,
także dzieci i osoby starsze, istotna jest przede wszystkim czystość wody. Zaniedbany zbiornik może
stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi. Obecnie jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia wód
powierzchniowych są ścieki odprowadzane z oczyszczalni komunalnych. Obecność w środowisku
naturalnym bakterii wskaźnikowych, jakimi mogą być bakterie kałowe, świadczy o świeżym
zanieczyszczeniu wody fekaliami. W ludzkich odchodach występuje duża liczba mikroorganizmów
wykazujących duży potencjał chorobotwórczy, przez co stanowią istotne zagrożenie dla zdrowia osób
mających z nimi kontakt, np. kąpiących się w skażonej wodzie. Celem niniejszej pracy była ocena stanu
sanitarnego wody jeziora Niegocin położonego w województwie warmińsko-mazurskim. Wodę
jeziorową pobierano z trzech stanowisk usytuowanych obok plaży, ujścia ścieków oczyszczonych i 100
m od tego ujścia. Wodę badano w kierunku występowania ogólnej liczby bakterii (inkubowanych w
22oC i 37oC), bakterii grupy coli oraz z rodzaju Enterococcus i Pseudomonas. Na wszystkich badanych
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stanowiskach w wodzie wykryto wysoki poziom bakterii z grupy coli. Nie wykryto natomiast obecności
takich bakterii wskaźnikowych jak Escherichia coli, Enterococcus sp. oraz Pseudomonas sp.
Przeprowadzone badania wskazują na wysokie zanieczyszczenie wody jeziora Niegocin bakteriami
grupy coli, których źródłem może być odpływ ścieków oczyszczonych do wód jeziora. Z uwagi na
rekreacyjne wykorzystanie zbiornika należy poddać je stałemu monitoringowi jakości.

Jakość mikrobiologiczna powierzchni szpitalnych
Monika Hubacz, Kacprzyk Przemysław, Łachacz Marta
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

Infekcje występujące w warunkach szpitalnych mogą mieć podłoże biologiczne pochodzenia
biogennego oraz abiogennego. Do pierwszych zaliczyć możemy drobnoustroje związane z personelem
medycznym oraz osobami hospitalizowanymi) do drugich zaś mikrobiotę powierzchni użytkowych, a
także sprzętu oraz wyposażenia szpitala. Zarówno czynniki biogenne jak i abiogenne są ściśle ze sobą
powiązane, czego dowodem może być występowanie podobnej mikrobioty zarówno u pacjentów jak i
na powierzchniach użytkowych. Mikrobiota, która najczęściej zasiedla powierzchnie szpitalne to
najczęściej Staphylococcus koagulazo-ujemny, Micrococcus sp., Bacillus sp., Acinetobacter sp. oraz
Flavobacterium. Drobnoustroje te występują powszechnie w warunkach środowiskowych, ale mogą
być także izolowane ze skóry (w tym także skóry rąk), co może świadczyć o tym, że drobnoustroje te
łatwo przemieszczają się ze skóry na powierzchnie i odwrotnie. Mikrobiota zasiedlająca powierzchnie
szpitalne bardzo często oporna jest na antybiotyki. Najczęściej należą do niej Staphylococcus aureus
oporny na metycylinę (MRSA), Enterococcus oporny na wankomycynę (VRE) oraz wielolekooporne
Acinetobacter baumanii czy Clostridium difficile. Bakterie w środowisku szpitalnym ze względu na
małe wymagania odżywcze charakteryzują się długą przeżywalnością. Bakterie z rodzaju Enterococcus
(głównie VRE) a także Staphylococcus aureus mogą przeżyć nawet kilka miesięcy na suchych
powierzchniach. Podobnie jest w przypadku Acinetobacter sp., Escherichia coli, Clostridium difficile.
Do siedmiu dni mogą przeżyć Vibrio cholerae czy Haemophilus influenzae. Celem pracy była
charakterystyka mikrobioty powierzchni użytkowych w szpitalu.

Perspektywy i szanse prowadzenia badań nad organizmami transgenicznymi
Robert Jadach
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Na świecie można zaobserwować wzrost wykorzystania genetycznie modyfikowanych organizmów i
produkcji żywności z ich udziałem. Związane to jest m.in. z niższymi kosztami upraw oraz większą
odporność modyfikowanych roślin na czynniki środowiskowe, choroby oraz pestycydy. Jednocześnie
odczuwalny jest w wielu przypadkach opór społeczny przed rozwijaniem tego typu działalności, co
wynika z obaw przed negatywnymi skutkami takimi jak niekontrolowane przechodzenie genów na inne
organizmy czy zagrożenie dla zdrowia człowieka. Zwierzęta modyfikowane genetycznie w przyszłości
mogą być szeroko wykorzystywane w medycynie gdyż tak zmienione zwierzęta byłyby w stanie
wyprodukować ludzkie hormony. Decydującym czynnikiem wpływającym na prowadzenie badań nad
organizmami transgenicznymi i ich późniejszego wykorzystania w różnych dziedzinach gospodarki jest
poziom akceptacji przez społeczeństwo. W przedstawionej pracy przedstawiono ogólne informacje o
aktualnej skali produkcji GMO na świecie i ekonomicznych aspektach z tym związanych, a także
zaprezentowano perspektywy rozwoju i prowadzenia badań nad wytworzeniem genetycznie
modyfikowanych roślin i zwierząt.

Plant-based diet of lizards on the basis of breeding practices in Polish households
Joanna Śniegowska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo- Technologiczny

Plant based food is of particular importance in reptiles breeding. Herbivorous lizards are a group
containing almost entire Iguanidae family . These animals require a supply of well balanced and fresh
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variety of plants throughout the year which makes the herbivorous lizards not recommended for
unexperienced keepers since it is troublesome to get the required herbs in winter time. Apart from of
strictly herbivorous reptiles there are reptiles that have particular feed preferences and reqire insects
and small vertebrates. Breeding of reptiles in Poland is becoming more and more popular each year.
The positive factors influencing this are good living conditions and availability of proper foods and
supplements. A research is conducted currently that intends to create a knowledge base and to
interest the keepers in applying a wider range of plants and natural ways of increasing their
composition. Based on the results noticed that the breeders and amateur keepers of reptiles usually
do not know the nutricious values of plant based feeds that they do not use every day, while all of
them are willing to learn more and use the knowledge in practice. This work was based on a
questionnaire.

Stereoselektywna synteza 3-n-butyloftalidu z udziałem całych komórek mikroorganizmów
Karolina Anna Lisowska, Ewa Szczepańska, Filip Boratyński
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

Biotransformacje, są bardzo ważnymi przemianami związków zachodzącymi przy użyciu
biokatalizatorów - całych komórek drożdży, bakterii i grzybów strzępkowych, które mogą być
alternatywą dla syntezy chemicznej na skalę laboratoryjną, jak również przemysłową.

The immunosupressive effect of the cyclophosphamide administrated intraperitioneally
on mice C57BL/6 immunized with BCG
Ograczyk Elżbieta, Kowalewicz-Kulbat Magdalena, Fol Marek
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Cyclophosphamide (CTX) is a DNA alkylating agent. It is used in autoimmune diseases treatment,
chemotheraphy and transplantation. The aim of the study was to compare the effect of the
cyclophosphamide given intraperitioneally on selected biological parameters of immunized with
M.bovis BCG mice C57BL/6: weight, morphology of the blood withdrawn from the heart and the
histology of the lymph nodes. The experiment was performed on male mice C57BL/6. Mice were
divided into 2 groups. First one consisted of 3 mice immunized once with BCG and treated
intraperitioneally with CTX (50μg/g per body weight) for 3 weeks. Second one was the control group
consisted of 3 mice immunized once with BCG. During the experiment mic were weighted. The
leucocyte index was determined in blood smear. The histology of the lymph nodes was assessed with
paraffin embedded sections. There was a significant decrease of the body weight of mice treated with
CTX. The administration of CTX also caused fur loss and dulling. However in morphology of the blood,
there were not significant differences, leucocyte index was similar. In the paraffin embedded sections
of the lymph nodes were differences in the amount of cells and the size of the germinal centers
located in the cortex of the lymph node. After the administration of CTX at a dose of 50μg/g per b.w.
the decrease in the body weight and the amount of cells in lymph nodes as compared to the control
group was observed. Grant number 2013/11/B/NZ6/01304.

Diagnostyka mikrosporydioz u ludzi i zwierząt
Kinga Leśniańska
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych Instytut Genetyki i Mikrobiologii Zakład Parazytologii

Mikrosporydia stanowią zróżnicowaną grupę patogenów jednokomórkowych zdolną do infekowania
szerokiej gamy organizmów żywicielskich, zarówno bezkręgowców jak i kręgowców, w tym człowieka.
Pierwsze doniesienie o ludzkiej mikrosporydiozie odnotowano w 1959 roku. Obecnie mikrosporydia są
opisywane jako ważny czynnik etiologiczny infekcji oportunistycznych u osób ze zróżnicowanym
statusem immunologicznym. Wywołują przewlekłe biegunki, infekcje narządowo specyficzne a także
rozsiane inwazje wieloukładowe. Co interesujące, coraz częściej wykrywane są nie tylko u osób o
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obniżonej odporności tj. biorców przeszczepów, chorych na AIDS, nowotwory i choroby przewlekłe, ale
także u osób zdrowych - zarówno dzieci, jak i dorosłych. Rosnąca liczba przypadków klinicznych wiąże
się z koniecznością rozwoju metod diagnostycznych. Klasyczne sposoby wykrywania omawianych
mikroorganizmów opierają się na często zawodnej mikroskopii optycznej. Często wykonywane są także
zróżnicowane testy serologiczne. Natomiast coraz powszechniej w rutynowej diagnostyce stosuje się
techniki biologii molekularnej oparte na poszukiwaniu w materiale biologicznym pozyskanym od
pacjentów fragmentów DNA specyficznych dla pasożyta. Niniejszy poster przedstawia główne zasady,
wady i zalety metod diagnostycznych wykorzystywanych w detekcji mikrosporydiów u ludzi i zwierząt.

Desmidie torfowiska mszarnego „Rzeciny”
Anna Garbarczyk, Beata Messyasz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

Desmidie to mikroskopijnej wielkości przedstawiciele królestwa roślin, charakteryzujące się dużym
bogactwem kształtów. Niezwykłą regularnością i charakterystyczną budową wyróżniają się na tle
innych glonów. W rozumieniu rzędu Desmidiales liczą ok. 4 tys. gatunków. Optimum ich występowania
przypada na wody kwaśne, mało żyzne. Przykładem takiego siedliska są torfowiska, a więc szczególny
rodzaj mokradeł, który akumuluje materie organiczną w postaci pokładów torfu. Wody torfowisk,
szczególnie z dominacją mszaków są mętne, co ogranicza dostępność światła i często oligotroficzne, a
więc o niskiej zawartości biogenów, m.in. azotu czy fosforu. Celem badań była analiza porównawcza
struktury gatunkowej zbiorowisk desmidii torfowiska przejściowego w okresie zimy i lata. Próbki wody
do badań pobrano z 10 stanowisk z Torfowiska Rzecińskiego w styczniu i lipcu 2015 roku. Dokonano
pomiaru cech fizykochemicznych wody i na ich tle przeanalizowano strukturę gatunkową desmidii.
Wykazano ponad 20 gatunków glonów należących do desmidii, z czego gatunkami typowo acido- i
stagnofilnymi są: Actinotaenium cucurbita (Brébisson ex Ralfs) Teiling, Cosmarium sphagnicola West &
G.S.West, Cosmoastrum subscabrum (Nordstedt) Palamar-Mordvintseva, Euastrum insulare (Wittrock)
J.Roy, Haplotaenium minutum (Ralfs) Bando, Penium polymorphum (Perty) Perty, Staurastrum
margaritaceum Meneghini ex Ralfs i Tetmemorus brebissonii Ralfs. W strukturze zbiorowisk
mikroorganizmów notowano także przedstawicieli innych grup glonów, preferujących wody
eutroficzne. Przykładem tych organizmów są Scenedesmus dimophus (Turpin) Kützing,
Aphanizomenon flosaquae Ralfs ex Bornet & Flahault, Aphanocapsa incerta (Lemmermann)
G.Cronberg & Komárek, Chroococcus minutus (Kützing) Nägeli i Merismopedia glauca (Ehrenberg)
Kützing. Badania pozwolą uzupełnić wiedzę na temat preferencji siedliskowej i struktury gatunkowej
desmidii na terenie Polski.

Wielonienasycone aldehydy - naturalna chemiczna ochrona fitoplanktonu
Przemysław Manicki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

Niektóre z gatunków glonów i okrzemek, jak choćby Skeletonema marinoi, są producentami
wielonienasyconych aldehydów (PUA). Organizmy te produkują PUA w odpowiedzi na zranienie
komórki przez drapieżnika czy inny przejaw stresu środowiskowego. Mieszanina PUA może
niekorzystnie oddziaływać na organizmy występujące w danym ekosystemie wodnym, m.in. wpływając
na ich płodność, odkładając się w ciałach żywiących się okrzemkami zwierząt. Okrzemki i glony
produkują mieszaninę tych związków, przykładowo Skeletonema marinoi wytwarza w różnych
proporcjach heptadienal, oktadienal oraz oktatrienal. W wyniku działania wielonienasyconych
aldehydów, populacja organizmów je produkujących zwiększa swe szanse na przeżycie. Celem pracy
jest krótka charakterystyka PUA, organizmów je produkujących, ich występowanie oraz przedstawienie
wpływu tych związków na organizmy wodne jak i środowisko.
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Wpływ ekstraktu z mięty i pokrzywy na względnie chorobotwórcze bakterie z rodzaju
Proteus
Przemysław Liczbiński, Maciej Mikuła, Dominika Drzewiecka
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Cel badań: sprawdzenie właściwości bakteriostatycznych i bakteriobójczych ekstraktu z mięty i
pokrzywy na szczepy kliniczne Proteus spp. Metody: Zastosowano metodę studzienkową na płytkach z
agarem odżywczym oraz test mikrorozcieńczeń w bulionie, za pomocą którego wyznaczono wartości
MIC oraz MBC dla liofilizowanego ekstraktu wodnego z mięty i pokrzywy. Wyniki: Ekstrakt mięty w
stosunku do wszystkich badanych szczepów wykazał działanie hamujące wzrost w stężeniach 1,56 –
6,25 mg/ml, oraz bójcze w stężeniach 1,56 – 12,5 mg/ml. Ekstrakt z pokrzywy również wykazuje
właściwości bakteriostatyczne w stężeniach 3.125mg/ml – 6.25mg/ml, oraz bakteriobójcze w
stężeniach 6.25mg/ml- 12.5mg/ml. Wniosek: Mięta i pokrzywa może mieć zastosowanie w profilaktyce
oraz wspomaganiu leczenia zakażeń o etiologii Proteus spp. Ponadto mięta wykazuje silniejsze
właściwości antybakteryjne niż pokrzywa.

Zawartość witaminy C w wybranych odmianach pomidorów (Lycopersicon esculentum
Mill.)
Joanna Śniegowska, Joanna Turczuk
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo- Technologiczny

Witamina C jest ważnym związkiem biologicznie czynnym w żywieniu człowieka, jej niedobór wpływa
na osłabienie organizmu i zwiększenie jego podatności na infekcje. Jako jeden z nielicznych gatunków
człowiek nie potrafi sam syntetyzować tej witaminy co przyczynia się do potrzeby pobierania jej wraz z
pokarmem. Najlepszym źródłem kwasu askorbinowego są owoce i warzywa, należy jednak pamiętać,
że podczas przetwarzania np. obierania, siekania, gotowania traci się duże jego ilości. Do
doświadczenia wybrano mało znane i atrakcyjne dla konsumenta odmiany pomidorów gruntowych.
Wykorzystano dwie odmiany o żółtych owocach: drobnoowocowa Yellow pear shaped i Helio o
owocach średnich oraz dwie o owocach pręgowanych: Tigerella- czerwona w pomarańczowożółte pasy
i Green zebra- zielonożółta w zielone pasy. Były one uprawiane na czarnej ziemi zdegradowanej klasy
bonitacyjnej IIIa, okrytej czarną agrowłókniną. Rozsadę posadzono w rozstawie 80 cm x 50 cm. W
trakcie okresu wegetacyjnego wykonywano zabiegi pielęgnacyjne zgodnie z wymaganiami gatunku.
Owoce do analizy zebrano w fazie dojrzałości konsumpcyjnej. W celu oceny zawartości witaminy C
wykorzystano metodę Tillmans`a z miareczkowaniem 2,6-dichlorofenoloindofenolem. Wszystkie
badane odmiany charakteryzowały się dużą zawartością witaminy C, natomiast analizy wykazały
największą jej kumulację u odmiany Yellow pear shaped oraz Green zebra.

Wpływ kwasu askorbinowego na funkcjonowanie organizmu ludzkiego
Natalia Zawrotna
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

Nutriogenomika zajmuje się badaniem wpływu składników żywności na regulację ekspresji genów.
Składniki diety, antymutageny, których przykładem jest witamina C, zapobiegają uszkodzeniu DNA i
regulują stabilność genomu. Informacje zawarte w DNA mogą ulegać modyfikacjom, za które w
pewnym stopniu odpowiedzialny jest rodzaj diety. Bioaktywne składniki diety, np. witamina C są
cząsteczkami, które przenoszą informację ze środowiska zewnętrznego i wpływają na proces ekspresji
genów. Witamina C wykazuje szerokie spektrum działania, co zostało wykorzystane w różnych
dziedzinach, m.in. w kosmetologii, medycynie oraz reumatologii. Jest również wykorzystywana jako
dodatek do żywności funkcjonalnej. W przeszłości przyjmowanie witaminy C zapobiegało powstawaniu
choroby zwanej szkorbutem. Kwas askorbinowy jest naturalnym przeciwutleniaczem, w żywności
określanym symbolem E300, który ma na celu stabilizację, m.in. soków, produktów zbożowych i mleka.
Kwas dehydroksoaskorbinowy, czyli utleniona postać witaminy C, pomaga w leczeniu Alzheimera. W
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kosmetologii pobudza syntezę kolagenu i komórek odpornościowych. Daje również możliwość
rozpuszczenia neurotoksycznych blaszek amyloidowych oraz przyśpiesza leczenie oparzeń skóry i
nowotworów. Niedobór witaminy C hamuje utlenianie zasad nukleinowych, które prowadzi do chorób
takich jak zaćma oraz nowotwory. Z drugiej strony, witamina C w kontakcie z jonami miedzi (Cu2+) oraz
żelaza (Fe3+) stymuluje powstanie rodników hydroksylowych, których działanie uszkadza strukturę
DNA, tłuszczy oraz białek in vitro i in vivo. Kwas askorbinowy nie jest wytwarzany w organizmie
człowieka, dlatego niezbędna jej jego suplementacja. Terapeutyczna dawka witaminy C wynosi 200
mg/dobę, natomiast powyżej zalecanej ilości możliwe jest dawkowanie syntetycznej witaminy C.
Witamina C posiada szerokie spektrum działania na organizm ludzki, jednak ciągle poznawane są jej
nowe właściwości.

Zanieczyszczenia mikologiczne herbaty
Adriana Osińska, Piotr Jachimowicz, Monika Hubacz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk o Środowisku

Herbata ze względu na swoje walory smakowe , pobudzające oraz aromatyczne należy do najczęściej
spożywanych napojów na świecie. Herbata jest naparem z liści i pąków roślin z grupy Camelia
uprawianych w krajach strefy zwrotnikowej. Roślina ta posiada dwie podstawowe odmiany botaniczne:
chińską Camellia sinensis oraz assamską Camellia assamica. W Polsce spożycie herbaty niezmiennie od
kilku lat utrzymuje się na wysokim poziomie i według danych z GUS-u wynosi około 1 kg suchej herbaty
rocznie na osobę. Herbaty są bogate w związki bioaktywne (tj. katechiny), dzięki czemu stanowią
źródło przeciwutleniaczy neutralizujących wolne rodniki. Zmniejszają również ryzyko wystąpienia
chorób nowotworowych i sercowo-naczyniowych. Proces przetwarzania liści herbaty obejmuje kilka
etapów: więdnięcie, walcowanie, suszenie, sortowanie, pakowanie. Na jakość mikologiczną herbat
mogą mieć wpływ takie czynniki jak: zawartość substancji bioaktywnych, metoda zbioru, utrzymanie
higieny podczas pakowania , transportu, suszenia liści przeznaczonych na herbaty oraz warunki
przechowywania gotowych produktów. Wśród mikrobioty znajdującej się w herbatach dominują
pleśnie, które przedostają się z bioaerozolu wodno-powietrznego oraz glebowego. Jak podaje
dostępna literatura przedmiotu zanieczyszczenie grzybami pleśniowymi w herbatach nie przekracza
105 jtk/g, a do izolowanych grzybów można zaliczyć gatunki toksykogenne ,takie jak Aspergillus flavus,
Aspergillus versicolor, Penicillium expansum, Fusarium spp. i Alternaria alternata.

Wpływ ściółek syntetycznych na zawartość witaminy C trzech odmian pomidora
gruntowego
Joanna Turczuk, Joanna Śniegowska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Wpływ ściółek syntetycznych na zawartość witaminy C trzech odmian pomidora gruntowego
(Lycopersicon esculentum Mill.). Ściółkowanie gleby jest zabiegiem uprawowym, który polega na
przykryciu wierzchniej warstwy gleby różnymi materiałami. Mogą być to materiały pochodzenia
organicznego (słoma, skoszona trawa) lub syntetycznego (folie i włókniny). Ściółkowanie ma na celu
poprawę warunków termicznych i wilgotnościowych w środowisku systemu korzeniowego roślin
uprawnych. Zabieg ten stosowny jest w uprawie roślin ciepłolubnych takich jak pomidor, papryka,
oberżyna. Ściółkowania gleby ogranicza zachwaszczenie i może wpływać korzystnie na mikroklimat
gleby i powietrza w otoczeniu rośliny uprawnej. Przy ściółkowaniu gleby materiałami syntetycznymi
bardzo duże znaczenie ma barwa ściółki. Pokrywanie gleby folią przezroczystą wpływa na temperaturę
podłoża w ciągu dnia, a folia czarna chroni lepiej glebę przed utratą ciepła w nocy. Witamina C stanowi
ważny związek biologicznie czynny w żywieniu człowieka, jej najlepszym źródłem są warzywa i owoce.
W 2014 i 2015 roku przeprowadzono doświadczenie polowe dotyczące wpływu ściółkowania gleby
folią polietylenową czarną, czerwoną oraz białą na zawartość witaminy C w owocach trzech odmian
pomidora gruntowego: Awizo F1, Barlo F1 i Intrigo F1. Kontrolę stanowiły poletka bez ściółkowania.
Rozsadę posadzono na miejsce stale w rozstawie 80 x 50 cm. Analizy chemiczne wykonano w sierpniu.
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Zebrano dojrzałe pod względem konsumpcyjnym owoce pomidora. W celu oceny zawartości witaminy
C wykorzystano metodę Tillmansa z miareczkowaniem 2,6-dichlorofenoloindofenolem. Owoce
odmiany Intrigo F1 (drobnoowocowa) miały największą zawartość tej witaminy na folii czarnej,
podobnie było u odmiany Barlo F1 (wielkoowocowej). Owoce odmiany Awizo F1 (pomidor karowy)
zawierały najwięcej witaminy C na folii czerwonej.

Wpływ kannabinoidów na żywotność i morfologię wybranych linii komórek
nowotworowych
Paweł Śledziński, Agnieszka Nowak, Joanna Zeyland, Ryszard Słomski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Kannabinoidy należą do grupy lipofilowych związków otrzymywanych z roślin z rodzaju Cannabis.
Spośród nich największe zainteresowanie wzbudzają Δ9-tetrahydrokannabinol (THC) oraz kannabidiol
(CBD). THC jest kannabinoidem odpowiadającym za psychoaktywne działanie marihuany oraz haszyszu.
Jego izomer, CBD, jest pozbawiony tych, niepożądanych z medycznego punktu widzenia właściwości,
przez co jego zastosowanie w medycynie może być znacznie szersze. Kannabinoidy oddziałują na
komórki za pośrednictwem dwóch receptorów: CB1 oraz CB2, zlokalizowanych przede wszystkim w
obrębie centralnego układu nerwowego i komórek układu odpornościowego. Jak dotąd związki te
znalazły zastosowanie głównie w medycynie paliatywnej w postaci środków przeciwbólowych,
wspomagających apetyt czy przeciwwymiotnych, jednakże zgromadzono także znaczną wiedzę na
temat mechanizmów antynowotworowego działania kannabinoidów w warunkach in vitro oraz w
modelach zwierzęcych. THC oddziałując z receptorami CB powoduje akumulację ceramidu, wzrost
aktywności szlaku ERK, obniżanie aktywności kinazy białkowej A, co w konsekwencji prowadzi do
hamowania prolifercaji komórek nowotworowych oraz do apoptozy. Mechanizm działania CBD jest
poznany w znacznie mniejszym stopniu, jednak najprawdopodobniej w jego aktywności pośredniczy
wzrost produkcji reaktywnych form tlenu (ROS), co prowadzi do uruchomienia szlaków apoptozy. Cele
badawcze: analiza wpływu kannabidiolu (CBD) oraz ekstraktów z konopi o obniżonej zawartości THC
na żywotność, proliferację, aktywność apoptotyczną oraz morfologię linii komórek raka piersi (MDAMB-231) oraz raka prostaty (PC-3). Dotychczasowe wyniki potwierdzają zmniejszanie żywotności
komórek nowotworowych przez CBD w sposób zależny od stężenia, dowodzą także selektywności
jego działania w odniesieniu do komórek zdrowych i nowotworowych.

Wybrane metody diagnozowania chorób odkleszczowych
Maja Adamczyk
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Zakład Parazytologii

Choroby odkleszczowe to grupa schorzeń powodowanych przez wirusy i mikroorganizmy przenoszone
drogą wektorową, czyli za pośrednictwem krwiopijnych pajęczaków z rodziny Ixodidae. Do najczęściej
notowanych chorób odkleszczowych na półkuli północnej należą borelioza (choroba z Lyme) oraz
kleszczowe zapalenie mózgu. Kleszcze mogą być również wektorami wielu innych czynników
etiologicznych takich jak Bartonella, Anaplasma czy pierwotniaki z rodzaju Babesia. Zróżnicowanie
występowania patogenów na różnych obszarach często związane jest z zasięgiem geograficznym
konkretnego gatunku wektora. Ze względu na ryzyko poważnych powikłań chorób odkleszczowych,
szybka i skuteczna diagnostyka odgrywa bardzo ważną rolę. Powszechnie stosowane metody
diagnostyki różnią się między sobą czułością i zasadą działania. Metody diagnostyczne można podzielić
na metody mikroskopowe, serologiczne i molekularne. Ich zastosowanie i przydatność w konkretnym
przypadku uzależniona jest min. od etapu infekcji (czasu, jaki upłynął od ugryzienia kleszcza). Często
najlepsze i najbardziej miarodajne rezultaty daje połączenie kilku metod diagnostycznych. Pozwala to
na lepsze dostosowanie leczenia, skuteczne wyeliminowanie patogenu i zapobieżenie rozwojowi
powikłań.
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Aspekty mikrobiologiczne w kompostowaniu osadów ściekowych
Jachimowicz Piotr, Kacprzyk Przemysław, Osińska Adriana
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku

Podczas oczyszczania ścieków w oczyszczalniach powstają znaczne ilości osadów ściekowych. Stanowią
one mieszaninę różnorodnych mikroorganizmów zarówno żywych jak i martwych oraz składników
organicznych i mineralnych. Składniki organiczne stanowić mogą nawet 50% masy odwodnionych
osadów. Są to głównie węglowodany, białka i tłuszcze. Biorąc pod uwagę właściwości sanitarne
osadów ściekowych można stwierdzić, że mogą one być materiałem niebezpiecznym. Osady zawierają
często bowiem bakterie chorobotwórcze, głównie Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp.,
Pseudomonas aeruginosa, oraz Clostridium perfringens. Oprócz bakterii osady mogą posiadać także
robaki pasożytnicze, takie jak Ascaris spp., Trichuris spp.,i Toxocara spp. Jedną z metod ich utylizacji
jest rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych. Żeby jednak osady mogły być w ten sposób
wykorzystane, muszą spełniać określone normy, ustanowione Rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 20 stycznia 2015 roku. W powyższym dokumencie określone są dopuszczalne w osadach ilości
organizmów chorobotwórczych oraz metali ciężkich. Jedną z najważniejszych metod
zagospodarowania osadów ściekowych, będącą formą przyrodniczego wykorzystania, a zarazem
skuteczną metodą unieszkodliwiania osadów, jest poddanie ich procesowi kompostowania. Jest to
proces przetwarzania substancji w kontrolowanych warunkach w obecności tlenu, w odpowiedniej
temperaturze i wilgotności. Proces prowadzony jest przez liczne mikroorganizmy. Finalnym
produktem kompostowania jest kompost, będący cennym nawozem organicznym, zawierającym
próchnicę oraz mikroelementy. Dobrze przygotowany kompost jest wolny od drobnoustrojów
chorobotwórczych i metali ciężkich, może więc być wykorzystany rolniczo.

Wrażliwość bakterii Bacillus subtilis na metale ciężkie w testach laboratoryjnych
Justyna Starzyk, Anna Tomkowiak, Donata Kosicka-Dziechciarek
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Obecność metali ciężkich w środowisku naturalnym w szczególności glebowym jest obecnie
problemem globalnym dotyczącym wszystkich rozwijających się państw na świecie. Mimo tego, iż
stanowią one naturalny składnik skorupy ziemskiej są zagrożeniem dla środowisk. Problemem jest
eksploatacja oraz przetwarzanie w efekcie szeroko rozumianej działalności przemysłowej. W wyniku
zaburzenia równowagi pierwiastki te kumulują się w glebie, wchodzą w różne przemiany chemiczne i
biochemiczne, są włączane w cykle geochemiczne, krążą w łańcuchach troficznych i gromadzą się w
organizmach żywych. Z uwagi na trudności w ich biodegradacji przez długi okres utrzymują się w
środowisku. Do głównych źródeł odpowiedzialnych za emisję metali ciężkich jest przemysł, energetyka,
transport, ale także odcieki z wysypisk odpadów, osady ściekowe i tym podobne. Nadmierne
nagromadzenie metali ciężkich w glebie hamuje rozwój zasiedlających ją organizmów, powoduje
zaburzenia metabolizmu komórkowego oraz zakłócenia podstawowych funkcji fizjologicznych.
Mikroorganizmy wykazują różną wrażliwość na metale ciężkie, a proces ich pobierania i akumulacji
wewnątrz komórki zależy od wielu czynników. Celem przeprowadzonych badań było zbadanie wpływu
wybranych metali ciężkich: ołowiu i cynku na wzrost bakterii Bacillus subtilis. Przeprowadzono analizy
których szczep Bacillus subtilis poddano działaniu Azotanu ołowiu (II) Pb(NO₃)₂ w zakresie stężeń od 10
mg/l do 1000 mg/l i Siarczanu cynku ZnSO₄ w zakresie stężeń od 10 mg/l do 400 mg/l. Analizę
wykonano w oparciu o liczebność kolonii wyrosłych na podłożu z dodatkiem określonej ilości metalu
ciężkiego. W efekcie przeprowadzonych badań zanotowano różnice tolerancji badanego szczepu na
zastosowane stężenia obu metali ciężkich. Siarczan cynku limituje wzrost badanego mikroorganizmu w
stężeniu znacznie niższym (150 mg/l), niż Azotan ołowiu (II) ograniczający wzrost Bacillus subtilis
dopiero w stężeniu 1000 mg/l.
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Badanie właściwości przeciwbakteryjnych wybranych substancji naturalnych, miód, imbir,
cytryna, chrzan, czosnek
Przemysław Kacprzyk, Sebastian Niestępski, Monika Hubacz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk o Środowisku

Rozwój farmaceutyki powoduje powstawanie coraz szerszej gamy środków chemicznych. Ich głównym
zadaniem jest pomoc w zwalczaniu chorób różnego typu, tych groźniejszych poprzez leki na receptę
wypisywaną przez lekarzy jak również tych spotykanych częściej dolegliwości jak np. ból gardła.
Według badania CBOS do najczęściej stosowanych leków dostępnych bez recepty należą różnego
rodzaju witaminy, minerały oraz środki zwiększające odporność. Ludzie zachwyceni uniwersalnością
tych substancji, nie świadomi działań niepożądanych wrzucają w siebie kolejne tabletki, mimo że
istnieje wiele naturalnych i używanych od tysięcy lat substancji o podobnym działaniu. Kto z nas nie
słyszał od swojej mamy czy babci, że na ból gardła najlepsze będzie ciepłe mleko z miodem i czosnkiem
? W tych poradach nie chodziło o walory smakowe, a o ich działanie bakteriobójcze. Najczęściej
używane i polecane na różne dolegliwości produkty, które można spotkać w północno-wschodniej
Polsce to: miód, imbir, cytryna, chrzan i czosnek. Udowodniono, że w produktach tych występują
substancje pozwalające na ograniczenie wzrostu bakterii patogennych. Celem niniejszej pracy było
znalezienie najlepszego inhibitora wzrostu bakterii z gatunku Staphylococcus aureus, który jest
potencjalnym patogenem człowieka.

Bakteryjne ogniwa paliwowe
Izabela Hawro
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

Wysokie, wciąż wzrastające zapotrzebowanie na zużycie energii elektrycznej, oraz drastycznie
spadające zasoby żródeł paliw kopalnych zmuszają ludzkość do poszukiwania alternatywnych źródeł
energii. Kolejnym problemem nastręczającym trudności to generowanie odpadów komunalnych
mających związek z elektrycznością, jakże trudnych do zniwelowania. Nowym, ciekawym nurtem
badań, mogących być doskonałym rozwiązaniem, są mikrobiologiczne ogniwa paliwowe.Bakteryjne
ogniwa paliwowe są „urządzeniem” gdzie komórki przekonwertowują energie chemiczną związków
organicznych pochodzenia biologicznego bezpośrednio na energię. Bakterie te – pełnią rolę
katalizatorów. Bakteryjne ogniwa paliwowe są więc innowacyjnym rozwiązaniem, które już teraz ma
liczne zastosowania.

Otrzymywanie peptydów chelatujących żelazo na drodze hydrolizy enzymatycznej kazeiny
Barbara Buda
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

Hydroliza enzymatyczna białek stanowi jedną z najlepszych metod otrzymywania biopeptydów,
zależną od rodzaju zastosowanej proteazy, typu hydrolizowanego białka oraz czasu trwania procesu.
Dotychczas odnotowano szereg właściwości hydrolizatów białkowych, w tym: zdolność do
chelatowania jonów metali. W pracy przeprowadzono hydrolizę enzymatyczną kazeiny izoelektrycznej
z udziałem zewnątrzkomórkowej proteazy serynowej produkowanej przez drożdże Yarrowia lipolytica.
Przebieg hydrolizy monitorowano za pomocą technik chromatograficznych oraz elektroforetycznych.
Z wykorzystaniem procesów membranowych, wyizolowano mieszaninę peptydów o masie
cząsteczkowej poniżej 1 kDa. Otrzymana mieszanina biopetydów posiadała ponad czterokrotnie
wyższą aktywność chelatowania jonów żelaza niż kazeina izoelektryczna.
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Produkcja i identyfikacja lewanu oraz kwasu γ–poliglutaminowego pochodzenia
mikrobiologicznego
Marta Domżał, Paweł Jajor, Marcin Łukaszewicz
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

Lewan jest polimerem składającym się z jednostek D–fruktofuranozy połączonych ze sobą wiązaniami
β–(2,6) –glikozydowymi. Może być pozyskiwany zarówno z roślin jak i mikrobiologicznie. Lewan
pochodzenia mikrobiologicznego posiada szerokie zastosowanie w produkcji żywności, kosmetyków,
farmaceutyków oraz w medycynie. Kwas γ–poliglutaminowy jest naturalnie występującym polimerem
zbudowanym z jednostek kwasu L–glutaminowego, D–glutaminowego bądź obu. Ze względu na jego
biodegradowalność, nietoksyczność i brak właściwości immunogennych jest stosowany w przemyśle
spożywczym, medycznym i ochronie środowiska. Ich wykorzystanie na skalę przemysłową jest
stosunkowo niskie i wymaga dalszych badań w celu opracowania efektywnej metody ich produkcji na
dużą skalę. Nowe rozwiązania w otrzymywaniu oraz oczyszczaniu tych polimerów zmniejszają koszty
produkcji oraz zwiększają ich stabilność.

Problematyka oraz metodologia oczyszczania wód skażonych arsenem
Klaudia Dębiec, Aleksandra Skłodowska, Łukasz Drewniak
Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

Dotychczas poznane są liczne metody oczyszczania wód skażonych arsenem, niemniej jednak żadna z
nich nie jest metodą uniwersalną, przystosowaną do różnych środowisk. Rozwiązaniem tego problemu
może być wykorzystanie potencjału bioremediacyjnego bakterii arsenowych oraz zastosowanie
zjawiska sorpcji.

Wpływ ramnolipidów na biodegradację oleju napędowego przez konsorcja bakteryjne
wyizolowane z gleby
Iwona Michałowska, Maria Konieczna, Alicja Szulc
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

Ramnolipidy są biosurfaktantami należącymi do glikolipidów zbudowanych z cukru ramnozy oraz
kwasu β- hydroksydekanowego. Są wytwarzane głównie przez szczep bakteryjny Pseudomonas
aeruginosa. Mikroorganizmy produkują biosurfaktanty między innymi podczas wzrostu na
hydrofobowych źródłach węgla, co przyczyniło się do dostrzeżenia przez naukowców możliwości ich
potencjalnego wykorzystania w technikach bioremediacyjnych. Wśród czynników ograniczających
postęp procesów biodegradacyjnych jest biodostępność zanieczyszczeń. Dlatego też, możliwość ich
solubilizacji kojarzono ze stymulowaniem biodegradacji ksenobiotyków. Fakt, że część
mikroorganizmów nie produkuje biosurfaktantów niektórzy naukowcy łączyli z niezdolnością do
wzrostu na hydrofobowych źródłach węgla. Pojawiły się badania, gdzie poprzez dodanie ramnolipidów
próbowano stymulować procesy biodegradacyjne. Wiele prac wskazywało na pozytywne skutki
wprowadzenia biosurfaktantów, jednakże zaobserwowano również ich negatywny wpływ. Celem
badań było określenie wpływu ramnolipidów na biodegradację oleju napędowego przez konsorcja
bakteryjne wyizolowane z gleby. Konsorcja środowiskowe wykorzystane w badaniach, wyizolowano z
gleby parkowej oraz ogrodowej. Ocenę biodegradacji oleju napędowego wykonano w oparciu o
metodę respirometryczną, czyli pomiar ilości wydzielonego dwutlenku węgla.

Przeciwciało monoklonalne Bevacizumab w terapii nowotworów litych
Bartłomiej Pawlik, Ewelina Sobierajska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Bevacizumab jest rekombinowanym, humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym klasy IgG1,
produkowanym metodami inżynierii genetycznej w komórkach jajnika chomika chińskiego.
Wykorzystuje się go w terapiach nowotworów litych wielu różnych narządów. Do najczęstszych należą:
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nowotwór szyjki macicy i jajnika, piersi i sutka, jelita grubego, okrężnicy i odbytnicy, trzustki, nerki,
gruczołu krokowego, głowy i szyi oraz niedrobnokomórkowego raka płuc. Bevacizumab łączy się z
ligandami naczyniowo - śródbłonkowego czynnika wzrostu VEGF - głównie z izoformą VEGF-A. Po
przyłączeniu neutralizuje dane ligandy dla receptora, hamując szlak przekazywania sygnału do jądra
komórkowego. Dzięki temu możliwe jest zatrzymanie procesu angiogenezy naczyń krwionośnych
guza, w których uczestniczy VEGF. W celu zwiększenia skuteczności bevacizumab stosuje się z innymi
przeciwciałami monoklonalnymi, trastuzumabem, cetuximabem i panitumumabem, łączącymi się z
receptorowymi kinazami tyrozynowymi typu 1, np. EGFR i HER2. Testy kliniczne potwierdziły
skuteczność tego typu rozwiązania w terapii nowotworów litych.

Wpływ ramnolipidów na biodegradację oleju napędowego przez środowiskowe konsorcja
bakteryjne zawierające dodany szczep bakteryjny z rodzaju Pseudomonas spp.
Maria Konieczna, Iwona Michałowska, Kamila Myszka, Alicja Szulc
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Biologiczne metody usuwania skażeń spowodowanych przez olej napędowy wykorzystują
mikroorganizmy, dla których stanowi on substrat do wzrostu i rozwoju. Szacuje się, że wśród bakterii
dostępnych na kuli ziemskiej od 0,1 do 10% to bakterie zdolne do biodegradacji substancji
ropopochodnych. Istotnym minusem metod biologicznych jest zależność do pór roku. Dlatego też w
praktyce, naturalne procesy biodegradacyjne wspomaga się więc poprzez wprowadzanie związków
powierzchniowo-czynnych, które zmniejszając napięcie powierzchniowe i międzyfazowe zwiększają
biodostępność hydrofobowych substancji. Ramnolipidy są biosurfaktantami glikolipidowymi
produkowanymi przez różnorodne szczepy bakteryjne, również przez niektóre szczepy z rodzaju
Pseudomonas sp.. Ich struktura jest bardzo zróżnicowana, jednakże zazwyczaj zbudowane są z cukru
ramnozy oraz kwasu β- hydroksydekanowego. Pełnią one różne role: zaangażowane są w pobieranie
hydrofobowych substratów, w mobilność komórek bakteryjnych, jak również w tworzenie biofilmu.
Celem badań było określenie wpływu ramnolipidów na biodegradację oleju napędowego przez
konsorcja bakteryjne wyizolowane z gleby, które dodatkowo zawierały dodany szczep bakteryjny
Pseudomonas fluorescens. Konsorcja środowiskowe wykorzystane w badaniach, wyizolowano z gleby
parkowej oraz ogrodowej. Ocenę biodegradacji oleju napędowego wykonano w oparciu o metodę
respirometryczną, czyli pomiar ilości wydzielonego dwutlenku węgla. Projekt został sfinansowany ze
środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC2012/07/D/NZ9/00981.

Wpływ rozpuszczalnika organicznego na przebieg biotransformacji naringeniny w kulturze
drożdży Rhodotorula glutinis
Katarzyna Pindral, Sandra Sordon
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

Wpływ rozpuszczalnika organicznego na przebieg biotransformacji naringeniny w kulturze drożdży
Rhodotorula glutinis. Flawonoidy to naturalne, biologicznie aktywne substancje chemiczne, które
występują powszechnie w świecie roślin, spełniając m.in. funkcję barwników czy przeciwutleniaczy.
Flawonoidy stanowią bardzo bogatą grupę związków- dotychczas odkryto ich ponad 8 tys. W roślinach
występują we wszystkich ich częściach: w łodygach, liściach, kwiatach czy owocach nadając im
określony dla danego gatunku smak lub kolor. Naringenina jest flawonoidem otrzymywanym głównie
ze skórek i nasion grejpfrutów. Charakteryzuje się wieloma cennymi właściwościami biologicznymi w
tym m.in. aktywnością antyoksydacyjną. Transformacja naringeniny przez drożdże Rhodotorula glutinis
prowadzi do otrzymania dwóch produktów hydroksylacji: kartamidyny i izokartamidyny, które śladowo
występują w świecie roślin. Otrzymane produkty są silniejszymi antyoksydantami od naringeniny.
Dzięki biotransformacji taniej i łatwo dostępnej naringeniny otrzymuje się wartościowy produkt. Co
więcej, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej (EU 88/388/ECC), produkty otrzymane na skutek
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biotransformacji związków pochodzenia naturalnego są również uważane za związki naturalne.
Głównymi czynnikami wpływającymi na wydajność transformacji mikrobiologicznej, są m.in.: aktywność
biochemiczna mikroorganizmów, stadium rozwojowe kultury, skład i natlenienie podłoża, jego pH, a
także struktura chemiczna substratu oraz jego stężenie. Celem niniejszej pracy była analiza wpływu
rodzaju rozpuszczalnika organicznego, w jakim podaje się substrat- naringeninę, na proces jego
biotransformacji w kulturze drożdży Rhodotorula glutinis.

Otrzymywanie i aktywność biologiczna butylidenoftalidu i butyloftalidu wobec
Rhodotorula mucilaginosa
Joanna Gach, Małgorzata Skarbek, Katarzyna Durys, Jakub Pannek, Teresa Olejniczak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

Grzyby z rodzaju Rhodotorula, powszechnie bytujące w środowisku oraz wykorzystywane w przemyśle
biotechnologicznym, do niedawna były postrzegane jako bezpieczne dla zdrowia człowieka. To
przekonanie zmieniło się w ciągu ostatnich dwóch dekad, kiedy to opisano przypadki poważnych
zakażeń wywołanych m.in. przez gatunek R. mucilaginosa, szczególnie wśród chorych o obniżonej
odporności, cierpiących na nowotwory oraz u osób żywionych pozajelitowo. Odnotowano u nich m.in.
zakażenia rogówki, zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych oraz wsierdzia wywołanych grzybami z
rodzaju Rhodotorula. Wobec stwierdzonej wysokiej oporności tych mikroorganizmów na działanie
powszechnie stosowanych w leczeniu grzybic azoli takich, jak flukonazol, itrakonazol czy worykonazol,
znaczenia nabierają poszukiwania nowych środków leczenia, szczególnie pochodzenia naturalnego.
Ftalidy, jako związki o szerokim spektrum aktywności biologicznej, spełniają te warunki.
Zsyntetyzowano dwa bicykliczne laktony – butyloftalid oraz butylidenoftalid, naturalnie obecne w
roślinach z rodziny Apiaceae, a następnie przeprowadzono badania in vitro, mające na celu
potwierdzenie ich potencjalnego wpływu na zahamowanie wzrostu grzyba Rhodotorula mucilaginosa.

Od płuca do mózgu, czyli o człowieku na chipie
Katarzyna Ryglowska
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

W chwili obecnej przedkliniczna faza badań skupia się przede wszystkim na zwierzętach. Na tym etapie
testów nad potencjalnie nowym lekiem laboratoria mają do czynienia z największą liczbą kandydatów
na nowy, szeroko stosowany w przemyśle farmaceutyk. Statystycznie jedynie 5 z 5000 substancji
przechodzi do kolejnych etapów badań, a tylko 1 na 5000 ma szansę pojawić się na aptecznych
półkach. Dane te obrazują jak ogromna część kosztów i czasu jest pochłaniana w obecnie stosowanej
formie badań testowych przy stosunkowo niewielkiej szansie na końcowy sukces. Organy na chipie
(ang. Organs-on-chips) to termin dość nowy, wciąż odkrywany przez naukowców na całym świecie.
Organy na chipie to układy złożone. Docelowo mają połączyć ze sobą kilka mikroukładów imitujących
cały organizm. Powstały w Harvardzkim Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering model
płuca (ang. Lung-on-a-chip) wiąże się z wieloma planami i oczekiwaniami całego świata medycyny. Bez
wątpienia już dziś można powiedzieć, że te miniaturowe
układy na zawsze odmienią współcześnie obowiązującą formę badań klinicznych i mają szansę stać się
wynalazkiem techniki XXI wieku. Urządzenia, imitujące zachowanie ludzkich organów mogą testować
działanie nawet najbardziej mikroskopijnych cząstek, dzięki czemu wyniki badań są jeszcze bardziej
wiarygodne. Przeprowadzone do tej pory badania udowodniły, że „Organy na chipie” mogą w
przyszłości w znaczący sposób zmienić metody badań nad lekami czy schorzeniami. Ponadto
dostarczają o wiele więcej informacji o bezpieczeństwie oraz skuteczności stosowania danego leku na
organizm człowieka. Celem pracy będzie krótkie ukazanie dotychczasowych osiągnięć, obecnie
prowadzonych badań oraz najbliższych planów związanych z tym zagadnieniem w środowisku
naukowym. Na przykładzie wybranego organu zostanie przedstawiona dokładna budowa i schemat
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działania tego mikrourządzenia. Ponadto ukazane zostaną wszystkie nadzieje jakie niesie ze sobą ten
projekt w świecie medycyny.

Otrzymywanie transgenicznych świń dla celów ksenotransplantacyjnych
Natalia Mazurkiewicz, Agnieszka Nowak, Ryszard Słomski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie inżynierii genetycznej pozwoliły na dodawanie, usuwanie lub
wymianę genów z jednego gatunku do drugiego. Technologia ta ma szczególne znaczenie w
dziedzinie ksenotransplantacji, w których wyeliminowanie rozbieżności specyficznych gatunkowo
może przyczynić się do sukcesu w transplantacjach międzygatunkowych. Świnia jest obecnie uważana
za najbardziej odpowiednie źródło narządów dla ksenotransplantacji u ludzi, pomimo istnienia
istotnych przeszkód immunologicznych. Zwierzę to zostało wybrane ze względu na podobieństwo
wielkości organów świni do narządów człowieka. Problemem jest jednak obecność na powierzchni
komórek świni epitopu Gal i obecnością u człowieka naturalnych przeciwciał anty-Gal, co po wykonaniu
ksenoprzeszczepu skutkuje ostrą reakcją immunologiczną oraz odrzuceniem. Całkowity brak ekspresji
epitopu Gal może być teoretycznie osiągnięte przez knock-out genu α1,3GT. Jedną z metod
uzyskiwania zwierząt transgenicznych jest zastosowanie nukleaz z palcami cynkowymi ( z ang. zing
finger nucleases - ZFNs), które znacznie zwiększają wydajność uzyskiwania homozygotycznego knockoutu genu kodującego α1,3-galaktozylotransferazę. Organy z genetycznie modyfikowanych zwierząt
cieszą się znacznie lepszymi wynikami w porównaniu do organów pozyskanych od innych naczelnych.

Regulacja śmierci - kaspazy
Adam Wilkanowski
Politechnika Wrocławska, Wydział chemiczny

Programowana śmierć komórki, zwana apoptozą, to proces fizjologiczny odpowiedzialny za
utrzymanie homeostazy i prawidłowego rozwoju organizmu. Rozregulowanie tego procesu prowadzi
do wielu stanów patologicznych, takich jak nowotwory, choroby autoimmunologiczne czy dolegliwości
neurodegeneracyjne. Jego kluczowym elementem są kaspazy - proteazy cysteinowe, których
uruchomienie prowadzi do nieodwracalnej śmierci komórki. Regulacja syntezy i działania tych białek
enzymatycznych jest wielowymiarowa i bardzo złożona. Ostatnie doniesienia naukowe uzupełniają
stan wiedzy na ten temat, dając ogromne pole do dalszych badań naukowych z wykorzystaniem
homologów kaspaz produkowanych przez muszki owocowe i nicienie.

Umbilical cord blood – a source of valuable stem cells
Justyna Łopatecka
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

Umbilical cord blood has been shown to have unique properties and therefore this has led to
collecting the blood immediately after the birth of a baby. Several studies have shown that cord blood
contains different types of cells such as hematopoietic and mesenchymal stem cells. These cell types
can undergo self-renewal, and differentiation which is dependent on certain conditions. Their
regenerative potential has led to investigating the possibility for using them clinically. Stem cells can
be obtained also from variety of sources such as bone marrow, peripheral blood and adipose tissue.
Unspecialized cells derived from umbilical cord blood are a therapeutic tool for several disorders and
diseases such as malignancies, bone marrow failure, immunodeficiencies, haemoglobinopathies.
Acquiring cord blood is non-invasive and is established as a safe procedure, this has led to an increase
in cord blood registries. The principal limitation is the low number of stem cells present per cord blood
thus ex vivo expansion is a promising strategy. Further research can help us better understand the
potential cord blood stem cells has for clinical application.
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Sekwencyjne dostarczanie cytokin przeciwnowotworowych za pośrednictwem furyny z
użyciem grafenu
Monika Drobna, Natalia Mazurkiewicz
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Systemy dostarczania leków do komórek nowotworowych są coraz częściej tematem podejmowanym
przez badaczy w związku z ich kluczową funkcją w terapiach związanych z chorobami nowotworowymi.
Systemy zawierające terapeutyczne białka lub małocząsteczkowe leki przenoszone przez nośniki takie
jak tlenek grafenu uważa się za obiecującą strategię zwalczania komórek nowotworowych. Grafenowy
nanonośnik składa się z tlenku grafenu (GO) , glikolu polietylenowego (PEG) i białka rozszczepiającego
furynę. Tlenek grafenu stosuje się jako nośnik, jednak żeby przenoszenie to było możliwe niezbędne
jest użycie glikolu polietylenowego, zawierającego grupę aminową i grupę azydkową, jako łącznika
oraz białka rozszczepiającego furynę, które zapewnia dobrą dyspersyjności i stabilność układu. W ten
sposób dostarczać można cytokiny przeciwnowotworowe takie jak DOX (doxorubicyna – lek, który
działa po dostarczenia do jądra komórkowego zmienionych chorobowo komórek) i TRAIL (lek, którego
efektywność działania zależy od jego łączenia się z błona komórkową komórek nowotworowych).
Wyniki przedklinicznych badań przeprowadzonych na zwierzętach laboratoryjnych wykazały bardzo
efektywne dostarczanie zarówno leku DOX jak i TRAIL do komórek nowotworowych, co daje
doskonałą podstawę pod badania kliniczne nad grafenowym systemem dostarczania leków do
komórek.

Ścieżkami pamięci – od pamięci sensorycznej do długotrwałej
Daria Nowak, Radosław Rutkowski
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerwowego

Pamięć jest niezwykłym fenomenem neurobiologicznym. Pozwala na prawidłowe funkcjonowanie
organizmu, wykonywanie podstawowych oraz bardziej złożonych czynności życiowych. Pamięć, a
właściwie ślady pamięciowe są generowane w wyniku działania bodźców ze środowiska zewnętrznego,
przekazywanych do konkretnych obszarów mózgu za pośrednictwem zmysłów, np. sygnały wzrokowe
dostają się do kory wzrokowej, a następnie biegną do kory czołowej. Informacje takie są natychmiast
gotowe do wykorzystania, jest to tzw. pamięć sensoryczna (ultrakrótka), po czym są dalej
przekazywane do innych części kory mózgowej i do hipokampu. Ślady pamięciowe mogą zostać
utrwalone, jeśli otrzymane sygnały powtarzają się lub wiążą się z emocjami. Mówimy wtedy o pamięci
krótkotrwałej, inaczej zwanej roboczą lub operacyjną. Odpowiada za realizację całego bieżącego
zadania. Im sieć neuronalna jest gęstsza i bardziej sprawna, tym szybciej i efektywniej możemy
wykonywać konkretne zadania jak np. uczenie się. Jeżeli informacje są istotne, potrzebne przez
dłuższy czas, pamięć krótkotrwała zostaje stabilizowana i utrwalana w wyniku konsolidacji
synaptycznej. Tworzą się trwałe ślady pamięciowe. Uaktywniają się połączenia między neuronami,
które aktywują kaskady reakcji wewnątrzkomórkowych. Prowadzi to do produkcji i ekspresji białek,
które biorą udział w przebudowie synaps, pobudzają kolejne komórki i wspomagają tworzenie nowych
połączeń, czyli rozrastania się sieci neuronalnej mózgu. Dzięki temu pamięć krótkotrwała przekształca
się w długotrwałą. Wspomnienia nie są jednak przechowywane w hipokampie, zaś w regionie mózgu,
który je odebrał na początku. Z kolei informacje, które były potrzebne jedynie przez krótki czas i są
nieistotne, bezpowrotnie ulegają wymazaniu i nie przechodzą procesu konsolidacji.

Transformacje mikrobiologiczne estrów bajkaleiny jako narzędzie do otrzymywania
nowych, aktywnych biologicznie związków
Monika Dymarska, Tomasz Janeczko, Edyta Kostrzewa-Susłow
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

Flawonoidy to aktywne biologicznie wtórne metabolity roślin. Obecność warzyw i owoców w diecie
wywiera pozytywny wpływ na stan zdrowia ludzi i jest istotnym elementem prewencji chorób
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cywilizacyjnych. Uważa się, że flawonoidy współodpowiadają za prozdrowotne właściwości pokarmów
pochodzenia roślinnego. Związki te są również obecne w ziołach wykorzystywanych w tradycyjnej
medycynie ludowej. Tarczyca bajkalska to przykład zioła, w którym za lecznicze działanie odpowiadają
flawony (bajkaleina, bajkalina, wogonina). Bajkaleina jest związkiem o udowodnionym działaniu m. in.
kardioprotekcyjnym, hepatoprotekcyjnym, przeciwnowotworowym, przeciwdrobnoustrojowym.
Przedstawione badania dotyczą transformacji mikrobiologicznych estrów bajkaleiny. Tworzenie
preparatów farmaceutycznych opartych o flawonoidy jest ograniczone ich słabą rozpuszczalnością i
niską biodostępnością w badaniach in vivo. By przezwyciężyć te trudności można stosować chemiczną
oraz enzymatyczną estryfikację flawonoidów, a także biotransformacje, które w sposób przyjazny dla
środowiska umożliwiają pozyskanie nowych związków aktywnych biologicznie oraz pozwalają śledzić
przemiany ksenobiotyków w organizmach żywych. Pierwszym etapem badań była chemiczna synteza
dipropionianu bajkaleiny (5-hydroksy-6,7-dipropionian flawonu). Otrzymany związek poddano
biotransformacjom w małej skali celem wybrania odpowiedniego czasu oraz najefektywniejszego
biokatalizatora dla reakcji w zwiększonej skali. Przebieg procesu badano wykorzystując techniki
chromatograficzne (TLC, HPLC, UPLC-qTOF-MS). Produkty biotransformacji preparatywnej wydzielono
z hodowli octanem etylu, następnie rozdzielono wykorzystując chromatografię kolumnową, a ich
struktury określono przy użyciu technik spektroskopowych (1H NMR i 13C NMR).

Nowa przeciwnowotworowa strategia, czyli czynniki modyfikujące strukturę chromatyny
Salamon Anita, Sochacka Ewelina
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Związki modyfikujące chromatynę mogą być wykorzystywane, jako potencjalne leki
przeciwnowotworowe. Związki te poprzez zmianę ekspresji genów mogą być w stanie skorygować
niekontrolowaną proliferacją i w niektórych przypadkach mogą indukować szlak apoptozy, czyli cechy
komórek nowotworowych. Modulowanie ekspresji genów regulowane jest za pomocą procesów
przebudowy chromatyny: metylacja DNA i potranslacyjna modyfikacja histonów. Identyfikacja
nieprawidłowej metylacji genów w komórkach nowotworowych, stanowi podstawę dla nowych
epigenetycznych terapii. Obecnie dostępne środki modyfikujące chromatynę stanowią grupę, która
zawiera inhibitory metylotransferaz DNA i deacetylazy histonów. Inhibitory reaktywują geny
supresorowe, hamują proliferację i indukują apoptoze.

Wpływ modyfikacji maltozą dendrymerów polipropylenoiminowych na ich toksyczne
działanie na komórki linii B14
Małgorzata Konopka
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dendrymery są to związki organiczne, pod względem chemicznym klasyfikowane do grupy polimerów.
Charakteryzują się one regularną, rozgałęzioną i trójwymiarową strukturą. Ich rozmiar podawany jest w
skali nano. Centrum cząsteczki dendrymeru stanowi rdzeń, od którego odchodzą rozgałęzienia
(dendrony) zakończone wolnymi grupami funkcyjnymi. W zależności od liczby warstw monomerów
przyłączonych do rdzenia określa się generację dendrymeru (G). Celem pracy było oznaczenie
toksyczności dendrymerów polipropylenoiminowych (PPI). Badanie przeprowadzono na adherentnej
linii komórkowej B14 (fibroblasty chińskiego chomika). Komórki traktowano dendrymerami PPI w
różnych stężeniach (od 1 µM do 100 µM). Do tego celu wykorzystano 4 generacje dendrymerów PPI
(G2, G3, G4 i G5), różniące się między sobą liczbą grup aminowych na powierzchni. Żywotność komórek
oznaczano metodą MTT. Doświadczenie wykazało, że dendrymery PPI działają silnie toksycznie na
komórki linii B14 oraz zaobserwowano zależność: im wyższa generacja zastosowanego dendrymeru,
tym jego toksyczność większa. W kolejnym etapie komórki tej samej linii traktowano dendrymerami
polipropylenoiminowymi modyfikowanymi maltozą w 50% (połowa reszt aminowych została
zastąpiona cząsteczkami maltozy). Dzięki temu zabiegowi działanie cytotoksyczne dendrymerów
polipropylenoiminowych zostało znacznie obniżone. Uzyskane wyniki potwierdzają, iż ładunek grup
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umieszczonych na powierzchni dendrymeru decyduje o jego toksyczności; im więcej grup kationowych
na powierzchni, tym dendrymer silniej oddziałuje z komórkami.

OMEGA -Nowy system hodowli alg w zbiornikach wodnych
Katarzyna Mikołajczak, Przemysław Piotr Olejnik
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Mikroalgi to organizmy zdolne do pozyskiwania energii w procesie fotosyntezy. Ze względu na szybkie
tempo wzrostu oraz zdolność wzrostu na stosunkowo tanich podłożach mineralnych, mogą zostać
użyte w wielu procesach przemysłowych, jako producent biomasy, tłuszczów i innych związków.
Poszukuje się rozwiązań technologicznych, które zmniejszą koszty hodowli glonów oraz wpłyną
pozytywnie na szybkość wzrostu, koncentrację końcowego produktu i jego czystość. System OMEGA –
(ang. Offshore Membrane Enclosures or Growing Algae - przybrzeżne membranowe zbiorniki do
uprawy alg) służy do hodowli mikroalg słodkowodnych w morzu, w specjalnych zbiornikach. System
ten pozwala na obniżenie kosztów hodowli alg. Takie rozwiązanie nie konkuruje z rolnictwem o zasoby
wody oraz grunty, a także jest alternatywą dla biopaliw I generacji. Do membranowych zbiorników
dryfujących w wodzie wpompowuje się ścieki, które dostarczają związków niezbędnych do wzrostu.
Ruch fal morskich w efektywny sposób miesza płyn hodowlany. Umieszczenie fotobioreaktorów w
morzu pozwala ograniczyć koszty związane z ogrzewaniem, pozwalając na utrzymanie temperatury w
ciągu doby.

Wpływ budowy flawonoidów na aktywność deterentną wobec szkodników magazynów
zbóż
Agnieszka Smandek, Jarosław Popłoński, Jacek Jackowski
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

Flawonoidy należą do związków organicznych występujących głównie w roślinach. Są związkami
barwnymi spełniającymi istotną rolę w świecie roślin - nadają barwę kwiatom, wabiąc tym samym
pożyteczne owady, zapewniają roślinom ochronę przed pasożytami, chorobami i szkodliwym
działaniem promieniowania UV. Będąc składnikami diety ludzi odgrywają istotną rolę w naszym życiu
charakteryzując się właściwościami przeciwnowotworowymi, przeciwwirusowymi, antybakteryjnymi
oraz przeciwutleniającymi. Znane są również interakcje tych związków z owadami. Insekty są zdolne do
odkładania flawonoidów w swoim pancerzu dla ochrony przed patogenami i drapieżnikami, czy w
skrzydła, by zwabić partnera. Flawonoidy mogą zredukować wartość odżywczą przyswajanego
pokarmu lub obniżyć jego atrakcyjność. Jedną z interakcji można wykorzystać w rolnictwie i przemyśle
spożywczym, rozwiązując problem szkodników magazynowych zbóż, które nie tylko uszkadzają
strukturę ziarna ale i zanieczyszczają je padłymi osobnikami, wylinkami i kałem. Zastosowanie
flawonoidów w ograniczeniu aktywności życiowej owadów, w tym szkodników magazynów zbóż, może
„zniechęcać” do spożywania ziaren - takie oddziaływanie określa się mianem aktywności deterentnej.
Głównym mechanizmem działania deterentów pokarmowych polega na oddziaływaniu na narząd
smaku owadów, przez co spożywany pokarm traci swoją atrakcyjność, a czego wynikiem jest
zaprzestanie żerowania i w ostateczności poszukiwanie innego źródła pokarmu. Pomimo wielu badań
nad aktywnością biologiczną flawonoidów, niewiele jest przykładów literaturowych opisujących
aktywność deterentną tej grupy związków w stosunku do owadów. Otrzymano panel syntetycznych
flawonoidów nieznacznie różniących się budową, który następnie wykorzystano w badaniach
aktywności deterentnej. W przeprowadzanym doświadczeniu użyto trzech organizmów modelowych
będących najczęstszą przyczyną strat magazynowanego zboża: Tribolium confusum (trojszyk ulec),
Sitophilus granarius (wołek zbożowy) oraz Trogoderma granarium (skórojadka zbożowa).
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Zmiany profili ramnolipidów produkowanych przez bakterie w obecności autoinduktorów
(AI-2)
Marta Woźniak, Kamila Myszka, Agata Sznajdrowska, Alicja Szulc, Agnieszka ZgołaGrześkowiak, Łukasz Ławniczak, Łukasz Chrzanowski
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Celem badań było określenie zdolności do produkcji ramnolipidów przez kultury bakteryjne
wyizolowane z odchodów krów, świń, kurcząt oraz obornika oraz przebadanie wpływ sygnałów
komunikacji międzygatunkowej na ilościowe i jakościowe różnice w produkcji ramnolipidów. Łącznie
wyizolowano 51 kultur bakteryjnych. Badania wykazały że 36% kultur mieszanych charakteryzowało się
pozytywną produkcją biosurfaktantów, z czego największy potencjał wykazywała kultura mieszana
wyizolowana z odchodów krów. Określono przynależność gatunkową wyizolowanej kultury:
Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli (16S rRNA), z czego tylko P.
aeruginosa produkował biosurfaktanty. Monitorowano zmiany napięcia powierzchniowego oraz
wydzielanie autoinduktorów (AI-2) podczas hodowli bioreaktorowej monokultury P. aeruginosa oraz
kultury mieszanej. Zaobserwowano znaczące różnie w produkcji ramnolipidów pomiędzy kulturą
mieszaną (4.70 mg/L), a szczepem P. aeruginosa (0.54 mg/L). Odnotowano różnice w jakościowym
składzie produkowanych kongenerów. Zwiększoną produkcję ramnolipidów zaobserwowano w
momencie wydzielania cząsteczek (AI-2) odpowiedzialnych za komunikacje międzygatunkową.
Odchody zwierzęce mają duży potencjał do produkcji biosurfaktantów. Otrzymane wyniki sugerują
wpływ quorum sensing na jakościową i ilościową efektywność biosyntezy ramnolipidów. Obserwacje
te mogą mieć znaczący wpływ na wielkoskalową produkcje biosurfaktatów, otwierając nowe
rozwiązania w oparciu o wykorzystanie kultur mieszanych bądź dodatku autoinduktorów
stymulujących te procesy. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki
przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/07/D/NZ9/00981

Zjawisko FRET w badaniu interakcji białko-białko
Karol Nowosad, Dominika Wojton
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

Wykorzystanie zjawiska FRET (ang. Forster/Fluorescence Resonance Energy Transfer) w mikroskopii
konfokalnej umożliwia badanie In vivo interakcji białko-białko w czasie rzeczywistym. Technika ta
oparta jest na zastosowaniu białek fluorescencyjnych (donora i akceptora) zdolnych do
bezpromienistego przeniesienia energii wzbudzenia jako markerów umożliwiających wizualizację
badanych molekuł. Oddziaływanie białko-białko możliwe jest do zaobserwowania w przypadku gdy
odległość pomiędzy nimi nie przekracza 10 nm, a widmo emisji donora pokrywa się z widmem
absorpcji akceptora. Szerokie możliwości aplikacyjne w analizie dynamiki oraz funkcji poszczególnych
cząsteczek biologicznych doprowadziły do opracowania różnych metod pomiaru zjawiska FRET.
Oparte są one na analizie widma emisji donora i akceptora oraz zmiany czasu życia fluorescencji
donora. Wykorzystanie techniki FRET umożliwiło badanie m.in. kancerogenezy, czy wpływu czynników
stresowych na funkcjonowanie podstawowych procesów metabolicznych w komórce.

Zagospodarowanie makuchów jako podłoża dla grzybów strzępkowych do
biotransformacji w hodowli typu SSF
Ewa Szczepańska, Filip Boratyński, Teresa Olejniczak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

Makuchy to wytłoki będące ubocznym produktem wytwarzania oleju z nasion roślin oleistych. Mogą
one stanowić aż 75% masy nasion. Odpady te są źródłem węglowodanów, białek, tłuszczy i soli
mineralnych, przez co wykorzystuje się je w skarmianiu zwierząt gospodarskich oraz bioenergetyce. Ze
względu na ich cenny skład podejmowane są próby zastosowania makuchów jako podłoża do hodowli
mikroorganizmów zdolnych do produkcji ważnych technologicznie enzymów. Biotransformacje to
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procesy umożliwiające stereospecyficzne przekształcenie związków chemicznych za pomocą
naturalnych biokatalizatorów (mikroorganizmów, roślin, zwierząt oraz wyizolowanych z nich
enzymów). Ze względu na fakt, iż postać enancjomeryczna związków decyduje o ich funkcji i
właściwościach, uzyskanie optycznie czystych związków ma szczególne znaczenie w procesach
biotechnologicznych. Celem badań było innowacyjne zagospodarowanie makuchu lnianego i
rzepakowego jako podłoża do biotransformacji związków biologicznie aktywnych i powszechnie
wykorzystywanych w przemyśle. W ramach badań przeprowadzono skrining grzybów strzępkowych w
celu wytypowania mikroorganizmów produkujących lipazy i proteazy, które hydrolizują w sposób
wysoce stereoselektywny mieszaniny racemiczne laktamu (2-azabicyklo[2.2.1]hept-5-en-3-onu),
laktonu (cis-3a,4,7,7a-tetrahydro-1(3H)-izobenzofuranonu) oraz estru (octanu fenyloetylu).

Rola osteoprotegryny jako biomarkera i czynnika prognostycznego w udarze mózgu
Ewelina Sochacka, Anita Salamon
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności oraz zgonów są udary mózgu. Termin "udar"
określa trwałe, nagłe, ogniskowe, naczyniopochodne uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.
Można wyróżnić dwa typy udarów mózgu: krwotoczne i niedokrwienne. Nadciśnienie tętnicze,
migotanie przedsionków oraz miażdżyca tętnic szyjnych są głównymi czynnikami sprzyjającymi udarom
mózgu. Osteoprotegryna jest białkiem należącym do rodziny receptorów czynników martwicy
nowotworów (TNF) powszechnie występującym w organizmie. Stężenie osteoprotegryny w osoczu
jest markerem homeostazy kostnej, klasyfikacji naczyń i stanu zapalnego. Zwiększenie osoczowego
stężenia osteoprotegryny jest związane z częstszym występowaniem chorób serca i udaru
niedokrwiennego. Osteoproegryna uważana jest również za potencjalny biomarker miażdżycy oraz
niestabilności blaszek miażdżycowych.

Biotransformacje jako naturalna metoda otrzymywania biologicznie aktywnych
flawonoidów
Olga Władyka, Monika Dymarska, Tomasz Janeczko, Edyta Kostrzewa–Susłow
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

Flawonoidy to naturalne polifenole szeroko rozpowszechnione w świecie roślin. Wykazują
zróżnicowane działanie na organizm ludzki. Może być ono lecznicze, jak i prewencyjne w stosunku do
wielu chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów. Znana jest również ich aktywność przeciwzapalna,
przeciwwirusowa, antymutagenna oraz antybakteryjna. Działania te wynikają przede wszystkim z
silnych właściwości antyoksydacyjnych związków flawonoidowych. Zastosowanie biotransformacji jako
naturalnej alternatywy dla syntezy chemicznej w produkcji bioaktywnych flawonoidów wiąże się z
szeregiem korzyści. Transformacje mikrobiologiczne prowadzone są w łagodnych warunkach, co
skutkuje znacznym obniżeniem kosztów prowadzenia procesu, pozwalają również na uzyskanie
czystych optycznie produktów. Pierwszym etapem są badania przesiewowe umożliwiające wybór
odpowiedniego biokatalizatora do transformacji w zwiększonej skali. Po przeprowadzeniu procesu
produkt izoluje się, oczyszcza oraz identyfikuje metodami chromatograficznymi i spektroskopowymi.
Najlepszymi katalizatorami w przeprowadzonych procesach są szczepy entomopatogennych grzybów
strzępkowych wybrane ze względu na ich wysoką aktywność enzymatyczną. W kulturach
mikroorganizmów wykorzystanych w przedstawionych badaniach zachodzi glikozylacja flawonoidów.
Skutkuje to otrzymaniem produktów o zwiększonej hydrofilowości, co może podnosić biodostępność
omawianych związków. Dzięki temu mogą one znaleźć zastosowanie w produkcji dodatków do
żywności funkcjonalnej oraz środków farmaceutycznych.
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Electroporation as a delivery method of natural and conventional cytostatic agents to
cancer cells
Justyna Piłat, Julita Kulbacka, Anna Choromańska, Olga Wysocka, Anna Zielichowska, Jolanta
Saczko
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej

Electroporation (EP) is a method consisting in formation of hydrophilic spaces in cell membranes by
treating with electromagnetic field of high intensity. Short electrical pulses at high voltage trigger a
disorganization of lipids and the formation of spaces in membranes through which macromolecules
can penetrate from the intercellular space into cells. This technique is currently applied to improve
transport of various molecules into cells. In combination with chemotherapy provides a novel method
of cancer treatment with reduced systemic side effects. The aim of our study was to evaluate
electroporation effectiveness in combination with chemotherapy with cisplatin and betulinic acid in
two cancer cell lines. Two human cancer cells lines were used: Me45 - malignant melanoma from a
lymph node metastasis and SW626 - ovarian metastasis of a primary adenocarcinoma of the colon. In
experiments with EP different voltage values: from 0 to 5000V/cm, 8 pulses with duration of 100μs
and intervals between pulses 1s were used. Cells were treated with cisplatin and betulinic acid in
various concentrations and after them were incubated for three time points. Toxicity assessment was
tested by MTT cell proliferation assay. The level of HSP (27 and 70) were examined by
immunocytochemical ABC assay. After application of betulinic acid for the SW626 the best result was
obtained after 24 h incubation, while in Me45 only after 72h. In both cases the viability decreases with
increasing concentrations of a drugs. The effect of cisplatin was observed only after 72 h. The EP at
800 and 1200 V/cm was adequate for the efficient cells permeabilization. In case of Me45, cisplatin in
the EP buffer reduced cell survival rate more than betulinic acid in each case. The EP caused increase
the level of both tested HSP in SW626, while only HSP27 in Me45. The results confirms the fact that
the efficacy of EP depend on the tumour type. EP affects tumor cells by reducing their vitality and
increasing the expression of HSP.

Detekcja zanieczyszczeń mikrobiologicznych w winiarstwie
Przemysław Piotr Olejnik, Juliusz Pijacki, Wojciech Juzwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

W ostatnim czasie zaproponowano szereg metod pozwalających na kontrolę wzrostu bakterii w
trakcie procesu fermentacji etanolowej. Jedną z nich jest wysokosprawna chromatografia cieczowa
(HPLC), która wykorzystywana jest do detekcji metabolitów specyficznych dla bakterii, na przykład
kwasu mlekowego czy octowego. Stężenie tych substancji w próbie świadczyć może pośrednio o skali
skażenia. Innymi metodami są techniki biologii molekularnej, takiej jak reakcja łańcuchowa polimerazy
(PCR) czy reakcja łańcuchowa polimerazy w czasie rzeczywistym (q-PCR). Pozwalają ona na amplifikację
wybranych sekwencji DNA z wykorzystaniem specyficznym starterów oligonukleotydowych. Wykrycie
specyficznych sekwencji świadczyć może o obecności bakterii. q-PCR pozwala również na ilościowe
określenie stopnia skażenia po wykonywaniu wcześniejszych normalizacji metody. Inną techniką jest
cytometria przepływowa, która pozwala na bardzo szybką analizę dużej liczby komórek pod kątem
różnych parametrów. Z wykorzystaniem odczytów opisujących wielkość analizowanych komórek, a
także z wykorzystaniem barwienia fluorescencyjnego, możliwe jest wyodrębnienie z całej populacji
bakterii i oznaczenie ich liczby. Wszystkie wymienione metody pozwalają na szybką analizę prób i
otrzymanie wiarygodnych wyników. W przypadku niektórych z nich konieczna wydaje się pracochłonna
standaryzacja, jak na przykład optymalizacja warunków przeprowadzania reakcji PCR i qPCR.
Koniecznym wydaje się przeprowadzanie szeregu testów, pozwalających na wdrożenie tych technik do
praktyki przemysłowej. Słowa kluczowe: fermentacja etanolowa, kontrola zanieczyszczeń bakteryjnych
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CRISPR-Cas9 w laboratorium
Bożena Bazan, Paulina Sosicka, Dorota Maszczak-Seneczko, Mariusz Olczak
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

Mechanizm CRISPR-Cas9 jest systemem bakteryjnym, który umożliwia mikroorganizmom obronę
przed wirusami. Pierwszy raz został opisany w 1987 roku u bakterii Escherichia coli. Jednak dopiero w
2012 roku Emmanuelle Charpentier I i Jennifer Doudna jako pierwsze odkryły możliwości
reprogramowania tego sytemu i użycia go do modyfikacji genetycznych w innych organizmach. Dzisiaj
system CRISPR-Cas9 wykorzystywany jest jako molekularne „nożyce” umożliwiające precyzyjną
naprawę, nokaut czy wymianę genu, a także modyfikację ilości produkowanego białka. W ostatnim
czasie w naszym laboratorium system ten z sukcesem wykorzystany został do nokautu genów
kodujących transportery nukleotydo-cukrów, które znajdują się w obszarze zainteresowań badawczych
naszego zespołu od kilkunastu lat. W naszych pracach skupiamy się głównie na podrodzinie białek
SLC35A. Są to białka, które odpowiadają za przenoszenie zaktywowanych form monosacharydów z
cytozolu (gdzie zachodzi ich biosynteza) do wnętrza aparatu Golgiego i siateczki śródplazmatycznej
(organelli, w których zachodzi glikozylacja). Nokaut genów kodujących te białka poszerza możliwości
zrozumienia ich funkcji w organizmie. Dzięki szybkiemu rozwojowi techniki powstało już kilka
możliwych wariantów modyfikacji w komórkach ssaczych. Nasze laboratorium wykorzystało system
CRISPR-Cas9 KO oraz CRISP-Cas9 Double Nickase.

Biotransformacje związków flawonoidowych w kulturze Absidia coerulea
Sordon Sandra, Popłoński Jarosław, Tronina Tomasz, Bartmańska Agnieszka, Huszcza Ewa
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydzaił Nauk o Żywności, Katedra Chemii

Flawonoidy to pokaźna grupa wtórnych metabolitów szeroko występujących w świecie roślinnym.
Obecne są one praktycznie we wszystkich częściach rośliny, pełniąc w nich wiele ważnych funkcji
fizjologicznych. Są one przedmiotem licznych badań, a z uwagi na to, że posiadają dużo cennych
właściwości biologicznych, są w centrum zainteresowania przemysłu farmaceutycznego i
spożywczego. Flawonoidy odgrywają ważną rolę w diecie, wchodzą w skład wielu preparatów
leczniczych mających zastosowanie np. w leczeniu chorób układu krążenia, łagodzeniu objawów
menopauzalnych. Ponadto związki te mogą wykazywać aktywność: przeciwutleniającą,
przeciwzapalną, przeciwbakteryjną, przeciwwirusową, przeciwnowotworową i estrogenną. Niska
biodostępność aglikonów flawonoidów stanowi często problem dla ich szerszego medycznego
zastosowania. Przypuszcza się, że jest to związane ze słabą rozpuszczalnością flawonoidów w wodzie.
W celu zwiększenia rozpuszczalności polifenoli roślinnych sprzęga się je z cząsteczkami cukrów.
Mikrobiologiczna glikozylacja flawonoidów pozwala na poprawę ich rozpuszczalności w wodzie, przez
co można zwiększyć ich wchłanianie w organizmie człowieka. Ponadto glikozydy otrzymane na drodze
mikrobiologicznej transformacji naturalnych flawonoidów zachowują status związków naturalnych,
stąd też będą mogły łatwiej znaleźć zastosowanie jako dodatki do żywności, czy też jako składniki
środków kosmetycznych oraz farmaceutyków. W prezentowanych badaniach podjęto próby
otrzymania glukozydów wybranych związków flawonoidowych na drodze biotransformacji w kulturze
Absidia coerulea.

FGF4- czynnik wzrostu fibroblastów. Nadekspresja i charakterystyka.
Agata Lampart
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

FGF4 jest jednym z 22 białek należących do rodziny fibroblastycznych czynników wzrostu,
odgrywających kluczową rolę w takich procesach biologicznych jak proliferacja czy różnicowanie. Jest
to niewielkie, globularne białko o masie 22kDa (206aminokwasów) zbudowane głównie z pasm beta.
Stwierdzono, że nadekspresja FGF4 spowodowana amplifikacją genu, prowadzi do rozwoju
nowotworów złośliwych m.in raka żołądka. U myszy, FGF4 pełni decydującą rolę w rozwoju łożyska i
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samego zarodka. Odkryto również jego funkcę proliferacji komórek macierzystych szpiku i utrzymaniu
ich właściwości. Receptorami fibroblastycznych czynników wzrostu są transmembranowe białka o
aktywności
kinazy
tyrozynowej.
Zbudowane
są
z
zewnątrzkomórkowych
domen
immmunoglobulinopodobnych (Ig-like domains I,II,III), fragmentu błonowego i wewnątrzkomórkowej
domeny kinazy tyrozynowej. Do związania czynnika FGF z receptorem potrzebna jest obecność
heparyny (lub siarczanu heparanu), która zwiększa powinowactwo do receptora. Po związaniu liganda
dochodzi do dimeryzacji receptora, fosforylacji tyrozyn i aktywacji szlaków sygnalnych MAPK, PLCγ,
PI3K. Wynik oddziaływania czynnika FGF z receptorem zależy od rodzaju komórki, receptora i przede
wszystkim samego czynnika wzrostowego. Dowiedziono, że FGF4 podobnie jak FGF2, poprzez
aktywację szlaków PI3K-Akt i ERK1/2, ma zdolność pobudzania komórek macierzystych szpiku do
proliferacji przy zachowaniu ich multipotencji. W swojej pracy magisterskiej zajmuję się optymalizacją
warunków nadekspresji FGF4 w systemie bakteryjnym (E.Coli), oraz jego oczyszczaniem. Celem pracy
jest otrzymanie homogennego preparatu natywnego białka i charakterystyka jego właściwości takich
jak np. temperatura denaturacji, powinowactwo do receptora FGFR oraz ocena działania na hodowle
komórkowe.

BIOTRANSFORMACJE DEHYDROEPINADROSTRONU W WYBRANYCH KULTURACH
GRZYBÓW ENTOMOPATOGENNYCH
Natalia Hoc, Ewa Kozłowska, Monika Dymarska, Jakub Grzeszczuk, Elżbieta Pląskowska,
Monika Urbaniak, Łukasz Stępień, Edyta Kostrzewa-Susłow, Tomasz Janeczko
Uniwersytet Przyrodniczy, Katedra Chemii

Biotransformacje są to przekształcenia ksenobiotycznego substratu, które zachodzą z udziałem
enzymów (biokatalizatorów). Enzymy zdolne są do katalizowania różnorodnych reakcji m.in.
hydroksylacii w pozycje nieaktywowane, mogą katalizować reakcje których synteza chemiczna jest
trudna do przeprowadzenia. Ponadto biokatalizatory charakteryzują się wysoką chemo-, regio-, stereoi enacjoselektywną aktywnością katalityczną. Dehydroepiandrosteron (DHEA) - naturalny hormon
steroidowy produkowany z cholesterolu przez korę nadnerczy. DHEA wykazuje działanie
immunomodulujące, zwiększając liczbę monocytów oraz komórek T. Zwiększa siłę mięśni i gęstość
kości, zmniejsza ilość tkanki tłuszczowej, ogranicza związaną z wiekiem atrofię skóry stymulując
produkcje prokolagenu, poprawia wrażliwość na insulinę. Katalizatorami w przeprowadzanych
badaniach były, bytujące w dolnośląskich sztolniach infekujące owady grzyby strzępkowe. Wszystkie
badane szczepy charakteryzowały się wysoką zdolnością do biotransformacji DHEA. Uzyskano głównie
hydroksylowe pochodne DHEA w pozycji 7α i 7β. W czasie inkubacji substratu obserwowano wyraźne
zmiany składu procentowego powstających produktów. Związki te były również identyfikowane w
organizmie człowieka, głównie w wątrobie, skórze oraz mózgu. Uzyskane produkty posiadają opisaną
aktywność antyglikokortykoidową oraz mogą mieć zastosowanie w terapii antynowotworowej i
leczeniu choroby Alzheimera.

Identyfikacja organizmów za pomocą barcodingu DNA
Marcin Ryczek, Joanna Zeyland
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Barcoding DNA jest to metoda służąca do identyfikacji organizmów, która opiera się na badaniach
sekwencji DNA. Jest ona szybsza i dokładniejsza niż tradycyjny sposób określania gatunków
zapoczątkowany w XVIII wieku przez Karola Linneusza, bazujący na różnicach morfologicznych. Do
wykonania analizy niezbędna jest jedynie mała ilość materiału biologicznego, co pozwala na
identyfikowanie organizmów na podstawie ich szczątków, bądź fragmentów. Sekwencja użyta do
badań musi być krótka, aby można ją było łatwo poznać poprzez sekwencjonowanie. Musi się także
cechować małą zmiennością wewnątrzgatunkową i dużą międzygatunkową. Do analiz wybrano region
kodujący podjednostkę pierwszą enzymu oksydazy cytochromu c w mitochondrialnym DNA. Gen ten
służy jednak do identyfikacji jedynie zwierząt. W przypadku roślin, jako znacznik gatunkowy,
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wykorzystywane są geny znajdujące się w chloroplastowym DNA. Sekwencja należąca do osobnika
badanego jest porównywana do sekwencji referencyjnej znajdującej się w bazie danych. Za pomocą tej
metody można rozróżnić około 98% obecnie sklasyfikowanych gatunków. Barcoding DNA ma dość
szerokie zastosowanie, nie tylko w badaniach taksonomicznych, ale także w praktyce m.in.: w
monitorowaniu stanu środowiska oraz zwiększeniu kontroli nad handlem dzikimi gatunkami zwierząt i
roślin.

In vitro analysis of the cytotoxicity of lanthanide nanoparticles
Anna Kowalska, Edyta Wysokińska, Jakub Cichos, Leon Strządała, Mirosław Karbowiak,
Wojciech Kałas
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda, Polska Akdemia Nauk, Laboratorium
Immunobiologii Molekularnej Nowotworów

Nowadays nanomaterials are the one of the most frequent subject of interest for investigators.
Special place is occupied by lanthanide nanoparticles. Their unique optical and magnetic properties
make them promising material for biomedical application. Their characteristics depend of size,
morphology, composition, crystal structure and chemistry surface. My studies are focused on
examination of cytotoxicity of core-shell Eu@SiO2 nanoparticles. These nanocompounds exhibit
down- and up-conversion luminescence. During down-conversion, nanoparticles emit less energy
photons than absorb, while up-conversion process allows to convert the excitation radiation in near infrared spectra region to higher energy photon, from ultraviolet to infrared. Lanthanide nanocrystals
are considered as non-toxic. They are promising agents in drug/gene delivery, photodynamic therapy,
biosensing and bioimaging. In this study, I investigated toxic effects of Eu@SiO2 on different cells:
mouse macrophages RAW264.7, human aorta smooth muscle cells TG/HA-VSMC and human
peripheral blood mononuclear cells. MTS assay was used to compare cell culture viability by measuring
activity of NAD(P)H-dependent dehydrogenase in metabolically active cells. I noticed dose-dependent
loss of macrophages viability, even in low concentration. My studies were further complemented by
assessment of apoptotic cells. Apoptosis was detected by evaluating DNA fragmentation and its
content within the cell using propidium iodide staining. Results have showed dose-dependent
apoptosis induction in macrophages. My research has demonstrated differences in sensitivity of cell
lines treated with Eu@SiO2. The most sensitive cells were mouse macrophages where silica coated
nanoparticles (12.5 µg/ml) induced massive apoptosis. Unlike the theoretical expectation Eu@SiO2
nanocompound occurred to be cytotoxic for macrophages even in low concentration.

Bionanoceluza jako nanomateriał stosowany w medycynie
Wojton Dominika, Nowosad Karol
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii

Celuloza bakteryjna- bionanoceluloza- jest naturalnym nanomateriałem produkowanym przez szczepy
Gluconacetobacter xylinus w procesie fermentacji. W odróżnieniu od celulozy pochodzenia roślinnego
BNC jest zbudowana z włókien poprzecznych o mniejszym przekroju , wykazuje większą krystalizację i
nie jest zanieczyszczona hemicelulozami, pektynami oraz ligninami, co daje większe możliwości jej
wykorzystania w różnych gałęziach przemysłu. Ze względu na biokompatybilność, biodegradowalność ,
wysoką hydrofilowość, brak toksyczności oraz wiele innych unikalnych właściwości bionanoceluloza
znajduje szerokie zastosowanie w biomedycynie. Liczne badania wykazały skuteczność BNC w
dostarczaniu leków, immobilizacji enzymów i białek, rekonstrukcji naczyń krwionośnych oraz
regeneracji tkanek. Dodatkowo celuloza bakteryjna stosowana jest w opracowaniu implantów
chirurgicznych m.in. chrząstki nosa i ucha czy zastawki serca i łat osierdziowych. Specyficzne
właściwości celulozy bakteryjnej czynią z niej bardzo interesujący bionanomateriał i sprzyjają w
poszukiwaniu nowych zastosowań tego biopolimeru.
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Białka transportowe związane z opornością wielolekową nowotworów - glikoproteina P
Ewelina Sobierajska, Bartłomiej Pawlik
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Choroby nowotworowe stanowią drugą co do częstości przyczynę zgonów u ludzi. Główną przyczyną
trudności leczenia nowotworów jest zjawisko oporności wielolekowej (MDR). Jednym z mechanizmów
takiej oporności jest aktywny wyrzut leku z komórki nowotworowej. Za transport leków przez błonę
komórkową odpowiadają m.in. białka transportowe z nadrodziny ABC (ATP-binding cassette family). Są
to wielodomenowe białka błonowe, wykorzystujące energię z hydrolizy ATP do translokacji substancji
przez błonę komórek wszystkich organizmów żywych. Jedną z głównych cech charakterystycznych dla
transporterów ABC jest ich molekularna struktura. Zawierają one dwa typy domen: hydrofobowe
rozciągające się w błonie komórkowej (TMD) i hydrofilowe wewnątrzkomórkowe (NBD). Domeny TMD
odpowiadają za swoiste wiązanie i przenoszenie substratu, natomiast domeny NBD wiążą i hydrolizują
ATP, dostarczając energię potrzebną do transportu. Przykładem białka należącego do rodziny białek
transportowych ABC jest glikoproteina P, która kodowana jest przez gen mdr-1, umiejscowiony na
ramieniu długim chromosomu 7. Jej fizjologiczną rolą jest ochrona komórek przed działaniem
szkodliwych substancji takich jak metabolity czy toksyny, zarówno egzogennego jak i endogennego
pochodzenia. W przypadku komórek nowotworowych glikoproteina P warunkuje ich oporność na
stosowane chemioterapeutyki i jej stężenie jest ujemnie skorelowane ze zwiększoną ekspresją genu
mdr-1 w komórkach. Wysoka ekspresja tego białka jest obserwowana w komórkach nowotworowych,
które wywodzą się z narządów o fizjologicznie wysokiej ekspresji tego transportera białkowego, np. z
trzustki, nerki, wątroby. Nowotwory tych narządów wykazują oporność na dany lek już przy pierwszej
ekspozycji- jest to tzw. oporność pierwotna. Pod wpływem prowadzonej chemioterapii wtórną postać
oporności wielolekowej z udziałem glikoproteiny P rozwijają białaczki i chłoniaki, a także nowotwory
jajników, piersi czy pęcherzyka żółciowego. W próbach walki ze zjawiskiem oporności wielolekowej nie
odniesiono do tej pory większego sukcesu ale naukowcy starają się przechytrzyć białka odpowiedzialne
za wykształcanie oporności wielolekowej. Można tutaj wyróżnić dwie główne strategie: uzyskanie
kontroli nad ekspresją genu mdr-1 i blokowanie aktywności powstałych już w komórce transporterów
poprzez np. wprowadzenie do chemioterapii inhibitorów ich aktywności katalitycznej. Obecnie ta
strategia wydaje się być najbardziej atrakcyjna, dlatego też prowadzone są badania kliniczne w tej
dziedzinie z wykorzystaniem kilku związków.

Analiza potencjału do migracji i siły adhezji miocytów ściany tętnic w zależności od stopnia
glikacji białek macierzy zewnątrzkomórkowych
Aleksandra Kuzan, Justyna Piłat, Olga Michel
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Lekarski

Wykazano, że jest tendencja do obniżania się ilości beta-kateniny w miocytach wraz ze wzrostem
stopnia glikacji białek macierzy, co świadczy o mniejszej adhezyjności.

Analiza porównawcza składu olejków eterycznych pozyskanych z ziela wybranych roślin z
rodziny Geraniaceae
Tomasz M. Staniek, Beata Dasiewicz, Agnieszka Gadomska-Gajadhur,
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności

Do rodziny bodziszkowatych (Geraniaceae) należy ok. 800 gatunków roślin występujących na całym
świecie. Zgrupowane są one w 7 rodzajach. Jednym z rodzajów jest pelargonia (Pelargonium). Należą
do niego 4 grupy mieszańców m. in. pelargonie pachnące. Olejki eteryczne pochodzące z pelargonii
stanowią złożone mieszaniny substancji lotnych o zróżnicowanym charakterze chemicznym mające na
ogół przyjemny zapach. Celem niniejszej pracy było podjęcie próby zidentyfikowania i porównania
składu olejków eterycznych pochodzących z różnych gatunków i odmian pelargonii. Do badań
analitycznych wybrano kilka różnych pelargonii pachnących. Materiał do badań pozyskano z uprawy
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własnej na południu Polski. Ziele zbierano w początkowej fazie kwitnienia roślin. Surowy olejek
eteryczny pozyskano za pomocą destylacji z parą wodną w aparacie Derynga, zgodnie z Farmakopeą
Polską VIII. Oznaczono procentową zawartość olejków w badanym materiale. Wykorzystując metody
chromatografii sprzężonej ze spektrometrią mas GC MS podjęto próbę identyfikacji związków
wchodzących w skład wyizolowanych olejków eterycznych. Skład chemiczny olejków eterycznych
pochodzącychz ziela pelargonii (Pelargonium graveolens) jest zróżnicowany. Dominują w nim:
cytronellol, geraniol, linalol, mrówczan cytronellylu, p-menton, octan a-terpenyl oraz tlenek
kariofilenu.

New diagnostic techniques for cancer detection
Paulina Walkowiak, Klaudia Wieczorek
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

In Poland and in the world, cancer is a major health problem, whereas it is the second leading cause of
death. Effectiveness of cancer treatment is approximately 30%. Many tumors diagnosed at an initial
stage can be cured, and that is why it is extremely important to early detection disease. Moreover, it is
very significant to find new diagnostic techniques for cancer detection that are inexpensive, fast and
sensitive. We focused on few novel and innovative methods based upon of molecular biology, which
could be very crucial in the future of medicine.

Influence of the horizontal gene transfer on development of sulphonamide and
tetracycline antibiotic resistance in wastewater
Daniłowicz Anna, Droździk Bernadeta
Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Sulphonamide and tetracycline belong to groups of antibiotic widely used in agriculture especially in
animal husbandry and wherefore they commonly enter the sewage. The biological processes
commonly applied in WWTPs are not capable of removing small concentrations of these substances.
This causes them to pass to the environment and a little doses can have the capacity to support
spreading of antibiotic resistance among environmental bacteria that have shown sensitivity to this
substance before. The horizontal gene transfer, especially the bacterial conjugation with plasmids
including first class integrons, plays an important role in this phenomenon. There are different species
of bacteria, which can become resistant to this type of antibiotics, such as: Aeromonas spp.,
Enterobacter, Proteobacteria. We distinguish the following tetracycline resistance mechanisms such
as efflux (genes tetA, tetB, tetC, tetD), modification causing ribosomal protection of protein (gene
tetM, tetS, tetQ, tetW) and enzyme inactivation (gene tetX). In the case of sulphonamide, there exist
genes sul1, sul2, sul3, which are encoding dihydrofolic acid synthase (an enzyme which catalyse
reaction of forming one of by-product in folic acid metabolic pathway). A wide variety of parameters
influence the spreading of antibiotic resistance such as antibiotic mixture in wastewater, presence of
heavy metals and possibly their resistance gene. The methods of prevention base on different types
of reactors e.g with reverse osmosis, and different processes for instance chlorination and advanced
oxidation processes with UV light.

iChip as a new device to discovering useful bacterial metabolites
Zuzanna Prus
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Only 1 percent of the bacteria used in researches of antibiotics can be grown in the laboratory.
Traditionally, antibiotic discovery has been conducted by screening extracts of microorganisms for
antipatogenne activity. However, this conventional source has been over-used and the risk of
'anticiotic crisis' increasing. The main problem is, that remaining 99 percent of founding in soil bacteria
are uncultured, as they do not grow on the laboratory conditions. The isolation chip is considered as a
90

Abstrakty posterów
new cultivation method and has already been used for the isolation and screening of thousand
bacteria. In 2015 novel antibiotic teixobactin, a uniquely efficient killer of several drug-resistant
pathogens, was discovered using the iChip. The device consist of a piece of plastic with 192 tiny wells,
where microorganisms grow, separated from external envioralment by semi permeable membranes.
The simplicity of the iChip also applies to operation – putting into suspension of cells and agar fills the
central plate wells. Side membranes diffuse to lock the sample inside and iChip is placed on the
natural environment of the cell. According to research from Northeastern University about using the
iChip to cultivation of “uncultivable” microbial species, it was recorded the growth of microorganisms
from such sources as: saliva, salt marsh, wastewater bioreactors, and mud collected from a temperate
California rainforest. Moreover, usability of iChip extends not only discovering new drugs, but also a
wide range of useful chemical compounds.

Analiza polimorfizmu 1359 C/T (p.Thr453Thr; rs1049353) genu receptora
kannabinoidowego CNR1 w grupie chorych z nieswoistym zapaleniem jelit oraz w populacji
polskiej
Andrzejewska Angelika, Staszak Klaudia, Hryhorowicz Szymon, Kaczmarek-Ryś Marta, KrelaKaźmierczak Iwina, Dobrowolska Agnieszka, Słomski Ryszard
Polska Akademia Nauk, Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Wstęp: Nieswoiste zapalenia jelit(IBD) obejmują przewlekłe zapalenia całości lub części przewodu
pokarmowego. Najczęstszymi chorobami z tej grupy są choroba Leśniowskiego– Crohna(CD) oraz
wrzodziejące zapalenie jelita grubego(CU). Liczne badania sugerują, że układ endokannabinoidowy
może odgrywać istotną rolę w procesie zapalnym jelit. Elementami układu są m.in.receptory
kannabinoidowe typu 1, kodowane przez gen CNR1. Celem pracy było określenie częstości
występowania wariantu rs1049353 genu CNR1 wśród chorych na IBD oraz w populacji polskiej.
Metody: Badaną grupę stanowiło 189 osób z IBD oraz 182 z populacji polskiej. Materiałem do badań
był DNA wyizolowany z leukocytów krwi obwodowej. Docelowe fragmenty amplifikowano techniką
PCR. Przeprowadzono elektroforezę w żelu agarozowym produktów PCR. Genotypowanie
przeprowadzono z wykorzystaniem reakcji pirosekwencjonowania. Wyniki opracowano statystycznie.
Wyniki: Analiza genotypów oraz alleli w locus rs1049353 i ich związku z wystąpieniem choroby nie
wykazała różnic istotnych statystycznie w badanych grupach (p=0.18,OR 2.21, 95% C.I. 0.66-7.38).
Wnioski: Otrzymane wyniki sugerują brak zależności między wystąpieniem wariantu rs1049353 genu
CNR1 a inicjacją choroby w populacji polskich chorych z IBD. Wiadomo jednak, iż układ
endokannabinoidowy, w tym receptor kannabinoidowy typu 1, może warunkować rozwój chorób
zapalnych jelit. Istotne wydaje się więc przeprowadzenie analizy statystycznej dla chorych z IBD,
uwzględniając podział badanej grupy na pacjentów z chorobą Crohna oraz pacjentów z wrzodziejącym
zapaleniem jelita grubego. Praca uzyskała wsparcie finansowe z Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju (nrINNOMED/I/11/NCBR/2014) ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cefalometria 3D – nowe narzędzie diagnostyczne w ortodoncji
Tomasz Żyła
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Analiza cefalometryczna to jedno z podstawowych narzędzi diagnostycznych używanych w ortodoncji.
Służy ona ocenie morfologii twarzoczaszki, badaniu dynamiki wzrostu pacjenta, planowaniu leczenia, a
także ocenie jego skuteczności. Klasyczna metoda opiera się na wykreślaniu punktów
antropometrycznych skórnych i kostnych na obrysach zdjęcia tele-bocznego czaszki, dzięki czemu
dokonywane są pomiary liniowe i kątowe. Główną wadą tej metody jest fakt, że trójwymiarowe
struktury szkieletu i tkanek miękkich twarzowej części czaszki są przedstawianie na obrazie
dwuwymiarowym. Niesie to za sobą problemy związane z nierównomiernym powiększeniem obrazu,
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nakładaniem się struktur anatomicznych oraz trudnością w precyzyjnym wyznaczaniu punktów
referencyjnych. W ostatnim czasie coraz szersze zastosowanie w dziedzinie stomatologii ma
obrazowanie metodą tomografii komputerowej. Nowoczesne aparaty pozwalają na badanie obniżoną
dawką promieniowania, w związku z czym lekarze dentyści częściej sięgają po to narzędzie w
codziennej praktyce. Zakres wskazań obejmuje między innymi lokalizację zębów zatrzymanych,
diagnostykę implantologiczną, procedury związane z rozpoznawaniem i planowaniem leczenia
malformacji struktur kostnych twarzoczaszki. Dzięki wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania
komputerowego skany tomografii komputerowej mogą być przekształcane w modele trójwymiarowe
czaszki, zapewniając rzeczywiste odwzorowanie kształtu i wielkości badanych struktur. Analiza
trójwymiarowa nabiera szczególnego znaczenia w przypadku pacjentów z asymetrycznymi
deformacjami twarzoczaszki, gdzie precyzyjna diagnoza wpływa na efekty zespołowego leczenia
ortodontyczno-chirurgicznego.

DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA ZMIAN OGNISKOWYCH W WĄTROBIE- PRZEGLĄD
NAJCZĘSTSZYCH ZMIAN
Paulina Pachura, Ewelina Pachura
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Dolnośląski Ośrodek Diagnostyki Obrazowej

Zmiany w wątrobie można podzielić na nienowotworowe – takie jak torbiele, czy ogniskowe
stłuszczenie miąższu wątroby. Zmiany nowotworowe – łagodne ( naczyniaki, ogniskowy rozrost
guzkowy) czy złośliwe pierwotne wątroby (pierwotny rak wątrobowokomórkowy, rak dróg żółciowych)
oraz zmiany przerzutowe (meta). Naczyniaki są grupą niejednorodną; ich obraz USG jest różny (typowy
i nietypowy. Typowy naczyniak jest owalnym, hiperechogenicznym ogniskiem, ostro odgraniczonym od
otoczenia. FNH jest drugim co do częstości występowania niezłośliwym guzem litym wątroby. FNH nie
jest zmianą nowotworową. W USG guz jest zwykle pojedynczą zmianą normoechogeniczną, w badaniu
dopplerem mocy można uwidocznić bogate unaczynienie guza. Z powodu bogatego unaczynienia
wątroba jest narządem, w którym pojawiają się najczęściej ogniska przerzutowe ( zmiany
metastatyczne ) nowotworów złośliwych –raka jelita grubego, trzustki, nerki, piersi, mięsaków,
chłoniaków. Najczęściej – przerzuty mają postać małych hipoechogenicznych struktur dobrze
odgraniczonych od miąższu wątroby. Ważny jest wywiad dotyczący choroby podstawowej.

TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE GRUŹLICY – OPIS PRZYPADKU
Magdalena Urbanik, Hanna Sikorska-Szaflik, Joanna Połomska, Alicja Woś, Jowita HalupczokŻyła, Jacek Kwiatkowski, Magdalena Laszkowska
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

W 2013 roku, według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), na gruźlicę zachorowało
około 9,0 mln osób na świecie. W Polsce w 2013 roku zarejestrowano 7250 przypadków gruźlicy, 292
zachorowania mniej niż w roku poprzednim. Najczęstszą postacią gruźlicy jest gruźlica płuc, która w
2013 roku stanowiła 94,3% wszystkich zachorowań; u dzieci do 14 roku życia stanowiła 1,6%
wszystkich zachorowań. Coraz więcej problemów w leczeniu gruźlicy sprawiają pojawiające się szczepy
prątków oporne na jeden lub jednocześnie kilka leków. Prowadzone od pewnego czasu badania
wykazały, że oporność jest wynikiem stopniowej akumulacji niezależnych mutacji w genach kodujących
miejsca docelowe dla poszczególnych leków i nie jest ona spowodowana pojedynczą, nową mutacją. A
zatem lekooporność Mycobacterium jest wynikiem niedostatecznej inhibicji rozwoju prątków przez
leki, co sprowadza się do nieodpowiedniego leczenia. Jeżeli zaś wystąpi mutacja, lekooporne komórki
szybko zastępują i eliminują wrażliwe, powodując lekooporność nabytą (wtórną). W pracy
przedstawiono opis przypadku dziecka chorującego na gruźlicę układu oddechowego, przebieg
diagnostyczno-terapeutyczny oraz niekorzystne skutki leczenia wtórnie lekoopornej
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Wczesne i późne powikłania cukrzycy – stany zagrożenia życia i zdrowia?
Lomper Katarzyna, Hap Katarzyna, Hap Wojciech, Chudiak Anna
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Cukrzyca typu 2 jest jednym z najczęściej występujących schorzeń przewlekłych w populacji ogólnej.
Jednym z predyktorów rozwoju cukrzycy jest nadwaga i otyłość. Szacuje się, że w ciągu najbliższych lat
osoby z nadmierną masą ciała będą stanowić aż 58% populacji. W związku z tym należy spodziewać się
również intensywnego wzrostu liczby osób z nowo rozpoznaną cukrzycą. Jak każda choroba
przewlekła nieleczona cukrzyca może powodować szereg niebezpiecznych dla zdrowia, a nawet życia
chorego powikłań narządowych. Pomimo dostępności różnych metod diagnostyki i leczenia cukrzycy u
wielu chorych nie udaje się uzyskać i/lub utrzymać wskaźników terapeutycznych na zadawalającym
poziomie. Wśród zagrażających życiu i zdrowiu powikłań cukrzycy wyróżnia się tzw. wczesne
powikłania np. hiperglikemię (kwasica ketonowa, kwasica mleczanowa, stan hiperglikemicznohipermolalny) i hipoglikemię oraz późne powikłania narządowe nazywane mikro i makroangiopatiami.
Do mikroangipoatii zalicza się powikłania narządu wzroku (retinopatię), układu nerwowego
(neuropatię) oraz nerek (nefropatię). Makroangipatie to przede wszystkim zespół stopy cukrzycowej, a
także choroby serca i ryzyko wystąpienia udaru. Powikłania cukrzycy mogą wystąpić na każdym etapie
choroby. Od początku zdiagnozowania ważne jest odpowiednie leczenie oraz obserwacja w kierunku
wystąpienia zmian narządowych. Najważniejsza się stała kontrola poziomi glikemii, zmiana stylu życia
oraz leczenie farmakologiczne, aby nie dopuścić do wystąpienia niebezpiecznych dla zdrowia i życia
powikłań, bądź opóźnić w czasie ich rozwój.

Czy istnieje idealna metoda mierzenia mobilności rzepki?
Magdalena Dadel
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Rzepka jest uważana za największą trzeszczkę organizmu ludzkiego lub za zwykłą kość. Często jest
niedoceniana, a pełni istotne funkcje w stawie kolanowym. Do jej zadań należy: ochrona, stabilizacja,
kierunkowanie ruchu, zmniejszanie tarcia między mięśniem czworogłowym, a kością piszczelową oraz
zwiększanie długości dźwigni mięśnia czworogłowego. Możliwość ruchu rzepki jest istotna w
biomechanice stawu kolanowego. W prawidłowych warunkach podczas zginania stawu kolanowego
rzepka przesuwa się na dół i do tyłu. Tor ruchu rzepki ma kształt wypukłego przyśrodkowo łuku. W
przypadku nadmiernej wiotkości troczków i więzadeł rzepki dochodzi do jej nawykowych zwichnięć, z
kolei zmiany zwyrodnieniowe w stawie kolanowym będą prowadziły do, równie niekorzystnego,
przyparcia i hipomobilności rzepki. Wśród stosowanych obecnie technik pomiarowych mobilności
rzepki wyróżniamy m.in. metody palpacyjne, techniki obrazowe i innowacyjne, tworzone specjalnie na
potrzeby badań-pomiary sprzętowe. Zastosowanie każdego z podanych typów metod badawczych
niesie ze sobą inne korzyści i wady. Metody palpacyjne nie zawsze są wystarczająco swoiste i
powtarzalne. Natomiast techniki obrazowe mogą wiązać się z inwazyjnością badania i wysokimi
kosztami. Czy zatem innowacyjne sprzęty pomiarowe mogą być dobrym rozwiązaniem w badaniu
mobilności rzepki?

Complications of orthodontic treatment in a group of adults - a literature review
Anna Leszczyszyn, Dorota Kustrzycka
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

An orthodontic treatment is widely spread in a group of both children and adults. Statistics show that
33 percent of the world‘s population has undergone orthodontic treatment at some point in their life.
The number of adults who are seeking orthodontic treatment increased by 24 percent between the
years of 1982 and 2008. On one hand, orthodontic treatment ensures a healthy stomatognathic
system and what is crucial for the patients- a nice, balanced smile, that helps in social relations,
professional life, self-confidence etc. On the other hand, like any other medical intervention,
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orthodontic treatment has, in addition to its benefits, also associated risks and complications. They
can be divided into two groups-permanent and temporary. Those complications might be connected
with damage of teeth tissue -decalcifications, tooth discolorations, root resorption, periodontal
complications (damage to supporting tissues-gingivitis, , recessions) pulp necrosis,
temporomandibular joint dysfunction or even some systematic complications such as allergic
reactions or chronic fatigue syndrome. Complications associated with orthodontic treatment can be
caused by factors connected to the patient, medical team and orthodontic technique. Trust is a
foundation in the dentist-patient relationship. Therefore while the orthodontists explain the
treatment plan to the patient they should also mention the risk of possible complications and the
possibilities of treating them. This review presents updated knowledge regarding orthodontic
complications.

Choroba Hecka - przypadek własny
Joanna Owczarek, Victoria Haassengier
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Periodontologii, Zakład Patologii Jamy Ustnej

Choroba Heck'a, zwana też ogniskową hiperplazją nabłonka, jest rzadką chorobą o podłożu
wirusowym. Charakteryzuje się zlokalizowaną proliferacją nabłonka błony śluzowej jamy ustnej. Po raz
pierwszy przypadek tej choroby został opisany wśród rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej,
jednak obecnie jej występowanie dotyczy wszystkich grup etnicznych. Choroba ta powodowana jest
przez wirus brodawczaka ludzkiego HPV typ 13 i 32. Najczęściej występuje w wieku dziecięcym i
nierzadkie jest jej występowanie rodzinne. Objawy kliniczne tego schorzenia to liczne, miękkie, nie
dające żadnych dolegliwości, zaokrąglone i wypłaszczone grudki wyściełające boną śluzową jamy
ustnej. Najczęstszymi lokalizacjami są błona śluzowa policzków, wewnętrzne kąty warg oraz wargi. Do
gabinetu stomatologicznego zgłosiła się matka z 8 letnim synem, u którego ponad 6msc przed
zgłoszeniem się do lekarza stomatologa zauważono obecność obustronnych, licznych, rozległych,
niebolesnych, płaskich wyniosłości błony śluzowej jamy ustnej policzków, katów warg oraz wargi
dolnej. Zmiany po stronie lewej jamy ustnej były bardziej prominentne i ulegały mechanicznemu
drażnieniu podczas żucia. Pacjent nie podawał bólu czy pieczenie wyżej opisanych zmian. Z wywiadu
pacjent ogólnie zdrowy. W obrębie jamy ustnej innych patologi nie stwierdzono. Z wywiadu uzyskano
informację, iż podobne zmiany występowały u brata matki chłopca. Na podstawie obrazu klinicznego
postawiono rozpoznanie choroby Heck'a. W znieczuleniu nasiękowym został pobrany wycinek
zmienionej chorobowo błony śluzowej jamy ustnej policzka celem wykonania badania
histopatologicznego. Otrzymany wynik potwierdził podłoże wirusowe choroby i ogniskową hiperplazję
nabłonka.

Cdc7 kinase as a target for cancer therapy
Małgorzata Grudzień
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

Cdc7 protein is a serine-threonine kinase that has a key role in the initiation of DNA replication. It
functions by phosphorylating the components of DNA helicase complex which is required for genome
duplication. Cdc7 is a highly conserved kinase that can interact with two regulatory subunits: Dbf4 or
Drf1 proteins to maintain its function. Cdc7 is investigated as a target in cancer therapy - by its
inhibition in cancer cells, the cells cannot properly progress through the S phase of cell cycle and
therefore enter a p53-independent apoptotic cell death. In normal cells, the inhibition od Cdc7 kinase
does not influence cell viability, making it a selective target in cancer therapy.

94

Abstrakty posterów

Calcium instead of chemotherapy? The search for new methods of treating pancreatic
cancer using electroporation.
Olga Michel, Jolanta Saczko, Justyna Piłat, Anna Zielichowska, Aleksandra Kuzan
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wydział Lekarski

Despite the considerable progress in the diagnosing and treatment of cancer, pancreatic ductal
adenocarcinoma (PDAC) continues to be one of the most aggressive and deadly malignancies.
Therefore, there is a constant need for discovering novel, more effective therapeutic agents.
Currently, the longest-used chemotheraputic in treatment of various cancers is 5-fluorouracil, which is
frequently supplemented with a reduced form of calcium folinate - leucovorin. Calcium folinate plays
an important role in improving the efficiency of 5-FU by stabilizing drug-binding synthase.
Additionally, it acts as a chemoprotectant of normal pancreatic cells. However, the influence of
calcium ions on cells can bring the opposite effect - high concentrations of calcium may provide cell
death by apoptosis. Electroporation is a non-thermal technique enabling instantaneous increase in the
cells' permeability using a short pulses of electromagnetic field. Created in this manner hydrophilic
pores allow membrane penetration by therapeutic agents. The aim of our investigation was to
demonstrate the impact of electrochemotherapy with calcium folinate on the survival of pancreatic
ductal adenocarcinoma cell line (EPP85-181RDB). Assessment of cells' viability was performed using
mitochondrial activity test (MTT) and trypan blue staining. Obtained results indicate that
electroporation can enhance the induction of cell death by a considerable increase in intracellular
concentration of calcium ions. Notwithstanding, the decrease in mitochondrial activity was not
uniform and further research need to be conducted.

Dioksyny – charakterystyka i prewencja
Anna Leśków, Kinga Gostomska-Pampuch
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu

Dioksyny jest to obszerna grupa organicznych związków chemicznych, chlorowcopochodnych
oksantrenu oraz dibenzofurany. Najbardziej znanym i toksycznym kongenerem jest 2,3,7,8tetrachlorodibenzodioksyna (TCDD). Zgodnie z Konwencją Sztokholmską z 2009 r. dioksyny zalicza się
do tzw. trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO), charakteryzujących się lipofilnością,
niewykrywalnością organoleptyczną oraz zdolnością do inhibicji enzymów w warunkach in vitro.
Dioksyny powstają w każdym procesie termicznym, w którym obecna jest materia organiczna, chlor,
woda, dostęp tlenu jest niewielki, a temperatura spalania wynosi 200 - 900 °C. Warunki te spełnia
niemal każde duże przedsiębiorstwo przemysłowe. Dioksyny są związkami niezwykle toksycznymi,
które już w niewielkim stężeniu w organizmie wywołują poważne zaburzenia procesów fizjologicznych.
Mają one zdolność kumulowania się w organizmie i nie wywoływania żadnych objawów przez długi
czas, a LD50 jest bardzo zmienne gatunkowo, a także osobniczo. Negatywne skutki działania dioksyn
to m.in. występowanie trądziku chlorowego (chloracne), przewlekły ogólnoustrojowy stan zapalny
organizmu, osłabienie układu odpornościowego, krwawienia z układu pokarmowego, zaburzenia
hormonalne, poronienia, wady rozwojowe płodu, zaburzenia w układzie kostnym. Problem obecności
dioksyn w środowisku i coraz częściej występujące w społeczeństwie problemy o nieznanej etiologii
np. z tarczycą skłoniły do poszukiwań substancji ograniczających lub całkowicie eliminujących skutki
działania dioksyn na organizm ludzki. Wśród związków o działaniu ochronnym przed działaniem
dioksyn, w tym TCDD, wymienia się α-tokoferol (witamina E) oraz kwas acetylosalicylowy (ASA).

Wpływ regularnej aktywności fizycznej na zdrowie osób starszych
Hap Katarzyna, Hap Wojciech, Lomper Katarzyna
Uniwersytet Medyczny we Wroclawiu, Wydział Lekarski

Okres starości związany jest ze stopniowym obniżeniem sprawności fizycznej, ograniczeniem
niezależności oraz spadkiem jakości życia. Siedzący tryb życia osób starszych jest kolejnym, istotnym,
95

Konferencja Puzzel 2016
niebezpiecznym czynnikiem znacznie obniżającym pracę i funkcjonowanie ludzkiego organizmu.
Wydolność fizyczna osób w wieku podeszłym ulega stałemu zmniejszaniu poprzez zaburzoną pracę
układu krążeniowo-oddechowego oraz układu mięśniowo-szkieletowego. Regularna aktywność
fizyczna jest czołowym czynnikiem łagodzącym wpływ wieku oraz udowodnionym sposobem na
zachowanie zdrowia, autonomii oraz poprawy jakości życia. Systematyczne ćwiczenia ruchowe
pozwalają utrzymać optymalną masę ciała, poprawiają elastyczność mięśni, ścięgien i więzadeł,
poprawiają funkcjonowanie układu krążenia, układu oddechowego oraz regulują pracę układu
hormonalnego. Wpływ systematycznej aktywności ruchowej dotyczy każdego układu w organizmie działając ogólnoustrojowo, ćwiczenia poprawiają samopoczucie osób starszych. Promocja zdrowia oraz
propagowanie regularnej aktywności fizycznej wśród osób starszych może znacznie zminimalizować
konieczność hospitalizacji i obciążenia dla opieki zdrowotnej.

Cistus incanus i Punica granatum – charakterystyka i właściwości
Ślęzak Aleksandra, dr Helena Moreira, mgr inż. Benita Kostrzewa
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Analityki Medycznej

Fitoterapia oraz szeroko pojęta medycyna naturalna cieszą się w ostatnich latach dużym
zainteresowaniem, zarówno wśród lekarzy, jak i pacjentów. Coraz częściej zamiast syntetycznych
leków lub w ramach tzw. terapii wspomagającej chorym proponowane są naturalne lub ziołowe środki
lecznicze. Za właściwości terapeutyczne produktów naturalnych odpowiedzialne są zawarte w nich
substancje czynne takie jak alkaloidy, glikozydy czy flawonoidy. Flawonoidy stanowią grupę ponad
8000 związków o szerokim spektrum działania farmakologicznego. Do ich korzystnego efektu zalicza
się
działanie
przeciwzapalne,
antyoksydacyjne,
detoksykacyjne,
przeciwmiażdżycowe,
przeciwarytmiczne, hipotensyjne, a także przeciwnowotworowe. Właściwości te powodują, że związki
te są stale przedmiotem intensywnych badań naukowych. Flawonoidy występują powszechnie w
roślinach, owocach i warzywach. Są również składnikiem liści czystka (Cistus incanus) i owoców granatu
(Punica granatum). W niniejszej pracy zebrano informacje dotyczące właściwości tych roślin, zawartości
substancji czynnych oraz ich prozdrowotnego działania. Przedstawiono również najnowsze dane
eksperymentalne potwierdzające ich wpływ na różne procesy fizjologiczne i patologiczne organizmu
oraz perspektywy zastosowania w terapii.

Profil stężenia mRNA genów receptorów cytokin z rodziny TGF-β w gruczolakoraku
endometrium
Piotr Stępień, Tomasz Janikowski, Joanna Gola
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w
Sosnowcu

Przesłanką do podjęcia badań była hipoteza, wskazująca, że profil stężenia mRNA genów receptorów
cytokin z rodziny TGF-β zmienia się w zależności od stopnia zróżnicowania histopatologicznego raka
endometrium, powodując istotne zmiany na poziomie aktywności transkrypcyjnej genów kodujących
białka ścieżek kanonicznych aktywowanych przez cytokiny z rodziny TGF-β. Celem pracy była analiza
porównawcza profilu ekspresji 184 mRNA ścieżki kanonicznej TGF-β wybranych na podstawie bazy
danych Affymetrix i danych literaturowych, w wycinkach raka endometrium w odniesieniu do
endometrium prawidłowego oraz wyodrębnienie genów receptorów cytokin z rodziny TGF-β których
aktywność transkrypcyjna istotnie różni się w stopniu G1, G2, G3 raka endometrium w porównaniu do
grupy kontrolnej. Całkowite RNA wyekstrahowano z użyciem odczynnika Trizol zgodnie z dołączoną
instrukcją przez producenta (Invitrogen). Techniką mikromacierzy oligonukleotydowych HGU-133A
(Affymetrix) wyznaczono profil ekspresji 184 transkryptów SMAD. Ze zbioru 184 mRNA ścieżki
kanonicznej TGF-β, w raku endometrium w porównaniu do kontroli dla 49 mRNA obserwowano
istotną statystycznie różnicę stężeń, przy założeniu, że wartość p
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Nowe techniki pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego - tonometria rezonansowa ART oraz
tonometria indukcyjna Icare
Wojciech Czak, Mateusz Patyk, Piotr Cierpikowski, Jonatan Nowakowski
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego to badanie powszechnie wykonywane w codziennej praktyce
lekarza okulisty. Złotym standardem pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego od lat ’50 XX wieku
pozostaje tonometria aplanacyjna Goldmanna (GAT). Mechanizm działania tonometru opiera się na
regule Imberta Ficka zgodnie z którą ciśnienie panujące we wnętrzu kuli jest równe sile potrzebnej do
jej spłaszczenia, podzielonej przez wielkość powierzchni spłaszczenia. Reguła ta odnosi się do
powierzchni nieskończenie cienkiej oraz idealnie elastycznej. Tonometr Goldmanna dotyka rogówki,
która nie spełnia powyższych warunków. W związku ze świadomością błędów, jakimi obarczony jest
pomiar GAT poszukuje się nowych metod pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego - mniej zależnych od
właściwości biofizycznych rogówki. Tonometria rezonansowa ART to nowa metoda pomiaru ciśnienia
wewnątrzgałkowego, której rozwój rozpoczął się na początki lat 2000. Pomiar dokonywany jest przez
pomiar częstotliwości rezonansowej przy przeliczeniu siły nacisku i pola styku końcówki tonometru z
rogówką. Wyniki badań prowadzonych nad tonometrem w ciągu ostatnich lat wykazują mniejszą
zależność pomiarów od grubości rogówki. Kolejną obiecującą metodą jest tonometria indukcyjna Icare.
Polega ona na metodzie pomiaru siły odbicia sondy. Końcówka tonometru wysuwa się powoli i lekko
dotyka rogówki oka przez sondę. Rogówka pacjenta nie musi być znieczulona, aby wykonać pomiar.
Badania dotyczące wpływu centralnej grubości rogówki oraz jej krzywizny na wartości pomiaru
tonometrem Icare są niejednoznaczne.

Nowoczesne metody badań i oceny cech użytkowych, jakościowych klejów tkankowych
Renata Wawrzaszek
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów

Przyszłość klejów tkankowych wydaje się nieograniczona, budzą wielkie nadzieje i zainteresowanie.
Postępy w syntezie chemicznej związane z klejami tkankowych prowadzą do wydajnego, skutecznego
oraz tańszego leczenia w medycynie.

Ocena materiałów in vitro i in vivo
Benita Kostrzewa, Kornelia Gajek, Aleksandra Ślęzak
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocław, Wydział Lekarski Ksztaucenia Podyplomowego

Obserwowany ostatnimi laty wyraźny rozwój inżynierii biomedycznej spowodowany jest m.in.
wydłużającym się średnim wiekiem społeczeństwa i wzrostem „urazowości życia”, wynikającymi
głównie z postępu technologii oraz ograniczeń transplantologii. W związku z tym opracowuje się nowe
innowacyjne materiały. Materiał do zastosowań biomedycznych musi przejść szereg badań zanim zyska
status biomateriału. Opis procedur przeprowadzania eksperymentów został zebrany w serii norm ISO
10993. W pierwszej kolejności wykonywane są badania in vitro (m.in. mutagenności, cytotoksyczności,
hemozgodności). Dopiero w kolejnym etapie przeprowadzane są badania in vivo. Badania na
zwierzętach są koniecznymi badaniami przedklinicznymi, pozwalającymi dopuścić oceniany materiał
bądź implant do oceny klinicznej. Ze względów etycznych i prawnych badania przedkliniczne są
wykonywane na możliwie najmniej licznej grupie zwierząt laboratoryjnych. Po przejściu wszystkich
etapów badań analizowany materiał uznawany jest za biozgodny i biokompatybilny oraz zostaje
dopuszczony do badań klinicznych. W niniejszej pracy zostaną przedstawione kryteria doboru
wykonywanych badań in vitro i in vivo w zależności od przeznaczenia biomateriału.
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Największa zbrodnia świata czyli dziecko nieuleczalnie chore. Rola pielęgniarki w
pediatrycznej opiece paliatywnej.
Victoria Haassengier
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Pediatrycznego
Wydział Nauk o Zdrowiu

Opieka paliatywna świadczona dzieciom jest dziedziną szczególną, bowiem łączy ona elementy opieki
paliatywnej, a także szeroko pojętej pediatrii. Pielęgniarka pracująca w hospicjum oprócz pełnienia
swych powszednich funkcji zawodowych ma powierzone bardzo ciężkie i odpowiedzialne zadania.
Otóż pełni ona jedną z ważniejszych ról w procesie oswajania rodziców z nieuchronnym odejściem
dziecka. Wybieramy prace w służbie medycznej, kształcimy się wiele lat, aby ratować życie. Śmierć
kojarzy nam się z najgorszą porażką. O ile śmierć pacjentów w wieku podeszłym jest naturalną koleją
naszego życia, o tyle dziecko skazane na śmierć budzi bunt, strach i bezradność. Praca w pediatrycznej
opiece paliatywnej zmusza do zweryfikowania swoich własnych systemów wartości. Wymaga ona
również pogodzenia się z faktem, że w tej oto dziedzinie nie możemy dawać pacjentowi złudnej
nadziei dotyczącej powrotu do zdrowia, ponieważ każdy nasz pacjent umiera…

Metody wczesnej diagnostyki stanów przedrakowych i nowotworów jamy ustnej
Piotr Cierpikowski, Wojciech Czak, Mateusz Patyk
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Koło Naukowe Doktorantów Biomed Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu

Nowotwory jamy ustnej stanowią 1,4% wszystkich nowotworów złośliwych w Polsce. Raki jamy ustnej
stanowią heterogenną grupę nowotworów pod względem zróżnicowania histopatologicznego, jednak
ponad 90% przypadków stanowią raki płaskonabłonkowe. Nowotwory tego regionu cechują się
wzrostową tendencją zapadalności, wysoką inwazyjnością oraz szybkim przerzutowaniem do węzłów
chłonnych. Ze względu na niecharakterystyczne objawy pierwotne tych nowotworów pacjenci
zgłaszają się często do lekarzy w zaawansowanym stadium choroby. Stanem przedrakowym nazywamy
każdą zmianę chorobową, na podłożu której statystycznie częściej niż w pozostałych stanach
chorobowych dochodzi do rozwoju raka. Prawidłowe rozpoznanie na wczesnym stadium choroby
zwiększa szanse pacjentów na skuteczne leczenie. Celem pracy jest omówienie i porównanie
nowoczesnych metod diagnostyki stanów przedrakowych i nowotworowych błony śluzowej jamy
ustnej w praktyce klinicznej lekarza dentysty. Wśród nowoczesnych metod diagnostycznych
wyróżniamy techniki nieinwazyjne bazujące na barwieniu błon śluzowych, wykorzystaniu różnych
źródeł światła oraz chemiluminescencji. Zwiększają one widoczność zmienionej patologicznie tkanki i
pozwalają na szybsze wykrycie zmian niezauważalnych w tradycyjnym badaniu klinicznym. Wysoka
czułość i swoistość tych metod pozwala na coraz szersze wykorzystanie ich w codziennej pracy lekarza
dentysty. Właściwa profilaktyka nowotworów jamy ustnej to przede wszystkim wnikliwa, okresowa
diagnostyka u wszystkich pacjentów oraz wzmożona czujność onkologiczna w przypadku
zaobserwowania charakterystycznych objawów.

Leki indukujące hiperglikemię jako przykład czynników egzogennych inicjujących
glukotoksyczność
Anna Rorbach-Dolata, Zofia Marchewka, Agnieszka Piwowar
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Sląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej

Mianem glukotoksyczności określa się mechanizm toksycznego oddziaływania ponadfizjologicznych
stężeń glukozy we krwi na szlaki metaboliczne i struktury komórkowe organizmu. Na działanie bodźca
glukozowego, szczególnie wrażliwe są komórki beta wysp trzustki, odpowiedzialne za syntezę oraz
wydzielanie insuliny. Wydolność tego mechanizmu odgrywa istotną rolę w zachowaniu homeostazy
całego organizmu. Ponadfizjologiczne stężenia glukozy we krwi określane mianem hiperglikemii
odgrywają szczególną rolę w patogenezie cukrzycy, zwłaszcza typu 2, która pomimo, iż nie jest
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chorobą zakaźną, została uznana przez ONZ za epidemię XXI wieku. Pośród czynników egzogennych
wskazuje się na działanie indukujące hiperglikemię niektórych leków. Wykazano istnienie związku
pomiędzy stosowaniem wybranych leków, a wzrostem stężenia glukozy we krwi. Ma to szczególne
znaczenie ze względu na wzrost częstości samodzielnie stosowanych terapii oraz mnogości
przepisywanych leków. Przykładem są leki z grupy cytostatyków m.in. cyklofosfamid, któremu
przypisuje się przyczynianie do apoptozy komórek beta trzustki wynikającej m.in. z nadprodukcji tlenku
azotu. Innym przykładem są szeroko znane diuretyki, którym przypisuje się zahamowanie wychwytu
zwrotnego glukozy i zahamowanie wydzielania insuliny z komórek beta trzustki oraz kortykosteroidy
stymulujące glukoneogenezę i wzrost insulinooporności. Znajomość tych czynników i ich źródeł oraz
mechanizmów działania glukotoksycznego jest istotna dla wprowadzenia odpowiednich działań
terapeutycznych i prewencyjnych. W dostępnym przeglądzie piśmiennictwa nadal brak jest publikacji
szczegółowo przedstawiających związek tych czynników z glukotoksycznością.

Kliniczne znaczenie greliny
Monika Wiącek, Mariola Śliwińska-Mossoń, Halina Milnerowicz
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

Wstęp: Grelina to endogenny hormon polipeptydowy syntetyzowany głównie w dnie i trzonie żołądka.
O ogromnej roli, jaką hormon ten odgrywa w organizmie, świadczy fakt o obecności receptorów
łączących się z greliną w obrębie przysadki i podwzgórzu, nadnerczach, płucach, wątrobie, trzustce,
mięśniach szkieletowych, nerkach i w wielu innych narządach
Grelina jest najważniejszym
enterohormonem stymulującym apetyt. Hormon ten może także hamować łaknienie wywołując stan
hiperpolaryzacji w obrębie neuronów syntetyzujących proopiomelanokortynę w jądrze łukowatym.
Grelina wywiera szczególny wpływ na funkcję wątroby, a zwłaszcza na proces glukoneogenezy.
Hormon nasila tempo lipogenezy w wyniku akumulacji glukozy i triglicerydów w adipocytach oraz
stymulacji dojrzewania i różnicowania preadipocytów, oraz dodatkowo hamuje proces lipolizy.
Zahamowanie lipolizy powoduje obniżenie stężenia wolnych kwasów tłuszczowych w osoczu krwi.
Grelina najwyższe stężenie w organizmie kobiety osiąga w fazie lutealnej i początkowych etapach
ciąży, ulegając stopniowemu zmniejszaniu w miarę jej rozwoju. Grelina w jajnikach wpływa na proces
steroidogenezy, wykazuje właściwości antyapoptotyczne i proliferacyjne. W jądrach grelina kontroluje
proces syntezy steroidowych hormonów i ogranicza wytwarzanie testosteronu w komórkach Leydiga
oraz bierze udział w regulacji funkcji kanalików nasiennych, co skutkuje spowolnieniem tempa
spermatogenezy. Hormon ten wywiera działanie ochronne na komórki wielu narządów, m.in. żołądka,
serca, nerek, płuc, trzustki oraz mózgu. Szczególnie istotny jest wpływ greliny na regulację szlaku
apoptozy – zmniejszenie ilości komórek wchodzących na szlak programowanej śmierci. Hormon
zmniejsza ekspresję cytokin prozapalnych w monocytach i limfocytach T w różnych tkankach.
Podsumowanie: Grelina jest hormonem regulującym liczne procesy metaboliczne. Swoje działanie
wywiera począwszy od poziomu komórkowego aż po ogólnoustrojowy, co czyni ją hormonem
kluczowym dla funkcjonowania i gospodarki energetycznej metabolizmu.

Owrzodzenia żylne podudzi - niedoceniany problem zdrowotny u osób starszych
Paweł Stępniewski, Magdalena Stępniewska, Edwin Kuźnik
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

Owrzodzenia żylne stanowią ponad 80 % owrzodzeń kończyn dolnych w krajach rozwiniętych. W
patogenezie schorzenia zasadniczą rolę odgrywa niewydolność zastawkowa żył powierzchownych.
Niewydolność żylna prowadzi do rozwoju masywnych żylaków i w rezultacie znacznego nadciśnienia
żylnego w zakresie stóp i dystalnych odcinków podudzi. Tworzące się samoistnie lub wskutek urazów
owrzodzenia cechują się znaczną trudnością w gojeniu, a czas ich leczenia jest często wielomiesięczny.
Wydaje się, że odpowiednia edukacja pacjentów oraz lekarzy rodzinnych pozwoliłaby w znacznym
stopniu uporać się z tym problemem. Powstawanie żylaków kończyn dolnych jest procesem
wieloletnim, stąd też jest tu dużo czasu na wdrożenie odpowiedniego leczenia. Prawidłowo
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zastosowana terapia kompresyjna lub leczenie chirurgiczne pozwala w zdecydowanej większości
przypadków zapobiec powstaniu zmian troficznych.

Plejotropowe działanie oreksyn
Agnieszka Majer-Łobodzińska, Jowita Halupczok-Żyła, Marta Wasilewska, Edwin Kuźnik
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Oreksyny są białkami, które po raz pierwszy odkryto w podwzgórzu. Odgrywają istotną rolę między
innymi w regulacji pobierania pokarmu i łaknienia, kontroli snu i czuwania a także w termoregulacji
oraz kontroli homeostazy energetycznej i metabolizmu. Neurony oreksynowe zlokalizowane są
głównie w bocznej części podwzgórza (tzw. ośrodek głodu), ale ich projekcje są rozległe i docierają do
wielu struktur mózgowia. Białka te są obecne także we krwi obwodowej, gdzie pełnią funkcję
hormonów. Oreksyna 1 i 2 (A i B) są peptydami powstającymi w wyniku proteolitycznej aktywacji
nieczynnego prekursora - preprooreksyny. Ich biologiczne działanie zachodzi za pośrednictwem
receptorów oreksynowych, które należą do rodziny receptorów sprzężonych z białkiem G. Na
podstawie badań prowadzonych na myszach pozbawionych neuronów oreksynowych wykazano, że
myszy te wykazywały cechy zmniejszonego apetytu (hipofagia), zmniejszonej spontanicznej aktywności
fizycznej oraz rozwoju otyłości przy spożywaniu tej samej diety co grupa kontrolna. Nieprawidłowe
działanie układu oreksynowego jest także przyczyną narkolepsji. U osób z narkolepsją stężenie
oreksyny A jest niewykrywalne bądź znamiennie obniżone. Chorobie tej często towarzyszy zwiększenie
BMI i zaburzenia gospodarki węglowodanowej. Zmniejszone stężenie oreksyn, poza narkolepsją,
obserwuje się także u osób starszych, w zespole bezdechu śródsennego, depresji, u chorych otyłych
oraz w przewlekłych stanach zapalnych sprzyjających rozwojowi insulinooporności i cukrzycy.
Oreksyny, poza zwiększaniem wydatkowania energii poprzez zwiększenie aktywności ruchowej,
zwiększają jej wydatkowanie poprzez modulowanie termoregulacji. Znaczenie układu oreksynowego w
rozwoju otyłości, zaburzeń snu oraz regulacji metabolizmu wymaga dalszych badań.

Polymorphism of the promoter region of IL-18 encoding gene in active and latent infection
with Mycobacterium tuberculosis
Sebastian Wawrocki, Marcin Włodarczyk, Wiesława Rudnicka, Magdalena Druszczyńska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Zakład
Immunologii Komórkowej

Recent epidemiological data indicate that tuberculosis (TB) remains one of the most deadly infectious
diseases. According to the WHO data, in 2013 TB was diagnosed in more than 9 million people
worldwide, and over 1.5 million patients died because of it. Despite intensive research, the interaction
between mycobacteria and the host at the molecular, cellular and tissue levels remains poorly
understood. The aim of the study was to characterize the molecular basis for IL-18 involvement in
M.tb driven reactions by evaluating the functional polymorphism of the promoter region of IL-18
encoding gene. The study cohort comprise over 280 individuals: 1) patients diagnosed with active
pulmonary TB, 2) patients with acute nonmycobacterial lung infections, 3) healthy volunteers with
latent M.tb infection and 4) healthy M.tb-uninfected volunteers. IL-18 gene polymorphisms were
studied using the following pairs of primers: -607C> A: 5'-GCA GAA GTT AGT GTA AAA ATT ATT AC-3 'primer specific for allele -607C, 5'-GTT GAA GCA AGT GTA ATT ATT AAA AA-3 'specific for allele -607A,
5'-CTT TGC CAT TAT TCC AGG AA-3' - for the internal control and the 5'-CCT TAA CAT CTT GGA TCA CC3 '- common reverse primer ; -137G> C: 5'-CCC CAA CGG AAG CTT TTA AAA AG-3 'primer -137G allelespecific), 5'-CCC CAA CGG AAG CTT TTA AAA AC-3' -137C allele-specific, 5'- CCA ATA CTG GGA ATT ATT
CCG CA-3 '- internal control and 5'-AGG AGG TGC GCA AAA ACT GG-3' common reverse primer. The
PCR products were visualized by electrophoresis in a 2% agarose gel using a documentation system
Gel Doc 2000. The results suggested the possibly role of the IL-18 gene polymorphisms in the
susceptibility to M.tb infection.
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Gamma-glutamylotransferaza i czynniki wpływające na jej aktywność
Marta Pachołek
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

Gamma-glutamylotransferaza (GGT) jest enzymem związanym z siateczką śródplazmatyczną komórek.
Występuje w wielu narządach i tkankach, przede wszystkim w wątrobie, nerkach, trzustce, jelicie i
drogach żółciowych. Jej obecność wykazano także w płynach ustrojowych takich jak: mocz, surowica,
ślina i płyn mózgowo rdzeniowy. Funkcja GGT polega na przeniesieniu grupy γ-glutamylowej na
aminokwasy lub peptydy. Głównym donorem tej grupy jest glutation (GSH). Natomiast akceptorami
-aminokwasy. Na aktywność GGT może wpływać wiele czynników
modyfikowalnych i niemodyfikowalnych. Należą do nich między innymi podeszły wiek, płeć męska,
podwyższony wskaźnik masy ciała (BMI). Podwyższoną aktywność GGT obserwuje się w przebiegu
wielu chorób oraz w stanach fizjologicznych np. w ciąży czy podczas menopauzy. Istotnymi czynnikami
wpływającymi na aktywność tego enzymu są także alkohol i papierosy. W niniejszej pracy zostanie
przedstawiony wpływ różnych czynników na aktywność GGT. aktywnych.

Hepatopatia cukrzycowa - problem niedoceniany
Marta Wasilewska, Agnieszka Majer-Łobodzińska, Jowita Halupczok-Żyła, Edwin Kuźnik
Uniwersytet Medyczny im.Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Klinika Angiologii, Nadciśnienia tętniczego i
Diabetologii

Cukrzyca jest przewlekłą chorobą metaboliczną, która z uwagi na częstość występowania jest
określana mianem choroby cywilizacyjnej naszych czasów. W ostatnich latach obserwuje się
dynamiczny wzrost nowych rozpoznań zarówno cukrzycy typu 1 jak i typu 2. Niepokojąca jest
narastająca częstość cukrzycy w najmłodszych grupach wiekowych. Przewlekłe powikłania cukrzycy są
od dawna znane. Zaliczamy do nich przede wszystkim makroangiopatię, nefropatię, retinopatię,
polineuropatię oraz zespół stopy cukrzycowej. Utrzymujący się stan hiperglikemii jest jednakże
przyczyną uszkodzenia także innych narządów. Przykładem może być negatywne oddziaływanie na
wątrobę, przebiegające początkowo podstępnie i prowadzące ostatecznie do nieodwracalnych zmian
strukturalnych i czynnościowych. Badania z ostatnich lat dowodzą, że pacjenci z cukrzycą mają znacznie
większe ryzyko poważnych schorzeń wątroby. Ponad 50% chorych z cukrzycą prezentuje jeden ze
stopni niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD), która prowadzi czasem do
włóknienia, marskości lub raka wątrobowokomórkowego. Cukrzyca może przyśpieszać progresję
NAFLD do poważnych schorzeń wątroby. Problemem jest fakt, że rutynowo oznaczane enzymy
wątrobowe mogą być prawidłowe pomimo zachodzącego już włóknienia. Poszukiwane są zatem
nieinwazyjne metody kliniczne, które wyselekcjonowałyby pacjentów obarczonych największym
ryzykiem powikłań. Do innych, rzadkich lecz niedoszacowanych pod względem częstości występowania
patologii wątroby w przebiegu cukrzycy, zaliczamy również hepatopatię glikogenową oraz
“hepatosclerosis” (forma mikroangiopatii wątrobowej). Hepatopatia cukrzycowa jest więc problemem
niedocenionym i może być dodana do listy narządowych powikłań cukrzycy.

Terapia genowa – przyszłością medycyny
Iga Porębska, Monika Oleksy
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Pracownia Przesiewowych Testów Aktywności
Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego

Terapia genowa jest metodą leczenia polegającą na wprowadzaniu obcych kawasów nukleinowych do
organizmu pacjenta. Terapeutyczne wykorzystanie zarówno genów jak i krótszych, niekodujących
sekwencji DNA lub RNA ma szansę zrewolucjonizować współczesną medycynę. Wprowadzenie do
komórki prawidłowej kopii genu, hamowanie aktywności genów, których nadmierna ekspresja jest
przyczyną chorób, korekta wadliwego genu i celowana eliminacja komórek np. nowotworowych, to
jedne z możliwości, jakie niesie za sobą stosowanie terapii genowej. Do tego celu wykorzystuje się
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specjalne wektory, które umożliwiają wprowadzenie kwasów nukleinowych do komórki w sposób
bezpośredni prosto do organizmu pacjenta (in vivo) lub pośredni (ex vivo) z wykorzystaniem
wyizolowanych z ustroju komórek, do których wprowadza się terapeutyczny DNA lub RNA a następnie
z powrotem podaje pacjentowi. Najczęściej w badaniach klinicznych stosowane są wektory wirusowe,
czyli zmodyfikowane cząsteczki wirusów zdolne do infekowania komórek pozbawionych własnych
genów odpowiadających za ich chorobotwórczość. Dotychczasowe wyniki badań są bardzo obiecujące
i dają nadzieję, że terapia genowa znajdzie praktyczne zastosowanie w leczeniu chorób zarówno
wrodzonych jak i nabytych, z którymi nie radzą sobie konwencjonalne metody terapeutyczne. Praca
przedstawia podstawowe strategie, narzędzia i aktualne klinicznie zastosowania terapii genowej w
medycynie.

Hematopoetyczne komórki macierzyste
Izabela Wiśniewska
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i
Transplantacji Szpiku

Badania naukowe prowadzane w ostatnich latach nad biologią komórek macierzystych pozwoliły na
zrozumienie wielu istotnych procesów komórkowych, takich jak proliferacja, różnicowanie oraz
samoodnowa. Jednymi z najlepiej poznanych dorosłych komórek pnia są hematopoetyczne komórki
macierzyste (HSC) zaangażowane w wytwarzanie oraz różnicowanie elementów morfotycznych krwi.
Obecnie krwiotwórcze komórki macierzyste, pozyskiwane zarówno z krwi pępowinowej, szpiku
kostnego lub z krwi obwodowej po mobilizacji czynnikiem wzrostu hematopoezy (G-CSF),
wykorzystywane są głównie do transplantacji hematopoetycznych komórek progenitorowych w
chorobach hematoonkologicznych. Jednakże komórki te, poza pełnioną fizjologicznie funkcją w
procesie hematopoezy, mogą dać również początek innym liniom komórkowym m.in. wątroby, płuc,
przewodu pokarmowego oraz skóry, co daje nadzieje na potencjalne wykorzystanie ich w medycynie
regeneracyjnej. Poster przedstawiać będzie przegląd zagadnień związanych z biologią
hematopoetycznych komórek macierzystych, ich zastosowaniem w chorobach hematoonkologicznych,
a także nadziejach związanych z wykorzystaniem potencjału regeneracyjnego w leczeniu innych
schorzeń.

Przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc (PBUP)
Joanna Połomska, Hanna Sikorska-Szaflik, Alicja Woś, Anna Skiba, Magdalena Urbanik, Jowita
Halupczok-Żyła, Jacek Kwiatkowski, Magdalena Laszkowska
Uniwersytet Medyczny imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Ultrasonografia (USG) to metoda obrazowania wykorzystująca zjawisko odbicia fal dźwiękowych do
uwidocznienia narządów wewnętrznych. W skład badania ultrasonograficznego klatki piersiowej
wchodzi ocena struktur powierzchownych otaczających jamę klatki piersiowej, przepony, śródpiersia,
serca oraz zmian w miąższu płuc. Przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc (PBUP) umożliwia
ocenę płuc, opłucnej płucnej, opłucnej ściennej i zawartej między tymi błonami przestrzeni.
Diagnostyka płuc przy pomocy USG opiera się w głównie na interpretacji artefaktów (linia opłucnej,
linia A, linie B, lung point i inne), które powstają na granicy środowisk różniących się impedancją dla
transmisji fal dźwiękowych oraz objawów (m.in. objawu ślizgania, objawu plaży, objawu stratosfery)
obserwowanych w różnych trybach obrazowania (B-mode, M-mode). Obecnie jednym z głównych
zastosowań USG płuc jest diagnostyka stanów zagrożenia życia. Badanie to pozwala różnicować m.in.
odmę opłucnową, obrzęk płuc, zatorowość płucną. Wydaje się, że ultrasonografia płuc jest narzędziem
diagnostycznym wciąż niedocenianym przez lekarzy klinicystów, mimo swej dostępności, możliwości
wielokrotnego powtarzania, bezpieczeństwa stosowania. W pracy przedstawiono podstawowe
założenia, na których opiera się ocena ultrasonograficzna płuc oraz protokół BLUE (Bedside Lung
Ultrasonography in Emergency) wykorzystywany do szybkiej przyłóżkowej identyfikacji stanów
prowadzących do ostrej niewydolności oddechowej.
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Psylocybina jako alternatywny lek dla osób cierpiących na depresję
Karolina Dydak, Mariola Śliwińska-Mossoń
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

Psylocybina jest substancją psychodysleptyczną pochodzenia naturalnego. Psychodysleptyki są
środkami psychoaktywnymi, które silnie wpływają na percepcję, nastrój i procesy poznawcze
człowieka. Substancja ta występuje w grzybach rodzaju Psilocybe. Psychodeliczne działanie psylocybiny
opiera się na pobudzaniu receptorów serynowych, co powoduje wzrost jej stężenia w mózgu.
Przyczynia się to do wzrostu czynności sensomotorycznych i percepcyjnych. Skutkiem działania
psylocybiny na organizm człowieka są różne zmiany w zachowaniu, często są to stany euforyczne,
rozchichotanie, poczucie lekkości i jedności z otaczającym światem. Dodatkowo psylocybina powoduje
modyfikację percepcji nieudającą rzeczywistości, która często jest błędnie określana mianem
halucynacji. Działanie psylocybiny można porównać do działania LSD, jednak wielokrotnie osłabionego.
Badania wykazały, że jest to substancja o bardzo niskiej toksyczności. Psylocybina widnieje w wykazie
substancji niedozwolonych jako substancja o dużym potencjale nadużywania. Znajduje się w wykazie
środków odurzających w grupie I-P, co oznacza wykaz substancji o braku zastosowań medycznych i o
dużym potencjale nadużywania, które są wyłączone z obrotu farmaceutycznego i mogą być używane
jedynie do badań naukowych. Jednak jej właściwości stanowią szerokie pole do wykorzystania w
lecznictwie. Jednym z kilku schorzeń w którym wykorzystanie psylocybiny przynosi wymierne efekty
jest leczenie depresji. Badania prowadzone na ochotnikach dowodzą ze psylocybina może być dobrą
alternatywą dla stosowanych obecnie leków przeciwdepresyjnych. Badania wykazują zarówno
skuteczność jak i potwierdzają niską toksyczność tej substancji.

RAK WĄTROBOWOKOMÓRKOWY – DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
Ewelina Pachura, Paulina Pachura
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Dolnośląski Ośrodek Diagnostyki Obrazowej

Jest to piąty pod względem częstości występowania nowotwór złośliwy na świecie. Czynnikami ryzyka
rozwoju HCC są: •Marskość wątroby, •Zakażenie wirusami zapalenia wątroby, •Przewlekłe nadużywanie
alkoholu, Objawami występującymi dopiero w zaawansowanym stadium są: tępy ból w prawym
podżebrzu, uczucie pełności w nadbrzuszu, Żółtaczka, wodobrzusze i powiększenie obwodu brzucha.
Diagnostyka obejmuje Ultrasonografię jamy brzusznej oraz tomografię komputerową. W TK HCC
wygląda jak hiperdensyjna zmiana ogniskowa. HCC rosnący w postaci pojedynczego guza częściej
zajmuje prawy płat wątroby. W 75% HCC wykazuje bogate unaczynienie w badaniu doplerem mocy.
Rozpoznanie HCC jest w miarę pewne, jeśli uwidoczni się w marskiej wątrobie bogato unaczyniony guz
wielkości powyżej 2 cm. Zmiany budzące podejrzenie nowotworu powinny być weryfikowane
cytologicznie (za pomocą biopsji cienkoigłowej) lub histologicznie (metodą biopsji gruboigłowej). Z
badań laboratoryjnych należy oznaczyć stężenie α-fetoproteiny w surowicy oraz ocenić czynność
wątroby (Aspat, Alat). W celu wczesnego wykrywania choroby wykonuje się badania przesiewoweoznaczanie AFP i ultrasonografia jamy brzusznej, które przeprowadza się co 6 miesięcy u pacjentów z
marskością wątroby.

GHB – kwas γ-hydroksymasłowy, jako zagrożenie wolności seksualnej
Mateusz Chmielarz, Judyta Grabowska
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmacji z O. Analityki Medycznej

W 1874 roku rosyjski naukowiec Alexander Saytzeff zsyntetyzował związek chemiczny (kwas γhydroksymasłowy; GHB), którego właściwości odkrył dopiero dr Henri Laboritt. Związek ten
charakteryzował się właściwościami, które pozwały na wprowadzanie pacjentów w stan narkozy
podczas przeprowadzania operacji. Niestety jednak kwas ten wywoływał zbyt wiele skutków
ubocznych, by mógł być stosowany na szeroką skalę w praktyce. Ze względu na jego wpływ na
zwiększoną produkcję hormonu wzrostu, a tym samym i przyrostu mięśni, związek ten zaczął być
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wykorzystywany przez kulturystów jako środek dopingujący, jednak został wyparty przez inne
substancje. W późniejszym okresie trafił na ulicę gdzie, z uwagi na swoje właściwości, przyczynił się do
setek tysięcy gwałtów i wymuszeń. Kwas γ-hydroksymasłowy, jest składnikiem tabletki gwałtu oraz
jednym z „narkotyków klubowych”. To niepozorna substancja, bezbarwna i bezwonna, dobrze
rozpuszczalna we wszystkich roztworach wodnych i naturalnie występująca w organizmie ludzkim.
Bardzo często GHB jest spożywany nieświadomie przez osobę, której dodano go do napoju np. w
klubie. Z uwagi na fakt, iż pierwsze objawy są bardzo zbliżone do zatrucia alkoholem, lekceważy się je
czego dalszym skutkiem są kradzieże czy gwałty. Kwas ten jest również zaliczany do grupy date-rapedrugs, czyli narkotyków, które najczęściej towarzyszą planowanym gwałtom podczas randek. Po jego
spożyciu u ofiary występuje okresowa amnezja, co utrudnia ujęcie i ukaranie sprawców. Dodatkowo
GHB jest praktycznie niewykrywalny w płynach ustrojowych już po kilkunastu godzinach po spożyciu,
przez co, jeśli ofiara jest przyjmowana po dłuższym czasie na oddział toksykologiczny, oprócz
najczęstszej obecności alkoholu żadne ślady obecności substancji toksycznych we krwi nie zostają
wykryte. Właściwości GHB spowodowały, że już w 1997 zabroniono sprzedaży i promocji tego związku
na terenie Stanów Zjednoczonych. Jednak unormowania prawne w każdym kraju są inne i na przykład
w Polsce kwas γ‑hydroksymasłowy jest dopuszczony do sprzedaży przy posiadaniu odpowiednich
pozwoleń na jego używanie w celach medycznych, naukowych jak i przemysłowych. Co prawda
przyczyniło się to do zmniejszenia obrotu tym związkiem, lecz powstał również jego odpowiednik –
GBL (γ‑bytrylolakton), który jest powszechnie sprzedawany jako rozpuszczalnik. Powstaje pytanie, czy
młode osoby są bezbronne wobec tego potencjalnie doskonałego narzędzia zbrodni? Postaramy się
rozwikłać tą zagadkę.

Risks and facts about vegetarian diet
Mateusz Patyk, Łukasz Gojny, Wojciech Czak, Piotr Cierpikowski
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Koło Naukowe Doktorantów BIOMED, Wydział Lekarski
Kształcenia Podyplomowego

Introduction: Nowadays, a significant growth in number of individuals who can be classified as
„vegetarian” and „vegan” can be observed. Recent surveys suggest that about 3% of adults in US and
in United Kingdom consume only vegetable products. Whereas the understanding of the health
effects of vegetarian and vegan diet is quite good, there are many uncertainties remained. Discussion:
Ever since vegetarian and vegan diets became more popular, they have drawn scientist’s attention.
First studies considered these diets as health destruction and mortal. Then, it has been shortly
discovered, that they have not only disadvantages, but also many positive effects on the human body.
Currently, it is clearly stated, that vegetarianism can be a serious factor for osteoporotic fracture and
can cause vitamin B12 deficiency. On the the other hand, it has been proved, that vegetarians have a
lower BMI than comparable non-vegetarians, and are less susceptible to cardiac ailments, due to their
lower plasma cholesterol and salt intake. What is interesting, there is little evidence that athletic
performance may differ between vegetarians and non-vegetarians. Scientist imply, that lower
creatinine concentration in vegetarians may reduce supramaximal exercise performance. Conclusion:
All in all, according to current state of knowledge, vegetarian and vegan diet cannot do harm to
human body when they are used consciously. The lack of some microelements may be supplemented
with OTC medicaments.

RR - Rehabilitation Rabbit
Izabela Rutkowska, Aleksandra Tomaszuk
Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

Rehabilitation Rabbit jest innowacyjnym, haptycznym urządzeniem przeznaczonym do rehabilitacji
dzieci powyżej 5 roku życia. Sprzęt ten znajduje zastosowanie w szeroko pojętej rehabilitacji ruchowej:
w chorobach oraz uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego i układu mięśniowoszkieletowego. Dzięki RR pacjent zapomina o przykrej, monotonnej konieczności rehabilitacji i przenosi
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się w świat zabaw. Urządzenie te wyposażone jest w wiele wersji różnego typu gier dostosowanych do
wieku dzieci. Dodatkowo do rehabilitacji zachęca kolorowa obudowa maszyny. Elementy zabawowe
motywują do ćwiczeń i pozwalają zapomnieć o ograniczeniach. RR umożliwia odzyskiwanie
umiejętności ruchowych. Powtarzalne ćwiczenia odbierane są jako dobra zabawa – angażują i stają się
istotnym elementem przyjaznej rehabilitacji. Głównym elementem omawianego stanowiska są
przytwierdzone do stolików zadajniki położeń Virtuose6D35-45. Za pośrednictwem kabla połączone są
z jednostką sterującą. Kabel ten służy do zasilania napędów zadajnika oraz przesyłu danych sprzężenia
siłowego. RR pozwala na terapię z dostosowanym stopniem trudności z wizualnym i czuciowym
feedbackiem w czasie rzeczywistym. Umożliwia pomiary diagnostyczne a rehabilitacja odbywa się w
przestrzeni wirtualnej. Interakcja użytkownika z monitorem odbywa się przy pomocy
mikrokontrolerów oraz manipulatorów ręcznych. Manipulatory oraz monitor połączone są za pomocą
kabli do komputera, który dostosowany jest do obsługi wykorzystywanego oprogramowania.
Połączenie między ekranem, a manipulatorami zapewnia umieszczony w komputerze sterownik.

Niedestrukcyjne metody izolacji DNA - przyszłość genetyki
Pluta Dominika, Cukierska Karolina, Dydak Karolina
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

Izolacja DNA metodami inwazyjnymi stwarza dużo problemów rożnego pochodzenia. Długotrwała,
ciężka procedura oraz nieodwracalna utrata badanego materiału - spędza sen z powiek wielu
genetyków. Gdy przedmioty badań maja dużą wartość historyczną, kulturową czy tez religijną wspaniałym rozwiązaniem stają się metody nieinwazyjne. Wyzwanie podjęli pracownicy, doktoranci i
studenci Zakładu Technik Molekularnych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we
Wrocławiu. Opracowali specjalne, niedestrukcyjne metody izolacji DNA. Opierają się one na zjawisku
elucji materiału genetycznego lub na filtracji cieczy. Procedury opracowano dla izolacji DNA z kości,
zębów, plamy krwi czy tez eksponatów muzealnych. W dniach 24-26.09.2015 pod czujnym okiem
pomysłodawcy i kierownika Zakładu Technik Molekularnych - prof. Tadeusza Dobosza - odbyły się
warsztaty, prezentujące wspomniane metody.

Oś jelito - płuca ? - co wiemy o wpływie mikrobioty jelitowej na występowanie astmy
oskrzelowej?
Woś Alicja, Połomska Joanna, Sikorska-Szaflik Hanna, Skiba Anna, Urbanik Magdalena,
Halupczok - Żyła Jowita, Kwiatkowski Jacek, Laszkowska Magdalena
Uniwersytet Medyczny im Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Mikrobiom możemy zdefiniować jako zbiór organizmów żyjących wewnątrz, oraz na powierzchni ciała
ludzkiego i na różne sposoby wchodzący z nim w interakcje. Ostatnie badania między innymi w ramach
American Gut Project wskazują na istotny, zwłaszcza w wieku rozwojowym, wpływ składu
jakościowego mikroflory jelitowej na ryzyko zachorowania na astmę oskrzelową i inne choroby
alergiczne. Ciekawym wydaje się być związek przeprowadzonych ostatnio badań naukowych z
rozważaną wcześniej hipotezą higieniczną rozwoju alergii, co rzuca nowe światło na mechanizmy
nabywania tolerancji immunologicznej, oraz czynniki promujące odpowiedź alergiczną. Rozważając
sposoby prewencji, a w przyszłości być może leczenia chorób alergicznych poprzez modyfikację
mikrobioty jelitowej chcielibyśmy wskazać czynniki mające wpływ na jej skład i bioróżnorodność,
których badania podjęto się w ostatnich latach.
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Porównanie zawartości antocyjanów w owocach truskawki Fragaria x anannasa na
przestrzeni dwóch sezonów wegetacyjnych
Agnieszka Nowicka, Alicja Z. Kucharska, Anna Sokół-Łętowska, Izabela Fecka
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej

Antocyjany są naturalnymi barwnikami pochodzenia roślinnego. Charakteryzują się zróżnicowaną
barwą od pomarańczowej, poprzez różne odcienie czerwieni i fioletu, aż do koloru niebieskiego.
Znaczna zawartość tych związków występuje w owocach takich jak: aronia, czarna jagoda, wiśnia,
żurawina, truskawka, malina, winogrona, borówka czernica i warzywach takich jak czerwona kapusta i
bakłażany. Materiał do badań stanowiły dojrzałe owoce Fragaria x anannasa Duch. pochodzące z 90
odmian. Surowiec został zebrany w czerwcu 2011 i 2012r. w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w
Masłowicach, a następnie zamrożony. Wyciągi wodno‐metanolowe (70%, v/v) z uprzednio
homogenizowanych owoców przygotowano w stosunku 1:4 (w/v) z 1,5% dodatkiem kwasu
mrówkowego. Ekstrakcję prowadzono w łaźni US w temp. do 40°C, w czasie 15 min. Zawartość
antocyjanów oznaczono zwalidowaną, optymalną metodą HPLC‐DAD z użyciem kolumny
oktadecylowej Hypersil GOLD (250 x 4.6 mm, śr. 5 μm; Thermo Scienfic, UK). W owocach truskawki
zidentyfikowano pięć antocyjanów: 3‐O‐ß‐glukozyd pelargonidyny, 3‐O‐ß-glukozyd cyjanidyny, 3-Orutynozyd pelargonidyny, malonyloglukozyd pelargonidyny, malonyloglukozyd cyjanidyny. Na plakacie
przestawiono porównanie zawartości powyższych antocyjanów w owocach truskawki Fragaria x
anannasa na przestrzeni dwóch sezonów wegetacyjnych.

Wpływ różnych płynów na właściwości mechaniczne nici chirurgicznych
Katarzyna Fiedorowicz, Kamila Łukaszuk, Żaneta Anna Mierzejewska, Mateusz Mierzejewski,
Dorota Wojnicz, Emilia Łukaszuk, Natalia Tołoczko-Iwaniuk, Piotr Załęski, Jan Borys
Uniwerstytet Medyczny w Białymstoku/Politechnika Białostcoka, Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i
Plastycznej/Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej

Nici chirurgiczne są wykonywane z tworzywa naturalnego lub syntetycznego. Są one najczęściej
wykorzystywanym materiałem do zamknięcia rany. Charakteryzują się one jednak różnymi
właściwościami mechanicznymi. Celem pracy było zbadanie wytrzymałości nici chirurgicznych na
rozciąganie oraz badanie wpływu środowiska tkankowego na właściwości nici chirurgicznych. W
badaniu użyto trzech rodzaji nici chirurgicznych: Safil, Mersilk i Dafilon. Nici były pocięte na równe
kawałki po 15cm. Kolejnym etapem było przygotowanie modelowego roztworu Ringera i Tyrode’a.
Zmierzono pH płynu wyjściowego i po 4 dniach przetrzymywania w nim nici w temperaturze 37°C. Do
pomiaru pH użyto urządzenia SevenHulti Mettler Toledo i elektrody Clarytdorde 120. Zbadano
wytrzymałość nici suchych i po 4 dniach przebywania ich w roztworach. Podczas badania nici były
mocowane do każdego z ramion naciągających i rozciągane. We wszystkich próbach były ustawiano
takie same parametry. Po przebywaniu nici Mersilk w roztworze Ringera siła użyta do zerwania musi
być większa niż przy nici suchej. W roztworze Tyroda sytuacja przedstawia się odwrotnie, siła
wykorzystana do zerwania jest mniejsza niż przy nici suchej. W pozostałych rodzajach nici
przetrzymywanie w roztworze sprawia, że użyta siła do zerwania jest mniejsza. Uzyskane wyniki
wskazują na reakcję nici chirurgicznych z płynami biologicznymi. Płyn Tyrode’a zmniejsza wytrzymałość
wszystkich badanych nici chirurgicznych. Roztwór Ringera ma różne działanie na nicie i zależy ono od
materiału z jakiego zbudowana jest nić.

(Bio)technologia przeszczepiania komórek hematopoetycznych
Kornelia Gajek, Benita Kostrzewa, Marek Ussowicz
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Przeszczepienie komórek hematopoetycznych, pozyskanych na drodze aferezy z krwi obwodowej, jest
zabiegiem terapeutycznym stosowanym w wielu chorobach układu krwiotwórczego: nowotworowych,
metabolicznych, czy genetycznych. Pomimo tego, że często jest to jedyna skuteczna opcja
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terapeutyczna, zabieg ten jest obarczony wysokim ryzykiem niepowodzenia. Dzieje się tak głównie ze
względu na możliwość odrzucenia przeszczepu (np. z powodu zbyt małej liczby komórek
macierzystych), zakażeń w okresie neutropenii oraz choroby „przeszczep przeciwko gospodarzowi”
(GvHD), zwłaszcza u pacjentów, dla których nie znaleziono w pełni zgodnego dawcy. Aby zwiększyć
szanse powodzenia terapii, stosuje się różne metody preparatyki komórkowej, włącznie z najbardziej
skomplikowanymi, polegającymi m.in. na izolacji hematopoetycznych komórek macierzystych o
fenotypie CD34+ lub usuwaniu (deplecji) z przeszczepianego materiału wszystkich limfocytów T albo
tylko tych, które wykazują ekspresję receptora TCR α/β. Niniejsze opracowanie stanowi przegląd
metod stosowanych do separacji komórek macierzystych, preparatyki komórkowej uzyskanego
aferezatu, wskazań do ich zastosowania oraz korzyści terapeutycznych odnoszonych przez pacjentów.

Wpływ zaburzeń acetylacji i deacetylacji białek histonowych na proces nowotworzenia
Jakub Michalski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Zaburzenia ekspresji genów biorących udział m.in. w kontroli procesu apoptozy czy regulacji cyklu
komórkowego, mogą prowadzić do niekontrolowanego namnażania się komórek, a w konsekwencji do
powstawania nowotworów. Nieprawidłowa ekspresja tych genów może być efektem zmian w DNA
zarówno na poziomie samej sekwencji nukleotydowej, jak i może być wynikiem modyfikacji
epigenetycznych. Do zmian drugiego typu zaliczamy zjawiska metylacji DNA oraz modyfikacji białek
histonowych. Histony to białka potrafiące wiązać się z cząsteczką DNA, umożliwiające jej tworzenie
struktur przestrzennych wyższego rzędu. Białka histonowe mogą być modyfikowane w wyniku
procesów m.in. acetylacji, metylacji, fosforylacji i ubikwitynacji. W wyniku tych zmian lokalna struktura
chromatyny może ulec kondensacji lub rozluźnieniu, co ma wpływ na wzrost lub obniżenie poziomu
ekspresji genów znajdujących się w obrębie tej struktury. W kontroli procesu acetylacji i deacetylacji
histonów biorą udział dwie grupy enzymów: acetylotransferazy (HAT) i deacetylazy (HDAC).
Udowodniono, że mutacje w sekwencjach kodujących enzymy z grupy HAT, wpływając na
nieprawidłowy przebieg acetylacji histonów, mogą prowadzić do rozwoju nowotworów m.in. żołądka i
jelita grubego. Także nadekspresja deacetylaz histonowych, będących represorami transkrypcji, może
skutkować powstawaniem nowotworów okrężnicy, trzustki, żołądka, czy jamy ustnej. Wiedza zdobyta
na temat tego jaki wpływ na proces kancerogenezy mają modyfikacje białek histonowych, może
zaowocować pojawieniem się w przyszłości lepszych i skuteczniejszych metod diagnostyki oraz
leczenia nowotworów.

Współwystępowanie guza przysadki wydzielającego prolaktynę oraz nadpłytkowości
samoistnej – opis przypadku
Jowita Halupczok-Żyła, Jacek Kwiatkowski, Magdalena Laszkowska, Hanna Sikorska-Szaflik,
Magdalena Urbanik, Joanna Połomska, Alicja Woś
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Nadpłytkowość samoistna jest nowotworem mieloproliferacyjnym charakteryzującym się znacznie
zwiększoną liczbą płytek krwi. W literaturze naukowej można znaleźć nieliczne przykłady
współwystępowania nowotworów układu krwiotwórczego oraz guzów przysadki. Gruczolaki
wydzielające prolaktynę stanowią największy odsetek guzów hormonalnie czynnych przysadki.
Przedstawiamy przypadek 23-letniej kobiety skierowanej do Poradni Hematologicznej w związku z
znacznie podwyższonym stężeniem płytek krwi w morfologii krwi (1 652 G/l). Wynik badania
molekularnego w kierunku obecności mutacji V617F genu JAK2 był dodatni. Na podstawie kryteriów
diagnostycznych wg WHO rozpoznano nadpłytkowość samoistną. W leczeniu zastosowano kwas
acetylosalicylowy oraz leczenie cytoredukcyjne w dawkach zależnych od stanu klinicznego. Ponadto
kobieta skarżyła się na mlekotok oraz zaburzenia miesiączkowania o typie oligomenorrhoea. W
badaniach hormonalnych stwierdzono podwyższony poziom prolaktyny (180 ng/ml). Po wykonaniu
rezonansu magnetycznego okolicy podwzgórzowo-przysadkowej potwierdzono obecność
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makrogruczolaka przysadki. Początkowo zalecono stosowanie bromokryptyny, następnie chinagolidu.
Po kilku latach, ze względu na utrzymujące się nieprawidłowe wyniki badań hormonalnych, objawy
kliniczne oraz niewielką progresję wymiarów guza przysadki, chorą zakwalifikowano do
teleradioterapii techniką CyberKnife. Z powodu planów macierzyńskich odstawiono hydroksymocznik i
pipobroman. Włączono terapię interferonem α 2B i heparyną drobnocząsteczkową. Dwa lata później
pacjentka urodziła zdrowego syna w 38 tygodniu ciąży. Opisany przypadek zwraca uwagę na potrzebę
interdyscyplinarnego podejścia do każdego pacjenta.

Zastosowanie diagnostyki komponentowej u dzieci z alergią pokarmową
Hanna Sikorska-Szaflik, Joanna Połomska, Anna Skiba, Alicja Woś, Magdalena Urbanik, Jowita
Halupczok-Żyła, Magdalena Laszkowska, Jacek Kwiatkowski
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Alergia pokarmowa występuje u około 5-8% dzieci. Za najczęstszą przyczynę uczuleń uznaje się
alergeny ośmiu produktów: mleka krowiego, jaja kurzego, ryb, skorupiaków, orzechów, orzeszków
ziemnych, soi i pszenicy. Podstawowymi metodami diagnostycznymi stosowanymi u dzieci z
podejrzeniem alergii pokarmowej są: szczegółowe badanie lekarskie, próba eliminacji i prowokacji z
obserwacją objawów klinicznych, oznaczanie alergenowo swoistych przeciwciał IgE, wykonanie testów
skórnych płatkowych i punktowych. Nowe możliwości stwarza zastosowanie diagnostyki
komponentowej opartej o technikę mikromacierzy, a dokładnie testu ISAC (Immuno Solid Phase
Allergen Chip). Dzięki niemu można oznaczyć swoiste przeciwciała IgE skierowane przeciwko
konkretnym komponentom alergenowym, czyli oczyszczonym fragmentom alergenów. Niewątpliwą
zaletą testu jest możliwość oceny uczulenia na ponad sto komponentów jednocześnie. Dzięki tej
nowoczesnej metodzie diagnostycznej można potwierdzić pierwotne uczulenie swoiste dla jednego
źródła alergenowego, uzyskać odpowiedź, czy objawy kliniczne u dziecka mogą być związane z reakcją
krzyżową oraz ocenić ryzyko wystąpienia ciężkiej reakcji alergicznej. Umożliwia to sformułowanie
trafnych zaleceń dietetycznych. Problem alergii pokarmowej w populacji pediatrycznej stanowi duże
wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne. Choć diagnostyka komponentowa nie może całkowicie
zastąpić próby eliminacji i prowokacji stanowi jej doskonałe uzupełnienie w procesie diagnostycznym
alergii pokarmowej.

Zastosowanie techniki patch-clamp w pomiarach elektrofizjologicznych
Radosław Rutkowski, Daria Nowak
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Biofizyki, Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu
Nerwowego

Elektrofizjologia należy do działu fizjologii zajmującego się przewodnictwem elektrycznym w
organizmie, a także czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi modulującymi to zjawisko. Jednym z
najważniejszych obszarów zainteresowań elektrofizjologii są kanały jonowe. Kanały jonowe to
integralne białka, których zadaniem jest transport jonów przez błonę komórkową. Jedną z najbardziej
precyzyjnych metod pomiarowych, która pozwala na ocenę przepływu jonów w pojedynczych kanałach
jest opracowana przez Erwina Nehera i Berta Sakmanna na przełomie lat 70. i 80. technika patchclamp. W przeszłości do badań przewodnictwa jonowego wykorzystywana była metoda voltage-clamp,
która rejestrowała pomiary prądów jonowych przepływających przez całą powierzchnię błony, co
pozwalało jedynie na uzyskanie uśrednionej informacji na temat funkcjonowania pojedynczych białek.
Znaczącym krokiem naprzód było opracowanie techniki patch-clamp. Umożliwia ona przeprowadzenie
pomiaru na bardzo małym skrawku błony, tzw. łatce (ang. patch). Do tego celu używana jest elektroda
pomiarowa umieszczona we wnętrzu cienkiej szklanej pipety, której końcówka ma średnicę rzędu 1µm.
Badania takie są głównym źródłem informacji na temat budowy, funkcjonowania, zmian
konformacyjnych takiego białka receptorowego, a także działania modulatorów przewodnictwa
jonowego. Eksperymentator dodatkowo ma możliwość uzyskania niezwykle dużej rozdzielczości
czasowej poprzez zastosowanie na przykład systemu ultraszybkiej perfuzji, co umożliwia uzyskanie
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warunków porównywalnych do zjawisk fizjologicznych. Niniejsza praca przedstawia aktualny stan
wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej na temat pomiarów elektrofizjologicznych, w
szczególności techniki patch-clamp.

Zawartość kofeiny w suplementach diety stosowanych w celu redukcji masy ciała
Anna Godlewska, Marta Siczek
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Meydycyny Sądowej

Suplementy diety w Polsce są zarejestrowane jako żywność. Dzięki takiemu statusowi prawnemu, nie
są wymagane kosztowne badania ani rygorystyczne kontrole przed wprowadzeniem ich do obrotu.
Jedną z częściej używanych w produkcji suplementów substancji jest kofeina. Silne oczekiwanie
skuteczności oraz ogromny popyt i łatwy dostęp sprawiają, że istnieje ryzyko niezgodności pomiędzy
faktycznym a deklarowanym składem preparatu . W związku z powyższym przeprowadzono badania
szeregu dostępnych na rynku preparatów konfrontujące rzeczywistą zawartość kofeiny ze składem
deklarowanym przez producentów. Analizie poddano 26 preparatów pochodzących ze sprzedaży
internetowej, aptek ogólnodostępnych oraz sklepów zielarskich. Badanie ilościowe wykonano przy
użyciu ultrawysokosprawnej chromatografii cieczowej na aparacie AQUITY UPLC firmy WATERS.
Rozdział prowadzono w odwróconym układzie faz na kolumnie ACQUITY UPLC® BEH C18 o średnicy
ziaren wypełnienia 1,7 µm (WATERS) i wymiarach 2,1x100 mm; w analizie zastosowano detektor z
matrycą diodową (PDA). Zawartość kofeiny w poszczególnych preparatach wahała się między 1,2 a 428
mg w pojedynczej dawce. W 7 preparatach nie deklarowano obecności kofeiny, w x z nich stwierdzono
w wyniku badań jej obecność. Zawartość kofeiny w jednej kapsułce była zgodna tylko w przypadku
jednego badanego preparatów z deklarowaną ilością substancji. Maksymalna dozwolona jednorazowa
dawka kofeiny, jaką można przyjąć wynosi 300 mg. Ilość kofeiny w jednej kapsułce w przypadku dwóch
preparatów przekraczała tę wartość. Sytuacja ta stwarza zagrożenie dla zdrowia. Istnieje ryzyko
stosowania zafałszowanych preparatów przez osoby, z przeciwwskazaniami, możliwość interakcji z
przyjmowanymi lekami albo przekroczenia dawki jednorazowej i dobowej.

Zespół młotkowy kłębika jako rzadka przyczyna niedokrwienia palców rąk
Edwin Kuźnik, Marta Wasilewska, Agnieszka Majer-Łobodzińska, Jowita Halupczok-Żyła
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

Zespół młotkowy kłębika jest rzadką przyczyną niedokrwienia palców. Polega na zaburzeniu ukrwienia
palców III, IV i V ręki dominującej u osób narażonych na chroniczne urazy okolicy kłębika. Najczęściej
występuje u młodych mężczyzn eksponowanych zawodowo (murarze, stolarze) lub sportowo (tenis,
golf). Tętnica łokciowa w obrębie dłoni jest dociskana przez mięśnie kłębika pełniące rolę „młotka” do
haczyka kości haczykowatej jako „kowadła”. Dochodzi do powstania zakrzepicy lub tętniaka dalszego
odcinka tętnicy łokciowej. Nasilenie niedokrwienia jest różne i może przebieg od chromania
wysiłkowego do zmian martwiczych palców, z ryzykiem ich amputacji. Ze względu na bliskie
towarzystwo nerwu łokciowego w kanale Guyona do objawów mogą się dołączyć parestezje lub
drętwienia. W zależności od nasilenia objawów prowadzi się leczenie zachowawcze lub zabiegowe.
Stosowanie heparyny drobnocząsteczkowej, leków przeciwpłytkowych oraz naczynioaktywnych jest w
większości przypadków wystarczające. Przy ryzyku utraty palców należy rozważyć trombektomię lub
leczenie rekonstrukcyjne.

Zmiany w obrębie siatkówki oka w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego
Martyna Tomczyk-Socha, Agnieszka Rafalska, Ewa Wałek
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Lekarki Kształcenia Podyplomowego

Toczeń rumieniowaty układowy to przewlekła immunologiczna choroba układowa tkanki łącznej, która
może zajmować wiele narządów i tkanek. Mimo, że okulistyczne manifestacje choroby nie są ujęte w
kryteriach rozpoznania stworzonych przez American College of Rheumatology, nawet połowa
pacjentów może zgłaszać dolegliwości ze strony narządu wzroku. Najczęściej u pacjentów rozpoznaje
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się objawy suchego oka. Zajęcie siatkówki występuje rzadziej, ale jest zdecydowanie dużo
poważniejszą manifestacją choroby i może prowadzić do trwałych uszkodzeń wzroku lub nawet do
ślepoty. Retinopatia toczniowa występuje u około jednej trzeciej pacjentów z aktywną chorobą
podstawową. Najczęściej patologie dotyczą naczyń tętniczych i żylnych siatkówki. Mogą być
poszerzone, mieć kręty przebieg oraz cechy stwardnienia ściany. Zmiany podobne są do tych
obserwowanych w cukrzycy i w nadciśnieniu tętniczym. W przebiegu mikroangiopatii występują
krwotoczki podsiatkówkowe oraz zmiany wysiękowe w biegunie tylnym siatkówki, głównie w postaci
ognisk kłębków waty. W tym stadium choroby ostrość wzroku jest zazwyczaj jeszcze dobra. Natomiast
wystąpienie objawów zapalenia naczyń krwionośnych siatkówki oznacza słabsze rokowanie co do
ostrości widzenia, a niektóre choroby, jak na przykład martwicze herpetyczne zapalenie siatkówki
przebiegają tak gwałtownie, że w krótkim czasie prowadzą do znacznego pogorszenia ostrości
widzenia lub częściej do utraty wzroku.

Znaczenie śladowo przetrwałych odruchów prymitywnych dla rozwoju
psychomotorycznego dzieci przedszkolnych
Gieysztor Ewa, Choińska Anna Maria
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu

Celem badań było określenie stopnia występowania prymitywnych odruchów w grupie dzieci
zdrowych oraz korelacji ich występowania z rozwojem psychomotorycznym. Przebadano 35 dzieci
zdrowych z publicznego przedszkola we Wrocławiu. Badanie wykonano wg kwestionariusza Sally
Goddard oraz przy pomocy testu MOT 4-6. Wykazano korelację pomiędzy śladowym występowaniem
odruchów prymitywnych i obniżonym rozwojem psychomotorycznym badanych dzieci. Nie
stwierdzono wpływu ilości punktów w skali Apgar, ani masy ciała przy urodzeniu na stopień integracji
odruchów. Przy niskiej sprawności psychomotorycznej dzieci zasadne wydaje się wprowadzenie terapii
integracji odruchów.

Wpływ wybranych czynników fizjologicznych oraz patologicznych na aktywność
dehydrogenazy mleczanowej
Katarzyna Kuczwara
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny, Wydział Analityki Medycznej

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) jest to enzym cytoplazmatyczny obecny we wszystkich komórkach
oraz płynach ustrojowych organizmu. Katalizuje wzajemną przemianę pirogronianu i mleczanu
[pirogronian + NADH + H+ ↔ (L)-mleczan + NAD+]. Jest to proces niezbędny do wytwarzania
trifosforanu adenozyny (ATP). Wysoką aktywność tego enzymu wykazano w tkankach o znacznym
metaboliźmie energetycznym m.in. w wątrobie, mięśniach szkieletowych czy mózgu. Wzrost
aktywności tego enzymu może świadczyć o uszkodzeniu tych narządów. Nieznaczne uszkodzenia
komórki lub jej podział powoduje, że LDH zawarta w jej wnętrzu przedostaje się do cytoplazmy i
skutkuje to wzrostem jej aktywności w surowicy. Aktywność LDH wzrasta w różnych stanach
fizjologicznych takich jak ciąża oraz patologicznych m.in. w zawale mięśnia sercowego,
niedokrwistościach hemolitycznych, nowotworach. Wzrost aktywności enzymu może być również
spowodowany kumulacją zanieczyszczeń środowiska oraz ekspozycją na dym tytoniowy. W niniejszej
pracy zostanie omówiony wpływ wybranych czynników na aktywność LDH.

Rozwój i zastosowanie badań przy użyciu termografii aktywnej
Paweł Noszczyk
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Zjawisko promieniowania elektromagnetycznego w zakresie bliskiej podczerwieni jest znane od ponad
200 lat. Jest ono wykorzystywane w badaniach termowizyjnych od lat 60’ XX wieku. Specyficzną
odmianą badań termowizyjnych jest termografia aktywna, która jest względnie młodą dziedziną nauki
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znaną od około 25 lat. Pierwsze prace naukowe na jej temat pochodzą z lat 90' XX wieku. Termografia
aktywna należy do badań nieniszczących. Polega ona na wstępnym ogrzaniu lub ochłodzeniu
(zewnętrznym / dodatkowym źródłem ciepła lub chłodu) badanego elementu i rejestracji w czasie
odpowiedzi cieplnej stygnącej lub ogrzewającej się powierzchni. Naukowcy starają się zastosować tą
metodę badań w medycynie, budownictwie, a w szczególności w materiałoznawstwie do określania
struktury geometrycznej i właściwości badanych materiałów. Artykuł przedstawia rozwój badań przy
użyciu termografii aktywnej na przestrzeni ostatnich 25 lat, począwszy od pierwszych prac gdzie
zostało użyte sformułowanie „termografia aktywna” i opisane na czym polega badanie. Wiele
ośrodków naukowych z całego świata rozwijało badania przy użyciu termografii aktywnej oraz starało
się je zastosować w wielu dziedzinach przemysłu. Naukowcy opracowali kilka rodzajów pobudzenia
cieplnego oraz liczne sposoby analizy termogramów rejestrowanych cyklicznie w stałych odstępach
czasu. Lata obecne wprowadziły na rynek nawet urządzenia do automatycznej analizy powierzchni przy
użyciu tych badań. Praca zawiera szeroki opis badań przy użyciu termografii aktywnej, jej rozwój na
przestrzeni lat oraz przytacza liczne jej zastosowania proponowane przez naukowców jak i samego
autora.
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Niedziela, hol główny, godz.:13:45
Dodatki do betonu - wpływ na właściwości mieszanki i kompozytu betonowego
Mateusz Kudłacz
Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwai i Inżynierii Środowiska

W celu konkretnych modyfikacji struktury zaczynu i kompozytu betonowego inżynierowie stosują
domieszki chemiczne oraz dodatki (typ I i II). Stosowanie ich niesie ze sobą również ekonomiczne
korzyści, ponieważ pozwala na zmniejszenie kosztów m3 mieszanki.

Elektroniczny system zwiększający bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego
Karina Wojteczko, Piotr Tomaszuk
Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

Elektroniczny system zwiększający bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego umieszczony jest
w kamizelce. Grupę docelowych konsumentów stanowią zarówno motocykliści, jak i kierowcy
motorowerów. Jest to istotna kwestia, gdyż są to osoby powyżej 14 roku życia. Podczas jazdy
ogromnym problemem są słabo widoczne światła kierunkowskazów. Głównie ze względu na ich mały
rozmiar i niekorzystne położenie. Niekiedy, warunki atmosferyczne także negatywnie wpływają na
widoczność motocyklistów. Liczba wypadków z ich udziałem z roku na rok rośnie. Celem naszego
projektu jest zmniejszenie liczb ofiar, poprzez poprawienie bezpieczeństwa na drodze. Głównym
elementem systemu jest wyświetlacz sterowany z poziomu motocykla. Bezprzewodowy system
umożliwia wyświetlanie na matrycy kierunkowskazów, światła stop oraz krótkich komunikatów
tekstowych lub graficznych. Światła połączone są bezpośrednio z wyświetlaczem i widoczne są w
momencie ich włączenia. Natomiast o wyświetlanych komunikatach decyduje użytkownik przy pomocy
panelu umieszczonego na kierownicy jednośladu. Dodatkowo, istnieje możliwość personalizacji
systemu poprzez dedykowaną aplikację na smartfonie.

Znaczenie emisyjności w technice kriogenicznej
Paweł Wojcieszak
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Projektowanie coraz większych systemów kriogenicznych, wymagać może zrewidowania
dotychczasowych rozwiązań dotyczących zabezpieczenia części niskotemperaturowych urządzeń
przed dopływami ciepła. Jedną z najważniejszych własności materiałów stosowanych w systemach
izolacji kriogenicznej jest emisyjność. Jej wartości otrzymane na podstawie teorii fal
elektromagnetycznych są prawidłowe jedynie dla powierzchni optycznie gładkich. Oznacza to, że
wiarygodne wartości emisyjności dla innych stanów powierzchni muszą być wyznaczone
eksperymentalnie. Plakat opisuje kalorymetryczną metodę mierzenia całkowitej emisyjności za pomoc¡
chłodziarki kriogenicznej typu Gi fforda-McMahona. Metoda ta nie wymaga użycia skroplonych
kriogenów i pozwala na kontrolę temperatury próbki.

Possibility of use refuse derived fuels (RDF) as energy fuel in Polish industry
Michał Kamiński
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny / Zakład Niskoemisyjnych Źródeł
Energii i Gospodarki Odpadami

Depleting natural resources and problems related to environmental protection are annoying issue in
the life of a growing humanity. They belong to the gaining new, alternative sources of fuel, costs and
the greatest possible reduction of the destructive impact of pollution on the environment.
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Combustion of fossil fuels such as coal, lignite, oil and natural gas results in an increase of emissions to
the atmosphere. Production of alternative fuels from the stream of sorted municipal wastes is an
alternative to the traditional non-renewable energy sources (fossil fuels), as the waste produced by
society in a continuous manner, thus allowing the reprocessing of alternative fuels, and ultimately
gain energy. Municipal wastes are manufactured by society in constantly. This allows change of wastes
into alternative fuel, and in the final effect achieve energy. The paper presents a method of
production of alternative fuels, determined their energy potential, and also shows the current use of
this type of fuels.

Obliczenia w ramach teorii funkcjonału gęstości zależnej od czasu
Adam Olejniczak
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Paul Dirac w swojej publikacji z 1929 roku tak napisał o mechanice kwantowej: “W tej teorii zostały
sformułowane podstawowe prawa obejmujące znaczną część fizyki i całą chemię, a jedyna trudność
polega na tym, że prowadzą one do równań, które są zbyt trudne, żeby można było je poprawnie
rozwiązać. Tym samym staje się pożądane, aby rozwinąć przybliżone metody praktyczne zastosowania
mechaniki kwantowej, prowadzące do wyjaśnienia głównych cech złożonych układów atomowych bez
zbytnich obliczeń.”. W kolejnych latach takie teorie zostały rozwinięte, pierwszą była metoda HartreeFocka, nieuwzględniająca jednak korelacji pomiędzy elektronami. Dalej starano się rozwijać metody
uwzględniające korelację elektronową: metoda CI (configuration interaction) oraz rachunek zaburzeń
Møllera-Pleseta. W latach 60. XX wieku powstała teoria funkcjonału gęstości (DFT), w której wymiana i
korelacja elektronowa zawierają się w nieznanym funkcjonale korelacyjno-wymiennym. Różne typy
funkcjonałów korelacyjno-wymiennych zostały zaproponowane do obliczania innych własności
atomów, cząsteczek i ciał stałych. Teoria funkcjonału gęstości stosuje się jednak jedynie do stanu
podstawowego układu i niemożliwe jest wyznaczanie właściwości wynikających ze stanów
wzbudzonych, jak np. przejścia optyczne. Teoria uwzględniająca stany wzbudzone molekuł – teoria
funkcjonału gęstości zależna od czasu (TDDFT) – została zaproponowana w latach 80. XX wieku.
Przedstawiona praca prezentuje podstawowe założenia teorii funkcjonału gęstości zależnej od czasu.
Zaprezentowano również przykładowe obliczenia absorpcji i emisji dla prostej organicznej molekuły
wykazującej właściwości fluorescencyjne. Porównano wyniki obliczeń z użyciem różnych funkcjonałów
korelacyjno-wymiennych oraz z zastosowaniem różnych baz funkcyjnych.

Właściwości optyczne domieszkowanych kryształów siarczku renu
Joanna Kutrowska
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Katedra Fizyki Doświadczalnej

Siarczek renu, w przeciwieństwie do większości przedstawicieli rodziny chalkogenków metali
przejściowych, jest półprzewodnikiem z prostą przerwą energetyczną zarówno w przypadku materiału
objętościowego, jak i pojedynczej warstwy. Jest to związane z jego strukturą krystaliczną – ReS2
krystalizuje w układzie trójskośnym, w którym dodatkowo atomy renu wewnątrz pojedynczej warstwy
tworzą quasi-jednowymiarowe łańcuchy wzdłuż osi b kryształu. Dystorsja sieci prowadzi do anizotropii
właściwości, optycznych, elektrycznych oraz mechanicznych. Ponadto najnowsze doniesienia
literaturowe wskazują na możliwość obserwacji właściwości charakterystycznych dla układów
dwuwymiarowych w krysztale objętościowym. W niniejszej pracy omówię najważniejsze właściwości
chalkogenków metali przejściowych oraz wyniki pomiarów fotoluminescencji oraz rozpraszania
ramanowskiego kryształu ReS2:Nb w kontekście potencjalnych zastosowań omawianej klasy
materiałów.
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Exclusive Jet Production at the LHC
Joanna Peszka
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Jets are strongly collimated particle beams produced by the hadronization of a quark or gluon and are
observed in the proton-proton collisions at the Large Hadron Collider. In exclusive jet production
event (pp->p+jet+jet+p) both interacting protons stay intact and the final state contains two jets.
According to the theoretical predictions in the regions between scattered protons and produced jets
should be no particles. As the result of reconstruction these events some particles outside jets are
observed and their properties have been measured.

Adsorpcja metanu na porowatych strukturach węglowych o mieszanej hybrydyzacji
Filip Formalik, Justyna Rogacka
Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Adsorpcja paliw gazowych w strukturach porowatych przyciąga w ostatnich czasach coraz większą
uwagę zarówno środowiska naukowego jak i przemysłu. Jest to spowodowane obawą dotyczącą
bezpieczeństwa energetycznego na świecie, zanieczyszczeniem środowiska oraz zmianami
klimatycznymi. Gaz ziemny zawierający głównie metan, stał się potencjalnym paliwem pomostowym
między dzisiejszymi wysoko toksycznym węglem kopalnym oraz ropą naftową, a przyszłościowymi
odnawialnymi źródłami energii. Jedną z potencjalnych metod przechowywania metanu jest adsorpcja
na materiałach porowatych. Wiele struktur będących możliwymi adsorbentami zostało przebadanych
zarówno metodami eksperymentalnymi jak i teoretycznymi. Są to między innymi grafen i jego
pochodne, związki metaloorganiczne czy zeolity, jednak w żadnym przypadku nie zdołano osiągnąć
celu postawionego przez amerykański Departament Energii, który dla metanu wynosi 50 wt. %.
Zaprezentowano wyniki badań nad adsorpcją metanu na nowej strukturze węglowej o mieszanej
hybrydyzacji (diafit). Posiada ona na swojej powierzchni niewysycone wiązania ułożone w regularny
sposób mogące stanowić uniwersalną matrycę do funkcjonalizacji. Symulacje przeprowadzono
metodami mechaniki molekularnej (statyka molekularna i metodą Monte Carlo). Otrzymane izotermy
adsorpcji w niskich i wysokich temperaturach wskazują możliwość potencjalnego zastosowania diafitu
jako sorbentu metanu po dokonaniu modyfikacji strukturalnych.

Rola prac urządzeniowo-rolnych w kształtowaniu przestrzeni wiejskiej
Ewelina Werner
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Praca podejmuje temat prac urządzeniowo rolnych określonych w planach urządzeniowo-rolnych dla
wybranych gmin. Zasięg i różnorodność prac urządzeniowo rolnych wpływa na wiele aspektów, w tym
ochrona środowiska oraz kształtowanie się krajobrazu. Omówiono miejsce prac urządzeniowo-rolnych
w polskim systemie prawnym oraz przedstawiono ich rolę w ochronie środowiska i kształtowaniu
krajobrazu rolnego. W pracy posłużono się danymi z wybranych planów urządzeniowo-rolnych dla
gmin Radków i Mieroszów. Przeanalizowano potencjalne skutki wybranych prac, które wpływają na
ochronę i kształtowanie środowiska. Do oceny wpływu posłużono się sześciostopniową skalą. Analizie
poddano wybrane prace: konserwacja cieków i rowów melioracyjnych, regulacja stosunków wodnych,
budowa zbiorników retencyjnych, zalesienie, zadrzewianie przydrożne, modernizacja dróg, scalenia
gruntów, zagospodarowanie gruntów odłogowanych oraz miejsc wymagające uporządkowania. Dla
każdej z określonej prac określono wpływ oraz uzasadniono. Analizowane prace urządzeniowo-rolne
oceniono jako zdecydowanie przyjazne w kształtowaniu przestrzeni wiejskiej. Zapewniają one
zachowanie walorów środowiskowych, a nawet je zwiększają uwzględniając jednocześnie zasadę
zrównoważonego rozwoju. Słowa kluczowe: prace urządzeniowo-rolne, kształtowanie krajobrazu.
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Metodyka określania wartości gruntu pod drogi publiczne w Polsce
Monika Płuciennik
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Gospodarki Przestrzennej

W ciągu ostatnich 10 lat długość dróg publicznych w Polsce wzrosła o ponad 35 tys. km. Budowa
nowych dróg wymusza pozyskiwanie gruntów, co w wielu przypadkach wiąże się ze zmianą właściciela.
Transakcje przekazywania nieruchomości na własność jednostek samorządów terytorialnych bądź
Skarbu Państwa odbywają się w trybie wywłaszczeniowym lub trybie przejęcia z mocy prawa na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Za działki gruntu przeznaczone pod drogi publiczne
przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem
wieczystym a właściwym organem. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, na wniosek właściciela
lub użytkownika wieczystego odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących
przy wywłaszczaniu nieruchomości. Celem pracy jest przedstawienie sposobu wyceny gruntów
przeznaczonych na cele dróg publicznych w Polsce.

Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne jako forma nauczania i uczenia się przyjaznego mózgowi
Hanna Krzyżyńska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Ścieżka dydaktyczna to szlak składających się z poszczególnych punktów, które skupiają wokół siebie
formy i zjawiska przyrodnicze charakterystyczne dla danego obszaru. Jest to wyjątkowa metoda
nauczania podczas lekcji przyrody i geografii zarówno dla uczniów, jak również dla grona
pedagogicznego. Poster, który zaprezentuję przybliży uczestnikom istotę tworzenia ścieżek
dydaktycznych oraz pozwoli przeanalizować daną metodę pod kątem wykorzystania neurodydaktyki,
czyli sposobu nauczania i uczenia się przyjaznego mózgowi. Celem prezentowanej treści będzie
udowodnienie, że zajęcia terenowe mogą być jedną z najlepszych form przyswajania zagadnień
przyrodniczych.

Zastosowanie saponin w remediacji metali z gleby
Anna Kowalczyk, Anna Parus
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Saponiny są szeroko rozpowszechnione w świecie roślin i wysoce zróżnicowane, co oznacza, że w
zależności od rośliny, czy nawet jej organu mogą znajdować się różne ilości, czy też rodzaje tych
związków. Związki te należą do biosurfaktantów, którym przypisuje się możliwość wiązania metali w
związki kompleksowe, co wykorzystywane jest w metodach bioremediacji gleb skażonych metalami
ciężkimi. Celem niniejszej pracy było wydzielenie substancji aktywnych z roślin charakteryzujących się
dużą ilością saponin oraz zbadanie wpływu wodnych roztworów sporządzonych z ekstraktów na
wymywanie metali z gleby. W pierwszym etapie badań wykonano ekstrakcję z zastosowaniem trzech
metod: klasyczną macerację, ekstrakcję rozpuszczalnikiem z użyciem aparatu Soxhleta i ekstrakcję
rozpuszczalnikiem wspomaganą ultradźwiękami. Największą ilość saponin uzyskano z młodych
owoców kasztanowca czerwonego przy zastosowaniu ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami. W
drugim etapie badań zastosowano wodne roztwory wyizolowanych saponin w procesie wymywania
metali z gleby. Wykazano zróżnicowany wpływ zastosowanych roztworów. W większości przypadków
wydajność wymywania metali z gleby była wyższa w stosunku do prób, w których zastosowano wodę.
Najskuteczniejszy w wymywaniu zarówno żelaza jak i miedzi był roztwór sporządzony z ekstraktu
młodych owoców kasztanowca czerwonego.
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Wybrane organizmy do oceny toksyczności wody
Mirela Wolf
Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

Biotesty to praktyczne narzędzie do określenia toksyczności wód, osadów czy gleb. Mechanizm
działania toksyn na środowisko może być zróżnicowany i zazwyczaj złożony. Toksyczność może zostać
spowodowana reakcją toksyn z receptorami w komórkach, hamowaniem systemów enzymatycznych,
czy zerwaniem membrany komórkowej. Wyniki stosowanych testów mogą być zaburzone poprzez
wzajemne oddziaływanie substancji chemicznych. Rzeczywista toksyczność może zostać również
zaburzona przez zastosowanie rozpuszczalników. W biotestach można wyróżnić kilka elementów
aktywnych. Istnieje wiele gatunków organizmów, które są wykorzystywane do oceny toksyczności
(mikroorganizmy, glony, bezkręgowce, ryby). Badane są efekty końcowe -śmiertelność, wzrost,
płodność, rozwój itp. Opracowanych jest wiele technik mikrobiologicznych, służących jako testy
przesiewowe. Organizmy, które są stosowane w biotestach powinny spełniać pewne wymagania.
Muszą charakteryzować się jednorodnością genetyczną, stałą dostępnością, być wrażliwe na szeroki
zakres substancji oraz być w dobrej kondycji podczas prowadzenia testu w laboratorium. Idealny
bioindykator nie istnieje, ponieważ organizmy w różny sposób reagują na toksyczność. Na rynku są
dostępne gotowe testy, które dają możliwość całego kompletu badań w krótkim czasie. W pakietach
stosowane są formy bioindykatorów (w formie kryptobiotycznej), mające możliwość długiego
przechowywania i krótki czas przygotowania próbki. Bioindykatory wykorzystywane w mikrobiotestach
to przedstawiciele różnych poziomów troficznych (producenci, konsumenci, reducenci) i przynależący
także do różnych grup taksonomicznych (bakterie, glony, rośliny wyższe, pierwotniaki, skorupiaki). Tak
znaczne zróżnicowanie umożliwia bardzo szeroką ocenę toksyczności analizowanego obszaru. Można
wyróżnić dwa główne typy bioindykatorów: koncentracji ( akumulują w swoim organizmie toksyny np.
ksenobiotyki czy metale) i oddziaływania (wykazują wpływ czynników zewnętrznych na ekosystemy,
pomagają w ocenie stężenia czynników antropogenicznych; wykorzystywane mogą być zarówno
wybrane gatunki jak również całe grupy).

Reakcja roślin na podwyższoną zawartość metali ciężkich w glebie
Małgorzata Gaj, Bożena Karbowska, Anna Parus
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Obecność metali ciężkich w glebie stanowi potencjalne źródło zagrożenia dla roślin, a także dla
organizmów glebowych, a w konsekwencji – mogą być włączone do łańcucha troficznego. Metale z
matrycy glebowej są pobierane wraz z wodą i substancjami odżywczymi. Zawartości poszczególnych
metali ciężkich w roślinach zależy od wielu czynników takich jak: pH czy zasolenia gleby. Wysokie
stężenie soli wpływa na ograniczenie pobierania wody i tym samym znajdujących się w niej jonów
przez zwiększenie potencjału osmotycznego roztworu glebowego. Wysokie pH natomiast skutkuje
unieruchomieniem metali w glebie przez powstanie m.in. węglanów i fosforanów. Na pobieranie
metali przez rośliny ma wpływ również zawartość substancji organicznej. Toksyczność środowiskowa
metali ciężkich zależy od ich uwalniania do środowiska. Celem projektu było określenie wpływu
podwyższonej zawartości metali ciężkich, takich jak: kadm, cynk i ołów na kiełkowanie i początkowy
wzrost wybranych gatunków roślin. Realizacja projektu polegała na przeprowadzeniu testów
określających wpływ obecność metali ciężkich w podłożu na kiełkowanie i rozwój roślin należących do
różnych jednostek systematycznych. Po zakończeniu doświadczeń fitotoksycznych zmierzono długości
korzeni oraz pędów, a także w zgromadzonym materiale roślinnym została określona zawartość metali
ciężkich w poszczególnych częściach roślin (korzeniach i pędach).
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Zastosowanie juglonu do wymywania metali z gleby
Joanna Leśniewicz, Anna Parus
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi stało się problemem, z którym świat boryka się od
momentu rozwoju cywilizacji, a przede wszystkim przemysłu. Znanych jest wiele metod oczyszczania
środowiska, lecz nadal prowadzone są badania nad nowymi rozwiązaniami lub udoskonaleniem już
istniejących. Jednym ze sposobów modyfikacji obecnie stosowanych technik usuwania metali ze
środowiska glebowego jest dobór odpowiednich czynników, które będą charakteryzowały się
zdolnością tworzenia związków kompleksowych z metalami i tym samym przyczynią się do mobilizacji
ich w matrycy glebowej. Bardzo ważnym aspektem przy wyborze substancji chemicznych sosowanych
w technice wymywania zanieczyszczeń z gleby jest to, iż związek powinien być przyjazny środowisku
naturalnemu m.in. jest biodegradowalny i nie wpływa na rozwój organizmów. Z tego względu
zwrócono uwagę na roślinne substancje aktywne, takiej jak biosurfaktanty czy juglon. Juglon to
naftochinon występujący w drzewach orzechowców. Reaguje on z jonami metali ciężkich, tworząc
związki chelatowe. W pracy podjęto badania nad możliwością oczyszczania gleby z jonów żelaza i
miedzi za pomocą wodnych roztworów juglonu, a także oceny wpływu juglonu na kiełkowanie nasion
roślin stosowanych w fitoekstrakcji.

Przegląd mniej znanych zapylaczy wykorzystywanych w ogrodnictwie
Mateusz Kęsy
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny

Zapylacze, to owady o dużym znaczeniu w życiu człowieka. Dzięki nim nie tylko pozyskujemy produkty
żywieniowe, lecznicze czy kosmetyczne ale również otrzymujemy dużo więcej- ich pracę, która
procentuje zapylaniem roślin. Wiele z upraw polowych, ogrodniczych ale i sadowniczych jest
zapylanych za równo przez pszczoły miodne, trzmiele ale również dzięki tzn. dzikim zapylaczom, w tym
pszczoły samotnicze. W pracy przedstawiono przegląd mniej znanych owadów zapylających
wykorzystywanych w ogrodnictwie, a które w okresach gdy brakuje pszczół mogą skutecznie
minimalizować ich brak. W pracy wykorzystano literaturę tematu oraz materiały własne.

Wspomaganie wzrostu traw na glebach skażonych jonami Cu poprzez aplikację kwasu
salicylowego
Jakub Topolski
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG), Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli

Metale ciężkie zalicza się do grupy podstawowych zanieczyszczeń środowiska. Wprowadzone do
środowiska oddziałują na wszystkie ogniwa łańcucha troficznego. Toksyczne działanie metali powoduje
zahamowanie wzrostu roślin. Badania miały na celu sprawdzenie wpływu dostarczania z zewnątrz
kwasu salicylowego na wzrost traw w warunkach podwyższonej zawartości Cu w glebie. Określenie
całościowego plonu biomasy oraz biomasy z części naziemnej oraz korzeni. Cel badań zrealizowano
poprzez przeprowadzenie doświadczenia wazonowego z zastosowaniem gleby skażonej modelowo
miedzią w dawkach 0 ppm, 100ppm oraz 200ppm. W doświadczeniu zastosowano dwa gatunki traw,
często stosowanych na terenach zdewastowanych przemysłem, kostrzewę trzcinową (Festuca
arundinacea ) oraz kostrzewę czerwoną (Festuca rubra). Eksperyment prowadzono w 6 powtórzeniach
z zastosowanie dwóch poziomów kwasy salicylowego (0 mmol/dm3 oraz 1 mmol/dm3). Trawy
uprawiano w wazonach dwu kilogramowych z zastosowaniem gleby z okolic Jelcza-Laskowic.
Modelowe skażenie gleby przeprowadzono po przez dokładne zmieszanie gleby z roztworem
siarczanu miedzi o ściśle określonym stężeniu. Podczas hodowli roślin, kwas salicylowy podawano
dolistnie, w postaci oprysku, w 2 termiach. Hodowle prowadzono przez okres dwóch miesięcy. W
trakcie uprawy prowadzono wizualną ocenę wpływu kwasu salicylowego na wzrost traw, a po
zakończeniu uprawy określono plon zielonej masy i suchej masy części naziemnej oraz masy korzeni.
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Doświadczenie wykazuje stymulujący wpływ dolistnego podawania kwasu salicylowego na wzrost
biomasy traw w warunkach zwiększonej zawartości Cu w glebie. Kwas salicylowy podawany dolistnie
zwiększa biomasę traw uprawianych na glebach skażonych jonami Cu.

Ekologistyka jako ważny element zrównoważonego rozwoju
Luiza Dawidowicz
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Problematyka gospodarowania zasobami, zanieczyszczenia oraz ochrony środowiska zbyt późno
została dostrzeżona w działalności praktycznej. Spowodowało to znaczne straty, a zagrożenie
ekologiczne w wielu regionach narosło do tego stopnia, że ochrona środowiska i zasobów naturalnych
stała się pilnym problemem gospodarczym, społecznym i politycznym. Powyższe fakty jak i również
nowe okoliczności wymuszają tzw. ekorozwój (lub zrównoważony rozwój), czyli taki wybór strategii
oraz tworzenie takich struktur, które pozwolą zintegrować ochronę środowiska ze wszystkimi innymi
funkcjami gospodarki. Ekorozwój zapewni człowiekowi warunki do godnego bytowania i zdrowia,
jednocześnie chroniąc glebę, powietrze, wodę, świat roślinny i zwierzęcy przed szkodliwym wpływem
jego działalności. Uwzględni również sposoby usuwania szkód powstałych wskutek ingerencji
człowieka w środowisko naturalne. Ekorozwój to polityka gospodarcza i społeczna, która zapewni
zaspokojenie potrzeb współczesnej generacji ludzkości bez uszczerbku dla następnych pokoleń.
Ważnym elementem zrównoważonego rozwoju jest ekologistyka – subobszar logistyki zorientowany
na ekologię. To nowe pojęcie określa znaczenie ekologii w logistyce jak i logistyki w ekologii. Dziedzina
ta ma charakter interdyscyplinarny i łączy problematykę ekologiczną, techniczną, ekonomiczną,
towaroznawczą, organizacyjną, prawną, informatyczną itp., a podejmowane działania mają charakter
typowo logistyczny. Według Korzenia (2001) „Ekologia w logistyce powinna zapobiegać ujemnym
skutkom działań związanych z funkcjonowaniem systemów logistycznych głównie w zakresie produkcji,
transportu i magazynowania dóbr fizycznych, natomiast zastosowanie logistyki w ekologii sprowadza
się do uwzględnienia możliwości jakie stwarza nowoczesne instrumentarium logistyki w organizacji i
systemowej integracji procesów gromadzenia, sortowania, przetwarzania i recyklingu wszelkiego
rodzaju odpadów”.

Analiza gospodarki odpadami we Wrocławiu na tle województwa dolnośląskiego
Edyta Majdziak, Jerzy Bieniek
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Określenie wydajności gospodarki odpadami we Wrocławiu na tle województwa dolnośląskiego w
nawiązaniu do zaktualizowanej ustawy o odpadach (14 grudnia 2012 r.). Dokładna analiza gospodarki
odpadami dla poszczególnych jej komponentów, tj. odzysk, recykling, kompostowanie, termiczne
przekształcanie, składowanie na składowiskach, dla Wrocławia oraz województwa dolnośląskiego, dla
poszczególnych lat 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Wskazanie zwiększenia wydajności poszczególnych
składowych wraz z aktualizacją Ustawy o odpadach. Wskazanie na wyższe zaawansowanie procesów
odzysku i recyklingu we Wrocławiu. Przedstawienie niskiego zaawansowania gospodarki odpadami w
mniejszych miejscowościach. Problem dotyczący efektywności gospodarki odpadami we Wrocławiu
oraz województwie dolnośląskim.

Bilans ilościowo-jakościowy strumienia odpadów zużytych baterii i akumulatorów
wprowadzonych do obrotu na polski rynek w latach 2010-2015
Marcinkowski Tadeusz, Sobianowska-Turek Agnieszka
Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

Artykuł przedstawia wyniki badan ilościowo-jakościowych strumienia odpadów zużytych baterii i
akumulatorów zebranych selektywnie na terenie głównego kampusu Politechniki Wrocławskiej.
Badaniom poddano około 11 kilogramów odpadów, które podzielono ręcznie na poszczególne rodzaje
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ze względu na budowę chemiczną ogniw. Uzyskane wyniki zestawiono i przeanalizowano w
odniesieniu do ogólnopolskich danych statystycznych publikowanych przez Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska dotyczących funkcjonowania gospodarki bateriami i akumulatorami oraz
zużytymi bateriami i akumulatorami w Polsce w latach 2010-2015.

Porównanie metod Rapid Prototyping
Adrian Dubicki, Żaneta Anna Mierzejewska
Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

Wszystkie metody szybkiego prototypowania posiadają zarówno zalety, jak i wady. Metody musimy
dobierać do konkretnego przedmiotu, który będziemy wykonywać. Niestety nie istnieje metoda, którą
można by było nazwać uniwersalną, taka która pozwoliła by prototypować np. wszystkimi
wykorzystywanymi obecnie w technice RP materiałami czy z odpowiednią, założoną przez nas
dokładnością. Analizując dane można stwierdzić, że pod względem dokładności wykonania części jak i
grubości warstwy, najlepszą jest metoda stereolitografii. Najgorszą jest metoda osadzania topionego
materiału. W tej metodzie grubość warstwy materiału jest znacznie większa od pozostałych, co wpływa
również na dokładność wykonania części. Bezkonkurencyjną metodą, biorąc pod uwagę materiały jest
selektywne spiekanie laserowe. W tej metodzie mogą być wykorzystywane proszki zarówno tworzyw
sztucznych jak i metali. Topienie proszków metali oferuje również metoda SLM, lecz nie można
wykorzystać w niej proszków tworzyw sztucznych. Selektywne spiekanie laserowe ma przewagę nad
pozostałymi metodami, gdyż nie jest konieczne stosowanie dodatkowych podpór, gdyż jako podpora
służy tu nie poddany spiekaniu proszek. Znacząco ustępuje natomiast przy odporności na rozciąganie.
Wraz z możliwością zastosowania jako materiału metali, wzrasta również koszt zarówno urządzenia jak
i wytworzenia detalu. Najdroższymi są urządzenia do metody SLS i SLM, a najtańsze do osadzania
topionego materiału. Wytworzenie produktów z metali, wymaga dostarczenia znacznie większych
energii oraz wykorzystanie odpowiednio przygotowanego proszku, co powoduje wzrost ceny
produktu. W obecnym stanie nauki, nadal musimy dobierać metodę technik przyrostowych do naszych
potrzeb, nie możemy mieć modelu doskonałego pod każdym względem. Musimy wybierać pomiędzy
jakością, czasem wykonania, obecnością lub brakiem podpór oraz materiałem.

Zmiana składowych barwy kompozytu stomatologicznego po polerowaniu
Kamila Łukaszuk, Klaudia Kosińska, Emilia Łukaszuk, Żaneta Anna Mierzejewska, Mateusz
Mierzejewski, Magdalena Choromańska
Uniwerstytet Medyczny w Białymstoku/Politechnika Białostocka, Zakład Stomatologii Zachowawczej/Wydział
Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej

Estetyka wypełnień kompozytowych jest kluczowa dla spełnienia wymagań pacjenta. Polerowanie jest
podstawową procedurą kliniczną, która zmienia znacząco właściwości optyczne materiału. Badanie
miało na celu ocenę zmian koloru, jasności, przesunięcia od zielonej do magenty i od niebieskiej do
żółtej. Przygotowano dwadzieścia osiem próbek z użyciem formy metalowej o średnicy 6.5 mm I
grubości 2.5 mm. Krążki podzielono losowo na 4 grupy (n=7), które zostały opracowane przy pomocy
systemów: Sof-Lex, Kenda, Occlubrush, Enhance&Pogo. Składowe barwy kompozytu
mikrohybrydowego (Herculite XRV) zostały zmierzone przed i po polerowaniu przy pomocy
spektrofotometru (Vita EasyShade). Do analizy statystycznej pozyskanych danych użyto 1-czynnikowa
ANOVA (p 3.3). Największa zmiana koloru była spowodowana przez Occlubrush, która była znacząco
większa od dwóch innych systemów.
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Analiza porównawcza materiałów metalicznych stosowanych do produkcji drutówki i
opasania opony samochodowej marki Continental
Dominika Grygier, Bartosz Pietruszkiewicz, Kinga Jaskórzyńska
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Opona samochodowa to niezbędna część auta, która ma największe znaczenie przy prowadzeniu
pojazdu. Ponieważ to od niej zależy komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Opona składa się z
ogumienia, części stalowych i tekstylnych które w procesie wulkanizacji zostają połączone ze sobą.
Celem badań była analiza porównawcza struktury oraz wybranych własności mechanicznych
materiałów metalicznych stosowanych do produkcji drutówki i opasania opony samochodowej marki
Continental. Przedmiotem badań były dwie opony wyprodukowane w tym samym roku 2008 – zimowa
i letnia. Przeprowadzona została analiza makroskopowa drutów opasania i drutówki. Ponadto próbki
zostały sfotografowane pod mikroskopem w stanie nietrawionym w celu określenia stopnia
zanieczyszczenia stali oraz w stanie trawionym w celu określenia gatunku stali i procesu obróbki
plastycznej. Badane materiały zostały także poddane próbie przeginania i pomiarom twardości metodą
Vickersa. Wyniki realizowanych badań wykazały że druty pochodzące z opasania mają wyższą twardość
oraz w próbie przeginania wytrzymały większą ilość cykli. Wyższa twardość cienkich drutów z opasania
wynika z rodzaju obróbki plastycznej – ciągnienie na zimno które powoduje znaczne umocnienie
materiału. Dzięki przeprowadzonym badaniom można stwierdzić że stal perlityczna stosowana w
budowie opon samochodowych nie traci odporności na przeginanie wraz z umocnieniem. Wraz ze
wzrostem twardości materiał nie staje się podatny na kruche pękanie.

Kompozyty ceramika - metal na przykładzie układu ZrO2-Ti
Paula Łada, Aleksandra Miazga, Katarzyna Konopka
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

Ceramika ze względu na swoje doskonałe właściwości takie, jak odporność na wysokie temperatury,
niska przewodność cieplna czy wysoka twardość, znajduje zastosowanie w wielu aplikacjach w
przemyśle. Jednak wraz z rozwojem technologii rośnie także zapotrzebowanie na nowe materiały o
lepszych bądź nowych właściwościach. Rozwiązaniem w takich przypadkach stają się kompozyty, a
wśród nich m.in. kompozyty o osnowie ceramicznej wzmacniane metalem. Ze względu na swoją
wysoką twardość, osnowa ceramiczna oznacza się także wysoką kruchością. Poprzez dodatek cząstek
metalicznych możliwe jest zwiększenie odporności na kruche pękanie poprzez mechanizmy
mostkowania bądź uginania pęknięć tworzących się w materiale. Wytwarzanie kompozytów ceramikametal wiąże się z problemami rozmieszczenia metalu w osnowie ceramicznej oraz uzyskania
wysokiego zagęszczenia materiału. Istnieje wiele metod wytwarzania materiałów kompozytowych, są
to m.in.: metody bazujące na prasowaniu proszków, odlewanie z mas lejnych oraz metody łączące
prasowanie i spiekanie w jednym procesie. Przedmiotem badań jest charakterystyka struktury i
właściwości kompozytów ceramika - metal z układu ZrO2 – Ti wytwarzanych różnymi metodami przy
wykorzystaniu gotowych proszków komercyjnych. Ceramika cyrkonowa charakteryzuje się wysoką
odpornością na szoki termiczne, wysoką odpornością na kruche pękanie oraz biokompatybilnością.
Tytan jest metalem który odznacza się wysoką wytrzymałością w stosunku do ciężaru oraz wysoką
odpornością korozyjną i biokompatybilnością. Połączenie tych materiałów może poprawić właściwości,
a w przyszłości zwiększyć zakres aplikacji w przemyśle. Praca realizowana jest w ramach projektu
sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznawanych na podstawie decyzji numer
DEC-2013/11/B/ST8/00309
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Wpływ wybranych metod polerowania na stopień przebarwienia materiałów
kompozytowych
Kamila Łukaszuk, Klaudia Kosińska, Emilia Łukaszuk, Żaneta Anna Mierzejewska, Mateusz
Mierzejewski, Magdalena Choromańska
Uniwerstytet Medyczny w Białymstoku/Politechnika Białostocka, Zakład Stomatologii Zachowawczej/Wydział
Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej

Istotne w leczeniu jest zachowania wyjściowej barwy wypełnienia kompozytowego przez jak najdłuższy
czas. Nie jest to jednak łatwe, gdyż w jamie ustnej nieustannie znajdują się różnego rodzaju barwniki.
Badania wskazują, iż ważne w zapobieganiu przebarwieniom jest polerowanie żywic kompozytowych.
Celem pracy była ocena wpływu wybranych metod polerskich na zmianę koloru dwóch materiałów
kompozytowych. W badaniu wykorzystano dwa materiały kompozytowe: mikrohybrydowy Herculite
XRV i nanohybrydowy Herculite XRV Ultra. Z każdego z nich przygotowano po dwadzieścia pięć próbek
w metalowych matrycach o wymiarach 6x2 mm. Próbki badawcze zostały wypolerowane czterema
systemami polerskimi: Enhance&PoGo, Sof-lex, Kenda i Occlubrush, natomiast próbki z grupy
kontrolnej przygotowano za pomocą paska poliestrowego. Po procedurze polerowania próbki zostały
zanurzone w roztworze kawy na 7 dni w temperaturze 37°C. Następnie kolor każdej z nich zmierzono
za pomocą spektrofotometru VITA Easyshade z użyciem skali CIE L*a*b*. Do analizy danych
wykorzystano test ANOVA. Najwyższą zmianę koloru odnotowano w grupie kontrolnej dla obu
materiałów. Natomiast najniższą zmianę koloru uzyskano za pomocą systemów polerskich różnych dla
obu materiałów. Dla mikrohybrydowego był to Sof-lex, natomiast dla nanohybrydowego – Kenda.
Najwyższe przebarwienie osiągnięto w próbkach polerowanych Occlubrush. Statystycznie niższe
przebarwienie uzyskano dla materiału nanohybrydowego. Zmiana koloru materiałów kompozytowych
zależy od rodzaju użytego systemu polerskiego oraz wielkości cząstek wypełniacza w materiale
kompozytowym. Próbki z grupy kontrolnej pozbawione polerowania wykazały najwyższą zmianę
koloru, dlatego też w pracy klinicznej w celu profilaktyki przebarwień, zawsze należy stosować
wybraną metodę polerską.

Wpływ metod polerskich na chropowatość i mikrotwardość kompozytów
stomatologicznych
Kamila Łukaszuk, Klaudia Kosińska, Żaneta Anna Mierzejewska, Mateusz Mierzejewski, Emilia
Łukaszuk, Magdalena Choromańska
Uniwerstytet Medyczny w Białymstoku/Politechnika Białostocka, Zakład Stomatologii Zachowawczej/Wydział
Mechaniczny, Katedria Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej

Najpowszechniej stosowanymi materiałami do wypełnień zębów są kompozyty. Ich celem jest
estetyczna odbudowa utraconych tkanek. Odpowiedni sposób opracowania pozwala uzyskać
estetyczne i trwałe wypełnienia odporne na siły mechaniczne. Chropowatość powierzchni zależy
również od cząsteczek wypełniacza użytego w materiale. Celem pracy było porównanie wpływu
różnych systemów polerskich na mikrotwardość i chropowatość kompozytów. Do badania użyto
dwóch materiałów kompozytowych Herculite XRV (Kerr) i Hercuilte Ultra (Kerr). Przy pomocy
metalowej formy o wymiarach 6 mm x 2,5mm przygotowano 30 krążków kompozytowych po 15 z
każdego materiału. Następnie próbki podzielono na trzy grupy i opracowano przy użyciu dwóch
systemów polerskich: Kenda i Sof-Lex. Próbą kontrolną był pasek poliestrowy. Średnia wartość
chropowatości próbek była określana przy użyciu mikroskopu konfokalnego. Mikrotwardość zaś
badano przy pomocy mikrotwardościomierza. Mikrotwardość po polerowaniu metodą Sof-Lex wzrasta
w porównaniu do grupy kontrolnej oraz jest wyższa niż przy systemie Kenda. Chropowatość po
opracowaniu krążków jest niższa przy systemie Kenda w stosunku do próby kontrolnej. W porównaniu
do opracowania metodą Sof-Lex gdzie sytuacja przedstawia się odwrotnie. Sytuacja jest identyczna
przy obu rodzajach kompozytów. Chropowatość i mikrotwardość obu kompozytów zależy od użytego
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systemu polerskiego. Wpływ na wyżej wymienione parametry ma również użyty materiał
kompozytowy.

Wpływ jakości wykonania powłoki lakierniczej na jej przyczepność do podłoża
Dominika Grygier, Krzysztof Miechurski
Politechnika Wrocławska, Koło naukowe materiałoznawstwa działające przy W14

Powłoki lakiernicze odgrywają bardzo dużą rolę w przemyśle maszynowym i w znacznym stopniu
decydują o trwałości wielu elementów konstrukcyjnych, między innymi takich jak karoserie
samochodowe. Techniki wytwarzania lakierów oraz jakość blach karoseryjnych znacznie zmieniły się na
przestrzeni lat i ciągle ulegają modyfikacją. Wszystkie te czynniki mają bardzo duże znaczenie na
trwałość, wygląd i własności ochronne pokrytych elementów. Przedmiotem badań było sześć pokryw
silników samochodów osobowych, elementów karoserii najbardziej narażonych na czynniki niszczące
powłokę lakierniczą. Próbki zostały poddane szeregowi badań o zróżnicowanym stopniu
zaawansowania. Pierwszym krokiem była analiza makroskopowa powierzchni lakieru, a kolejnym
pomiar grubości powłok lakieru przy pomocy miernika magnetycznego. Następnie przy pomocy siatki
nacięć została zbadana przyczepność lakieru do powierzchni metalu. Kolejnym krokiem było
wykonanie zgładów metalograficznych i przeprowadzenie serii badań mikroskopowych. Analiza
otrzymanych wyników pokazała, że pomimo znacznych różnic w grubościach lakieru, okresu ich
użytkowania oraz stanu powierzchni zewnętrznej przyczepność lakieru do powierzchni blachy wg
normy EN ISO 2409 utrzymuje się na jednakowym poziomie. Słowa kluczowe: Powłoka lakiernicza,
przyczepność lakieru, grubość, twardość.

Makroskopowa i mikroskopowa analiza różnic występujących w budowie opony
samochodowej marki Continental na przełomie ostatnich lat
Dominika Grygier, Kinga Jaskórzyńska, Bartosz Pietruszkiewicz
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Opona samochodowa jest elementem pojazdów niezbędnym do przenoszenia ciężaru pojazdu oraz sił
napędu, hamowania i skrętu. W pracy przestawiono badania, których celem była analiza drutów
zastosowanych w opasaniu wybranych opon. Przedmiotem badań było 5 opon samochodowych marki
Continental i produkowanych na przestrzeni lat 1995 - 2005. Przeprowadzone badania polegały na
makroskopowych obserwacjach budowy wewnętrznej opon na przekrojach poprzecznych. Analiza nie
wykazała znaczących różnic w budowie. Badania mikroskopowe polegały na sfotografowaniu zgładów
w stanie nietrawionym w celu ocenienia stopnia zanieczyszczenia wtrąceniami wybranych próbek stali
perlitycznej. Natomiast próbki w stanie trawionym pozwoliły na wyznaczenie stopnia odkształcenia
plastycznego wynikającego ze sposobu przeróbki drutów – ciągnienie na zimno. Wyznaczone wartości
stopnia odkształcenia wskazały różnicę pomiędzy zgniotem drutówki i opasania o przynajmniej 10%.
Wyniki realizowanych badań wykazały, że wszystkie próbki posiadają wtrącenia tlenkowe, a stopień
zanieczyszczenia zawierał się w zakresie 0,5-3. Przeprowadzone badania wykazały brak znaczących
różnić w budowie wewnętrznej i konstrukcji opon firmy Continental na przestrzeni lat.

Makroskopowa analiza jakości wykonania powłok lakierniczych naniesionych na maski
silnikowe samochodów osobowych
Dominika Grygier, Magdalena Kiecka
Politechnika Wrocławska, Koło Naukowe Materiałoznawstwa, grupa działająca przy ZOD Jelenia Góra

Powłoki lakiernicze stosowane są w przemyśle samochodowym aby zabezpieczać elementy karoserii
przed uszkodzeniami mechanicznymi i przed korozją oraz spełniają rolę estetyczną. W pracy
przestawiono badania, których celem było ustalenie jak jakościowo wykonywane są powłoki lakiernicze
w popularnych modelach samochodów osobowych. Przedmiotem badań były maski silnikowe
samochodów osobowych różnych producentów i różnych segmentów produkowane na przestrzeni lat
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1996 - 2009. Analiza wyników badań wykazała, że na jakość powłoki lakierniczej istotnie wpływa jej
grubość oraz ważne są parametry fizykochemiczne tj. twardość powłoki. Im większa twardość tym
większa odporność na głębokie zarysowania – lakier jest lepiej chroniony - powinno to pociągać za
sobą większą grubość powłoki lakierniczej. Jednak są wyjątki od tego spostrzeżenia. Mogą one zależeć
m.in. od wielu czynników wynikających z budowy powłoki lakierniczej. Słowa kluczowe: powłoka
lakiernicza, twardość, grubość.

Szybkie prototypowanie - możliwości i zastosowanie
Adrian Dubicki, Żaneta Anna Mierzejewska
Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

Ostatnimi laty zainteresowanie przyrostową metodą produkcji znacząco wzrosło. O trójwymiarowym
druku i przedmiotach za pomocą jego wykonanych coraz częściej możemy nie tylko usłyszeć w
mediach, ale również zobaczyć, a nawet dotknąć w swoim najbliższym otoczeniu. Techniki szybkiego
prototypowania prototypowania (ang. Rapid Prototyping - RP) znajdują coraz to nowsze zastosowania.
Początkowo służyły głównie do przygotowania modeli i prototypów służących wspomaganiu rozwoju
produktu, jego oceny oraz podjęciu decyzji o ostatecznym jego kształcie. Obecnie jej wykorzystanie nie
ogranicza się tylko do procesu projektowego. Techniki szybkiego prototypowania wykorzystywane są
m.in. do wytwarzania narzędzi (ang. Rapid Tooling - RT), a nawet gotowych produktów (ang. Rapid
Manufacturing- RM). Określenie RP można więc uznać za historyczną nazwę produkcji przyrostowej,
gdyż w dzisiejszych czasach nie oddaje ona w pełni tego, do jakich celów jest wykorzystywana.
Technologia RP pozwala na wytwarzanie przedmiotów o bardzo skomplikowanych kształtach, których
nie dało by się wykonać przy wykorzystaniu innych technik wytwarzania. Możliwości te sprawdzają są w
wielu dziedzinach przemysłu, nauk oraz w życiu codziennym. Już dziś szybkie prototypowanie służy do
wytwarzania makiet architektonicz¬nych, wkładek do obuwia piłkarskiego, wykorzystywane jest w
motoryzacji i lotnictwie oraz w branży spożywczej np. do produkcji figurek z czekolady. Szybkie
prototypowanie znalazło również zastosowanie w medycynie. Wytwarzanie modeli ze zdjęć TK
(tomografii komputerowej) służących do planowania przedoperacyjnego jest coraz częstszą praktyką,
a niekiedy nawet standardem. Przestają dziwić również indywidualnie dopasowane ortezy i protezy.
Przyszłością natomiast są indywidualne implanty oraz narządy drukowane z własnych, namnożonych
komórek macierzystych. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie podstawowych metod technik
szybkiego prototypowania oraz ich wykorzystania ze szczególnym naciskiem na medycynę.

Struktura i wybrane właściwości kompozytów Al2O3-Ni wytwarzanych metodą odlewania
odśrodkowego
Justyna Zygmuntowicz, Aleksandra Miazga, Katarzyna Konopka, Waldemar Kaszuwara
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii materiałowej

Praca przedstawia charakterystykę mikrostruktury oraz wybranych właściwości kompozytów Al2O3-Ni
z gradientem cząstek Ni. Materiały do badań wytworzono metodą odlewania odśrodkowego. Do
otrzymania kompozytów z gradientem stężenia cząstek metalu użyto komercyjnie dostępnych
proszków α-Al2O3 (TM-DAR) oraz Ni (Sigma Aldrich). Wytworzone kompozyty posiadały kształt
wydrążonego cylindra. Przeprowadzono badanie XRD. Korzystając z prawa Archimedesa określono
doświadczalnie parametry fizyczne tj. gęstość pozorna, nasiąkliwość, porowatość otwartą oraz
skurczliwość. Obserwacje mikrostruktury spieków zrealizowano z wykorzystaniem SEM (HITACHI SU70). Przeprowadzono analizę stereologiczną kompozytów za pomocą programu Micrometer. Celem
badania było określenie udziału objętościowego cząstek niklu w kompozytach. Badanie
przeprowadzono na podstawie losowo wybranych zdjęć SEM z przekroju poprzecznego próbek.
Twardościomierz Vickers’a został użyty do pomiaru twardości. Badanie XRD ujawniło obecność dwóch
faz: Al2O3 i Ni w całej objętości próbki. Na podstawie obserwacji makroskopowych i mikroskopowych
przekroju poprzecznego, stwierdzono niejednorodność mikrostruktury. Zaobserwowano zmianę
zawartości fazy metalicznej w kierunku promieniowym, wyodrębniono trzy strefy charakteryzujące się
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różną zawartością niklu. Stwierdzono, że maksymalny udział objętościowy cząstek Ni jest w środkowej
strefie, natomiast wewnętrzna strefa charakteryzuje się brakiem cząstek metalu co związane jest z
maksymalna wartością twardości w tym regionie. Badania zostały wykonane dzięki finansowemu
wsparciu w ramach projektu z Narodowego Centrum Nauki Nr 2013/11/B/ST8/0029

Makroskopowa analiza jakości wykonania powłok lakierniczych naniesionych na
powierzchnie błotnika samochodów osobowych
Dominika Grygier, Michał Łyczkowski
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Powłoka lakiernicza na elementach karoserii samochodu pełni kilka funkcji, do najważniejszych należy
zaliczyć przede wszystkim właściwości zabezpieczające przed niekorzystnym działaniem atmosfery
oraz czynników zewnętrznych zarówno mechanicznych jak i chemicznych.Produkcja seryjna
samochodów powoduje że przykładana jest też duża uwaga do walorów estetycznych lakier, pomaga
to promować markę. Na te i inne właściwości (na przykład odporność na smary i paliwa) wpływają
różne czynniki między innymi ilość warstw oraz ich rodzaj, grubość powłoki czy typ użytego podkładu.
Celem badań była analiza makroskopowa różnych własności fizycznych i mechanicznych, powłok
lakierniczych naniesionych na powierzchnię błotnika różnych marek samochodów z różnych roczników.
Zakres badań obejmował kilka podstawowych pomiarów oraz przede wszystkim makroskopową ocenę
jakości wykonania powłoki oraz jej stanu. Na próbkach została zmierzona grubość powłoki lakierniczej
za pomocą miernika elektronicznego, pokazało to dużą rozbieżność między różnymi markami. Zbadano
również twardość powłoki metodą ołówkową Woffa – Wilborna badanie wykazało że lakiery
charakteryzowały się podobną twardością. Trzecim badaniem przeprowadzonym na błotnikach był
pomiar przyczepności lakieru metodą siatki nacięć zgodnie z normą ISO 2409 , tylko powłoki z
widocznymi wadami lakieru charakteryzowały się niską przyczepnością. Analiza wyników pozwoliła
nam zaobserwować różnice w jakości powłok lakierniczych stosowanych przez różne marki czy
koncerny samochodowe.

Wpływ jakości wykonania lakierniczej powłoki antykorozyjnej, na proces pękania sprężyn
zawieszenia samochodów osobowych
Paweł Ligocki, Dominika Grygier
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Sprężyny zawieszenia są jednym z ważniejszych elementów układu jezdnego. Odpowiedzialne są za
system amortyzacji co przekłada się na bezpieczeństwo i komfort jazdy. Na specyfikę pracy oraz
trwałość sprężyny bezpośredni wpływ ma materiał z jakiego jest wykonana. W pracy zostały
przedstawione wyniki badań mające na celu określenie cechy materiału na sprężyny takie jak:
makroskopowa analiza budowy, pomiary średnicy, badania mikroskopowe materiału badanych sprężyn
w stanie nietrawionym w celu określenia stopnia zanieczyszczenia stali oraz szczegółowego opisu
występujących wtrąceń niemetalicznych, badania mikroskopowe materiału w stanie trawionym w celu
określenia gatunku stali, pomiary twardości metodą Vickersa. Przeprowadzone badania obejmowały
sprężyny pochodzące z samochodów osobowych różnych marek takich jak: Audi, Mazda, Fiat.
Otrzymane wyniki pozwoliły na określenie charakterystycznych właściwości danych materiałów
stosowanych na sprężyny i porównaniu ich jakości w odniesieniu do danej marki. Słowa kluczowe:
sprężyna, materiał, zanieczyszczenie

Wytwarzanie modeli i narządzi metodą selektywnego spiekania laserowego
Adrian Dubicki, Żaneta Anna Mierzejewska
Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

Historia metody SLS sięga roku 1979 roku, kiedy to R. F. Hausholder opatentował system
warstwowego formowanie obiektów przy użyciu lasera spiekającego materiał. Idea metody została
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zaczerpnięta z przyrody. Hauscholder obserwował fale i nanoszone przez nie warstwowe wytwory z
piasku. Niezależne prace prowadził również Carl Decard, który postanowił wykorzystać układ sterujący
maszyn CNC i w 1984 roku przedstawił on koncepcję SLS. Była ona stopniowo rozwijana i ostatecznie
skomercjalizowana m.in. dzięki pracy na Uniwersytecie Teksańskim. Urządzenia do SLS składają się z
platformy ze stołem roboczym (ruch w osi Z), lasera emitującego promieniowanie w zakresie
podczerwieni z systemem zwierciadeł (ruch w osiach X i Y), dystrybutora proszku oraz systemu do
rozprowadzania i wyrównywania powierzchni proszku. Wiązka lasera, powoduje podwyższenie
temperatury w danym miejscu i spieczenie proszku. Po zakończeniu budowy warstwy, stolik roboczy
obniża się o zaprogramowaną wartość, równą grubości pojedynczej warstwy. Dystrybutor podaje
zaplanowaną ilość proszku, która rozprowadzana jest przez rolkę rozprowadzającą. Wymienione kroki
powtarzane są aż do momentu zakończenia budowy całego przedmiotu. Zaletą metody jest brak
konieczności wytwarzania elementów podporowych, co pozwala po oczyszczeniu modelu z
pozostałości proszku, otrzymać gotowy model. Metoda selektywnego spiekania laserowego jest
bardzo popularna, głównie ze względu na liczne zalety. Można do nich zaliczyć m.in. szeroki zakres
materiałów które można stosować w metodzie oraz w większości ich niski koszt, dosyć dobrą jakość
powierzchni i dokładność wykonania. Wadą, jak zwykle bywa przy dobrych rozwiązaniach są koszty
urządzeń i przygotowania zaplecza do pracy z proszkami.

Metalograficzna analiza materiałów stosowanych na elementy styku strun w gitarach
elektrycznych
Dominika Grygier, Michał Witek
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

Strunowe instrumenty muzyczne, to grupa instrumentów, w których źródłem dźwięku jest drgająca
struna. Podzespołami konstrukcyjnym instrumentów strunowych szarpanych są elementy stykające się
ze strunami tj.: siodełko, progi oraz mostek (strunnik). W pracy przedstawione zostały badania, których
celem było wykonanie analizy metalograficznej materiałów miedzianych stosowanych na elementy
styku strun w gitarach elektrycznych. Przedmiotem badań były: mosiężne siodełko gitarowe,
pochodzące z Japonii z lat 80, wyprodukowane w fabryce Matsumoku i pobrane z gitary Greco oraz
współczesny próg gitarowy marki Sintoms. Metodyka badań obejmowała: badania mikroskopowe
materiałów w stanie nietrawionym i trawionym, mikroanalizę składu chemicznego metodą EDX oraz
pomiary mikrotwardości metodą Vickersa. Badania materiałów w stanie niestrawionym miały na celu
określenie stopnia zanieczyszczenia oraz szczegółowego opisu występujących wtrąceń
niemetalicznych. Natomiast badania materiałów w stanie trawionym określiły rodzaj materiału oraz
prawidłowości struktury. Mikroanaliza składu chemicznego metodą EDX pozwoliła na określenie
zastosowanego gatunku materiału. Wyniki prezentowanych w pracy badań dowiodły, że materiał użyty
przy produkcji progu gitarowego marki Sintoms cechuje się najwyższą jakością metalurgiczną,
drobnoziarnistą strukturą i najwyższą twardością równą 255 HV0,5, a co za tym idzie wysoką
odpornością na ścieranie. Skład chemiczny tego materiału obejmuje cynę (20%) i miedź (80%). W
przypadku matriału użytego do produkcji mosiężnego siodełka, pochodzącego z gitary Greco,
zaobserwowano liczne wady odlewnicze, jak pęcherze gazowe oraz znaczną gruboziarnistość
struktury. Skutkuje to ostatecznie dwukrotnie niższą mikrotwardością materiału w granicach 105
HV0,5. Analiza EDX wykazała, że materiał ten składa się z cynku (65%) i miedzi (35%). Słowa kluczowe:
mosiądz, progi, siodełka, instrumenty strunowe

Ochrona gruntów rolnych i leśnych w Polsce
Ewelina Werner
Uniwerstet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Praca ma ukazać wpływ przepisów prawnych na ochronę gruntów rolnych i leśnych. W podjętej pracy
zostaną wskazane powiązania regulacji prawnych z procesem inwestycyjnym oraz bariery
inwestowania wynikające z prawnej ochrony gruntów rolnych i leśnych na obszarach wiejskich. Celem
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pracy jest analiza oraz określenie wpływu przepisów prawnych w zakresie ochrony gruntów rolnych i
leśnych na ochronę krajobrazu obszarów wiejskich w Polsce. Kluczową rolę w planowaniu rozwoju
przestrzennego posiada polityka przestrzenna na poziomie lokalnym, a następnie plan miejscowy
realizowany zgodnie z przyjętą polityką przestrzenną. W dokumencie wskazującym politykę rozwoju
przestrzennego gminy analizuje się szereg uwarunkowań rozwoju, wśród których znajduje się
występowanie gleb o wysokiej przydatności rolniczej oraz występowanie lasów. Tereny te są
chronione przed zainwestowaniem w wyznaczonych dalszych kierunkach rozwoju gminy. Można
powiedzieć, że przepisy prawne wywierają znaczny wpływ na ochronę krajobrazy wiejskiego poprzez
zachowanie w stanie niezmienionym terenów leśnych oraz ochronę przed zainwestowaniem terenów
o wysokiej klasyfikacji bonitacyjnej gleb. Przeanalizowano wybrane studia oraz plany miejscowe w celu
wskazania wpływu obowiązujących przepisów prawnych na ochronę gruntów rolnych i leśnych.
Badania uszczegółowiono na przykładzie wybranych gmin wiejskich położonych w województwie
Dolnośląskim. Słowa kluczowe: ochrona krajobrazu, ochrona gruntów rolnych i leśnych.

Spatial planning and ecosystem services in the urban and suburban areas in Poland
Marta Sylla
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Gospodarki Przestrzennej

Ecosystem services, defined as benefits that human obtain from nature, contribute to the raising
quality of life of people. Human well-being is very much influenced by close proximity of areas
providing ecosystem service. That is why ecosystem services provided in cities are of great
importance. Ecosystem services most commonly provided in Polish cites are water flow regulation,
urban temperature regulation, noise reduction, air purification, moderation of extreme events,
climate regulation and recreation and cognitive development. However, due to the cumulative human
pressure on ecosystems in cities provision of ecosystem services is smaller than in rural and peri-urban
areas. Urban ecosystems undergo transformations caused by land use change from green areas to
developed areas, high pollution, and intense use by people. The aim of this study is present findings
on how to combine the concept of ecosystem services with spatial planning. The case study of
Wroclaw and surrounding municipalities is used to determine different patterns of land use change.
The difference in the provision of ecosystem services in urban and suburban areas is presented.

Polimer koordynayjny Mn(II) zawierający jako ligand deprotonowany kwas 3,3’-bipirydyno2,2’-dikarboksylowy (3,3’-bpdc)
Marcin Małecki, Andrzej Kochel, Małgorzata Hołyńska
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

Przy projektowaniu nowych materiałów luminestencyjnych i magnetycznych ważny jest dobór
odpowiedniego liganda. Koordynacyjny polimer manganu jest wynikiem syntezy solwotermalnej w
reaktorze ciśnieniowym Berghoff. 2D polimer manganu(II) [Mn(3,3’rombowym (grupa przestrzenna P21212, parametry komórki elementarnej a=6.497(3), b= 8.931(3), c=
8.931(4) Å, V= 518.27(6) Å3, Z = 2. Atom manganu ma otoczenie koordynacyjne o geometrii
odkształconego oktaedru. Ligand dikarboksylowy koordynuje poprzez karboksylowe atomy tlenu,
natomiast pozostałe miejsca koordynacyjne zajmują karboksylanowe atomy tlenu i pirydynowe atomy
azotu pochodzące od dwóch innych cząsteczek liganda.

Oznaczanie składu olejków eterycznych z drzew iglastych
Karolina Czarny, Dominik Szczukocki, Barbara Krawczyk, Marek Zieliński, Ewa Miękoś, Renata
Juszczak
Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Pracownia Zagrożeń Środowiska

Olejki eteryczne są naturalnymi, rozpuszczalnymi w lipidach i związkach organicznych, a w mniejszym
stopniu w wodzie, lotnymi substancjami chemicznymi o mniejszej gęstości niż woda, wydzielanymi jako
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metabolity wtórne roślin, charakteryzującymi się silnym zapachem. Pod względem chemicznym
stanowią wieloskładnikową mieszaninę złożoną głównie z terpenów i terpenoidów oraz w mniejszym
stopniu z alifatycznych i aromatycznych związków o małej masie cząsteczkowej. Oznaczono skład
następujących olejków eterycznych z drzew iglastych: cedrowego, cyprysowego, jałowcowego,
pichtowego, sosnowego, świerkowego oraz terpentyny. W tym celu badane olejki eteryczne
rozpuszczono w heksanie, w stosunku 1:10. Analizę składu przeprowadzono za pomocą
chromatografu gazowego sprzężonego z detektorem mas (Agilent Technologies, USA). Do badań
stosowano kolumnę SUPELCOWAXTM 10, o wymiarach: 60 m × 0.32 mm × 0.1 µm (Agilent
Technologies, USA). Jako gazu nośnego użyto helu, którego szybkość przepływu wynosiła 1 ml/min.
Poszczególne składniki olejków identyfikowano przez porównanie ich widm z widmami masowymi w
bazie NIST. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że w olejkach eterycznych z drzew
iglastych najczęściej występują takie terpeny jak: α-pinen, β-pinen, D-limonen oraz kamfen, wyjątek
stanowi olejek cedrowy, który składa się głównie z cedr-8-enu, tujopsenu oraz β-cedrenu.

Oddziaływania wybranych pochodnych 1-(piperazyn-1-ylo)-9,10-antrachinonu z tlenem
Wioleta Białobrzeska, Elżbieta Wnuk, Zofia Jelińska, Paweł Niedziałkowski, Tadeusz Ossowski
Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej

Pochodne 9,10-antrachinonu występują w strukturze wielu leków przeciwnowotworowych, które
należą do oddzielnej grupy związków nazywanej antybiotykami antracyklinowymi. Antybiotyki
antracyklinowe, są aktualnie jednymi z najpowszechniej stosowanymi lekami w leczeniu wielu chorób
nowotworowych.. Szczególne zainteresowanie antracyklinami w ostatnich czasach wynika z ich
właściwości leczniczych. Kliniczne zastosowanie tych środków jest jednak ograniczone szeregiem
niepożądanych skutków ubocznych, do najpoważniejszych z nich zaliczyć można kardiotoksyczność
zależną od dawki. Do tej klasy związków należą doksorubicyna i daunorubicyna. Pochodne 9,10antrachinonowe są związkami, które odgrywają również ważną rolę w procesach redoks ze względu na
możliwość tworzenia wolnych rodników tlenu. Reaktywne formy tlenu są indywiduami chemicznymi,
które powstają głównie w komórkach w warunkach fizjologicznych podczas wielu procesów
metabolicznych. Najwięcej reaktywnych form tlenu powstaje w wyniku stresu oksydacyjnego.
Przedmiotem prezentowanych badań są otrzymane wyniki nad wybranymi pochodnymi 1-(piperazyny1-ylo)-9,10-antrachinonu i ich oddziaływania z tlenem cząsteczkowym. W celu szczegółowej
charakterystyki badanych pochodnych wykorzystano metodę woltamperometrii cyklicznej. Badania
zostały przeprowadzone w roztworze DMSO w obecności 0.1 M TBAP. Dokładna charakterystyka
oddziaływań z tlenem została przeprowadzona na różnych poziomach jego stężenia. Otrzymane wyniki
korelują z wysoką aktywnością przeciwnowotworową wybranych molekuł.

Naturalne rozpuszczalniki eutektyczne – rozpuszczalniki 21 wieku
Magda Stawarska, Aleksandra Grudniewska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

Zielona technologia aktywnie poszukuje nowych rozpuszczalników, które zastąpią powszechnie
stosowane toksyczne i słabo biodegradowalne rozpuszczalniki organiczne. Na początku XXI wieku
pojawiła się znaczna ilość publikacji na temat naturalnych rozpuszczalników eutektycznych NADES,
które stały się alternatywą dla cieczy jonowych. NADES definiuje się jako mieszaninę dwóch lub więcej
organicznych składników, które mogą być stałe lub ciekłe i po zmieszaniu w odpowiedniej proporcji
tworzą rozpuszczalniki eutektyczne. Ich temperatura topienia jest niższa niż każdego składnika z
osobna. Najpopularniejsze rozpuszczalniki są zbudowane z chlorku choliny, kwasów karboksylowych i
innych donorów wiązania wodorowego np. mocznika, kwasu cytrynowego i glicerolu. Wyniki pokazują,
że wydobycie składników przy użyciu rozpuszczalników eutektycznych jest bardziej zadowalające.
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Modelowanie komputerowe zjawiska adsorpcji na potrzeby inżynierii chemicznej
Justyna Rogacka
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

Programy do modelowania molekularnego mają za zadanie jak najlepiej odtworzyć układy rzeczywiste,
wykorzystując dostępną wiedzę teoretyczną. Dzięki bardzo dobremu odwzorowaniu wyników
eksperymentalnych, możemy obecnie znacznie usprawnić nasze badania oraz obniżyć ich koszty.
Adsorpcja jest procesem rozpowszechnionym w wielu gałęziach przemysłu. Od oczyszczania gazów
poprzez użycie węgli aktywnych czy zeolitów do zastosowań biotechnologicznych, np. immobilizacja
enzymów na nośnikach krzemionkowych. Ważnym, nie rozwiązanym do tej pory problemem jest
uzyskanie tzw. czystej energii, do zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym i energetycznym. Gazem,
który jest obecnie rozważany jest wodór. Gaz wodorowy podczas spalania produkuje wodę, co wydaje
się być rozwiązaniem idealnym, ponieważ nie zanieczyszczamy środowiska. Jednak jako gaz mało
ściśliwy, musi być poddawany działaniu wysokiego ciśnienia i niskich temperatur, żeby zebrać go w
dużej ilości w zbiorniku. Amerykański Departament ds. Energii podał wymogi dotyczące zbiorników do
przechowywania wodoru w samochodach, do 2020 roku powinno to być 5.5 % wag. na 1 kg instalacji
do przechowywania. Zaprezentowane zostaną metody modelowania molekularnego (ab Initio,
dynamika molekularna oraz Monte Carlo), które pozwalają na całościowy zjawiska adsorpcji wodoru na
materiałach porowatych.

Mikrokapsułki polimerowe - synteza i zastosowanie w procesie usuwania metali z
odpadowych roztworów wodnych
Agnieszka Szwak, Oliwia Twarda, Karolina Wieszczycka
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Wodne roztwory odpadowe zawierające szkodliwe jony metali są poważnym problemem wielu
zakładów produkcyjnych. Dążenie do możliwości jak najwyższej minimalizacji tego rodzaju odpadów,
stawia duże wymagania w zakresie opracowania skutecznych metod ich odzysku. Obecnie najczęściej
stosowaną metodą odzyskiwania metali jest ekstrakcja w układzie ciecz – ciecz. Jednak ze względu na
wymaganie użycia dużych ilości rozpuszczalników poszukiwane są coraz to nowsze techniki, które na
równi z ekstrakcją ciecz-ciecz będą się charakteryzowały wysoką selektywnością. Jedną z
alternatywnych metod jest enkapsulacja ekstrahenta w polimerycznej otoczce. Ścianki zewnętrzne
mikrokapsułek zbudowane z makrocząsteczek zapewniają charakter inertny powłoki oraz ochronę i
izolację substancji aktywnej, a specyficzna budowa ścian polimerowych umożliwia kontakt substancji z
roztworem otaczającym mikrokapsułkę. W pracy zostanie przedstawiona metodyka syntezy
mikrokapsułek polimerowych na bazie kopolimeru styren / diwinylobenzen zawierających modelowy
ekstrahent z grupy pochodnych ketonów alkilowo - pirydylowych. Zostanie przedstawiona analiza
mikroskopowa otrzymanych mikrokapsułek oraz badania sorpcyjne jonów metali.

Poly(methyl methacrylate) (PMMA) surface activation with air plasma
Diana Rymuszka, Diana Mańko, Anna Taraba
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii

Based on the obtained results it was found that PMMA surface activation with air plasma leads to
changes of the surface character from hydrophobic to hydrophilic.
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Porównanie właściwości adsorpcyjnych wybranych surfaktantów syntetycznych i
naturalnych na granicy faz woda-powietrze
Diana Mańko, Anna Zdziennicka, Diana Rymuszka, Anna Taraba
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii

W oparciu o pomiary napięcia powierzchniowego wodnych roztworów wybranych surfaktantów
syntetycznych i naturalnych określono efektywność i skuteczność ich adsorpcji oraz tendencję do tego
procesu

Zastosowanie wieloreferencyjnej metody sprzężonych klasterów do wyznaczenia krzywych
energii potencjalnej dla stanów singletowych cząsteczk Na2
Anna Bewicz, Monika Musiał
Uniwersytet Śląski ul. Bankowa 12 40-007 Katowice NIP: 634-019-71-34, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Zakład
Chemii Teoretycznej

Wielorefrencyjną metodę sprzężonych klasterów (CC) w ujęciu przestrzeni Focka (FS) wykorzystano do
wyznaczania krzywych energii potencjalnej dla 17 najniżej leżących stanów singletowych cząsteczki
Na2. Obliczenia przy użyciu metody FS-CCSD wykonano w sektorze (2,0) związanym z obliczeniami
podwójnego powinowactwa elektronowego (DEA). Wariant metody zastosowanej w niniejszej pracy
jest zwłaszcza przydatny w opisie stanów elektronowych powstałych po przyłączeniu dwóch
elektronów do układu referencyjnego. Punktem wyjścia w tych obliczeniach jest jon dwudodatni
Na22+, który dysocjuje na fragmenty zamknietopowłokowe Na+ i Na+ na podstawie funkcji HartreeFocka z ograniczeniami spinowymi (Restricted Hartree-Fock). W rezultacie przy zastosowaniu metody
FS-CCSD uzyskano informację o neutralnej cząsteczce Na2. Uzyskane krzywe energii potencjalnej
porównano z dostępnymi danymi literaturowymi. Projekt został sfinansowany ze środków
Narodowego Centrum Nauki Nr grantu: 2013/11/B/ST4/02191.

Projektowanie polimerów przewodzących
Anna Chudoba
Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii

Polimery posiadające w swoim łańcuchu głównym pięcioczłonowe aromatyczne związki
heterocykliczne zaliczane są do grupy polimerów przewodzących. W ostatnich latach materiały te były
przedmiotem wielu badań ze względu na wiele możliwości ich stosowania m.in. w urządzeniach
elektronicznych lub jako biomateriały. Materiały polimerowe składają się z dużych cząsteczek o
różnych masach cząsteczkowych (polidyspersyjność), a przewidywanie ich właściwości to
skomplikowane zadanie. W związku z tym, zostały one oszacowane przez ekstrapolację do
nieskończoności własności uzyskanych oligomerów. Celem badań było teoretyczne zbadanie wpływu
podstawników w pozycji β w pierścieniu pirolu na jego zdolność do przewodzenia prądu. W pracy
uwzględniono wpływ zarówno podstawników elektroakceptorowych jak i elektrodonorowych.

Synteza i analiza spektroskopowa eterów pirydyno ketoksymów
Wojciechowska Aleksandra, Wojciechowska Irmina, Wieszczycka Karolina, Framski Grzegorz
Politechnika Poznańska, Technologii Chemicznej/ Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

Etery oksymów pirydynowych mają duże znaczenie w medycynie, w rolnictwie oraz w syntezie
organicznej. Ponadto pochodne eterów oksymów pirydynowych takich jak ich czwartorzędowe sole
wykazują także działanie antybakteryjne i grzybobójcze. Powszechnie znane są dwie metody syntezy O
alkilo pirydynoketo- i aldoksymów. Pierwszy sposób syntezy eterów oksymów dotyczy reakcji
dwuetapowej, której pierwszym etapem jest reakcja oksymowania odpowiednich związków
karbonylowych (aldehydów lub ketonów) z wytworzeniem aldoksymu lub ketoksymu, który w drugim
etapie poddaje się reakcji z halogenkami alkilowymi w obecności zasady w rozpuszczalnikach
aprotycznych z wytworzeniem odpowiednich O-alkilo oksymów. Drugą metodą syntezy eterów
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oksymowych jest reakcja prowadzona w układzie hetero fazowym, za pomocą katalizy przeniesienia
międzyfazowego (PTC= Phase Transfer Catalysis). Transport reagentów między dwiema
niemieszającymi się fazami zapewniają katalizatory PTC. Najczęściej jako katalizatory wykorzystuje się
czwartorzędowe sole amoniowe lub etery koronowe. Syntezy prowadzone według mechanizmu PTC z
praktycznego punktu widzenia są proste w realizacji, a czystość uzyskanych produktów zazwyczaj jest
wysoka. Niekonieczne staje się także używanie rozpuszczalników lub stosuję się je w minimalnej ilości
koniecznej do rozpuszczenia, wówczas gdy substraty są ciałami stałymi. Celem badań była synteza Oalkilopirynoketoksymów oraz ich dokładna analiza spektroskopowa. Projekt finansowany ze środków
Narodowego Centrum Nauki (2015/17/N/ST8/00285).

Toksyczność nanocząstek
Iwona Drelich, Dominik Szczukocki, Barbara Krawczyk, Marek Zieliński, Ewa Miękoś, Karolina
Czarny, Katarzyna Przybysz, Ewelina Wojciechowska
Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Pracownia Zagrożeń Środowiska

W ciągu ostatnich lat doniesienia o toksyczności nanocząstek wywołały duże zaniepokojenie.
Niebezpieczeństwo ich wykorzystywania wynika z faktu, iż nanocząstki mogą z dużą łatwością wnikać
do wnętrza organizmów żywych. Badania donoszą, że ta sama substancja, w postaci nanocząstek,
wykazuje zwiększoną toksyczność w porównaniu z większymi cząsteczkami, podawanymi w
porównywalnej dawce. Na tej podstawie można wnioskować, że toksyczność nanostruktur jest w
przeważającym stopniu związana z ich powierzchnią. Obecność nanostruktur, powstałych w wyniku
działalności gospodarczej, może stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia organizmów żywych,
w tym także człowieka. Do objawów toksycznego działania nanocząstek możemy zaliczyć przede
wszystkim powstawanie stanów zapalnych, stresu oksydacyjnego czy występowanie reakcji
alergicznych. Toksyczny wpływ nanocząstek na organizmy żywe bada się m.in. na bakteriach,
zielenicach, organizmach wodnych, komórkach mikrogleju, pierścienicach czy roślinach. Najczęściej
bada się wpływ nanocząstkek, takich jak: ZnO, TiO2, Ni, NiO, Au, Ag, Fe3O4, CeO2, SiO2, CuO oraz
Sb2O3.

Triklosan - niebezpieczny składnik kosmetyków?
Ewelina Wojciechowska, Dominik Szczukocki, Barbara Krawczyk, Karolina Czarny, Iwona
Drelich, Katarzyna Przybysz
Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii

Triklosan to aromatyczny związek chemiczny z grupy chlorowanych fenoli, stosowany jako środek
przeciwgrzybiczny i bakteriobójczy. Jest używany w antybakteryjnych mydłach, dezodorantach,
pastach do zębów, kosmetykach, tkaninach antybakteryjnych oraz tworzywach sztucznych. W środkach
kosmetycznych i higienicznych stężenie triklosanu jest rzędu 0,3%. Związek ten rzekomo skutecznie
zapobiega nadmiernemu rozwojowi bakterii na skórze ludzkiej, zmniejsza ryzyko infekcji, zapobiega
przykremu zapachowi, chroni również przed infekcjami po zabiegach dentystycznych. Dodatek
triklosanu do produktów codziennego użytku ma na celu zapewnienie działania antyseptycznego, jest
środkiem konserwującym, niestety zbyt często stosowanym. Według najnowszych badań stwierdzono,
iż należy poważnie zastanowić się nad ograniczeniem użycia triklosanu. Jego długotrwałe stosowanie
powoduje nowotwory skóry i błon śluzowych u zwierząt, w tym i u ludzi. Naukowcy odkryli, że środki
zawierające triklosan, mogą przyczyniać się do zatrucia środowiska dioksynami, czyli organicznymi
związkami chloru, które uwalniane są pod wpływem spalania lub nadmiernego nasłonecznienia, w
wyniku którego tworzy się rakotwórczy chloroform.
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Zastosowanie micelarnych roztworów surfaktantów do ekstrakcji
Szaniawska Magdalena, Szymczyk Katarzyna, Mańko Diana, Rymuszka Diana
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Zjawisk Międzyfazowych

Przedstawiona praca ma na celu przybliżenie użycia micelarnych roztworów surfaktantów do ekstrakcji
oraz zastosowania tej metody w przemyśle.

Wieloreferencyjna metoda sprzężonych klasterów w sektorze (2,0) w zastosowaniu do
wyznaczania krzywych energii potencjalnej stanów singletowych dimeru potasu
Patrycja Skupin, Monika Musiał
Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki Fizyki i Chemii

Wyznaczono krzywe energii potencjalnej 14 stanów singletowych dimeru potasu dążących do czterech
najniżej leżących granic dysocjacji, przy użyciu wieloreferencyjnej metody sprzężonych klasterów (CC)
w ujęciu przestrzeni Focka (FS) w sektorze (2,0). Cząsteczki metali alkalicznych należą do grupy
molekuł, w których metoda FS-CCSD (2,0) (S-singles, D-doubles) poprawnie generuje krzywe energii
potencjalnej zarówno dla stanu podstawowego jak i dla stanów wzbudzonych. Jest to możliwe dzięki
zastosowaniu podwójnego powinowactwa elektronowego do obliczania energii wzbudzeń.Stan
układu w tym przypadku opisywany jest przez funkcję RHF (Restricted Hartree-Fock) dla
dwudodatniego kationu, który dysocjuje na dwa fragmenty zamkniętopowłokowe. Stosując powyższą
metodę obliczamy energię stanów powstałych po przyłączeniu dwóch elektronów do układu
wyjściowego, co w efekcie powoduje, że opisujemy układ neutralny, tj. dimer potasu. Metodę tę
można stosować do obliczeń dla dowolnej odległości międzyatomowej w badanej cząsteczce.
Uzyskane krzywe energii potencjalnej porównano z dostępnymi danymi eksperymentalnymi. Projekt
został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer
2013/11/B/ST4/02191.

Wyznaczanie krzywych energii potencjalnej dla cząsteczki LiCs na podstawie obliczeń
podwójnego powinowactwa elektronowego
Aleksander Hulist
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Znajomość własności molekularnych oraz mechanizmów zderzeń jest niezwykle ważna. Krzywe energii
potencjalnej (PEC) są jednym z atrybutów wymaganych podczas uzyskiwania tych własności. Przy
dużych odległościach międzyjądrowych orbitale RHF (restricted Hartree-Fock) nie zapewniają
właściwego opisu funkcji referencyjnej. Ponadto, mogą one być wykorzystane do poprawnego opisu
procesu dysocjacji jedynie w przypadku, gdy cząsteczka zamkniętopowłokowa dysocjuje na fragmenty
również zamkniętopowłokowe. Rozwiązaniem mogłoby być wykorzystanie orbitali UHF (unrestricted
Hartree-Fock), jednak wprowadzają one innego rodzaju komplikacje, takie jak np. problemy ze
zbieżnością czy też kontaminacja spinowa. W tej pracy, wieloreferencyjna (MR) metoda sprzężonych
klasterów (CC) w sektorze (2, 0) przestrzeni Focka (FS) związana z obliczeniami podwójnego
powinowactwa elektronowego (DEA) została zastosowana w celu rozwiązania powyższych problemów
dla cząsteczki LiCs. Jest to cząsteczka, która dysocjuje na fragmenty otwartopowłokowe, jednak
wykorzystanie schematu DEA pozwala na używanie funkcji RHF jako funkcji referencyjnej.

Metoda LIBS w konserwacji dzieł sztuki
Urszula Wawrzaszek
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wydział Ceramiki i Szkła

Spektroskopia emisyjna ze wzbudzeniem laserowym (LIBS) jest nowoczesną metą umożliwiającą
badanie składu chemicznego i stratygrafii dzieł sztuki. Jest to metoda uniwersalna, dzięki której
możemy badać m.in. dzieła malarskie, rzeźbiarskie, freski, minerały, kości oraz tkaniny. Metoda ta
polega na wytworzeniu plazmy emitującej promieniowanie ciągłe i liniowe wyniku odparowania
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niewielkiej ilości badanego materiału. Do wytworzenia plazmy wykorzystuje się impulsowe promienie
laserowe dużej mocy. Energia impulsu używanego do wzbudzenia plazmy ma zwykle wartości od 0,1
do 1 J. Analizując promieniowanie liniowe emitowane przez plazmę możemy zidentyfikować
pierwiastki występujące w badanej próbce. Należy jednak zachować dużą ostrożność przy interpretacji
widm, ponieważ natężenie widmowych linii analitycznych ulega dużym fluktuacjom. Stężenie
pierwiastków w próbce macierzystej może różnić się od stężenia w plazmie, ponieważ różne są ich
parametry termodynamiczne. Metoda LIBS umożliwia analizę jakościową oraz ilościową (po
zastosowaniu wzorcowania przyrządu) badanego materiału. W trakcie przeprowadzania badań na ciele
stałym próbka ulega nagrzaniu, topnieniu i parowaniu, co prowadzi do powstania niewielkiego śladu
tzw. krateru. Powstały krater może być niedostrzegalny nieuzbrojonym okiem, pod warunkiem że
będziemy postępować ostrożnie w trakcie badań.

Elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna w badaniu membran
fosfatydylocholinowych modyfikowanych beta-karotenem
Olga Nalewajko, Monika Naumowicz
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

Istnienie komórek uwarunkowane jest występowaniem błon biologicznych oddzielających ich wnętrze
od otoczenia. Dzięki badaniom doświadczalnym wykorzystującym różne metody tworzenia sztucznych
membran możliwe stało się lepsze poznanie właściwości oraz funkcji naturalnych błon. Powszechnie
uznawany model budowy błony (model płynnej mozaiki Singera i Nicholsona z 1972 r.) obrazuje tylko
nieliczne fakty doświadczalne, które współcześnie są szeroko badane i stale modyfikowane.
Dwuwarstwa lipidowa z zanurzonymi w niej białkami stanowi podstawowy element błony
zapewniający integralne środowisko wewnątrz komórki. Oprócz tego w błonie występuje woda,
węglowodany i jony. Przedstawione zostaną wyniki badań określających wpływ beta-karotenu na
właściwości elektryczne membran fosfatydylocholinowych. W badaniach wykorzystano
elektrochemiczną spektroskopię impedancyjną. Spektroskopia impedancyjna jest metodą
powszechnie stosowaną głównie do badań elektrochemicznych. Umożliwia ona określenie odpowiedzi
prądowej przy z góry przyłożonym napięciu o danej częstotliwości. Stosunek obu tych sygnałów
nazywany jest impedancją. Na podstawie spektroskopii impedancyjnej możliwe stało się badanie wielu
procesów zachodzących zarówno w błonach biologicznych jak również w sztucznych membranach
lipidowych. Fosfatydylocholina, potocznie nazywana lecytyną (po grecku lekithos = żółtko), jest
najpowszechniej spotykanym fosfolipidem w błonach komórkowych roślin i zwierząt. Stanowi nie tylko
element budulcowy, ale także wspomaga funkcjonowanie mózgu, układu nerwowego czy mięśni
szkieletowych. Beta-karoten należy do grupy naturalnych antyoksydantów zapobiegających utlenianiu
lipidów, a także regulujących właściwości dynamiczne membran. Ten naturalny barwnik ma pozytywny
wpływ na funkcjonowanie układu immunologicznego, obniżenie stężenia cholesterolu we krwi,
opóźnienie procesów starzenia czy prawidłowe wytwarzanie komórek nabłonka w warstwie rogowej
skóry.

Zastosowanie metody mikroemulsyjnej do syntezy ZnO
Pawlonka Justyna, Słowik Grzegorz, Gac Wojciech
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii

Ogromny wzrost zainteresowania nanomateriałami oraz wprowadzenie ich w obszary życia
codziennego i zaawansowanych technologii, przyczynił się do opracowania szeregu metod ich syntezy.
Jedną z obiecujących jest synteza nanomateriałów w mikroemulsji. Jako jedna z nielicznych daje
bowiem szansę kontroli wielkości cząstek, ich morfologii i właściwości powierzchniowych. Definicja
mikroemulsji została zaproponowana przez Schulmana w 1959 r. Od tamtego czasu mikroemulsje
znalazły szeroki wachlarz zastosowań. Są powszechnie używane do mycia przemysłowego, w
przemyśle tekstylnym, farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, a także w procesie wydobycia
ropy. Pierwszymi nanomateriałami wytworzonymi przy użyciu tej metody były nanocząstki metali
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szlachetnych, które zostały otrzymane przez Boutonneta w 1982 r. Po tym osiągnięciu metodę tą
wykorzystano do syntezy wielu typów nanomateriałów, w tym nanocząstek metali, ich tlenków,
wodorków, siarczków, selenków, borków, halogenków, węglanów i wodorotlenków.

Fluorymetria w badaniach dzieł sztuki
Taraba Anna, Szymczyk Katarzyna, Mańko Diana, Rymuszka Diana
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Zjawisk Międzyfazowych

Przedstawiona praca ma na celu ukazanie zastosowania fluorymetrii do analizy naturalnych barwników
występujących w działach sztuki.

Antocyjany - zdrowe barwniki
Katarzyna Przybysz, Anna Wypych-Stasiewicz, Karolina Czarny, Ewelina Wojciechowska, Iwona
Drelich
Uniwersytet Łódzki, wydział chemii

Barwniki antocyjanowe są organicznymi związkami, które występują w kwiatach, w owocach i
niektórych warzywach. Pod względem chemicznym należą do polifenoli z grupy flawonoidów.
Podstawową strukturą antocyjanów jest jon flawyliowy, który może przyjmować formę karboniową
lub oksoniową. Substancje te mają zróżnicowaną strukturę, masę cząsteczkową, właściwości fizyczne i
chemiczne. W przyrodzie najczęściej spotkać można 6 rodzajów tych barwników: są to pelargonidyna,
cyjanidyna, peonidyna, delfinidyna, petunidyna i malwidyna. Nazwy niektórych z wymienionych
antocyjanów pochodzą od gatunków kwiatów, z których zostały wyizolowane. Barwniki te można
pozyskiwać wieloma metodami. Najczęściej stosowanymi są metody chromatograficzne oraz
spektrofotometryczne. Najważniejszą funkcją tych związków jest nadawanie barwy roślinom i
organom roślinnym. Barwniki antocyjanowe są związkami fitochemicznymi, które pełnią istotną rolę w
procesach biochemicznych, zachodzących w organizmie ludzkim, przez co wykazują również działanie
prozdrowotne.

Borneol - naturalny komponent o różnorodnych właściwościach i zastosowaniach
Alicja Borowiecka, Joanna Feder-Kubis
Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

Borneol (endo-1,7,7-trimetylo-bicyklo[2.2.1]heptan-2-ol) jest bicyklicznym monoterpenowym
alkoholem, pozyskiwanym z różnorodnych roślin (m. in.: lawenda, bazylia, rozmaryn lekarski).
Występuje w trzech formach enancjomerycznych: (–)-borneol, (+)-borneol i izoborneol, z których każda
posiada trzy centra stereogeniczne. Związki należące do grupy strukturalnej monoterpenów są
głównymi składnikami olejków eterycznych pochodzenia roślinnego. Borneol dzięki swoim niezwykłym
właściwościom, a przede wszystkim aktywności biologicznej, znajduje zastosowanie w medycynie
klinicznej: leczenie chorób gorączkowych (m.in.: udar mózgu, owrzodzenie, choroby oczu); sterowanie
dynamiką wchłania oraz wydalania leków z organizmu poprzez inhibicję odpowiednich enzymów
wątrobowych oraz wysoce skuteczne i pozytywne działanie modulujące kwasu GABA – głównego
neuroprzekaźnika układu nerwowego. Ponadto alkohol ten wykorzystywany jest jako naturalny
wzmacniacz penetracji dwuwarstwy lipidowej, a także w praktyce medytacyjnej, jako składnik
preparatów kadzidłowych. Od starożytnych cywilizacji, dwie optycznie czynne postaci borneolu [D- i Llub (+)- i (–)-] wywodzące się z różnych olejków (tj. sosnowych, z liści cedru, imbirowych) stosowano
jako środki dezynfekujące, dezodoranty czy też dodatki do kosmetyków i żywności. Borneol jest
również stosowany w syntezie stereoorganicznej do otrzymywania związków chiralnych. Borneol jest
dostępny zarówno w postaci syntetycznych, jak i naturalnych produktów. Światowe zużycie tego
związku wynosi 1-10 ton rocznie. Jest on nadmiernie spożywany w południowo-wschodnich krajach
azjatyckich do zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym. Ten bicykliczny monoterpen
syntezowany jest poprzez redukcję kamfory. Praca została sfinansowana ze środków Narodowego
Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/D/ST5/03904.
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Niedziela, hol główny, godz.:17:00
Amperometryczne sensory amoniaku i ich zastosowanie
Natalia Szymańska, Joanna Kotyńska
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Zakład Elektrochemii

Sensory amperometryczne zaliczają się do grupy czujników elektrochemicznych. Ich działanie opiera
się na przetwarzaniu efektu elektrochemicznego oddziaływania pomiędzy analitem a receptorem na
sygnał elektryczny. Sensory amperometryczne wykorzystują zależność mierzonego prądu od stężenia
oznaczanej substancji. Zainteresowanie sensorami amoniaku wynika z tego, że znajdują wiele
zastosowań w obszarach działalności człowieka m.in. w monitoringu środowiska, medycynie
(diagnostyka chorób), przemyśle chemicznym oraz głownie w motoryzacji w celu zmniejszenia emisji
NOx, pochodzących ze spalania paliw w silnikach Diesla. NH3 używany jest jako reduktor w procesie
selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). Dlatego czujniki amoniaku są konieczne do kontrolowania
współczynnika przemiany NOx, jak również zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza. Pośród różnych
sensorów amoniaku to czujniki ze stałym elektrolitem wydają się być odpowiednie do detekcji NH3 w
podwyższonej temperaturze. Sensory na bazie elektrolitu stałego mogą pracować w trybie
amperometrycznym. Ten typ czujników amperometrycznych charakteryzuje wysoką selektywność,
szybki czas odpowiedzi i dobra odtwarzalność. W praktyce z powodzeniem używane są one do
wykrywania węglowodorów, NOx i H2. Jedno z najnowszych doniesień literaturowych dotyczy
zastosowania sensora amperometrycznego na bazie elektrolitu stałego LSMO (La10Si5MgO26) do
monitorowania NH3. Skonstruowany czujnik wykazuje dobrą odtwarzalność, liniowość odpowiedzi w
szerokim zakresie pomiarowym oraz niską krzyżową czułość na inne współistniejące gazy.

Analiza wybranych leków z wykorzystaniem metod woltamperometrycznych
Zofia Jelińska, Wioleta Białobrzeska, Paweł Niedziałkowski, Tadeusz Ossowski, Jacek Sein
Anand
Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

Celem prowadzonych badań była próba przygotowania szybkich, czułych i selektywnych metod
wykrywania i rozpoznawania wybranych leków przeciwbólowych, które należą do najczęściej
stosowanych farmaceutyków na świecie. Metody elektrochemiczne charakteryzują się licznymi
zaletami i dlatego też są bardzo często wykorzystywane w analityce farmaceutycznej. Ze względu na
wysoką selektywność i czułość, niski koszt badania oraz prostą budowę aparatury analitycznej techniki
te mogą stać się podstawową metodą wykorzystywaną w terapii monitorowanej. Wydaje się, że
elektrochemiczne właściwości leków dadzą także możliwość wglądu w ich właściwości
farmakokinetyczne i farmakodynamiczne. Warto podkreślić także, że techniki elektroanalityczne
stosowane są do oznaczania związków farmaceutycznych w różnych materiałach, a anality mogą być
łatwo identyfikowane przez różnicujący je potencjał woltamperometryczny odpowiedzi prądowej
badanej substancji. W przedstawionych badaniach wykorzystano różne elektrody stałe, w tym
tradycyjne z węgla szklistego oraz nowe diamentowe domieszkowane borem (BDD).

Detekcja związków śladowych z wykorzystaniem chromatografii cieczowej z analizatorem
mas typu potrójny kwadrupol
Magdalena Dziągwa-Becker
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli

Obecnie analiza śladowa jest jednym z głównych nurtów w chemii analitycznej. Końcowa detekcja
związków takich jak pestycydy, farmaceutyki czy metabolity wymaga bardzo precyzyjnego sprzętu.
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Jedną z metod wykrywania powyższych jest chromatografia cieczowa połączona z analizatorem mas
typu potrójny kwadrupol. Dzięki niej jesteśmy w stanie oznaczyć interesujący metabolit szybko,
precyzyjnie i w bardzo małych stężeniach, nawet rzędu ppt.

Hydrometalurgiczne metody pozyskiwania metali ze złóż naturalnych
Irmina Wojciechowska, Aleksandra Wojciechowska, Karolina Wieszczycka
Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej/Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej

Rudy metali stanowią wielkie bogactwo naturalne, co związane jest z ich kluczowym znaczeniem dla
rozwoju globalnej gospodarki. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na rudy, notuje się wzrost
wydobycia metali oraz spotęgowanie znaczenia produkcji górniczej. Przemysł metalurgiczny, który
dzieli się na hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych w Polsce zlokalizowany jest głównie w obszarze
śląsko-krakowskim. Prym w produkcji hutniczej wiedzie stal, która obejmuje ok. 89% produkcji; na
drugim miejscu jest miedź – ok. 9%. Produkcja cynku wynosi jedynie ok. 1% i są to złoża ubogie oraz
trudno wzbogacane, ponadto w wyniku stosowania metod hydrometalurgicznych produkuje się duże
ilości polimetalicznych roztworów odpadowych. Nasuwa się zatem wniosek o konieczności odzysku
pożądanego metalu ze strumieni odpadowych, co wiąże się również z koniecznością oczyszczania wód
procesowych i potrzebą dbałości o środowisko. Kolejnym zagadnieniem jest odzysk metali z odpadów
stałych, takich jak zużyty sprzęt elektroniczny lub baterie. Jednym z etapów ługowania złóż jest
ekstrakcja rozpuszczalnikowa, pozwalająca nie tylko na odzysk metali z roztworów odpadowych oraz
odpadów stałych lecz również na eksploatację złóż ubogich oraz złożonych. Projekt finansowany z
grantu nr 03/32/DSPB/0600.

Kaloryczność pieczywa o niskim indeksie glikemicznym
Kamila Maciejewska, Marcin Małecki, Piotr Kryczka
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

Bomba kalorymetryczna, bomba Berthelota – szczelne naczynie wykonane z kwasoodpornej stali
nierdzewnej o wzmocnionych ściankach, umożliwiające spalenie umieszczonego w nim paliwa.
Naczynie umieszczane jest w kalorymetrze, za pomocą którego mierzy się ilość ciepła wydzielonego od
chwili zainicjowania reakcji, aż do chwili, ustalenia równowagi termicznej. Przy jej użyciu badaliśmy
kaloryczność popularnego chleba o niskim indeksie glikemicznym (IG). Skrót IG pochodzi od określenia
„indeks glikemiczny”, który jest parametrem klasyfikującym żywność pod kątem wpływu na poziom
cukru we krwi.

Karotenoidy jako modulatory właściwości elektrycznych modelowych dwuwarstw
lipidowych
Marcin Andrzej Kruszewski, Naumowicz Monika
Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Chemii/Zakład Elektrochemii

Wolne rodniki są związkami zawierającymi niesparowany elektron. Powodują one szereg
niekorzystnych zmian w komórkach biologicznych np. proces utleniania białek prowadzący do mutacji
struktury białek i zmian ich funkcji. Wolne rodniki mogą również powodować peroksydację lipidów
budujących komórki. Istnieją dwa sposoby walki z wolnymi rodnikami: enzymatyczne neutralizowanie
wolnych rodników oraz zastosowanie antyoksydantów małocząsteczkowych. Karotenoidy to grupa
naturalnie występujących związków chemicznych zaliczanych do polienów. Należą do barwników
syntetyzowanych przez rośliny. Zwierzęta nie mają zdolności wytwarzania karotenoidów, mają
natomiast możliwość przetwarzania i gromadzenia tych związków. Barwniki karotenoidowe
zbudowane są z jednostek izoprenowych zawierających pięć atomów węgla. W budowie chemicznej
tych związków charakterystyczne są dwa pierścienie cykloheksylowe. Pierścienie połączone są długim
łańcuchem węglowym zawierającym układ sprzężonych wiązań podwójnych. Przedstawiony zostanie
wpływ wybranych karotenoidów (beta-karotenu oraz kantaksantyny) na parametry elektryczne
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dwuwarstw lipidowych. Beta-karoten jest najtrwalszym izomerem karotenu. Charakteryzuje się
czerwonobrązową barwą. Karoten wykazuje dużą aktywność biologiczną jako antyoksydant.
Kantaksantyna jest związkiem o różowoczerwonej barwie. Stosuje się ją jako barwnik spożywczy, na
skalę przemysłową otrzymywana jest z piór flamingów lub w drodze syntezy chemicznej z betakarotenu. Nadmiar kantaksantyny stosowany w postaci suplementów diety może prowadzić do
odkładania się kryształów barwnika na siatkówce - proces odwracalny po odcięciu dopływu barwników.
Badania przeprowadzono wykorzystując spektroskopię impedancyjną umożliwiającą jednoczesny
pomiar oporu i pojemności elektrycznej. Opór dwuwarstw jest wielkością nieodtwarzalną, odtwarzalny
jest jedynie jego rząd wielkości. Pojemność elektryczna membran jest wielkością odtwarzalną i
charakterystyczną dla danej membrany.

Krzywe energii potencjalnej dla cząsteczki LiH na podstawie metody FS-CCSD (2,0)
Artur Lisoń, Monika Musiał
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Wieloreferencyjna metoda sprzężonych klasterów (FS-CC) w sektorze (2,0)zastosowana do
wyznaczania podwójnego powinowactwa elektronowego (DEA – double electron affinity) pozwala
uzyskać opis elektronowych stanów wzbudzonych dla cząsteczki LiH w sposób pośredni, tj. przez
różnicę energii DEA. W obliczeniach FS-CCSD(2,0)(S-singles, D-doubles), punktem wyjścia jest jon
LiH2+, przy czym wyniki odnoszą się do cząsteczki LiH. Generalnie zaletą strategii obliczeniowej FSCCSD(2,0) jest fakt, iż zamkniętopowłokowy układ odniesienia dysocjuje na fragmenty
zamkniętopowłokowe, dzięki czemu funkcja ograniczonej metody Hartree-Focka(RHF) może być
zastosowana w całym zakresie odległości międzyatomowych, a to pozwala uniknąć niedogodności
ujęcia UHF(metoda HF bez ograniczeń spinowowych), np. tych związanych ze zbieżnością rozwiązań
czy też kontaminacji spinowej.

Dynamika zmian wartości dla nieruchomości pod zabudowę jednorodzinną we Wrocławiu
Zawalska Małgorzata, Werner Ewelina
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Praca skupia się na przeprowadzonych badaniach dotyczących dynamiki w zmianach wartości gruntów
w okresie od 1998 do 2014 roku dla wskazanych obrębów Wrocławia. Pod uwagę wzięte zostały
nieruchomości niezabudowane, które przeznaczone są po zabudowę jednorodzinną.

PRODUKCJA BIOETANOLU Z ODPADÓW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO POCHODZENIA
ROŚLINNEGO
Marek Kruczek, Dorota Gumul, Anna Areczuk
Uniwersytet Rolniczy, Wydział technologii żywności

Współczesny świat coraz większy nacisk kładzie na popularyzację myśli ekologicznej zarówno na
poziomie personalnym jak i przemysłowym. Z każdym rokiem odczuwalna jest coraz silniejsza presja
polityczna i społeczna wymagająca od przedsiębiorców zmniejszania ilość produkowanych odpadów
i/lub wykorzystania odnawialnych źródeł energii, do których m.in. zaliczamy biomasę. Przemysł
spożywczy przetwarza pokaźne ilości surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, w wyniku
czego powstają olbrzymie ilość odpadów poprodukcyjnych (biomasa), których potencjał nie jest w
pełni wykorzystywany. Jednym z sposobów zagospodarowania takich odpadów jest wykorzystanie ich
do produkcji bioetanolu. Związek ten jest idealną, biodegradowalną i ekologiczną alternatywą paliw
kopalnianych. Pozwala na ekologiczne wykorzystanie odpadów poprodukcyjnych ale również redukcję
wytwarzanych gazów cieplarnianych. Biopaliwa mogą być produkowane tradycyjną metodą, przy
pomocy katalizatora chemicznego lub też najnowszymi biotechnologicznymi metodami
wykorzystującymi enzymy oraz mikroorganizmy. Dzięki powyższym cechom można uznać bioetanol za
atrakcyjne źródło energii a przemysł spożywczy za możliwe cenne źródło surowca do jego otrzymania.
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„Recykling” surowców 1500 lat p.n.e.
Beata Kaczmarek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

Celem badań jest rozpoznanie stosunku człowieka prehistorycznego do surowców naturalnych, które
można wykorzystywać wielokrotnie. Od tysiącleci człowiek uczy się, jak racjonalnie gospodarować
złożami czerpanymi z natury. Najciekawszym dowodem na prehistoryczny „recykling” są gliniane
tabliczki z pismem linearnym B, które używane były w centrach administracyjnych jednej z najstarszych
europejskich cywilizacji – mykeńskiej. Rozwijała się ona od około XVII do XII wieku p.n.e. na terenie
współczesnej Grecji. Gliniane tabliczki nie tylko wykonywane były z materiału, który używano
ponownie, ale także zawierały inskrypcje dowodzące, że Mykeńczycy reperowali i wykorzystywali
kilkakrotnie różne elementy metalowe. „Recykling” mógł być stosowany z tego samego powodu, dla
których robimy to także dziś – dla rozsądnego zarządzania rzadkimi zasobami nieodnawialnymi.

AKTYWNOŚĆ WODY JOGURTU I KEFIRU O OBNIŻONEJ ZAWARTOŚCI LAKTOZY
Łukasz K. Kaczyński, Paulina Bierzuńska, Dorota Cais-Sokolińska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Technologii Mleczarstwa, Poznań

Stan powiązania cząsteczek wody ze składnikami żywności można opisać liczbowo za pomocą
parametru aktywności wody. Aktywność wody (aw) opisuje znacznie lepiej przebieg reakcji i zjawisk
biochemicznych w produkcie niż zawartość wody. Znajomość wartości aw pozwala ocenić stabilność
przechowalniczą produktów spożywczych. Materiałem do badań było mleko fermentowane (jogurty i
kefiry) otrzymane z mleka przerobowego o zawartości laktozy: 1,0%, 2,0%, 3,0%, 4,0%. Były to
wartości mniejsze niż typowa zawartość laktozy w mleku (4,7%). Mleko zawierało od 89,1 do 89,3%
wody. Mleko poddano fermentacji mlekowej (w 37°C do pH jogurtu 4,45) i mlekowo–alkoholowej (w
23°C do pH kefiru 4,40). Do produkcji jogurtu użyto kultury starterowe Lyofast SAB 440 B, a do
produkcji kefiru kultury Lyofast MT 432 ANV firmy SACCO Polska. Aktywność wody zmierzono
aparatem AquaLab 4TE firmy Decagon Devices Inc. (Pullman, USA). Próbki v=15 cm3 badano w
temperaturze 15°C. Aktywność wody zmierzono w oparciu o pf(T) - wartość prężności pary wodnej
będącej w równowadze w próbce w utrzymywanej na stałym poziomie w czasie pomiaru temperaturze
T oraz ps(T) - prężność nasyconej czystej wody w tej samej temperaturze T. Do obliczeń statystycznych
wykorzystano program Statistica StatSoft, Inc. (2014) version 12. Na podstawie badań stwierdzono, że
zawartość laktozy w mleku przerobowym istotnie wpływa na aktywność wody (aw) mleka
fermentowanego. Im więcej było laktozy w mleku przerobowym tym większa była wartość aw zarówno
jogurtu, jak i kefiru. Tendencję taką wykazano po wytworzeniu próbek mleka fermentowanego oraz
podczas dalszego ich przechowywania. Najmniejszą wartość aw (0,9912) zmierzono w próbce kefiru
bezpośrednio po wytworzeniu. Jogurty przechowywane w 3 oC przez 3 tyg. charakteryzowały się aw
od 0,9971 do 0,9980.

Zwięzłość i konsystencja mleka fermentowanego o obniżonej zawartości laktozy
Paulina Bierzuńska, Łukasz Kaczyński, Dorota Cais-Sokolińska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

Tekstura mleka fermentowanego jest głównym wyznacznikiem jego jakości. Odzwierciedla nie tylko
skład mleka przerobowego, ale także warunki procesu jego fermentacji i dalszego przechowywania.
Tekstura jako wyróżnik oceniany instrumentalnie lub sensorycznie decyduje więc o ostatecznej
akceptowalności gotowego produktu przez konsumenta. Charakterystykę tekstury mleka
fermentowanego można dokonać m.in. w oparciu o jego spoistość, zwięzłość, konsystencję,
adhezyjność, indeks lepkości i wiele innych parametrów. Celem pracy była analiza tekstury mleka
fermentowanego oparta na pomiarze zwięzłości i konsystencji. Ocenie poddano produkty wytworzone
z mleka przerobowego o różnej zawartości laktozy: typowej dla mleka (4,70%), częściowo obniżonej
(2,35%) i zawartości laktozy mniejszej niż 0,05%. Pomiar wybranych parametrów tekstury
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przeprowadzono za pomocą teksturometra TA-XT plus i oprogramowania Texture Exponent E32
techniką ekstruzji wstecznej. Analizowano zachowanie się próbki podczas kompresji i powrocie dysku
Ø=35 mm w pojedynczym cyklu. W badaniach nie wykazano wpływu zawartości laktozy w mleku
przerobowym na wartość konsystencji wytworzonego mleka fermentowanego. Zmianę konsystencji
próbek zaobserwowano w trakcie ich dalszego chłodniczego przechowywania. Zmianie konsystencji
wraz z upływem czasu towarzyszyła zmiana zwięzłości badanych próbek. Stawały się one mniej zwięzłe.
Tendencja ta była bardziej zauważalna im mniejsza była zawartość laktozy w mleku przerobowym.
Słowa kluczowe: mleko fermentowane, jogurt, tekstura, zwięzłość, konsystencja

Wpływ grzybów Trichoderma spp. na skład lotnych metabolitów wtórnych oraz parametry
biometryczne szałwi lekarskiej (Salvia officinalis L.)
Joanna Politowicz, Gębarowska Elżbieta, Pytlarz-Kozicka Maria, Kliks Jarosław, Okińczyc Piotr
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności

Badano wpływ antagonistycznych grzybów Trichoderma spp. na skład lotnych metabolitów wtórnych
szałwi lekarskiej oraz jej parametry biometryczne. Nasiona szałwi zaprawiano wodną zawiesiną
zarodników T. harzianum T22 i T. asperellum B35. Stwierdzono zwiększenie wydajności otrzymanych
olejków eterycznych o ~45%, bez jednoczesnego wpływu na zmianę ich składu jakościowego. Grzyby
Trichoderma spp. wpłynęły na zwiększenie plonu szałwi. Inokulacja nasion szczepem T. asperellum B35
spowodowała 2-krotnie większy przyrost biomasy części nadziemnych rośliny.

Wływ wybranych metod suszenia na zawartość związków aromatycznych w Cantharellus
cibarius Fr.
Joanna Politowicz, Kliks Jarosław, Okińczyc Piotr
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii

W pracy przedstawiono wpływ wybranych metod suszenia na zawartość związków aromatycznych w
kurce ( Cantharellus cibarius Fr.). Skorzystano z następujących metod suszenia: FD- suszenie
sublimacyjne, CD- suszenie konwekcyjne w temp. 60, 70 i 80˚C, VM- suszenie mikrofalowo-próżniowe
przy różnych mocach mikrofal 120, 240, 480W oraz kombinacja metod CD i VM. Przeprowadzono
destylację w aparacie Derynga oraz mikroekstrakcję do fazy stałej (SPME) w celu scharakteryzowania
związków aromatycznych w boczniaku. Zawartość aromatów opracowano w oparciu o chromatograf
gazowy sprzęgnięty ze spektrometrem mas (GC-MS). Zidentyfikowano około czterdziestu związków.
Wśród nich głównymi związkami odpowiedzialnymi za zapach są: 1-Okten-3-ol, 2-Okten-1-ol, 1Heksanol oraz 4(Z)-Heksenol.

Analiza sensoryczna miodu
Celina Habryka
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Technologii Żywności

Analizę sensoryczną miodu wzbogaconego produktami pszczelimi wykonano zgodnie z
Rozporządzeniem MRiRW z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie metod analiz związanych z
dokonywaniem oceny miodu. Badanie wykonane zostało przez 14-sto osobowy zespół odpowiednio
przeszkolonych panelistów wg PN-EN ISO 8589:2010. Pracownia sensoryczna Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie, w której wykonano ocenę została zaprojektowana zgodnie z normą PN-EN ISO 8589:2010.
Ocena organoleptyczna miodu wzbogacanego produktami pszczelimi, takimi jak pyłek kwiatowy,
pierzga czy propolis w zwiększającym się natężeniu dodatku została przeprowadzona zgodnie z
obowiązującą normą. Barwę i konsystencję oceniono wzrokowo, zapach należało określić przez
wąchanie miodu, a smak przez degustację płynnego miodu o temperaturze pokojowej. Analizę
sensoryczną miodu wykonano metodą 5-cio punktową. Polega ona na wyrażeniu cech jakościowych
ocenianego produktu za pomocą punktów. Ocenie podlegały: barwa, zapach, tekstura oraz
smakowitość. Metody konsumenckie opierają się na subiektywnych wrażeniach konsumentów i
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pozwalają uzyskać informacje o produkcie. Metodą tą wykonano oznaczenie akceptacji wzbogacanych
miodów w 7-mio stopniowej skali. W wyniku przeprowadzonych badań konsumenci dokonali wyboru
najlepszego produktu poprzez określenie stopnia jego pożądalności.

Endometritis jako przyczyna resorpcji zarodków i poronień u suk
Blanka Bukowska
UWM w Olsztynie, Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką

Endometritis może być przyczyną poronień u suk. Objawy infekcji bakteryjnej mogą się ujawnić w
czasie trwania ciąży i prowadzić do śmierci płodów, poronień, rodzenia martwych zwierząt czy
niepłodności samicy. Diagnozowanie zaburzenia rozrodczego jest podobne jak u suk nieciężarnych.
Niekiedy u suki przy potwierdzonej ciąży występują śluzowe wypływy z pochwy. W niektórych
przypadkach nie ma innych objawów klinicznych poza resorpcją płodów. Zagadnienie stanowi duży
problem diagnostyczny i terapeutyczny dla lekarzy weterynarii.

Bronowanie jako skuteczna metoda regulacji zachwaszczenia
Agnieszka Łagocka
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Aktualne wymogi dotyczące integrowanej ochrony roślin sprawiają, że konieczne jest szukanie
skutecznych sposobów walki z chwastami. Rośnie także zainteresowanie ze strony społeczeństwa
żywnością wolną od chemii, dzięki czemu rośnie popularność i zapotrzebowanie na ekologiczną
żywność. Chwasty jako rośliny konkurencyjne dla rośliny uprawnej mogą znacznie obniżyć jakość jak i
ilość pozyskanych płodów rolnych. A także wpłynąć na ich wygląd, co w przypadku niektórych roślin
uprawnych może powodować spadek ich ceny rynkowej. Dlatego ważne jest by znaleźć skuteczną
metodę walki z chwastami, która opiera się na ich mechanicznym zwalczaniu. Zwłaszcza we wczesnej
fazie rozwojowej chwastów. Jedną z mechanicznych metod regulacji zachwaszczenia jest
zastosowanie w uprawie bronowania. Odpowiedni dobór terminu przejazdu ciągnika z broną może
skutkować naprawdę pozytywnymi efektami w kwestii zmniejszenia liczby chwastów w uprawie. W
pracy przedstawione zostało jakie efekty można uzyskać tą metodą mechaniczną. Zaprezentowano
także słabe i mocne strony stosowania bronowania.

Metalurgia cywilizacji mykeńskiej na podstawie pisma linearnego B
Beata Kaczmarek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

Celem badań jest poznanie technik produkcyjnych wytwarzania przedmiotów metalowych ludzi z
czasów Epoki Brązu, za pomocą interpretacji określonych znaków pisma linearnego B w postaci
ideogramów oraz sylabogramów. Kultura mykeńska rozwijała się w Grecji od około XVII do XII wieku
p.n.e. Znaki pisma linearnego B dotyczą wyłącznie zapisów ekonomicznych, dotyczących: produkcji,
spisu ziemi, inwentarza „pałacowego” oraz podziału racji dla pracowników za wykonywaną pracę.
Obiekty przedstawiane na glinianych tabliczkach były tylko przedmiotami będącymi w kręgu
zainteresowania centrum administracyjnego, czyli „pałacu”. Rozpoznanie w znakach pisma
mykeńskiego technik produkcyjnych oraz składników, z których wytwarzano metalowe przedmioty
(takie jak: broń, ozdoby, elementy wozów oraz mebli) wzbogaci naszą wiedzę na temat metalurgii
dawnych cywilizacji europejskich oraz nada kierunek dla dalszych badań nad wytwórstwem
przedmiotów metalowych w Epoce Brązu. Warto podkreślić, że brak niektórych artefaktów w znakach
pisma linearnego B może być wynikiem symbolicznego znaczenia tych obiektów, produkcji
rzemieślniczej, która była niezależna od „pałacu” lub nieprawidłowego rozszyfrowania ideogramów lub
sylabogramów.
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Chemiczne i niechemiczne metody zwalczania perzu w uprawach
Agnieszka Łagocka
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Rolnicy w swojej codziennej praktyce muszą się zmagać z wieloma przeciwnościami wynikającymi ze
specyfiki ich zawodu. Jednym z nich jest zwalczanie zachwaszczenia na polach w swoich uprawach. Nie
kontrolowane zachwaszczenie może powodować znaczne straty w uzyskiwanych plonach. Chwasty
wykazują konkurencyjność w stosunku do rośliny uprawnej zmniejszając dostępność w glebie
makroskładników. Mogą przyczyniać się do spadku jakość oraz ilości plonu, oraz zanieczyszczać go
swoimi nasionami. Ich obecność wpływa także na wzrost banku nasion w głębię. Do wyjątkowo
trudnych do zwalczania chwastów należy perz właściwy, który rozmnaża się także poprzez liczne i
długie rozłogi glebowe. Są one niezwykle uciążliwe dla rolnika i nie zwalczone mogą powodować
pojawianie się perzu w uprawach nawet w latach następnych. Na szczęście istnieje szereg możliwości
pozwalających na zwalczanie tej uciążliwej rośliny. W pracy zaprezentowano skuteczne metody
chemiczne, a także co istotne dla upraw ekologicznych, niechemiczne metody zwalczania perzu w
uprawach.

Jaki mamy pożytek po smażeniu frytek?
Michał Kamiński
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny / Zakład Niskoemisyjnych Źródeł
Energii i Gospodarki Odpadami

Ziemniak jest najczęściej spożywanym warzywem na świecie, przeciętny Polak w różnych formach
spożywa od 100-150 kg tego warzywa rocznie, z czego około 10kg przypada na produkt poddany
obróbce termicznej w oleju, tzw. frytki. Produktem ubocznym produkcji frytek jest olej roślinny,
nazywany także w literaturze „żółtym” lub „brązowym” tłuszczem. Dotychczas zużyty tłuszcz stanowił
trudny do zagospodarowania produkt odpadowy. Metodą ponownego wykorzystania zużytego oleju
posmażalniczego jest poddanie tego produktu procesowi transestryfikacji. Wyprodukowane w ten
sposób paliwo jest w stanie stanowić doskonały dodatek do paliw silnikowych. Ponadto olej taki
wykorzystać można jako olej opałowy lub domieszka do oleju mineralnego opałowego w piecach
centralnego ogrzewania. W pracy przedstawiono sposób zagospodarowania zużytego oleju
posmażalniczego jako paliwa do silników samochodowych, a także porównano właściwości
wyprodukowanego biokomponentu do tradycyjnego oleju napędowego.

Modal analysis - literature survey
Jakub Wróbel
Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

This paper is a literature survey on the topic of modal analysis. Theoretical basics of modal analysis
were summarized and presented. Experimental modal analysis methodology including impact and
shaker measurements, signal processing and data analysis was presented. Examples of modal analysis
regarding various scales objects were presented. Computational modal analysis based on Finite
Element Method was presented. Experimental and computation modal analysis advantages and
difficulties were discussed.

Roboty udojowe w nowoczesnych gospodarstwach rolnych
Daniel Radzikowski
Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy

W ostatnich latach produkcja mleka stała się jedną z najważniejszych branż rolniczych w Polsce.
Zwiększająca się z roku na rok produkcja białego surowca, powoduję potrzebę nowoczesnych
rozwiązań w hodowli bydła mlecznego. Powstające nowe obory muszą być wyposażone w nowoczesne
urządzenia, które zmniejszą kosztowny nakład pracy oraz liczbę osób zatrudnionych w
140

Abstrakty posterów
gospodarstwach. Celem pracy jest porównanie robotów udojowych znajdujących się w ofercie firmy
DeLaval (robot VMS), Gea Farm Technologies (robot Mlone), Lely (robot Astronaut A4), Alma Bis (robot
Galaxy Astrea 20.20) oraz Sac (robot RDS Futureline). Dane techniczne robotów pochodzą ze stron
internetowych firm zajmujących się ich produkcją i dystrybucją. Porównane zostały między innymi takie
cechy jak: nakład energii elektrycznej oraz zużycie wody na jeden boks udojowy, liczbę boksów
udojowych obsługiwanych przez pojedyncze ramie zakładające kubki udojowe, liczbę krów
obsługiwanych przez jedno stanowisko udojowe, rodzaj lokalizatora strzyków, rodzaj testowania
parametrów doju i zabiegów sanitarnych.
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Zapis pokonferencyjny
Tradycyjnie, po zakończeniu konferencji oferujemy uczestnikom Wrocławskiej Konferencji Studentów
Nauk Technicznych 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 publikacji 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 2016.
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 2016 – Nazwisko Imię.doc oraz Puzzel 2016 –
Nazwisko Imię.zip.
P: Jaki jest termin nadsyłania artykułów do publikacji?
O: Zamknięcie okresu nadsyłania artykułów do publikacji nastąpi 24 kwietnia 2016
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128
Polymorphism of the promoter region of IL-18 encoding gene in active and latent infection …
100
Porównanie kryptowalut Bitcoin i Litecoin
57
Porównanie metod Rapid Prototyping
119
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Porównanie właściwości adsorpcyjnych wybranych surfaktantów syntetycznych i naturalnych …
Porównanie właściwości zwilżających wybranych "eco" surfaktantów
Porównanie zawartości antocyjanów w owocach truskawki Fragaria x anannasa na przestrzeni dwóch …
Possibility of use refuse derived fuels (RDF) as energy fuel in Polish industry
Problematyka obróbki izotermicznej w stalach niskotopowych z borem
Problematyka oraz metodologia oczyszczania wód skażonych arsenem
Produkcja bioetanolu z odpadów przemysłu spożywczego pochodzenia roślinnego
Produkcja i identyfikacja lewanu oraz kwasu γ–poliglutaminowego pochodzenia mikrobiologicznego
Profil stężenia mRNA genów receptorów cytokin z rodziny TGF-β w gruczolakoraku endometrium
Projekt stanowiska do badania śmigłowej turbiny wodnej
Projektowanie konstrukcji aluminiowych z uwzględnieniem stref HAZ
Projektowanie polimerów przewodzących
Przeciwciało monoklonalne Bevacizumab w terapii nowotworów litych
Przegląd mniej znanych zapylaczy wykorzystywanych w ogrodnictwie
Przegląd połączeń mechanicznych stali ze stopami aluminium
Przemiany selenizowanego preparatuwitaminowego dla dzieci w środowisku soku żołądkowego
Przetwarzanie kodu HTML w języku programowania Java za pomocą biblioteki Jsoup
Przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc (PBUP)
Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne jako forma nauczania i uczenia się przyjaznego mózgowi
Psylocybina jako alternatywny lek dla osób cierpiących na depresję
Qworum sensing Pseudomonas aureginosa - wpływ nowo syntezowanych kationowych surfaktantów …
Rak wątrobowokomórkowy – diagnostyka obrazowa
Reakcja roślin na podwyższoną zawartość metali ciężkich w glebie
Reasekuracja czyli kilka słów o tym jak zminimalizować ryzyko ubezpieczeniowe
Recykling surowców 1500 lat p.n.e.
Regulacja śmierci - kaspazy
Reklama w przestrzeni publicznej miasta
Risks and facts about vegetarian diet
Roboty udojowe w nowoczesnych gospodarstwach rolnych
Rodzaje soczewek do korekcji wad wzroku
Rola osteoprotegryny jako biomarkera i czynnika prognostycznego w udarze mózgu
Rola prac urządzeniowo-rolnych w kształtowaniu przestrzeni wiejskiej
Rozchodzenie się zapachów w pomieszczeniach jako przykład zjawiska dyfuzji
Rozwiązania przestrzenne dla osób niepełnosprawnych - sektor GLAM
Rozwój i zastosowanie badań przy użyciu termografii aktywnej
RR - Rehabilitation Rabbit
Sekwencyjne dostarczanie cytokin przeciwnowotworowych za pośrednictwem furyny z użyciem grafenu
Spatial planning and ecosystem services in the urban and suburban areas in Poland
Specjalistyczna mikroskopia elektronowa (TEM i SEM) stali bainityczno-martenzytycznych
Stereoselektywna synteza 3-n-butyloftalidu z udziałem całych komórek mikroorganizmów
Stosowanie dodatków ziołowych w efektywnym żywieniu drobiu
Struktura i wybrane właściwości kompozytów Al2O3-Ni wytwarzanych metodą odlewania odśrodkowego
Synteza i analiza spektroskopowa eterów pirydyno ketoksymów
Synteza i właściwości ultramałych nanocząstek złota modyfikowanych grupami elektroaktywnymi
Szybkie prototypowanie - możliwości i zastosowanie
Ścieżkami pamięci – od pamięci sensorycznej do długotrwałej
Tajemnicze oblicze witaminy K
Telomery: eliksir nieśmiertelności czy przyczyna nowotworu?
Terapia genowa – przyszłością medycyny
Teren wspólny w krajobrazie wiejski-miejsce aktywizacji lokalnej społeczności i żyjąca wizytówka wsi
The immunosupressive effect of the cyclophosphamide administrated intraperitioneally on mice …
The properties of powders sprayed by the method of metal spraying from the liquid phase
Toksyczność nanocząstek
Transformacje mikrobiologiczne estrów bajkaleiny jako narzędzie do otrzymywania nowych …
Triklosan - niebezpieczny składnik kosmetyków?
TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE GRUŹLICY – OPIS PRZYPADKU
Ultrasonografia dopplerowska w diagnostyce schorzeń angiologicznych
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Umbilical cord blood – a source of valuable stem cells
Ustawa krajobrazowa czy ustawa reklamowa?- rzeczywisty wpływ nowych regulacji na zmiany w przestrzeni
W drodze do sztucznej inteligencji
Wczesne i późne powikłania cukrzycy – stany zagrożenia życia i zdrowia?
Wielolekooporne szczepy bakteryjne jako czynnik etiologiczny infekcji u pacjentów z nowotworami krwi
Wielonienasycone aldehydy - naturalna chemiczna ochrona fitoplanktonu
Wieloreferencyjna metoda sprzężonych klasterów w sektorze (2,0) w zastosowaniu do wyznaczania …
Wielotorbielowatość nerek i wątroby —opis przypadku 50-letniego pacjenta
Więcej niż standardowa ochrona żywności - opakowania aktywne
Właściwości optyczne domieszkowanych kryształów siarczku renu
Wływ wybranych metod suszenia na zawartość związków aromatycznych w Cantharellus cibarius Fr.
Wpływ budowy flawonoidów na aktywność deterentną wobec szkodników magazynów zbóż
Wpływ czasu i temperatury wygrzewania stali narzędziowych do pracy na gorąco na właściwości …
Wpływ czynników glebowo-klimatycznych na poziom pozostałości substancji aktywnych herbicydów w glebie
Wpływ ekstraktu z mięty i pokrzywy na względnie chorobotwórcze bakterie z rodzaju Proteus
Wpływ formy użytkowej na rozkład i mobilność bromoksynilu w glebie
Wpływ grzybów Trichoderma spp. na skład lotnych metabolitów wtórnych oraz parametry …
Wpływ jakości wykonania lakierniczej powłoki antykorozyjnej, na proces pękania sprężyn zawieszenia …
Wpływ jakości wykonania powłoki lakierniczej na jej przyczepność do podłoża
Wpływ kannabinoidów na żywotność i morfologię wybranych linii komórek nowotworowych
Wpływ kształtu cząstek proszku miedzianego na mikrostrukturę oraz właściwości powłok nanoszonych …
Wpływ kwasu askorbinowego na funkcjonowanie organizmu ludzkiego
Wpływ metod polerskich na chropowatość i mikrotwardość kompozytów stomatologicznych
Wpływ mikrowyładowania jarzeniowego generowanego pod ciśnieniem atmosferycznym na rozmiar …
Wpływ moderatora reakcji SHS TiC na mikrostrukturę i właściwości stref kompozytowych otrzymywanych …
Wpływ modyfikacji maltozą dendrymerów polipropylenoiminowych na ich toksyczne działanie na komórki …
Wpływ modyfikacji materiałów węglowych na pojemność kondensatorów elektrochemicznych
Wpływ modyfikacji materiału węglowego na parametry pracy kondensatora elektrochemicznego
Wpływ olejków eterycznych na zawartość barwników w komórkach zielenicy Scenedesmus armatus
Wpływ procesu elektrochemicznego utleniania wybranych sulfonamidów na ich biodegradowalność
Wpływ procesu elektrochemicznego utleniania wybranych sulfonamidów na ich biodostępność
Wpływ ramnolipidów na biodegradację oleju napędowego przez konsorcja bakteryjne wyizolowane z gleby
Wpływ ramnolipidów na biodegradację oleju napędowego przez środowiskowe konsorcja bakteryjne …
Wpływ regularnej aktywności fizycznej na zdrowie osób starszych
Wpływ rodzaju i grubości izolacji przegród zewnętrzych na zaopatrywanie energetyczne budynku
Wpływ rozpuszczalnika organicznego na przebieg biotransformacji naringeniny w kulturze drożdży …
Wpływ różnych płynów na właściwości mechaniczne nici chirurgicznych
Wpływ ściółek syntetycznych na zawartość witaminy C trzech odmian pomidora gruntowego
Wpływ wstępnego elektrochemicznego utleniania herbicydu na jego biodegradację
Wpływ wstępnego elektrochemicznego utleniania wybranego herbicydu na jego biodegradację
Wpływ wybranych czynników fizjologicznych oraz patologicznych na aktywność dehydrogenazy mleczanowej
Wpływ wybranych metod polerowania na stopień przebarwienia materiałów kompozytowych
Wpływ zaburzeń acetylacji i deacetylacji białek histonowych na proces nowotworzenia
Wpływ zrzutu ścieków oczyszczonych na stan sanitarny wody jeziora Niegocin
Wrażliwość bakterii Bacillus subtilis na metale ciężkie w testach laboratoryjnych
Wspomaganie tolerancji traw na skażenie Cu poprzez egzogenną aplikację kwasu salicylowego
Wspomaganie wzrostu traw na glebach skażonych jonami Cu poprzez aplikację kwasu salicylowego
Współwystępowanie guza przysadki wydzielającego prolaktynę oraz nadpłytkowości …
Wstęp do analizy wariacyjnej wraz z wykorzystaniem metody DTM do znajdowania numerycznych rozwiązań …
Wstępna charakterystyka petrograficzna gotyckich elementów architektonicznych z kościoła …
Wybrane metody diagnozowania chorób odkleszczowych
Wybrane organizmy do oceny toksyczności wody
Wydzielanie L-selenometioniny na sorbencie polimerycznym impregnowanym solami pirydyniowymi
Wydzielanie naproksenu na sorbencie polimerycznym impregnowanym solami pirydyniowymi
Wykorzystanie cytometrii przepływowej w izolacji mikroalg słodkowodnych w próby ich screeningu …
Wykorzystanie kultur roślinnych jako biokatalizatorów w biotransformacjach flawonoidów
Wykorzystanie naturalnego sorbentu do wydzielania i zatężaniadodekanolu i oksyetylenowanych alkoholi
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Wykorzystanie wirtualnego planowania oraz technologii generatywnych w zabiegach …
18
Wytwarzanie modeli i narządzi metodą selektywnego spiekania laserowego
124
Wyznaczanie krzywych energii potencjalnej dla cząsteczki LiCs na podstawie obliczeń podwójnego …
54, 131
Zagospodarowanie makuchów jako podłoża dla grzybów strzępkowych do biotransformacji …
83
Zanieczyszczenia mikologiczne herbaty
72
Zapobieganie nowotworom - wspieraj swoją epigenetykę!
22
Zastosowanie diagnostyki komponentowej u dzieci z alergią pokarmową
108
Zastosowanie juglonu do wymywania metali z gleby
117
Zastosowanie materiałów pseudopojemnościowych w projektowaniu enzymatycznych ogniw paliwowych
54
Zastosowanie metody mikroemulsyjnej do syntezy ZnO
132
Zastosowanie micelarnych roztworów surfaktantów do ekstrakcji
131
Zastosowanie saponin w remediacji metali z gleby
115
Zastosowanie spektrometrii ruchliwości jonów do oznaczania związków organicznych
55
Zastosowanie technik cyfrowych w badaniu składu morfologicznego odpadów komunalnych
62
Zastosowanie techniki patch-clamp w pomiarach elektrofizjologicznych
108
Zastosowanie wieloreferencyjnej metody sprzężonych klasterów do wyznaczenia krzywych energii …
129
Zawartość kofeiny w suplementach diety stosowanych w celu redukcji masy ciała
109
Zawartość witaminy C w wybranych odmianach pomidorów (Lycopersicon esculentum Mill.)
71
Zespół młotkowy kłębika jako rzadka przyczyna niedokrwienia palców rąk
109
Zjawisko FRET w badaniu interakcji białko-białko
83
Zmiana składowych barwy kompozytu stomatologicznego po polerowaniu
119
Zmiany profili ramnolipidów produkowanych przez bakterie w obecności autoinduktorów (AI-2)
83
Zmiany w obrębie siatkówki oka w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego
109
Znaczenie emisyjności w technice kriogenicznej
112
Znaczenie polimorfizmu genu receptora glukortykosteroidowego w gospodarce węglowodanowej i lipidowej
22
Znaczenie śladowo przetrwałych odruchów prymitywnych dla rozwoju psychomotorycznego dzieci …
110
Związki aminobisfosforanowe-leki na wszystko?
55
Zwiększenie trwałości przechowalniczej borówki amerykanskiej (Vaccinum corymbosum L.) przy …
55
Zwięzłość i konsystencja mleka fermentowanego o obniżonej zawartości laktozy
137
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