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AKTYWNYM
13.00 – 13.10 Aleksandra Bidzińska, UP Lublin
DZIECIOBÓJSTWO WŚRÓD NACZELNYCH
13.10 – 13.20 Barbara Furmaga, UP Lublin
THE INFLUENCE OF FISH CONSUMPTION ON MERCURY CONCENTRATION
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OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
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SWEETCORN - NUTRITIONAL VALUE, CROP AND USE
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CHEMICAL PROFILE OF PORK OFFAL DERIVED FROM FATTENERS WITH DIFFERENT
UTILITY TYPE
Paulina Kubecka, UP Lublin
STATE AND PROSPECTS FOR FARMING IN POLAND
Anna Przybylska, UP Lublin
THE ROLE OF LEGUMES PLANTS ON A FARM
Remigiusz Soćko, UP Lublin
ORGANIC FARMING ZIELONONÓŻKA PARTRIDGE
Agnieszka Kaliniak, UP Lublin
CONTENT OF MACROELEMENTS IN ROE OF RAINBOW TROUT (ONCORYHYNCHUS
MYKISS) FROM SPRING- AND AUTUMN-SPAWNING SEASON
Agnieszka Kaliniak, UP Lublin
ROE OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) FROM SPRING- AND AUTUMSPAWNING SEASON AS A SOURCE OF MICROELEMENTS IN HUMAN DIET
Robert Pastuszka, UP Lublin
RELATIONSHIP BETWEEN CHOLESTEROL CONTENT, CHEMICAL COMPOSITION AND
DISPERSION STATE OF FAT OF GOAT MILK FROM PASTURE FEEDING PERIOD
Małgorzata Skibińska, UMCS Lublin
WYKORZYSTANIE DIATOMITU W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM
Katarzyna Skrzypczak, UP Lublin
SEASONAL CHANGES OF QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSTION OF FATTY
ACIDS IN AN ORGANIC GOAT`s MILK
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Magdalena Szaniawska, UMCS Lublin
BARWNIKI NATURALNE W PRZEMYSLE SPOŻYWCZYM
Adam Widz, UP Lublin
FACTORS DETERMINING GOOD QUALITY OF BEEF
Agnieszka Zaborska, UP Lublin
STIMULATION OF BIOACTIVE COMPOUND CONTENT IN FOOD BY UV RADIATION
Aleksandra Bogusz, UMCS Lublin
WPŁYW MIKROPLASTIKÓW NA ORGANIZMY WODNE
Joanna Brzozowska, UM Lublin
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA JAKO WAZNY ELEMENT ZDROWEGO STYLU MŁODYCH
LUDZI
Marzena Cejner, UMCS Lublin
ZASTOSOWANIE KOMPLEKSÓW PLATYNY W TERAPII ANTYNOWOTWOROWEJ
Michał Chojnacki, UMCS Lublin
ROLA KURKUMINY W CHEMOPREWENCJI NOWOTWORÓW
Maciej Frant, UMCS Lublin
CHEMOPREVENTION OF COLORECTAL CANCER
Klaudia Gustaw, UP Lublin
QUORUM SENSING JAKO ALTERNATYWA DLA ANTYBIOTYKÓW?
Katarzyna Kaławaj, UMCS Lublin
ANGIOGENEZA A ROZWÓJ NOWOTWORU
Agata Kobyłka, UP Lublin
STUDENTS TOURISTIC AND RECREATIONAL TRIPS TO LANDSCAPE PARKS
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WŚRÓD UCZNIÓW I STUDENTÓW – BADANIA ANKIETOWE
Diana Rymuszka, UMCS Lublin
WYKORZYSTANIE METODY ZOL-ŻEL DO OTRZYMYWANIA BIOENKAPSULATÓW
Małgorzata Sęczkowska, UMCS Lublin
BADANIE WPŁYWU OBECNOŚCI I POŁOŻENIA PODSTAWNIKA NA WIELKOŚĆ
ADSORPCJI FENOLU ORAZ JEGO
Anna Taraba, UMCS Lublin
NA DOBRE I NA ZŁE Z KWERCYTYNĄ
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IN OSTEOPENIC WISTAR RATS
Agnieszka Zaborska, UP Lublin
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ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW BIOWĘGLOWYCH W OCZYSZCZNIU
WÓD
Aleksandra Bogusz1, Patryk Oleszczuk1, Marzena Cejner2
1

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Chemii Środowiskowej, aleksandra0989@gmail.com
2
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Analityki Chemicznej i Analizy Instrumentalnej

Prężnie rozwijający się przemysł wywiera negatywny wpływ na środowisko naturalne. Emisja
metali ciężkich stanowi szczególnie istotne zagadnienie, gdyż w przeciwieństwie do zanieczyszczeń
organicznych, nie są biodegradowalne, akumulują się środowisku, a także ulegają różnym
transformacjom. Ponadto, przedostając się do wód i gleb powodują ich zanieczyszczenie oraz
w większości przypadków zostają włączone do łańcucha pokarmowego zwierząt. Obecne na różnych
poziomach troficznych oddziałują na organizmy żywe wywołując liczne zmiany chorobowe,
a w skrajnych przypadkach nawet śmierć. Stąd, koniecznym staje się zastosowanie odpowiednich
strategii umożliwiających zmniejszenie mobilności metali ciężkich w środowisku.
Dotychczasowe badania pokazują, że ograniczenie mobilności oraz biodostępności jonów
metali ciężkich może zostać osiągnięte w wyniku zastosowania m. in. procesu adsorpcji. Warunkiem
koniecznym do prawidłowego przebiegu procesu jest dobór materiału, który powinien
charakteryzować się możliwie największym powinowactwem do jonu danego metalu. W ostatnich
latach obserwuje się coraz większe zainteresowanie wykorzystaniem biowęgla do immobilizacji
metali ciężkich. Poza silnymi właściwościami sorpcyjnymi biowęgle wpływają pozytywnie na wiele
właściwości gleb. Ponadto, charakteryzują się zwykle odczynem silnie zasadowym, co może być
kolejnym czynnikiem zmniejszających ich „ruchliwość” w glebach.
Biowęgiel jest produktem otrzymywanym w procesie pirolizy (karbonizacji) biomasy roślin
i zwierząt. Potencjalne zastosowanie materiałów biowęglowych obejmuje nie tylko immobilizację
zanieczyszczeń, ale również sekwestrację dwutlenku węgla, poprawę jakości gleb oraz recykling
odpadów. Szacuje się, iż biowęgle mogą zastąpić węgiel aktywny, ze względu na podobną lub nawet
większą pojemność adsorpcyjną w stosunku do różnych zanieczyszczeń oraz niski koszt jego
produkcji, gdyż otrzymywany jest głównie z surowców odpadowych. To wszystko może sprawić, że
biowęgle będą tańsze w porównaniu z węglem aktywnym. Dane literaturowe wskazują, iż cena
biowęgla stanowi około 1/6 ceny handlowego węgla aktywnego. Przetwarzanie biomasy do biowęgla
może stanowić efektywny sposób dla bezpiecznego usuwania szeregu materiałów odpadowych ze
środowiska naturalnego. Dodatkowo, sam proces pirolizy przebiega w relatywnie łagodnych
warunkach temperaturowych (<700ºC) oraz ograniczonego dostępu tlenu. Ponadto cena surowca oraz
jego ogólna dostępna nie nastręcza trudności przy produkcji, a co najważniejsze nie generuje
większych nakładów finansowych.
W niniejszej pracy oszacowano perspektywy wykorzystania procesu adsorpcji jonów Cu(II)
na otrzymanych z biomasy materiałach węglowych w procesie ich immobilizacji. Określono zdolności
adsorpcyjne dwóch biowęgli, które zostały otrzymane z różnych rodzajów biomasy ze słomy
z pszenicy (BCS) oraz ślazowca pensylwańskiego Sida hermaphrodita (BCSH). W celu określenia
optymalnych warunków procesu adsorpcji zbadano wpływ pH na adsorpcję oraz kinetykę adsorpcji.
Ponadto, wyznaczono izotermy adsorpcji jonów miedzi na obydwu biowęglach, a także określono
wpływ jonów chlorkowych i azotanowych(V) na zdolność adsorpcyjną badanych materiałów.
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Zbadano również stopień desorpcji jonów Cu(II) z powierzchni adsorbentów węglowych
w funkcji stężenia kwasu azotowego(V) i kwasu chlorowodorowego. Adsorpcję prowadzono w sposób
statyczny, natomiast do oznaczeń wykorzystano technikę absorpcyjnej spektrometrii atomowej
z atomizacją w płomieniu (F AAS).
Słowa kluczowe: biowęgle, metale ciężkie, ochrona środowiska
Literatura
Bolan N et al., Environ. Toxicol. Chem. 22 (2003) 450-456.
Srivastava VC et al., Chem. Eng. Process. 47 (2008) 1269-1280.

14

Sesja wykładowa

II FORUM MŁODYCH PRZYRODNIKÓW
ROLNICTWO ŻYWNOŚĆ ZDROWIE

MATERIAŁY KRZEMOORGANICZNE Z ODWZOROWANIEM
JONOWYM JAKO SELEKTYWNE SORBENTY WYBRANYCH METALI
Marzena Cejner1, Ryszard Dobrowolski1, Aleksandra Bogusz2
1

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej,
marzena.cejner@wp..pl
2
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Chemii Środowiskowej

Pierwsza praca opisująca uporządkowane mezoporowate materiały krzemionkowe (OMSs) ukazała
się w 1992 roku po uzyskaniu przez firmę Mobil One patentu na syntezę materiału MCM-41. Materiały te
charakteryzują się dużą powierzchnią właściwą, ok. 1000 m2/g, porowatością sięgającą 80 % ich całkowitej
objętości oraz dobrze zdefiniowanymi rozmiarami i kształtem porów. Średnica porów OMSs zawarta jest
w przedziale od 2 do 10 nm. Uporządkowane mezoporowate materiały krzemionkowe wykazują bardzo
wysoką odporność hydrotermalną i termiczną oraz stabilność hydrolityczną. Ponadto, właściwości
hydrotermalne, termiczne, mechaniczne i strukturalne otrzymywanych OMSs można kontrolować w trakcie
syntezy poprzez użycie różnych form krzemionki, surfaktantów, związków pomocniczych lub warunków
syntezy. Uporządkowane mezoporowate materiały krzemionkowe mogą być modyfikowane organicznymi
i nieorganicznymi grupami funkcyjnymi co przyczynia się do uzyskania struktur o nowych właściwościach
strukturalnych, fizycznych i chemicznych. Wyróżnia się dwie główne metody modyfikacji OMSs:
współkondensacja i grafting.
Materiały z odwzorowaniem jonowym mogą być zdefiniowane jako wysoce selektywne struktury,
które rozpoznają wybrane jony w obecności konkurencyjnych jonów matrycowych. Zachowują się one
w podobny sposób jak materiały z odwzorowaniem molekularnym, które bazują na działaniu przeciwciał
oraz enzymów. Metoda odcisku jonowego pierwszy raz została zastosowana podczas syntezy polimerów
i w danych literaturowych znaleźć można wiele prac dotyczących polimerów z odwzorowaniem jonowym
(IIP). Nowym wyzwaniem jest zastosowanie etapu odwzorowania jonowego w trakcie syntezy
organicznych materiałów nie polimerowych oraz struktur nieorganicznych, w tym także materiałów
bazujących na krzemionce. Funkcjonalizacja OMSs ułatwia wprowadzenie odwzorowania jonowego w ich
strukturę, ponieważ odciskany jon nie oddziałuje bezpośrednio z krzemionką, a z ligandami grup
funkcyjnych. Kompleksujące ligandy funkcyjne ustawiają się w strukturze materiału tak, żeby pod
względem orientacji geometrycznej, rozmiaru i liczby koordynacyjnej w specyficzny sposób oddziaływać
tylko z odwzorowanym jonem. Funkcjonalizacja materiałów krzemionkowych także rozwiązuje problem
dyfuzyjny podczas ponownego wiązania jonów szablonu. Z tego względu hybrydowe materiały
krzemoorganiczne z odwzorowaniem jonowym stają się obiecującym materiałem do wielu zastosowań ze
względu na ich dobre właściwości strukturalne, takie jak duża powierzchnia właściwa i znaczna pojemność
porów oraz łatwość dalszej modyfikacji.
Odkąd technika odcisku jonowego stała się znana i coraz bardziej powszechna, zaczęto
wykorzystywać ją w wielu dziedzinach. Głównym nurtem badań z użyciem tego typu materiałów jest
zastosowanie ich do oczyszczania wód z toksycznych pierwiastków takich jak nikiel, kadm, ołów, arsen,
kobalt, selen czy rtęć. Z łatwością można zastosować materiały z odciskiem jonowym do separacji z próbek
środowiskowych lantanowców i aktynowców. Ponadto materiały z odciskiem jonowym mogą być
wykorzystywane także w celu monitorowania ilości danego jonu w środowisku. Z tego względu IIM są
najczęściej stosowane jako sorbenty w SPE, w czujnikach oraz membranach separacyjnych.
W pracy przedstawiony zostanie mechanizm syntezy materiałów krzemooorganicznych
z odwzorowaniem jonowym oraz zastosowanie ich do selektywnej adsorpcji i wzbogacania jonów Pt(IV).
Słowa kluczowe: odwzorowanie jonowe, uporządkowane materiały krzemoorganiczne, platyna
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WPŁYW RAMNOLIPIDU NA TRWAŁOŚĆ PRODUKTÓW
SPOŻYWCZYCH
Diana Mańko, Anna Zdziennicka, Bronisław Jańczuk, Diana Rymuszka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Katedra Chemii Fizycznej, Zakład Zjawisk Międzyfazowych
diana.manko@poczta.umcs.lublin.pl

Ramnolipidy są to naturalne związki powierzchniowe czynne wytwarzane m.in. przez
patogenne, oportunistyczne bakterie Pseudomonas aeruginosa jako wtórne produkty ich metabolizmu.
Podobnie jak inne związki powierzchniowo czynne posiadają one dwubiegunową budowę cząsteczki
(hydrofilową głowę pod postacią jednej lub dwóch cząsteczek ramnozy oraz hydrofobowy ogon pod
postacią łańcucha/ów kwasów -hydroksyalkanowych) dzięki czemu wykazują one zdolność do
gromadzenia się na granicy różnych faz oraz do tworzenia agregatów koloidalnych rozmiarów
zwanych micelami. Zdolność do adsorpcji oraz micelizacji przekładają się natomiast na szereg
cennych właściwości użytkowych tych związków m.in. myjących, piorących, emulgujących,
pianotwórczych czy dyspergujących.
Ramnolipidy są to związki nietoksyczne, biokompatybilne ze skórą i błonami śluzowymi
człowieka, a także bezpieczne dla środowiska ze względu na wysoki stopień biodegradacji zarówno
w glebie jak i wodzie. Ponadto cechuje je wysoka aktywność powierzchniowa i międzyfazowa, niskie
wartości krytycznego stężenia micelizacji i doskonałe zdolności emulgujące. Co ciekawe związki te
zachowują swoje właściwości nawet w ekstremalnych warunkach temperatury, pH czy siły jonowej
roztworu co jest niezwykle istotne z punktu widzenia procesów technologicznych, w których mogłyby
być one wykorzystywane.
Wśród licznych potencjalnych zastosowań ramnolipidów wymieniana jest m.in. ich zdolność
do wytwarzania i stabilizowania pian oraz emulsji spożywczych. Pełnią one rolę emulgatorów,
środków pianotwórczych oraz stabilizatorów, które przedłużają trwałość wielu produktów
spożywczych m.in. margaryny, sosów, kremów cukierniczych, czekolad, a także pieczywa i wyrobów
cukierniczych. Ponadto naturalne związki powierzchniowo czynne wykorzystywane są jako spieniacze
i środki stabilizujące w lodach, bitej śmietanie w spray’u czy zabielaczach do kawy.
W niniejszej pracy wyjaśniono wpływ ramnolipidu na trwałość produktów spożywczych
w oparciu o wynik badań jego właściwości powierzchniowych i objętościowych oraz obliczony
parametr równowagi hydrofilowo-lipofilowej (HLB) dla tego biosurfaktantu.
Słowa kluczowe: biosurfaktanty, ramnolipidy, emulgatory
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OSTEOPOROZA – PROBLEM WSPÓŁCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA
Aleksandra Żurek, Maciej Frant, Katarzyna Kaławaj
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii, Zakład Wirusologii i Immunologii
zurekaleksandra@wp.pl

Tkanka kostna to bardzo ważna tkanka w organizmie człowieka. Kości stanowią rusztowanie
dla organów, budują układ ruchu, a także pełnią funkcję metaboliczną - są rezerwuarem pierwiastków
takich jak wapń, fosfor i magnez, a regulując ich stężenie w organizmie, umożliwiają utrzymanie
homeostazy jonowej.
W okresie dzieciństwa i dojrzewania metabolizm tkanki kostnej jest nastawiony głównie
na proces modelacji kostnej – wzrost kości na długość i grubość oraz nabywanie przez szkielet
właściwości mechanicznych. Po osiągnięciu punktu szczytowej masy kostnej (ok. 30 rok życia)
w tkance kostnej stopniowo zaczyna przeważać proces remodelacji, mający na celu regenerację kości
oraz utrzymanie prawidłowej masy i struktury szkieletu. Jednakże wraz z wiekiem procesy resorpcji
(niszczenia) kości zaczynają dominować nad osteogenezą (kościotworzeniem), co prowadzi do utraty
gęstości mineralnej kości i osłabienia szkieletu. Postępująca z wiekiem utrata masy kostnej jest
procesem fizjologicznym i dotyka każdego człowieka. Problem ten w znacznym stopniu dotyczy
kobiet po okresie menopauzy, u których jest związany z obniżeniem poziomu estrogenów –
hormonów regulujących gospodarkę wapniową organizmu. Jednak mężczyźni, szczególnie po 50.
roku życia również narażeni są na znaczną utratę gęstości mineralnej kości. Utrata masy kostnej
prowadzi do rozwoju osteoporozy, która dotyka około 30% osób po 65 roku życia.
Osteoporoza to choroba szkieletu charakteryzująca się postępującym zmniejszeniem masy
kostnej wywołanym obniżeniem aktywności komórek kościotwórczych (osteoblastów) i/lub
wzmożoną aktywnością komórek kościogubnych (osteoklastów). Choroba ta rozwija się
bezobjawowo, nie powoduje dolegliwości bólowych, a tym samym nie wzbudza niepokoju pacjenta.
W wyniku osłabienia struktury kości, u osób dotkniętych osteoporozą często dochodzi do złamań,
które są trudne w leczeniu i mogą prowadzić do trwałego inwalidztwa, a nawet do śmierci.
Podstawowym celem leczenia osteoporozy jest zmniejszenie ryzyka złamań wywołanych osłabieniem
kości. Leki podawane pacjentom z osteoporozą mają na celu spowolnić u nich proces resorpcji
(bisfosfoniany) oraz poprawić aktywność kościotwórczą osteoblastów (sole strontu, analogi
parathormonu). Dają one dobre efekty i ograniczają ryzyko wystąpienia złamań, jednak często
wywołują u chorych objawy niepożądane (zaburzenia układu pokarmowego, zakrzepica żylna, ryzyko
wystąpienia nowotworów).
W ostatnich dziesięcioleciach miał miejsce szybki postęp w naukach medycznych,
co przyczyniło się do znacznego wydłużenia średniej długości życia ludzi. Dzięki temu
we współczesnym społeczeństwie żyje coraz więcej ludzi w podeszłym wieku, a tym samym rośnie
odsetek osób dotkniętych problemem osteoporozy. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
osteoporoza, obok schorzeń układu krążenia oraz chorób nowotworowych, jest jednym
z najistotniejszych problemów zdrowotnych starzejących się społeczeństw. Złamania kości
towarzyszące osteoporozie eliminują chorego z życia zawodowego, społecznego i rodzinnego, często
wymagają też długiej hospitalizacji i opieki pielęgniarskiej, generując znaczne koszty.
Podsumowując, osteoporoza jest problemem coraz bardziej powszechnym we współczesnym
społeczeństwie, niezbędne jest więc poszukiwanie nowych substancji, poprawiających metabolizm
kostny oraz metod leczenia, które pozwolą na poprawę jakości życia chorych.
Słowa kluczowe: osteoporoza, tkanka kostna, metabolizm kostny, złamania kości
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WYKORZYSTANIE PROCESU ADSORPCJI HOMOPOLIMERU ORAZ
KOPOLIMERÓW POLI(LIZYNY) NA GRANICY FAZ CIAŁO STAŁE –
ROZTWÓR W MEDYCYNIE
Iwona Ostolska1, Katarzyna Szewczuk-Karpisz1, Małgorzata Wiśniewska1
1

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów, e-mail: i_ostolska@wp.pl,

Poli(lizyna) jest syntetycznym polimerem zawierającym w strukturze makrocząsteczki grupy
aminowe zdolne do uzyskiwania dodatniego ładunku w roztworach o kwaśnym odczynie.
Homopolimer charakteryzuje się znakomitą rozpuszczalnością w wodzie oraz stabilnością w szerokim
zakresie pH. Dodatkowo wykorzystanie naturalnie występujących aminokwasów w procesie syntezy
powoduje, że otrzymany związek wielkocząsteczkowy cechuje całkowitą biodegradowalność i brak
toksyczności w stosunku do organizmu ludzkiego. Dzięki temu zarówno homopolimer, jak i jego
kopolimery, są stosowane w farmacji i medycynie, a także inżynierii medycznej do uzyskiwania
biomateriałów. Ponadto, poli(lizyna) wykazuje właściwości zapobiegające rozwojowi wielu
drobnoustrojów włączając w to bakterie Gram dodatnie i Gram ujemne, pewne gatunki drożdży, pleśni
oraz bakteriofagów.
Wykorzystanie zjawiska adsorpcji kopolimerów blokowych zbudowanych z segmentów
poliaminokwasów oraz niejonowego poli(glikolu etylenowego) na granicy faz ciało stałe – roztwór
umożliwia powstawanie warstewek adsorpcyjnych o pożądanej grubości oraz gęstości upakowania
łańcuchów polimerowych. Związki te ulegają wiązaniu na powierzchni ciała stałego głównie dzięki
występowaniu sił elektrostatycznych pomiędzy przeciwnie naładowanymi grupami funkcyjnymi
określonego aminokwasu stanowiącego łańcuch główny a powierzchnią nośnika. Ważnym czynnikiem
decydującym o przebiegu całego procesu jest pH roztworu. Zmieniając wartość tego parametru
reguluje się zarówno ładunek powierzchniowych grup adsorbentu, jak również stopień dysocjacji
segmentów jonowego polimeru.
Związki wielkocząsteczkowe o budowie blokowej znalazły zastosowanie jako substancje
pokrywające cząstki ciała stałego w systemach z kontrolowanym uwalnianiem leków, a także do
otrzymywania stabilnych środków kontrastujących używanych w badaniach jądrowego rezonansu
magnetycznego. Ponadto, ze względu na właściwości do samo-agregacji prowadzące do powstania
struktur przypominających micele, liposomy, membrany oraz nanocząstki, w przyszłości możliwe jest
całkowite zastąpienie klasycznych środków powierzchniowo czynnych przez tę grupę biozgodnych
polimerów.
Proces modyfikacji powierzchni poprzez wprowadzenie na granicę faz makrocząsteczek
kopolimerów poliaminokwasów z poli(glikolem etylenowym) jest często wykorzystywany w celu
otrzymywania układów, w których adsorpcja białek pochodzenia surowiczego jest zahamowana.
Przyczynia się to do wydłużenia czasu cyrkulacji mikrocząstek we krwi. Dodatkowo, zaobserwowano
mniejszą ilość mikrosfer ulegających akumulacji w wątrobie, przez co ich ilość podawana do
organizmu podlega znacznej redukcji. Obecność rozciągniętych łańcuchów niejonowego polimeru
pozwala także minimalizować proces „zanieczyszczania” cząstek ciała stałego wynikający
z niespecyficznego wiązania składników osocza.
Słowa kluczowe: adsorpcja, kopolimery blokowe, potencjał elektrokinetyczny, tlenek chromu (III)
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MODYFIKACJA POWIERZCHNI BIOPOLIMERU PLAZMĄ
Diana Rymuszka1, Konrad Terpiłowski1, Lucyna Hołysz1
1

Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Wydział Chemii, Katedra Chemii Fizycznej, Zakład Zjawisk Międzyfazowych,
email: diana.rymuszka@poczta.umcs.lublin.pl

Bardzo ważnym z medycznego punktu widzenia polimerem jest polieteroeteroketon (PEEK),
znajdujący zastosowanie jako implanty przeznaczone dla odcinka szyjnego, piersiowego
i lędźwiowego. Niestety implanty PEEK posiadają niską wytrzymałość mechaniczną w porównaniu do
nośników metalicznych, co często ogranicza ich zastosowanie, dlatego też dąży się do odpowiedniej
modyfikacji tego typu materiału. Obiecującą w ostatnich latach metodą modyfikacji powierzchni
wydaje się być aktywacja plazmą prowadząca do zwiększenia biokompatybilności materiału z ludzka
tkanką oraz poprawy właściwości adhezyjnych [1]. Technika modyfikacji powierzchni plazmą
pozwala na wykorzystanie szerokiej gamy gazów takich jak np. argon, tlen, azot czy dwutlenek węgla
i w zależności od warunków prowadzenia procesu umożliwia uzyskanie pożądanych właściwości
modyfikowanego materiału.
W celu zbadania i porównania właściwości PEEK przed i po modyfikacji plazmą
przeprowadzone zostały badania powierzchni dokonując pomiaru wstępującego i cofającego kąta
zwilżania. Następnie na podstawie zmierzonych wartości kątów zwilżania wyznaczono swobodną
energią powierzchniową w oparciu o wybrane modele teoretyczne. Ponadto, zostały przeprowadzone
badania spektroskopowe oraz profilometryczne badanego materiału.
Słowa kluczowe: polieteroeteroketon (PEEK), modyfikacja plazmą
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ROLA PEKTYN ŚCIANY KOMÓRKOWEJ W DETOKSYKACJI JONÓW
KADMU
Justyna Szerement, Alicja Szatanik-Kloc
Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Zakład Fizykochemii Materiałów,
e-mail: jszerement@ipan.lublin.pl

Wstęp
Metale ciężkie są łatwo pobierane przez rośliny, głównie przez system korzeniowy. Ich
obecność w komórkach roślinnych zakłóca prawidłowy wzrost i rozwój roślin. Jednym
z mechanizmów obronnych roślin uniemożliwiającym wnikanie jonów metali ciężkich w głąb
korzenia jest ich unieruchamianie w ścianach komórkowych. Ściany komórkowe niektórych gatunków
roślin mogą zatrzymać nawet do 80-95% pobranego metalu. Za główne czynniki chelatujące jony
metali ciężkich w ścianach komórkowych uważa się grupy karboksylowe pektyn. Efektywność
wiązania danego metalu przez ścianę komórkową zależy więc głównie od zawartości pektyn oraz
ilości wolnych grup karboksylowych pektyn, czyli ich stopnia estryfikacji.
Jednym z najbardziej toksycznych metali ciężkich dla roślin jest kadm. Pomimo, że jest on
pierwiastkiem zbędnym dla roślin (jego rola w fizjologii roślin nie jest dostatecznie poznana)
pobierany jest przez korzenie stosunkowo łatwo. Zdolność do akumulacji kadmu w roślinach zależy
od jego ilości w glebie, gatunku, odmiany, części rośliny i stadium rozwoju. W literaturze coraz
więcej uwagi poświęca się roli pektyn ściany komórkowej w detoksykacji kadmu, jednak mechanizm
ten nie został jeszcze dostatecznie poznany.
Materiały i metody
Badania zostały przeprowadzone na dwóch gatunkach roślin należących do rodziny
selerowatych: seler korzeniowy (Talar) oraz pasternak (Hollow Crown). Wzrost i rozwój badanych
roślin przeprowadzono w hydroponice przy ściśle kontrolowanym składzie i pH pożywki Hoaglanda.
Po 6 tygodniach od wschodów w części pojemników obniżono odczyn pożywki do pH 5 i dodano jony
kadmu w stężeniach 2, 20, 40 mg·dm-3 w formie roztworu chlorku kadmu CdCl22,5H2O. Jako
kontrolę pozostawiono część roślin rosnących przy pH7 bez jonów kadmu. Stres trwał 14 dni.
W materiale korzeniowym i częściach nadziemnych oznaczono suchą masę oraz zawartość wybranych
mikro i makroelementów. W ścianach komórkowych wyznaczono całkowitą zawartość pektyn
i poszczególnych frakcji pektyn oraz stopień estryfikacji pektyn.
Wnioski
Z przeprowadzonych badań wynika, że seler i pasternak, pomimo, że należą do jednej rodziny,
różnie reagują na stres kadmowy. W stresie kadmowym w ścianach komórkowych korzeni pasternaka
rośnie zawartość pektyn (głównie frakcji rozpuszczalnej w słabych alkaliach) oraz stopień ich
estryfikacji. Natomiast w ścianach komórkowych korzeni selera stres kadmowy powoduje
zmniejszenie całkowitej zawartości pektyn i stopnia estryfikacji. Rośliny różnią się również
zawartością kadmu w korzeniach i częściach nadziemnych: pasternak akumuluje więcej kadmu.
Słowa kluczowe: kadm, pektyny, ściana komórkowa
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ZASTOSOWANIE SBA-15 W SYSTEMACH DOSTARCZANIA
LEKÓW DDS
Małgorzata Skibińska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Krystalografii,, malgorzata_skibinska90@wp.pl

SBA-15 jest mezoporowatą krzemionką o uporządkowanej, heksagonalnej strukturze, p6mm.
Otrzymywana jest metodą zol-żel poprzez zastosowanie kopolimeru trójblokowego PEO20-PPO70PEO20, zwanego P123 jako matrycy. Charakterystyczną strukturą występującą w SBA-15 jest korona,
utworzona przez mikropory, łączące mezopory. Dzięki koronie materiał ma rozwiniętą powierzchnię
oraz rośnie stosunek grubości ścian porów do ich średnicy. Strukturę tę po raz pierwszy
zaobserwowano podczas syntezy replik platynowych. Korona utworzona jest głównie przez część
hydrofilową surfaktantów. W temperaturze 1174 K struktura ta zaczyna zanikać, a materiał staje się
podobny do MCM-41. SBA-15 ma powierzchnię bardziej chropowatą niż MCM-41. Kształt jego
cząsteczek można opisać jako ziarenka ryżu, które często łączą się w grupy. Wielkość porów wpływa
na możliwość przyłączenia innych cząsteczek do powierzchni np. alkilosilanów. Morfologia SBA-15
może być przedstawiona na wiele sposobów. Najbardziej charakterystyczna jest struktura włókien lub
prętów, gdzie wszystkie cząsteczki łączą się ze sobą. Inne struktury, takie jak płytki czy wydrążone
kule mogą być otrzymywane poprzez zmianę niektórych parametrów podczas syntezy. W przypadku
zastosowań SBA-15 przy adsorpcji biomolekuł niezwykle pożądane są krótkie, dobrze oddzielone
cząsteczki.
SBA-15 jest jednym z najbardziej popularnych mezoporowatych materiałów
krzemionkowych. Zawdzięcza to swym niezwykłym właściwościom, tj. dużym mezoporom, grubym
ścianom, obecności mikroporów, wysokiej stabilności termicznej i aktywności katalitycznej. By
materiał miał jeszcze lepsze możliwości sorpcyjne itp. może być modyfikowany na kilka sposobów.
Dwa główne zastosowania mezoporowatych materiałów krzemionkowych na polu medycyny
i biotechnologii to urządzenia do naprawy kości i systemy dostarczania leków (DDS). Adsorpcja leku
na powierzchni mezoporów następuje poprzez moczenie stałej mezoporowatej krzemionki
w roztworze buforowym zawierającym lek. W roztworze panują warunki podobne do tych
zaobserwowanych w ludzkim osoczu. Struktura mezoporowata nie ulega żadnej zmianie po
uwolnieniu leku. Jest stabilna zarówno podczas załadunku jak i przy uwalnianiu leku. Otrzymane
dyfraktogramy są praktycznie identyczne, a izotermy adsorpcji i desorpcji różnią się jedynie
objętością. Znaczące różnice są w powierzchni i rozmiarze porów. Po uwolnieniu leku średnica
porów, objętość oraz powierzchnia znacznie rosną. Przykłady farmaceutyków adsorbowanych na
powierzchni SBA-15 przedstawiono w tabeli nr 1.
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Tabela 1. Substancje biologiczne adsorbowane na matrycy SBA-15.
LEK
Amoksycylina
Gentamycyna
Erytromycyna
Erytromycyna
Erytromycyna
Alendronian
Alendronian
BSA
BSA
L-Trp

MEZOPOROWATA
MATRYCA
SBA-15
SBA-15
SBA-15
SBA-15-C8
SBA-15-C18
SBA-15
SBA-15-NH2
SBA-15
SBA-15-NH2
SBA-15-C3N+Me

ROZPUSZCZALNIK
woda
woda
acetonitryl
acetonitryl
acetonitryl
woda
woda
woda
woda
woda

MAX.OBCIĄŻENI
E (%)
24
20
34
13
18
8
22
15.1
10
4.3

Słowa kluczowe: SBA-15, adsorpcja, farmaceutyki, DDS, mezoporowata krzemionka,
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TLENKI MINERALNE JAKO INNOWACYJNE POWŁOKI IMPLANTÓW
Katarzyna Szewczuk-Karpisz, Iwona Ostolska, Małgorzata Wiśniewska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów,
e-mail: k.szewczuk-karpisz@wp.pl

Tlenki mineralne ze względu na swoje właściwości mogą być wykorzystane w protetyce oraz
implantologii. Jako substancje mało aktywne, odporne na korozję stanowią one bardzo dobry materiał
do powlekania implantów. Kluczowym procesem decydującym o przyjęciu lub odrzuceniu implantu
pokrytego wybranym związkiem chemicznym jest adsorpcja białek na jego powierzchni. Wysoce
pożądana jest adsorpcja białek o charakterze fibrylarnym, która zapoczątkowuje przyjęcie implantu.
Z kolei adsorpcja albumin, należących do białek globularnych, może doprowadzić do rozwoju stanu
zapalnego i odrzucenia wprowadzonego ciała obcego.
W prezentacji przedstawiona zostanie wielkość adsorpcji białek na powierzchni tlenków
mineralnych. Do doświadczeń wybrano następujące białka: surowiczą albuminę ludzką (HSA, ang.
human serum albumin) oraz lizozym (LSZ, ang. lysozyme). Z kolei jako adsorbenty wykorzystano
następujące tlenki metali: tlenek chromu(III) oraz tlenek cyrkonu(IV). Wielkość adsorpcji zmierzono
spektrofotometrycznie na podstawie ubytku ilości białka w roztworze po procesie adsorpcji.
Przedstawione wyniki pozwolą stwierdzić, czy wybrane tlenki metali mogą być w przyszłości
wykorzystane jako powłoki implantów.
Słowa kluczowe: tlenki mineralne, implanty, adsorpcja, białka
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EKSTRAKCJA ZWIĄZKÓW FENOLOWYCH Z MATERIAŁU
ROŚLINNEGO I ICH ZASTOSOWANIE W SUPLEMENTACH DIETY
Anna Taraba1, Magdalena Szaniawska1, Katarzyna Szymczyk 1
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Katedra Chemii Fizycznej, Zakład Zjawiska
Międzyfazowych, e-mail: anna.taraba@poczta.umcs.lublin.pl, e-mail: katarzyna.szymczyk@poczta.umcs.lublin.pl,
e-mail: magdalena.szaniawska@wp.pl

Związki powierzchniowo czynne (surfaktanty) to substancje, które gromadząc się na
granicy faz, powodują zmianę już przy bardzo niskich stężeniach właściwości
powierzchniowych cieczy, w których są rozpuszczone. Związki te w ich roztworach, po
przekroczeniu stężenia granicznego zwanego krytycznym stężeniem micelizacji (CMC)
asocjują, w wyniku czego powstają agregaty o wymiarach koloidalnych, tzw. micele.
Micelarne roztwory surfaktantów mają zdolność solubilizacji, czyli przeprowadzania
substancji hydrofobowych, trudno rozpuszczalnych lub nierozpuszczalnych w wodzie, do
roztworu surfaktantu o stężeniu przekraczającym CMC.
Stosunkowo nowym rozwiązaniem jest użycie micelarnych roztworów surfaktantów
do ekstrakcji aktywnych składników pochodzenia roślinnego o dużym stężeniu, np. związków
fenolowych, kwercetyny.
Kwercetyna jako wszechobecny związek roślinny występuje powszechnie
w produktach spożywczych pochodzenia roślinnego, takich jak herbata, soki owocowe, wino
czy miód. Jej zawartość zmienia się wraz z dojrzewaniem owoców borówki i czarnego bzu,
których zawartość glikozydów była niższa w porównaniu z owocami niedojrzałymi.
Kwercetyna posiada wiele właściwości pozytywnie wpływających na organizm ludzki:
 Uszczelniania naczynia krwionośne i zmniejsza jednocześnie ich przepuszczalność,
dzięki czemu pomaga przy żylakach i kruchości naczyń krwionośnych.
 Hamuje zalepianie się płytek krwi i przeciwdziała zakrzepom. Chroni naczynia przed
szkodliwym cholesterolem.
 Ma również kluczowe znaczenie w spowalnianiu procesów starzenia, szczególnie
w połączeniu z witaminą C.
 Kwercetyna łagodzi skutki napromieniowania, dlatego może być wykorzystywana
przy radioterapii, podczas leczenia nowotworów.
 Dodatkowo zwalcza zmęczenie oraz skutecznie łagodzi skutki stresu.
Celem przedstawionych badań była analiza właściwości kwercetyny w wodnych
i wodno-alkoholowych roztworach surfaktantu niejonowego, Tritonu X-114.
Słowa kluczowe: surfaktanty, ekstrakcja micelarna, krytyczne stężenie micelizacji
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CARBOHYDRATE SPECITIFY OF LECTINS IN PLANTS
Karolina Dudziak¹
¹ Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, karolina.dudziak@up.lublin.pl

Lectins are a class of carbohydrate- binding proteins. They occur in many different plant
species but they were also recognized in animal cells. Lectins interaction with certain carbohydrate is
very specific. This interaction is as specific as the enzyme-substrate, or antigen-antibody interactions.
Lectins may bind with free sugar or with sugar residues of polysaccharides, glycoproteins, or
glycolipids which can be free or bound (as in cell membranes).
In plants, lectins are localized in the cell nucleus and cytoplasm and therefore they are referred
as a nucleocytoplasmic lectins. There are evidence that the occurrence of cytoplasmic/nuclear plant
lectins are not detectable in normal plants but are only induced upon application of well-defined stress
conditions. Genes coding lectins are expressed after exposure of plant on different kind of stress
factors like drought, hormone treatment, high salt, pathogen attack or insect herbivory. That suggests
lectins are involved in stress signalling, regulation of plant stress response and play crucial role in the
stress physiology of the plant cell. For this moment there are evidence that high concentration of
lectins in seeds leads to decrease of plant growth, which can suggest lectins are involved in
germination process. Because of that many studies are focused on lectins. In most studies the lectinsknockout transgene plants are involved. Moreover it was demonstrated that lectins purification is easy
to obtain and because of this lectins have been good characterized for their biochemical and
biophysiological properties.
Both, the regulation of the expression and the subcellular location indicate that lectins, play
a physiologically important role as mediators of specific protein-carbohydrate-interactions within the
plant cell. The impact of these findings leads to search the further roles of lectins in plant cell. The
availability of full genome sequences model plants like Arabidopsis thaliana, rice or soybean (Glycine
max) could make possible to perform a whole-genome exploration for further understanding lectin
biological functions.

Keywords: lectins, proteins, stress treatment
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OPTYMALNE NAWOŻENIE MALIN OWOCUJĄCYCH NA PĘDACH
JEDNOROCZNYCH
Szczepan Jakubaszek1, Paulina Kubecka1, Adam Widz1, Ewelina Bujnowska1,
Remigiusz Soćko1, Dr Piotr Stanek2, Dr Aneta Brodziak1
1

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Ekologicznej Produkcji Żywności,
Koło Naukowego Biologów i Hodowców Zwierząt, Sekcja Ekologicznej Produkcji Żywności,
kubecka.paulina@gmail.com.
2
Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego,
Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła

Od kilkunastu lat wzrasta zainteresowanie uprawą malin owocujących na pędach
jednorocznych a spowodowane jest to m.in mniejszym nakładem na prace pielęgnacyjne zwłaszcza po
zbiorach, dużą odpornością na mróz, w porównaniu do malin owocujących na pędach dwuletnich,
mniejszą szkodliwością niektórych szkodników i chorób wobec rośliny itp.
Polska jest jednym z kilku czołowych producentów malin na świecie m.in obok Serbii i Chille,
a największą produkcją malin w Polsce może pochwalić się województwo Lubelskie gdzie
zlokalizowana jest jego największa produkcja.
Celem pracy jest przedstawienie optymalnego nawożenia malin jednorocznych będącego
gwarancją wysokiego plonu zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym. Najbardziej
rozpowszechnione odmiany malin jednorocznych w Polsce to ''Polka'', ''Polana'', ''Pokusa''. Dodatkową
zaletą malin jest to, ze mają dobrze rozbudowany system korzeniowy, który zalega głównie
w warstwie 0–20 cm. Nawożenie malin jak również pozostałych roślin sadowniczych powinno opierać
się na wynikach analizy gleby, liści oraz na ocenie wizualnej rośliny. Niewłaściwe nawożenie
prowadzi nie tylko do obniżenia plonowania roślin, ale także do zwiększenia ich podatności na
szkodniki czy choroby oraz nadmiernego zanieczyszczenia środowiska naturalnego, głównie gleby
i wód. W integrowanej produkcji owoców wykonywanie analizy gleby raz na 3–4 lata jest
obowiązkowe. Ważne jest również to aby nie doprowadzić do zakwaszenia gleby, gdyż spowoduje to
utrudnienie pobierania podstawowych makroskładników.
Stosując odpowiedni program nawożenia malin możemy uzyskać nie tylko owoce o bardzo wysokiej
jakości, lecz także otrzymać wysoki plon.
Słowa kluczowe: optymalne nawożenie, produkcja malin, Polka, Polana, Pokusa
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ANALIZA OPŁACALNOŚCI UDZIAŁU W PROGRAMIE
ROLNOŚRODOWISKOWYM NA PRZYKŁADZIE STACJI
DYDAKTYCZNO-BADAWCZEJ W SOSNOWICY
Remigiusz Soćko1, Paulina Kubecka1, Adam Widz1, Ewelina Bujnowska1,
Szczepan Jakubaszek1, Dr Piotr Stanek2, Dr Aneta Brodziak2
1

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Ekologicznej Produkcji Żywności,
Koło Naukowego Biologów i Hodowców Zwierząt, Sekcja Ekologicznej Produkcji Żywności, kubecka.paulina@gmail.com.
2
Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego,
Katedra Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła

Gospodarka rolna ma coraz większy negatywny wpływ na środowisko naturalne. Skutkiem
tego jest ograniczenie bioróżnorodności, zanieczyszczenie wód i powietrza a także degradacja gleb.
Spowodowane to jest zwiększeniem powierzchni pól uprawnych kosztem likwidacji trwałych użytków
zielonych. Skład florystyczny zmienia się ze względu na częste nawożenie oraz koszenie kilka razy
w roku.
Rolnictwo zrównoważone, które ma na celu zachowanie a także odtworzenie walorów
cennych przyrodniczo, było wspierane w latach 2004-2006 Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 a obecnie na lata 2014-2020.
Jednym z instrumentów finansowym PROW dla rolników jest działanie rolnośrodowiskowe.
Praca opiera się na analizie finansowej opłacalności realizacji programu rolnośrodowiskowego
na przykładzie Stacji Dydaktyczno-Badawczej w Sosnowicy. Stacja realizowała i realizuje
zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 w okresach:
•
2009-2014 – pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone
•
2014-2019 – pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na
obszarach Natura 2000, wariant 5.1. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków
Dokonano porównania dwóch edycji udziału w programie rolnośrodowiskowym pod
względem ekonomicznym.
W analizie ekonomicznej uwzględniono m.in:
•
płatności obszarowe JPO (Jednolita Płatność Obszarowa)
•
płatności do realizacji poszczególnych pakietów/wariantów
•
koszty zabiegów agrotechnicznych
•
liczbę pokosów oraz termin koszenia
•
cenę siana (uzależniona była od terminu koszenia)
Przeprowadzona analiza ekonomiczna wykazała, iż opłacalność udziału w programie
rolnośrodowiskowym przez Stację Dydaktyczno-Badawczej w Sosnowicy była i jest korzystna.
Realizacja pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach
Natura 2000 jest bardziej dochodowa dla gospodarstwa niż udział w pakiecie 3. Ekstensywne trwałe
użytki zielone.
Słowa kluczowe: rolnictwo, PROW, program rolnośrodowiskowy
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ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO ENERGII WIATRU
Adam Widz, Paulina Kubecka, Ewelina Bujnowska, Remigiusz Soćko,
Szczepan Jakubaszek, dr inż. Magdalena Kachel-Jakubowska
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami
Produkcyjnymi, Koło Naukowe Ekoenergetyków

Energetyka wiatrowa jest jedną z najlepiej rozwijających się gałęzi odnawialnych źródeł
energii. Coraz częściej dbałość o środowisko jest głównym czynnikiem decydującym o powstaniu
instalacji która będzie czerpać energie z odnawialnych źródeł energii.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii niesie za sobą wiele korzyści. Główną ich zaletą
jest ochrona środowiska naturalnego przed emisją wielu substancji szkodliwych oraz gazów
cieplarnianych. Z roku na rok zwiększa się zainteresowanie oraz zapotrzebowanie na energie
z alternatywnych źródeł energii. Ogromna większość społeczeństwa ma jak najbardziej pozytywne
nastawienie do energetyki wiatrowej, rozumiejąc jej zalety w porównaniu do pozyskiwania energii
z konwencjonalnych źródeł. Polska należy do krajów z ograniczonymi zasobami energetycznymi lecz
z roku na rok zwiększa się zapotrzebowanie energię z odnawialnych źródeł.
Możliwości wykorzystania energii wiatru powinno odbywać się poprzez ocenę zasobów
wiatru w skali regionalnej oraz w skali lokalnej uwzględniającej warunki topograficzne i szorstkość
terenu. Energia wiatrowa, obok energii wodnej jest obecnie najszybciej rozwijającym się działaniem
odnawialnych źródeł energii. Biorąc pod uwagę pogłębiające się wyczerpywanie źródeł kopalnych,
aspekt ochrony środowiska oraz wzrost zapotrzebowania na energię, zainteresowanie odnawialnymi
źródłami energii powiększa się.
Polska należy do krajów z ograniczonymi zasobami energetycznymi lecz z roku na rok
zwiększa się zapotrzebowanie energię z odnawialnych źródeł- energii wiatru
Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, alternatywne źródła energii, energia wiatru, środowisko
naturalne.
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ANALIZA TEKSTURY SERÓW DOJRZEWAJĄCYCH
OTRZYMYWANYCH Z EKOLOGICZNEGO MLEKA KOZIEGO
I KROWIEGO Z DODATKIEM BAZYLII
Aleksandra Ciołkowska1, Katarzyna Skrzypczak1, Klaudia Gustaw2,
Waldemar Gustaw1
1

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii,
Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów
2
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii,
Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności

Produkty ekologiczne cieszą się coraz większą popularnością wśród konsumentów. Na terenie
Polski rynek ekologicznych produktów mleczarskich jest niewielki. Mleko pochodzące
z ekologicznych gospodarstw rolnych różni się składem chemicznym od mleka z gospodarstw
konwencjonalnych. Zawiera ono bowiem więcej witamin oraz korzystniejszy stosunek
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-6 do omega-3. Mleko od krów z ekologicznego
chowu ma także więcej korzystnych białek, takich jak α-laktoalbumina, β-laktoglobulina czy
laktoferyna.
Celem badań było otrzymanie i analiza tekstury serów dojrzewających z mleka pochodzącego
z gospodarstw ekologicznych. Określono także wpływ dodatku bazylii na teksturę serów. Właściwości
teksturalne otrzymanych serów badano przy użyciu analizatora tekstury TA-XT2i próbnikiem
cylindrycznym o średnicy 15 mm przy prędkości przesuwu głowicy 1mm/s w stałej temperaturze
(21°C). W profilowej analizie tekstury określono twardość, przylegalność, spójność, sprężystość oraz
żujność serów dojrzewających.
Dodatek ziół spowodował zmiany właściwości tekstury zarówno w przypadku serów z mleka
krowiego, jak i koziego. Zastosowanie sypkiej bazylii spowodowało wzrost twardości, kruchości oraz
żujności serów z mleka koziego, natomiast w przypadku serów z mleka krowiego zaobserwowano
wzrost wartości następujących parametrów: twardość, kruchość, sprężystość, spójność oraz żujność.
Słowa kluczowe: mleko ekologiczne, sery dojrzewające, TPA
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WPŁYW CZYNNIKÓW SENSORYCZNYCH SERÓW EKOLOGICZNYCH
NA WYBÓR PRODUKTÓW
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Produkty uzyskiwane z rolnictwa ekologicznego są coraz częściej wykorzystywane
w produkcji żywności, a z roku na rok ukazuje się coraz większa paleta produktów ekologicznych.
Rolnictwo ekologiczne jest systemem gospodarowania, który zapewnia uzyskanie wysokiej jakości
surowców, zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. Pomimo swojej dość wysokiej ceny,
cieszą się one rosnącym zainteresowaniem wśród konsumentów, którzy poszukują zdrowej żywności,
o wysokiej wartości odżywczej.
Ekologiczne produkty mleczne często stanowią podstawowy składnik codziennej diety, zatem
są coraz to popularniejsze. Ważne jest, aby produkty mleczne spełniały wymagania konsumentów
i charakteryzowały się odpowiednimi parametrami fizyczno-chemicznymi i organoleptycznymi.
W dużej mierze impulsem popychającym do zakupu jest bowiem subiektywna ocena sensoryczna
dokonywana w momencie wyboru produktu w sklepie bądź w gospodarstwie. Producenci, aby
zapewnić konsumentom wysoką jakość oferowanych produktów na rynku oraz odmienność swoich
produktów poszukują nowych rozwiązań. Jednym ze sposobów jest stosowanie dodatków smakowozapachowych do produkcji wyrobów mlecznych. Producenci serów ekologicznych niejednokrotnie
uatrakcyjniają je poprzez dodatek ziół i przypraw, chociażby papryki, kminku czy ziół
prowansalskich.
Celem pracy była ocena jakości sensorycznej różnych rodzajów serów podpuszczkowych
produkowanych w gospodarstwie ekologicznym utrzymującym rodzimą rasę bydła. Ocenie testerów
poddano 10 próbek ekologicznych serów podpuszczkowych niedojrzewających wytwarzanych
z mleka krów rasy białogrzbietej.
Sery zawierały następujące dodatki: paprykę węgierską, bakalie, czarnuszkę, czubrycę zieloną,
bazylię, czosnek pospolity, czosnek niedźwiedzi, kminek, suszone pomidory, cebulę smażoną oraz
pieprz czarny.
Stwierdzono, że oceniane sery charakteryzowały się zróżnicowaną jakością cech
sensorycznych. Wynikało to z pewnością z rodzaju użytych dodatków smakowych. Najlepiej oceniony
został ser z papryką węgierską, zaś najgorzej ser z cebulą smażoną i pieprzem. Ser kontrolny (typu
mozzarella) nie zawierał dodatków i otrzymał 10,55 pkt (na 15 pkt możliwych do osiągnięcia).
W przypadku wszystkich analizowanych serów najniższe noty były przyznawane za konsystencję oraz
smak i zapach. Zatem właśnie te parametry w największym stopniu mogły mieć negatywny wpływ na
podejmowanie decyzji o zakupie badanych serów w gospodarstwie. Gospodarz powinien na bieżąco
obserwować wyniki sprzedaży i na tej podstawie weryfikować oferowany asortyment serów.
Słowa kluczowe: produkt ekologiczny, produkt mleczny, ser ekologiczny, dodatki ziołowe.
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MALIGNAT MELANOMA IN A MINIATURE POODLE – A CASE
REPORT
Katarzyna Putowska1
1

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyna Weterynaryjna, Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt,
katarzynaputowska24@gmail.com

The oral cavity is a very common place to encounter neoplastic growths, which may range
from benign to malignant. The key to successful therapy of oral masses is early detection and
definitive diagnosis. Malignant melanoma is one of the most common and aggressive tumors in the
oral cavity of dog. The tumor has a poor prognosis. The oral cavity is the fourth most common site of
neoplasia in dogs and malignant melanoma and squamous cell carcinoma are the most common type
of tumors in this site. In dogs, oral malignant melanomas most commonly arise from the gingiva, but
also can originate from the palatine, labial buccal mucosa. Malignant melanomas are characteristically
rapidly growing, locally invasive tumors that metastasize early in the course of the disease. These
tumors are widely recognized as a tumor of older dogs and are common in male than in female dogs.
Melanomas were overrepresented in smaller breeds such as cocker spaniels and miniature poodles.
The best therapy for oral masses is complete surgical resection. If surgery is performed early, the
procedure is much less invasive. In addition, early detection and treatment decreases the odds for
tumor metastasis. A case of surgical management of malignant melanoma in the inner side of the
upper lip of a dog was discussed here.
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JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ZIARNA KUKURYDZY PODDANEGO
OZONOWANIU
Monika Sachadyn-Król1, Dariusz Daniłkiewicz2, Katarzyna Skrzypczak3
1

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Katedra Chemii,
e-mail: m_sachadyn@wp.pl
2
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin,
e-mail: d_danilkiewicz@interia.pl
3
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii,
Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów, e-mail: k_skrzypczak@gmail.com

Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanego ziarna zbóż jest jednym
z priorytetów w jego produkcji. Do najgroźniejszych zanieczyszczeń należą mykotoksyny - substancje
toksyczne produkowane przez grzyby pleśniowe, które stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia
ludzi i zwierząt. Mogą one powodować u ludzi i zwierząt działanie toksyczne o charakterze ostrym,
podostrym lub przewlekłym, są również kancerogenne i teratogenne. Ziarno kukurydzy jest
najbardziej zanieczyszczonym przez mykotoksyny spośród wszystkich zbóż, ich zawartość przekracza
znacząco maksymalne, dopuszczalne rozporządzeniem poziomy ich występowania w ziarnie.
Z raportu EFSA (2013) wynika, że 49,8% próbek ziarna kukurydzy zawierało deoksyniwalenol. Wraz
ze wzrostem przetworzenia średnia zawartość tej mykotoksyny malała, natomiast najczęściej
wzrastała zawartość mykotoksyn przechowalniczych tj. aflatoksyn i ochratoksyny A. Najlepszym
sposobem redukcji zawartości tych szkodliwych metabolitów lub całkowitej ich eliminacji są działania
prewencyjne polegające na uprawie odmian odpornych z uwzględnieniem właściwego płodozmianu
i nawożenia, a następnie przeprowadzeniu zbioru w odpowiednim czasie oraz suszeniu i odpowiednim
magazynowaniu ziarna. Jednakże często pomimo przestrzegania zasad właściwej agrotechniki
warunki klimatyczne mogą przyczynić się do wytworzenia nadmiernych ilości mykotoksyn w ziarnie
zbóż. Coraz częściej poszukuje się metod pozwalających na eliminację zanieczyszczenia grzybami
pleśniowymi i ich metabolitami już po zbiorze. Ozonowanie jest z powodzeniem stosowane do
inaktywacji mikroflory mięs, drobiu, jaj, ryb, owoców, warzyw i żywności suchej. Względnie niskie
stężenia ozonu, krótki czas kontaktu i brak produktów ubocznych powodują, że gaz ten jest coraz
powszechniej stosowany w przemyśle spożywczym. Istnieją doniesienia o jego skuteczności
w eliminacji mykotoksyn czy pozostałości pestycydów z wielu produktów rolnych pochodzenia
roślinnego.
Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu ozonowania na poziom zanieczyszczenia
grzybami pleśniowymi i mykotoksynami (aflatoksyną B1, B2, G1 i G2, ochratoksyną A,
zearalenononem, deoksyniwalenolem), a także na jakość ziarna kukurydzy i jego bezpieczeństwo dla
konsumentów. Materiał badań stanowiło ziarno kukurydzy odmiany DKC2787. Proces ozonowania
prowadzono przy zastosowaniu ozonu w stężeniu 2% przez 5, 10 i 15 minut. Oznaczenie ilościowe
grzybów przeprowadzono zgodnie z PN-R-64791, inkubując płytki w temperaturze 27oC przez 7 dni,
a wynik podano jako średnią liczbę jednostek tworzących kolonie wyrażoną w CFU na 1 g badanego
materiału (CFU·g-1). Oznaczenia gatunkowego dokonano w oparciu o klucz Watanabe (2010). Analizę
ilościową aflatoksyny B1, B2, G1 i G2, ochratoksyny A, zearalenononu i deoksyniwalenolu
przeprowadzono metodą chromatografii LC MS/MS. Jakość (zawartość białka, skrobi, tłuszczu)
i wilgotność oceniono techniką NIR za pomocą urządzenia Inframatic posiadającego aktualny atest
kalibracyjny.
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Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowanie gazowego ozonu powoduje niemal
stuprocentowe zmniejszenie ogólnej liczby grzybów pleśniowych już po 5 minutach ozonowania
ziaren kukurydzy. Na ozon nieco bardziej odporne okazały się grzyby z rodzaju Penicillium, dla
których zahamowanie wzrostu kolonii obserwowano dopiero po 15 minutach. W badanych próbkach
nie wykazano obecności aflatoksyn i ochratoksyny A. Ozonowanie nie przyniosło efektu całkowitej
eliminacji deoksyniwalenolu i zearalenonu. Nie obserwowano istotnych statystycznie zmian
wilgotności oraz zawartości białka, skrobi i tłuszczu w ziarnie poddanym ozonowaniu.
Zastosowane stężenie ozonu i dość krótki czas prowadzenia procesu pozwolił na eliminację
zanieczyszczenia grzybami z rodzaju Fusarium i Penicillium, ale okazał się niewystarczający do
skutecznego obniżenia stężenia mykotoksyn. Proces nie wpłynął na pozostałe parametry jakościowe.
Słowa kluczowe: kukurydza, ozonowanie, mykotoksyny, grzyby pleśniowe
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KINETYKA ADSORPCJI KONSERWANTÓW ŻYWNOŚCI NA WĘGLU
AKTYWNYM
Małgorzata Sęczkowska, 1Adam Wojciech Marczewski, 2Anna Deryło-Marczewska
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Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii, 1Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów,
2
Zakład Fizokochemii Powierzchni Ciała Stałego
m.a.seczkowska@gmail.com

Konserwanty (środki konserwujące) są to związki chemiczne lub ich mieszanina, które
powodują przedłużenie przydatności do spożycia (lub trwałości) produktów spożywczych
i przemysłowych. Głównym zadaniem tych substancji jest zapobieganie rozwojowi bakterii, grzybów
i wirusów.
Przykładem powszechnie stosowanego środka konserwującego do żywności jest kwas
benzoesowy i został opatrzony kodem E210. Jest to najprostszy kwas karboksylowy z grupy
aromatycznych związków organicznych. Jego cząsteczka zbudowana jest z pierścienia aromatycznego
zawierającego jedną grupę karboksylową. Kwas benzoesowy ma względnie dobrą rozpuszczalność
w wodzie (2,9 g/dm3, 298 K) w efekcie czego może swobodnie migrować w środowisku. Ponadto, ze
względu na wysoką reaktywność tego związku spowodowaną obecnością pierścienia aromatycznego,
może on tworzyć inne substancje, mniej lub bardziej uciążliwe dla środowiska. Dlatego też podczas
optymalizacji procesu oczyszczania wód i ścieków należy również zwrócić uwagę tego typu związki.
Obecnie jako wysoce efektywne, a zarazem neutralne dla środowiska metody adsorpcyjne
z zastosowaniem węgla aktywnego są powszechnie stosowane jako bardzo ważny element technologii
usuwania zanieczyszczeń z wód i ścieków. Proces adsorpcji zachodzi w kilku etapach, a każdy z nich
może przebiegać w różnym czasie. O szybkości całego procesu będzie decydować faza najwolniejsza.
Podwyższenie wydajności procesu adsorpcji może spowodować, że badany ciąg technologiczny
będzie opłacalny i konkurencyjny dla innych rozwiązań. Poznanie i zrozumienie kinetyki adsorpcji ma
kluczowe znaczenie podczas planowania technologii oczyszczania wód i ścieków metodą adsorpcyjną.
Celem niniejszej pracy było zbadanie kinetyki adsorpcji konserwantów żywności na węglu
aktywnym.
Słowa kluczowe: adsorpcja, kinetyka adsorpcji, konserwanty
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DZIECIOBÓJSTWO WŚRÓD NACZELNYCH
Aleksandra Bidzińska
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Dzieciobójstwo jest zjawiskiem powszechnie występującym w naturze, również wśród
naczelnych. Mechanizmy tego zjawiska są nie do końca wyjaśnione. Oprócz powszechnie przyjętego
za motywację do tego typu działań kanibalizmu istnieją liczne przypadki, których powody nie są
wyjaśnione.
Niniejsza praca kategoryzuje najczęściej występujące przypadki dzieciobójstwa oraz
przedstawia prawdopodobne pobudki. Zaprezentowany jest wpływ omawianego zjawiska na relacje
członków stada poparty obserwacjami badaczki Jane Goodall.
Celem pracy jest przybliżenie zjawiska dzieciobójstwa i ukazanie jego przypadków wśród
gatunków blisko spokrewnionych z człowiekiem. Analiza przedstawionych przykładów stara się
wyjaśnić przez analogię podobne zachowania u ludzi.
Słowa kluczowe: dzieciobójstwo, Jane Goodall, kanibalizm
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THE INFLUENCE OF FISH CONSUMPTION ON MERCURY
CONCENTRATION IN THE HAIR OF STUDENTS FROM THE
UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES IN LUBLIN.
Barbara Furmaga, Agnieszka Chałabis-Mazurek, Jose Luis Valverde Piedra
University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Preclinical Veterinary Sciences,
Sub-Department of Toxicology and Environmental Protection

Mercury (Hg) is a chemical element, which belongs to the group of transition metals. The natural
sources of Hg in the atmosphere are for example volcanoes, On the other hand the anthropogenic
source of this element includes combustion of fossil fuels, municipal waste, metallurgic industry,
cement production, non-ferrous metal production, typically smelters, caustic soda production etc. The
toxicity of mercury depends on the occurrence form, way of absorption, dose and time of exposition.
Mercury poisoning can result from the exposure to water-soluble forms of mercury (such as mercuric
chloride or methylmercury), inhalation of mercury vapor, or eating seafood contaminated with
mercury. The most toxic forms of mercury are its organic compounds, such as dimethylmercury and
methylmercury. Mercury can cause both chronic and acute poisoning. The most frequent sympthoms
in acute mercury poisoning include: convulsions, insomnia, memory problems, tiredness, vertigo,
blurred vision, polyneuropathy, paresthesia. Chronic signs are: encephalopathy, hyperirritability,
aggression, nephropathy, dementia, neuropathy, dermatitis.
Aim of the study.
The aim of study was the evaluation of the dependency between sex, diet, smoking cigarettes, place of
origin and mercury concentration in the hair of the students of the Veterinary Medicine Faculty,
University of Life Sciences in Lublin.
Material and methods.
The research material was hair samples collected from 46 students (25 women and 21 men) of the
Veterinary Medicine Faculty of the Univeristy of Life Sciences in Lublin. The analysis of total
mercury concentraion in hair samples was made by atomic adsorption following direct combustion
with the Nippon MA-2 Mercury Analyzer. Participation in the study was anonymous and voluntary.
The students were divided into groups based upon the following criteria: sex, fish consumption,
smoking cigarettes, place of origin. The results were analyzed statistically and the significant
differences groups were set for P<0.05.
Results and discussion: The mean mercury concentration in women’s and men’s hair amounted to
0.217 ± 0.13 ppm and 0.240 ± 0.22 ppm, respectively. These values lie within European Union
standards for mercury concentration in biological material. The mean concentration in the group of
students which smoked cigarettes was 0.208 ± 0.01 ppm but there weren’t observed any significant
differences in comparison with no smoking group. The highest mercury concentration in hair was
noticed in students from Podlaskie region (1.115ppm Hg) and the lowest concentration in student’s
hair from Lubelskie region (0.017 ppm Hg). Significant differences (p<0.001) in the mercury
concentration in hair were observed between students which diet contained fish vs. diet without fish
(tab.1). This study shows that mercury has high capability to herd in fish muscle tissue
bioconcentration) and accumulation in trophic chains (biomagnification). It means that fish
consumption can be one of the essential source in people exposure to mercury.
Keywords: mercury, toxicity, fish consumption, bioconcentration,
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WYKRYWANIE POLIMORFIZMÓW POJEDYNCZYCH GENÓW
W DIAGNOSTYCE I TERAPII ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU
Anna Machnikowska1, Aleksandra Jarosz2, Małgorzata Świstowska3, Lidia Kotuła3
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e-mail: a.jarosz987@interia.eu
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Wzrost wykrywalności zaburzeń ze spektrum autyzmu (Autism Spectrum Disorder; ASD) we
współczesnej populacji jest ważnym problemem dla społeczeństwa. ASD w Stanach Zjednoczonych
diagnozuje się u 1 dziecka na 68. Jest to zaburzenie o podłożu neurorozwojowym charakteryzujące się
nieprawidłowościami w obrębie interakcji społecznych, komunikacji oraz ograniczonymi
zainteresowaniami.
Wiadomo, że autyzm ma podłoże wielogenowe, a w patogenezie ważniejsza od pojedynczych
mutacji jest kumulacja często występujących defektów genetycznych. Dziedziczne predyspozycje do
rozwoju zaburzeń ze spektrum autyzmu są przedmiotem zainteresowania współczesnych badań
naukowych. Wśród nich ważne miejsce zajmuje badanie polimorfizmów pojedynczych genów. Ich
znaczenie może być istotne zarówno w patogenezie, diagnostyce jak i leczeniu zaburzeń ze spektrum
autyzmu.
Jednym z genów, których polimorfizm ma najsilniej udowodniony związek z objawami ASD
jest gen SCL6A4 kodujący transporter serotoniny (5HTT). Występuje on w postaci polimorfizmów:
l i s. Haplotyp ss lub ls wiąże się z objawami takimi jak problemy z komunikacją oraz
odwzajemnieniem społecznym, natomiast haplotyp ll warunkuje zachowania agresywne
i stereotypowe. Niemniej jednak obecność żadnego z tych haplotypów nie jest skorelowana
z ryzykiem wystąpienia autyzmu. Genami, których polimorfizm ma udowodnione znaczenie
w częstości ASD jest gen transportera serotoniny: SLC25A12, a także receptorów serotoniny HTR7,
HTR2A oraz HTR3C. Podejrzewa się ponadto udział polimorfizmu genu SCL6A4 w skuteczności
leczenia pacjentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu selektywnymi inhibitorami wychwytu
zwrotnego serotoniny. W celu weryfikacji tej hipotezy zostały zarejestrowane randomizowane badania
na dużej populacji. Wyniki badań mogą znaleźć odzwierciedlenie w praktyce lekarskiej.
Słowa kluczowe: zaburzenia ze spektrum autyzmu, polimorfizm genów, diagnostyka i terapia
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WPŁYW WIELKOŚCI ZIAREN ADSORBENTU NA WIELKOŚĆ
ADSORPCJI POLIMERÓW
Małgorzata Sęczkowska, 1Adam Wojciech Marczewski, 2Anna Deryło-Marczewska
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2
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m.a.seczkowska@gmail.com

Polimery są to związki chemiczne o bardzo dużej masie cząsteczkowej zbudowane
z wielokrotnie powtórzonych jednostek zwanych merami. Ze względu na pochodzenie możemy
wyróżnić polimery syntetyczne, naturalne (biopolimery) oraz modyfikowane.
Do grupy biopolimerów należą białka. Substancje te zbudowane są z reszt aminokwasowych
połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi –CONH-.
Proces adsorpcji polimerów na powierzchni ciał stałych aktualnie jest przedmiotem
intensywnych badań naukowych. Z uwagi na to, że związki stosowane są w wielu gałęziach
przemysłu, prowadzi się liczne badania poświęcone próbie określenia mechanizmu procesu adsorpcji
tych substancji. O ile sposób adsorpcji mniejszych cząstek jest znany, mechanizm adsorpcji
polimerów pozostawia wiele do wyjaśnienia. Ustalenie tego ostatniego pozwala na lepsze
wykorzystanie białek w medycynie, farmacji, biotechnologii, biologii komórki oraz biofizyce.
Proces adsorpcji polimerów jest zależny od wielu czynników. Do najważniejszych zalicza się:
rodzaj adsorbentu i adsorbatu, rodzaj i siła jonowa elektrolitu podstawowego, obecność innych
substancji w układzie adsorpcyjnym oraz kolejność ich dodawania. Powyższe czynniki wpływają na
wielkość adsorpcji związków wielkocząsteczkowych, a także na mechanizmy procesu adsorpcji tych
substancji.
Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu wielkości ziaren adsorbentu na wielkość
adsorpcji polimerów.
Słowa kluczowe: adsorpcja, adsorbent, polimer
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BAKTERIE IZOLOWANE OD CHORYCH RYB AKWARIOWYCH
Natalia Walczak
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Zakład Chorób Ryb i Biologii,
e-mail: nataliawalczak010@gmail.com

Infekcje bakteryjne są częstą przyczyną śnięć ryb akwariowych. Oprócz bakterii przeniesionych
z innych zbiorników wodnych, choroby mogą być też wywoływane przez patogeny oportunistyczne wywołujące objawy chorobowe u osłabionych osobników. Osłabienie to jest najczęściej wywoływane
przez stres środowiskowy, który w akwariach jest wynikiem: zbyt dużego zagęszczenia ryb, przebywania
w jednym zbiorniku osobników zwalczających się, zbyt dużej lub zbyt małej ilości pokarmu,
niewłaściwego oświetlenia lub zbyt dużego stężenia zbędnych metabolitów. W takich warunkach bakterie
stanowiące naturalną florę bakteryjną ryb, mogą wywoływać różne infekcje. Do głównych patogenów
oportunistycznych ryb i innych organizmów wodnych należą bakterie z rodzaju Aeromonas - są to
najczęściej izolowane mikroorganizmy, nie tylko od ryb akwariowych, ale i hodowlanych. W obrębie
tego rodzaju, gatunki Aeromonas hydrophila i Aeromonas veronii były najczęściej izolowane w niniejszej
pracy. Wywołują chorobę wrzodową skóry, charakteryzującą się powstawaniem wrzodów i wybroczyn na
ciele. U najsłabszych osobników, infekcja ta, może doprowadzić do posocznicy i śmierci. Oprócz bakterii
Aeromonas, od chorych ryb akwariowych, przeważnie izolowano: Schewanella sp., Citrobacter sp.,
Pseudomonas sp., Acinetobacter sp., Mycobacterium sp., Pseudomonas schigelliodes, Vibrio albensis.
W niektórych przypadkach identyfikowano bakterie nietypowe i rzadko spotykane, takie jak: Budvicia
aquatica, Providencia rettgeri, Rhodococcus erythropolis. Większość z ww. bakterii może być
chorobotwórcza dla człowieka.
Słowa kluczowe: choroby ryb, bakterie, Aeromonas

39

Lublin
27 czerwca 2015

ANAPLAZMOZA GRANULOCYTARNA U LUDZI
Dzięgiel Beata
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych
beatadziegiel@o2.pl

Anaplazmoza granulocytarna jest potencjalnie śmiertelną chorobą wielonarządową ludzi
i zwierząt, która przebiega z trombocytopenią. Wektorami czynnika etiologicznego choroby, czyli
riketsji Anaplasma phagocytophilum, są odżywiające się krwią kleszcze. Możliwe drogi zakażenia
poza przeniesieniem przez kleszcze to transmisja A. phagocytophilum z matki na dziecko w okresie
okołoporodowym i transfuzja krwi Wykazano, że patogen może zachować zjadliwość przechowywany
w temp. 4ºC przez 18 dni. Kliniczna postać anaplazmozy granulocytarnej objawia się wysoką
gorączką, wysoka gorączka, bóle głowy, złe samopoczucie, pocenie się, kaszel i bóle stawowomięśniowe.
Rozwój biotechnologii i genetyki molekularnej spowodował postęp w zakresie metod
diagnostyki chorób zakaźnych. Klasyczny PCR oparty o powielanie fragmentu genu 16S rRNA
riketsji Anaplasma/Ehrlichia spp. w połączeniu z sekwencjonowaniem umożliwia poznanie sekwencji
wyizolowanego i zamplifikowanego materiału genetycznego patogena. PCR w czasie rzeczywistym
(ang. real-time PCR) oprócz oceny jakościowej umożliwia ocenę ilości zamplifikowanego DNA.
Analiza filogenetyczna analogicznych sekwencji wybranych przedstawicieli rodzaju Anaplasma
pozwoliła zidentyfikować wykryty czynnik etiologiczny choroby jako A. phagocytophilum.
Zastosowanie badań molekularnych wydaje się korzystniejsze niż przeprowadzanie badań
serologicznych, ponieważ umożliwiają one wczesne rozpoznanie, a także bardziej precyzyjne
i wiarygodne określenie przyczyny choroby.
Słowa kluczowe: HGA, PCR, real-time PCR
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NOWE MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE ROKOWAŃ
NOWOTWOROWYCH - CHROMOTRYPTYZA
Paweł Gryta1
1
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Dominującym molekularnym mechanizmem powstawania chorób genetycznych jest
kumulacja mutacji punktowych. Ostatnie badania potwierdzają jednak istnienie innego mechanizmu
nowotworzenia. Zarówno komórki somatyczne jak i rozrodcze, mogą wchodzić w proces
nowotworzenia w wyniku jednego katastroficznego incydentu. Termin chromotryptyza pochodzi od
„chromo” – chromosom i „thripsis” – z greckiego oznacza roztrzaskać na kawałki. Materiał
genetyczny zawarty w komórkach, może ulec pofragmentowaniu pod wpływem czynników
wywołujących dwuniciowe pęknięcia DNA, lub w wyniku zatrzymania apoptozy. Takie uszkodzenie
materiału genetycznego prowadzi do aktywacji wewnątrzkomórkowych, zależnych od białek
mechanizmów naprawczych DNA. Naprawa kwasów nukleinowych może nie być dokładna,
a mianowicie, fragmenty DNA mogą nie zostać złożone w prawidłowy chromosom. W konsekwencji
może dojść do aktywacji protoonkogenów, w skutek utraty genów supresorowych i wejścia komórki
w szlak kancerogenezy. Badania wskazują, iż ten mechanizm inicjuje powstawanie wielu różnych
nowotworów. Chromotryptyza jest główną przyczyną powstania rdzeniaków zarodkowych, (podtyp
Sonic Hedgehog). Mechanizm ten jest również, przyczyną około 30% kostniakomięsaków i glejaków,
oraz od 10% do 20% struniaków, nerwiaków, mięśniaków, różnych typów raka płuc, czy raka jelita
grubego. Chromotryptyza to mechanizm polegający na odbudowywaniu uprzednio
pofragmentowanego chromosomu. Nie jest to jednak proces dokładny i jest obarczony wieloma
błędami. Kolejne geny mogą być wbudowywane nie homologicznie. W dodatku geny lub ich
fragmenty, mogą być wbudowywane odwrotnie. Mogą również występować insercje oraz delecje
pojedynczych nukleotydów, lub całych genów. Utracone geny mogą tworzyć dodatkowe struktury
zbliżone do plazmidów (double-minute chromosomes). Chromotryptyza może obejmować
jednocześnie jeden lub kilka chromosomów, a geny w procesie remodelingu chromosomu mogą się
przemieszczać pomiędzy nimi. Warunkiem zaistnienia tego procesu jest „roztrzaskanie” chromosomu
lub chromosomów oraz zatrzymanie procesu apoptozy komórki. Mechanizm ten opisano kilka lat
temu i nie do końca jest poznany, daje on potencjalnie wiele możliwości diagnostycznych oraz
terapeutycznych stawiając jednocześnie wiele wyzwań. Ostatnie badania wskazują na korelację
pomiędzy wystąpieniem chromotryptyzy a zmniejszeniem przeżywalności u pacjentów ze stwierdzoną
chorobą nowotworową. Wystąpienie chromotryptyzy łączone jest również, ze wzrostem stopnia
złośliwości nowotworu. Prowadzone są obecnie dalsze badania, które pozwolą szerzej wykorzystać
w diagnostyce jak i leczeniu chromotryptyzę.
Słowa kluczowe : chromothripsis, mechanizmy nowotworzenia, naprawa DNA, diagnostyka
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RODZAJE KRĄŻĄCYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH WE KRWII
OBWODOWEJ CZŁOWIEKA
Lidia Kotuła, Jarosław Kotuła, Paulina Gil-Kulik, Jolanta Karwat, Alicja Petniak
Zakład Genetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Krew to zawiesina czyli mieszanina osocza i składników komórkowych (elementów
morfotycznych). We krwi mężczyzny komórki stanowią od 44 do 46%, u kobiet od 41 do 43%
objętości krwi. Komórki krwi dzielą się na: erytrocyty, krwinki jądrzaste oraz trombocyty. Wszystkie
komórki krwi powstają w procesie zwanym hemopoezą z pluripotencjalnych komórek macierzystych.
Szczególne cechy komórek macierzystych to: duży potencjał proliferacyjny, zdolność zagnieżdżania
się w szpiku po podaniu dożylnym oraz możliwość przechowywania w stanie. Głównym źródłem
komórek macierzystych jest szpik kostny, ale można je znaleźć również w krwi obwodowej (ang.
PBSC – Peripheral Blood Stem Cells) i krwi pępowinowej. Izolacji PBSC dokonuje się na dwa
sposoby: selekcji pozytywnej komórek macierzystych (z wykorzystaniem przeciwciał
monoklonalnych przeciwko antygenowi CD34) lub selekcji negatywnej, która wykorzystuje różne
metody eliminowania z preparatu komórkowego innych komórek (użycie cytotoksycznych
przeciwciał monoklonalych przeciw antygenom specyficznym). Komórki macierzyste pobierane
metodą aferezy można stymulować ex vivo czynnikami wzrostu (G-CSF [granulocyte colonystimulating factor] lub GM-CSF [granulocyte macrophage-colony stimulating factor]).
We krwi obwodowej człowieka znajdują się także śródbłonkowe komórki progenitorowe (EPC).
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WYKRYWANIE GATUNKU FUSARIUM GRAMINEARUM
W WYBRANYCH WOJEWÓDZTWACH W POLSCE
Marcelina Olszak, Izabela Podgórska, Monika Wójcik1
1
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Fusarium graminearum jest gatunkiem grzybów nitkowatych powszechnie występującym
w przyrodzie. Jego rozwojowi sprzyja ciepłe i wilgotne powietrze. Najczęściej infekuje on zboża
drobnoziarniste takie jak pszenica, żyto, pszenżyto oraz kukurydza. Grzyb ten jest głównym sprawcą
Fuzariozy kłosów zbóż – jednostki chorobowej powodującej znaczne straty gospodarcze. Choroba ta
jest niekorzystna przez znaczny spadek plonów ziarna, ale również ze względu na gromadzenie się
w ziarnie szkodliwych produktów metabolizmu wtórnego grzybów – mikotoksyn. Toksynami
grzybowymi wytwarzanymi przez Fusarium graminearum są przede wszystkim: niwalenol, 3acetylodeoksyniwalenol oraz 15-acetylodeoksyniwalenol. Związki te wykazują szkodliwy wpływ
zarówno na człowieka jak i zwierzęta hodowlane już w niewielkich stężeniach. Głównie obserwowane
są objawy ze strony układu pokarmowego takie jak: brak apetytu, wymioty, biegunka, bóle brzucha.
Synteza mikotoskyn przez Fusarium graminearum uwarunkowana jest genetycznie, ale w dużej
mierze zależy również od warunków środowiska. Wysoka patogenność grzyba spowodowała, że jest
on obecnie jednym z najczęściej badanych gatunków. Jego identyfikacja opiera się na metodach
tradycyjnych uwzględniających ocenę wzrostu grzyba na podłożach mikrobiologicznych i ocenie
mikroskopowej oraz na metodach nowoczesnych wykorzystujących techniki biologii molekularnej.
Obecnie duże nadzieje pokładane są w technice PCR (łańcuchowa reakcja polimerazy). Analiza ta
zapewnia szybkie, powtarzalne i wiarygodne wyniki, niezależne od stanu fizjologicznego badanych
grzybów.
Badanie miało na celu wykrycie i identyfikację grzyba Fusarium graminearum w pszenicy
ozimej. Próbki do analiz pochodziły z wybranych województw na terenie Polski, pobierano je we
wczesnych etapach wzrostu roślin. Identyfikacji dokonano za pomocą metody PCR z wykorzystaniem
gatunkowo specyficznych starterów. Oceny efektów amplifikacji dokonano za pomocą elektroforezy
agarozowej.
Słowa kluczowe: Fuzarioza kłosów zbóż, Fusarium graminearum, PCR, toksyny grzybowe
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IDENTYFIKACJA GRZYBÓW FUSARIUM CULMORUM METODĄ PCR
Izabela Podgórska1, Marcelina Olszak2, Monika Wójcik3
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Grzyby należące do rodzaju Fusarium, a szczególnie Fusarium culmorum są czynnikami
wywołującymi poważne choroby roślin, głównie zbóż. Poważnym problemem, jaki stwarza
obecność F. culmorum w uprawach rolniczych i uzyskiwanych z nich produktach jest zdolność do
tworzenia mikotoksyn z grupy trichotecenów: deoksyniwalenolu (DON) i niwalenolu (NIV). Toksyny
te zostały uznane za najniebezpieczniejsze dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt gospodarskich.
Tradycyjna identyfikacja poszczególnych gatunków grzybów z rodzaju Fusarium jest utrudniona ze
względu na dużą zmienność cech morfologicznych. W związku z powyższym znaczenie zyskały
metody molekularne oparte na reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR).
Badanie zostało przeprowadzone w celu identyfikacji grzybów Fusarium culmorum,
wyizolowanych z podstaw pszenicy ozimej, wykorzystując metodę PCR. 79 prób pobrano jesienią
2013 roku i pochodziły one z województw: lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego,
zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego,
opolskiego i śląskiego. F. culmorum stwierdzono w 17,72 % wszystkich pobranych prób. Największe
porażenie patogenem zaobserwowano w województwie zachodniopomorskim i wielkopolskim.
Słowa kluczowe: Fusarium culmorum, PCR
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THE EFFECTS OF LIPOIC ACID (LA) ON THE BONE DENSITOMETRY
IN OSTEOPENIC WISTAR RATS
Wolski Dariusz, Lis Alicja, Radzka Agnieszka, Bieńko Marek, Radzki P. Radosław
Department of Animal Physiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Life Science in Lublin, Poland

Atrophic changes of bone tissue during osteopenia and osteoporosis are characterized by low
bone mass, deterioration of bone tissue and disruption of bone architecture. One of the key factor
caused development of atrophic changes is lack of the influence of the gonadal sex steroids. Afunction
of gonads results in an imbalance between resorption and formation of bone tissue, but also an
imbalance between production and neutralization of reactive oxygen species. Lipoic Acidis
a disulphide compound which serves as a coenzyme for the mitochondrial respiratory enzymes
pyruvate dehydrogenase and α-ketoglutarate dehydrogenase. LA in many tissues is rapidly converted
to its redox couple, dihydrolipoic acid (DHLA). LA and DHLA antioxidant properties are reflected by
their direct ability to quench free radicals and indirect ability to recirculate cellular antioxidants.
Furthermore, LA and DHLA can chelate redox active transition metals and prevent the production of
ROS. Some research have documented the positive effect of LA on the metabolism of bone tissue.
The aim of the study was determine the effect of treatment, with different doses, of LA on the
mineralization of bone tissue in female rats with experimental osteopenia induced by bilateral
ovariectomy.
Material and Methods: the experiment was conducted with the use of females Wistar rats at
the age of 3 months. After adaptation, the animals were randomly divided and submitted for sham
operation (SHO) and ovariectomy (OVX). Seven days after surgery, the OVX rats were randomly
divided into control groups treated subcutaneously with physiological saline (OVX-PhS) (n=8) and 17
β-estradiol (OVX-E2) (4 μg/kg b.w./day) (n=8), respectively, as well as into four experimental groups
of OVX females. These received subcutaneously LA in the doses of 12.5 (OVX-LA12.5), 25 (OVXLA25), 50 (OVX-LA50) and 100 mg/kg b.w/day (OVX-LA100). After 28 days of experimental
treatment, the rats were euthanized by cervical dislocation. Immediately after euthanasia, the animals
were scanned using Norland Excell Plus Densitometer (Fort Atkinson WI, USA) to determine the
bone mineral density (Ts.BMD) and bone mineral content (Ts.BMC) of total skeleton. Then femora
were isolated, cleaned of soft tissues and scanned in the same way to determinate f.BMD and f.BMC.
Results: Ovariectomy significantly decreased total skeleton BMD (Ts.BMD) in OVX-PhS (P
= 0.031), OVX-LA12.5 (P = 0.006) and OVX-LA25 (P = 0.019), as compared to SHO rats.
Interestingly, LA applied in the doses of 50 and 100 mg not only significantly increased Ts.BMD (P =
0.001 and P = 0.002 vs. OVX-PhS, respectively), but, additionally, increased Ts.BMD in relation to
the SHO, and, as compared to OVX-E2. Ovariectomy significantly decreased the BMD of femur
(f.BMD) from the OVX-PhS, and OVX-LA12.5, OVX-LA25 (P < 0.0001 for all), as well as OVXLA100 (P = 0.002), whereas, f.BMD from OVX-LA50, was similar to those from SHO. Similar
relationships of BMC of isolated femur were observed
Key words: BMC, BMD, bone tissue, osteopenia, OVX rats
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EKSPRESJA WYBRANYCH INHIBITORÓW APOPTOZY (IAP)
W KOMÓRKACH MACIERZYSTYCH
Paulina Gil-Kulik1, Natalia Frączek2, Jolanta Karwat1, Karolina Gil3, Lidia Kotuła1,
Janusz Kocki1
1
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2
Samodzielna Pracownia Biologii Medycznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3
SKN przy Zakładzie Genetyki Klinicznej UM w Lublinie

W ostatnich latach temat apoptozy cieszy się dużym zainteresowaniem naukowców.
Zaburzenia apoptozy zarówno w kierunku intensyfikacji tego procesu jak i zahamowania
programowanej śmierci, prawdopodobnie są przyczyną wielu schorzeń, w tym chorób
nowotworowych, zapalnych czy neurodegeneracyjnych. W związku z tym wielu uczonych upatruje
w programowanej śmierci komórki cel terapeutyczny. Szczególna uwagę zwraca możliwość
indukowania procesu apoptozy w komórkach nowotworowych, które charakteryzują się
zahamowaniem tego procesu czy też hamowania procesu apoptozy w chorobach z jej nasilonym
przebiegiem.
Celem prezentowanej pracy jest przedstawienie wyników ekspresji wybranych genów
z rodziny inhibitorów apoptozy IAP w ludzkich komórkach macierzystych.
Praca finansowana z projektu: "Badanie ekspresji genów BIRC2 oraz BIRC3 z rodziny IAP
w komórkach macierzystych" Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie.
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ZWIĄZEK EKSPRESJI GENÓW Z RODZINY CIDE Z POZIOMEM
LIPIDÓW U PACJENTÓW Z MIAŻDŻYCĄ TĘTNIC
Karolina Gil1, Paulina Gil-Kulik2, Marcin Feldo3, Jolanta Karwat2, Janusz Kocki2
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2
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Celem przedstawionej pracy jest ocena zawiązku ekspresji genów z rodziny CIDE (CIDEA,
CIDEB oraz CIDEC) z poziomem lipidów u pacjentów cierpiących na miażdżycę tętnic.
Badaniem objęto grupę 20 pacjentów z miażdżycą tętnic, hospitalizowanych i leczonych
w Klinice Chirurgii Naczyń i Angiologii UM w Lublinie oraz 4 zdrowych osób z wykluczoną
miażdżycą. Przeprowadzono analizę ekspresji genów z rodziny CIDE w limfocytów krwi obwodowej
metodą real-time PCR. Badania wykonywano za zgodą Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie
Medycznym w Lublinie.
Z przeprowadzonych badań wynika, że ekspresja genu CIDEB w komórkach krwi pacjentów
z miażdżycą jest podwyższona w stosunku do ekspresji tego genu w grupie kontrolnej. Natomiast
ekspresja genu CIDEC w limfocytach chorych cierpiących na miażdżycę jest obniżona w stosunku do
ekspresji genu CIDEC w grupie kontrolnej.
Praca finansowana z projektu: "Badanie ekspresji wybranych genów z rodziny CIDE
u pacjentów z miażdżycą" Z Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie
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ROLA SELENOBIAŁEK W PROCESIE NOWOTWORZENIA
Jolanta Karwat, Paulina Gil-Kulik, Lidia Kotuła, Janusz Kocki
1Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Genetyki Klinicznej e-mail: jolanta.karwat@wp.pl

Selen należy do mikroelementów - pierwiastków chemicznych występujących w śladowych
ilościach w organizmach roślinnych i zwierzęcych. Największe ilości selenu znajdują się w tarczycy,
wątrobie, trzustce, przysadce mózgowej i warstwie korowej nerki. Funkcje selenu związane są
z występowaniem selenobiałek- białek zawierających selen w postaci organicznej selenocysteiny.
W organizmach żywych wyizolowano 35 selnobiałek, pełnią one funkcję zarówno strukturalną jak
i enzymatyczną. Funkcja niektórych z nich nie jest jeszcze do końca poznana. Badania sugerują, że
selen może wpływać na ryzyko zachorowania na nowotwory jako przeciwutleniacz a także poprzez
zwiększenie aktywności komórek układu odpornościowego i hamowanie rozwoju naczyń
krwionośnych guza.
Słowa kluczowe: selen, selenobiałko, nowotwór
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METHODS OF IDENTIFICATION WIDE CROSSES IN PLANTS
Aleksandra Gogół, Marcin Wieremczuk
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin,
aleksandra.gogol@up.lublin.pl, marcin.wieremczuk@up.lublin.pl,

Wide hybridization in plant breeding is applied to transfer desirable traits from wild to
cultivated species and to increase the genetic variation of species by developing new varieties. The
main aims considered by plant breeding are: resistance to abiotic stresses (drought, low and high
temperatures, salinity or high concentration of heavy metals) and plant pathogens (fungal diseases), as
well as yield quality and quantity or unique features. Wide crossing is a term that refers to intergeneric
hybridization (crossing two different genera) and interspecific hybridization (crossing two species
among the same genus) (Agarwal et al. 2008, Mares and Mrva 2008). Different genera used to obtain
wide crosses with common wheat (Triticum aestivum)and triticale (xTriticosecale) are goatgrass
(Aegilops ssp.) or Dasypyrum spp. Although before their application in further breeding practices,
obtained hybrids should be confirmed. This confirmation is done to give certainty that obtained form
is cross between particular genotypes. It also reduces costs and time of studies. To confirm crosses are
used phenotypic evaluation and techniques applying molecular markers. During phenotype analysis
some features are evaluated such as structure, height and spike conformation. Another way to confirm
obtained hybrids is molecular markers use. Molecular markers base on nucleic acids evaluation. There
are many techniques, that apply molecular markers such as SRR, ISSR or SRAP. All these techniques
differ at type of used primers, temperature profile and reaction mixture composition. However, in
practice both phenotype evaluation and molecular markers techniques are use simultaneously (Hills et
al. 2007, Agarwal et al. 2008, Mares and Mrva 2008).
Key words: intergeneric hybridization, interspecific hybridization, plant breeding, wide crosses
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SWEETCORN - NUTRITIONAL VALUE, CROP AND USE
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As one of the most widely cultivated plants in the world, maize is of great economic
importance, moreover, its production continues to grow. Corn is a plant characterized by a very large
diversity of species and botanical. Over time, more and more popular becomes her sweet vegetable
variety - Zea mays L. ssp. Saccharata KcKe. The largest producer of sweet corn is the US, where its
sowing area equal to 300 thousand ha. In this country, the annual per capita consumption is about 10
kg. In Europe, the area occupied by this plant totals 100 thousand. ha and sweetcorn leading producers
are Hungary and France. Poland is a country where the cultivation and consumption of corn is not
high, but every year is gradually increasing.
The increased interest in sweetcorn stems from its various applications (direct consumption,
the processing industry, fruit and vegetable processing into flour and grits), the emergence of well
yielding hybrids adapted to specific soil and climate conditions or long production period which could
last from mid-July to end of September, and hence high profits from its cultivation. That is why for
many agricultural producers sweetcorn has become a leading plant grown on the farm.
A collection of corn occurs in milk stage (or milky-wax) when grain achieves the greatest taste
and nutritional value. There are 3 types of sweetcorn:
⦁ normally sweet (4-6% % of sugar)
⦁ with high sugar content (6-8%)
⦁ super-sweet (8-12% sugar)
The selection of varieties is an important determinant of success in breeding corn. Currently
grown almost exclusively hybrid varieties that are more fertile, produce larger flask and ripen in the
same time. They are also characterized by high taste qualities. This makes it suitable not only for
direct consumption, but also the processing industry.
Keywords: agriculture, sweetcorn, cultivation
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USING TRANSGENIC PLANTS IN PRODUCTION OF RECOMBINANT
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Karolina Dudziak¹, Agnieszka Ostrowska¹
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Dynamic development of molecular technology gives science new opportunities in creating
modified organisms that can be useful in many different issues. Recombinant proteins were mostly
produced in mammalian, insect or bacterial cells. Nowadays, interest of using plants as natural
bioreactors is significant increasing since the numbers of crucial benefits are known. Proteins
production in GM plants is much faster, easier, cheaper (using natural energy, water and minerals) and
safer (without contamination of pathogens or viruses that can be danger for people and animals)
compared to standard bioreactors. Additionally proteins can be easy accumulated in some plant
organs. Although there are also some problems with this type of transformation. The most common
are differences in glycosylation between mammalian and plant proteins and that can cause allergic
reactions. However increasing progress in glycoengineering leads to obtain RP (recombinant proteins)
with specific glycoforms and that will enhance their functionality. The most common method for the
plant transformation is technique using Agrobacterium tumefaciens
Among recombinant proteins obtained from GM plants we can find human proteins
(hormones, clotting factors, interferon or enzymes), antibodies, diagnostic proteins or industrial
enzymes. In this review we will focus on edible vaccines. At this moment they are only testing in labs
but in the future they can be a chance for the global fight against many diseases. E.g. seroconversion
was observed on pigs that were fed by maize contained vaccines against gastroentiritis. In other
research patients eating GM potatoes Norwalk protein viruses coat reported 95% increase of IgA
antibodies and 20% increase of IgG. That results are very promising for the future. Using GM plants
can be an alternative for the pharmaceutical companies in creating more economical technology and
also easier distribution, especially directed to the poorest countries.
Keywords: GM plants, RP- recombinant proteins, molecular techniques, Agrobacterium tumefaciens
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AN ACTIVE SYSTEMS OF UTILIZATION SOLAR ENERGY
Szczepan Jakubaszek, Paulina Kubecka, Adam Widz, Ewelina Bujnowska, Remigiusz Soćko,
dr inż. Magdalena Kachel- Jakubowska
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The most accessible while the cheapest source of renewable energy is solar energy. It was
used by people for centuries. We can acquire it without any emissions to the environment. Solar
installations can provide warmth users throughout the year and are most often used for heating water
and as installations supporting the central heating system. Such installations are used mainly in
Germany, although in Poland seen growing demand of this type of solutions. The study analyzes the
principles of solar energy and its conversion to electricity and heat. The conversion of solar energy
into thermal energy takes place in the solar collectors. Energy can be used in the system of direct and
indirect. The photovoltaic solar energy is converted into electrical energy. There are 3 basic types of
photovoltaic cells: cooperating with the network, stand-alone, hybrid. The disadvantage of these
systems is low conversion capacity and high investment costs, which are passed on to produce energy.
Currently in Poland, it is used energy from conventional sources and is competitive with systems using
solar energy. However, in the near future the use of solar collectors and photovoltaic cells will become
at once more snapped.
Keywords: solar collectors, photovoltaic cells, renewable energy source, sunlight.
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In mammals, estrogens are known to regulate many vital processes. Due to the functions that estrogens
play in the regulation of reproduction, development of the mammary gland, growth and differentiation
of cells, estrogen receptors and their genes are considered candidates for the markers of production
and functional traits in farm animals, including cattle. Furthermore, polymorphism analysis constitute
very important element in the assessment of genetic variability between different cattle breeds. The
aim of this study was to determin the genetic variability based on polymorphism in estrogen receptor-α
gene 5’-region (ERα). The study included four Central European cattle breeds: Lithuanian Whiteback
(LWB), Polish Whiteback (PWB), Red Polish (RP) and Red Lithuanian (RL). Analysis conducted on
20 individuals in each breed. Biological material comprised hair roots. Polymorphism in the estrogen
receptor-α gene 5’-region was determined by PCR - RFLP method - according to the method specified
by Szreder and Zwierzchowski [2004] with own modifications. Primers were used to amlify 242-bp
fragment of the ERα locus. The PCR product was digested with BglI restriction enzyme. Digested
DNA was separated on a 2% agarose gel. The analyzes allowed to identify two genotypes. Among
individuals of all breeds were individuals with genotypes AG and GG. Not identified individuals with
genotype AA. As shows obtain frequencies of alleles and genotypes in estrogen receptor-α gene 5’region analyzed breeds are genetically varied. Frequencies of alleles for breeds are as follows: LWB:
allele A – 0,11, G – 0,89; PWB: A-0,26, G-0,74; RP: A-0,21, G-0,79; RL: A-0,22, G-0,78. Among
individuals in all breeds homozygote GG advantage was observed in comparison to AG genotypes.
The average value of heterozygosity observed for the examined breeds was 0,40 while the expected
heterozygosity equal to 0,32. The results allowed for preliminary assessment of genetic variability
among four cattle breeds based on polymorphism in estrogen receptor-α gene 5’-region.
Key words: genetic variability, gene polymorphism, estrogen receptor-α gene 5’region,
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Pork offal are classified as edible by-products of meat derived from slaughtered animals.
Owing to a high content of iron, vitamins, and high-valued proteins, pork offal may also be valuable
components of food dishes.
The quality of offal (as in the case of meat) includes: technological quality, dining quality, nutrition
quality, hygienic quality and ethical quality. The quality of offal depends on the environmental and
genetic factors, e.g. utility type. In Poland, one of the breeds of meat utility type is Polish Landrace.
Fat - meat utility type of breed is Pulawska breed. Experimental fatteners reared in a private farm
which participates in the Program of Protection of Pulawska Breed Swine Genetic Resources.
The objective of the research study was to determine the utility type of fatteners on some
physical and chemical parameters of the selected offal: tongue, lungs and liver.
The analyses were conducted on a group of 40 fatteners (20 Pulawska breed fatteners and 20 Polish
Landrace). For laboratory analyses samples were collected with tongue, lungs, and liver. In the offal,
the following was determined basic chemical components (ash, fat, protein, water).
The utility type was not observed to affect content of ash in individual internal organs. highest
fat content was recorded in the tongue. Tongue obtained from Puławska was characterised by 4,43 %
higher fat proportion in comparison with the tongue of Polish Landrace fatteners.
Internal organ with the highest protein accumulation was the liver. The difference between the
content of protein in the liver obtained from carcasses of different groups amounted to approx. 5%,
in favor of meat utility type.
Key words: pigs, utility type, Pulawska breed, Polish Landrace, pork offal
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Organic farming is one of the fastest growing agricultural sectors in the world, and particularly
in the European Union. In Poland, the last years are characterized by constant growth rate areas used
and the number of organic farms. According to the data available under the Eurostat in 2012. Poland
in terms of number of organic farms occupied 3rd place in the European Union. In the first place were
Italy, second was Spain.
In the period 2003-2013 the number of organic farms in Poland increased more than 11-fold
over 2 thousand. to about 26 thousand. Most organic farms was in the Warmia-Mazury, West
Pomerania and Podlasie. The surface used in accordance with the rules on organic farming in 2013
accounted for about 4% of the total area used for agriculture in Poland. One of the reasons for this
sudden interest in organic farming for subsidies under the Rural Development Programme 2004 - 2006
and 2007-2013.
Support for organic farming is moving in the right direction. A kind of continuation
Package 2. Organic farming in the framework of RDP 2007-2013 agri-environmental program is the
action of "Organic Farming" RDP 2014-2020. In the new budget perspective it will be separate action.
Implementation of the "Organic Farming" under the RDP 2014-2020 began in March 2015, includes
two measures:
⦁ payments in conversion to organic farming
⦁ payment in order to maintain organic farming.
The aim of this action is to support voluntary commitments to farmers who undertake keeps or
go to the practices and methods of organic farming. Organic farming has on the one hand protect the
environment, and on the other to supply organic food. In the coming years, emphasis on food
production.
Organic farming is an attractive alternative to conventional agriculture. It is safe for the
environment, and products derived from them are of high quality and are safe for health due to lack of
harmful compounds or genetic modification. Organic farming is also an opportunity for Polish
producers to exist on the domestic and foreign markets, where demand for organic products is at once
larger.
Keywords: organic farming, RDP, agri-environmental program
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Streszczenie: W krajobrazie rolniczym Polski coraz częściej spotyka się czasowe lub trwałe
wyłączania gruntów ornych z użytkowania. Te tereny mogą być obsiewane roślinami motylkowatymi
i mieszankami motylkowato-trawiastymi o małych wymaganiach siedliskowych (rutwica wschodnia,
koniczyna biała, komonica zwyczajna) w celu ich użyźnienia i ochrony przed degradacją. Nawet
trzyletnie odłogowanie rutwicy nie pogarsza jej właściwości pastewnych, natomiast w znacznym
stopniu ogranicza zachwaszczenie, ponadto chroni glebę przed erozją i wzbogaca ją w znaczne ilości
azotu, wykorzystując proces symbiotycznego wiązania azotu z powietrza.
Rośliny motylkowate znajdują też zastosowanie w rekultywacji terenów zniszczonych przez
człowieka lub przemysł, do umacniania stoków, hałd przemysłowych, wałów ochronnych i wyrobisk
górniczych
Znaczenie rolnicze w produkcji pasz objętościowych bardzo wartościowych, ze względu na
skład chemiczny, roślin motylkowatych i pozaprodukcyjne ich zastosowanie w rolnictwie i ochronie
środowiska jest niewątpliwie znaczące i wielostronne. Zaprezentowany przegląd literatury ma na celu
przybliżenie produkcyjnej i przyrodniczej roli roślin motylkowatych w gospodarstwie rolnym
z podkreśleniem ich szczególnej przydatności do uprawy w systemie produkcji zrównoważonej
i ekologicznej. W produkcji pasz motylkowate są cennymi roślinami o dużych walorach
żywieniowych, zawierającymi wiele witamin i aminokwasów, zwłaszcza aminokwasów egzogennych,
wykorzystywanych przez drób i trzodę chlewną.
Uprawiane w mieszankach z trawami zwiększają plony, smakowitość paszy i wydajność zwierząt.
Korzystanie roślin motylkowatych ze znacznych ilości azotu cząsteczkowego i jego transfer do
uprawianych współrzędnie innych roślin ogranicza zużycie nawozów azotowych i zanieczyszczenie
środowiska oraz znacznie zmniejsza jednostkowe koszty produkcji suchej masy, jednostek
energetycznych i białkowych paszy.
W żywieniu zwierząt dodatek suszu i ekstraktu białkowego z lucerny zwiększa wydajność, przyrosty
zwierząt, wykorzystanie paszy, jakość produktów zwierzęcych i ogranicza zużycie innych pasz.
Słowa kluczowe: rola strukturotwórcza bobowatych, rośliny miododajne, rośliny motylkowate w
rekultywacji, symbiotyczne wiązanie azotu
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A growing trend can be noticed on "healthy food" in Poland. Consumers require
manufacturers of healthy products, they want to be aware of where the product comes from, under
what conditions has been manufactured. In 2013 the number of organic farms amounted to 26 596.
In organic farming poultry breed Zielononóżka it is important to meet statutory requirements but also
get certified organic farm. Organic production requires production methods which are compatible with
the principles set out in the "Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic
production and labeling of organic products at every level of production, preparation and sales.
Organic Livestock Zielononóżka race should be based on feed plant, which is obtained from
the disease-resistant varieties, cultivated only organic fertilizers. During the production usage of
fertilizers and pesticides is forbidden. Chickens' eggs as the product may be sold as organic if the
chickens were maintained in accordance with the principles of sustainable farm. Feed should provide
high-quality egg production.
In this breed poultry nutrition components used, ie. Wheat, corn grits. Other cereals which are
used in feeding include triticale, barley, rye and oats. Oil plants, such as ground rapeseed, flaxseed,
soybean and sunflower are also used for mixing. Compound feed for feeding poultry should be
supplemented with trace elements and vitamins.
Currently Zielononóżki partridge experiencing a renaissance due to the production of
sustainable, catwalks and ecological. Zielononóżki hens' eggs characterized by a low cholesterol
content, up to 30% less than ordinary hens' eggs. This characteristic is genetically determined. This
can include the eggs from the breed of food quality.
Keywords: organic farming, ornamental poultry, Zielononóżka, healthy food, quality
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Products derived from fish roes are commonly eaten all over the world and considered as
valuable source of nutrients such polyunsaturated fatty acids, vitamins and minerals. The
macroelements calcium, magnesium, sodium, potassium are essential to human health. However, their
content in fish roes may depend on numerous factors, e.g. spawning season.
The aim of the study was a comparison of the content of macroelements in roe of rainbow
trout from spring- and autumn-spawning seasons, as well as determining percentile coverage of
nutrient reference values (NRV) for these minerals listed in the Regulation (EU) No 1169/2011 of the
European Parliament and of the Council by 100 g portion of fish roe.
The study included roes of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) from two different spawning
seasons (spring and autumn). Roes samples were obtained from 12 fish kept in farms located in the
Lublin Region - 6 during the spring spawning and 6 during the autumn one. The mineralized samples
were used in the analysis of the content of four macroelements - sodium, potassium, calcium,
magnesium. Minerals were determined with the usage of the flame atomic absorption spectrometry
(SpectrAA 240FS Varian). Statistical calculations were performed with the SAS Enterprise Guide 6.1
software package, using one-way analysis of variance.
Analyzing content of macroelements, it was found that fish roe from spring-spawning season
was characterized by significantly (P≤0.01) higher value of sodium and potassium, compared to roe
from autumn-spawning season, which, by contrast, contained significantly (P≤0.01) more calcium.
There were no significant differences in case of magnesium between roes from two different spawning
seasons, but its higher level was observed in eggs of fish which spawns in autumn. Percentile coverage
of nutrient reference values for minerals supplied by portion of 100 g fish roe ranged between 1 and
10% for calcium, sodium, and potassium in roe of autumn-spawning season. The coverage of NRV for
magnesium was close to 15% for both spawning seasons. But only in the case of potassium observed
in roe from spring-spawning season, coverage the nutrient reference values was remarkable (> 15%).
Spawning season significantly influenced the content of macroelements in examined roes from
rainbow trout. Eggs from rainbow trout of both spawning seasons covered nutrient reference values
for magnesium and potassium in higher level, than for calcium and sodium.
Keywords: rainbow trout, roe, spawning season, macroelements, nutrient reference values.
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Microelements such as zinc, iron, copper, and manganese, which occur in physiological
concentrations, play key roles in living processes, and either an excess or deficit can disturb
biochemical functions in both humans and animals. Fish roes can constitute a source of these nutrients.
However, their content depends on various factors, which include spawning season.
The objective of the study was a comparison of the content of microelements in roe of rainbow
trout from spring- and autumn-spawning season, as well as determining percentile coverage of nutrient
reference values (NRV) for these minerals listed in the Regulation (EU) No 1169/2011 of the
European Parliament and of the Council by 100 g fish roes.
The study included roes of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) from two different spawning
seasons (spring and autumn). Roes samples were obtained from 12 fish kept in farms located in the
Lublin Region - 6 during the spring spawning and 6 during the autumn one. The mineralized samples
were used in the analysis of the content of 4 micronutrients - iron, zinc, copper, manganese. Minerals
were determined with the usage of the flame atomic absorption spectrometry (SpectrAA 240FS
Varian). Statistical calculations were performed with the SAS Enterprise Guide 6.1 software package,
using one-way analysis of variance.
Analyzing content of microelements, it was found that roe of rainbow trout from autumnspawning season was characterized by significantly (P≤0.01) higher level of manganese and copper,
compared to roe of fish from spring-spawning season. There were no significant differences between
roes of fish from both season in terms of iron and zinc. Percentile coverage of nutrient reference
values for micronutrients supplied by portion of 100 g fish roes did not exceed 10% in the instance of
iron, manganese and copper observed in roes from trout of spring-spawning season and was 12% for
cooper in roes from fish of autumn-spawning season. Only in the case of zinc, examined rainbow trout
roes covered remarkably (> 15%) the nutrient reference values.
Spawning time differentiated significantly the content of microelements in roe of rainbow
trout. The highest, and close to 30%, coverage of nutrient reference values for micronutrients was
observed for zinc.
Keywords: rainbow trout, roe, spawning season, microelements, nutrient reference values.
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The aim of the study was to determine a relationship between cholesterol content, chemical
composition and dispersion state of fat of goat milk from pasture feeding period. Research material
consisted of milk samples collected from the improved goats (n=21) and goats of unknown origin
(n=32) in the summer season. In milk samples the following parameters were determined: basic
chemical composition (contents of fat, protein, lactose and dry matter) using Infrared Milk Analyzer
apparatus, content of casein by Walker’s method and cholesterol according to the methodology
developed by the National Research Institute of Animal Production in Cracow – Balice with own
modifications (by UV-VIS spectrophotometer Carry 300 apparatus). Also the share of casein in total
protein was calculated. Dispersion state of milk fat was determined microscopically at 1000
magnification in preparations stained with Sudan III using Motic Images Plus 2.0 software. Daily milk
yield were determined by weighing the whole quantity of milk from the morning and evening
milkings. The results were analysed statistically by StatSoft Inc. Statistica software using one-way
analysis of variance. The significance of differences between mean values for each parameter were
determined by RIR Tukey’s test. Moreover Pearson’s correlation coefficients for analysed milk
parameters were calculated.
It has been shown that improved goats compared to goats of unknown origin produce
significantly (p≤0.01) more milk but with significantly (p≤0.01) lower concentration of protein, casein
and share of casein in total protein. On the other hand, milk collected from improved goats was
characterised by significantly (p≤0.01) higher concentration of lactose. No significant differences
between goat breeds in the dispersion state of milk fat, expressed by an average diameter of fat
globules, their surface area and circumference of membrane of fat globules, was noticed. However,
significantly (p≤0.01) higher concentration of cholesterol in milk collected from goats of unknown
origin was stated.
It has been shown that the cholesterol content was significantly positively correlated only with
the content of fat (r=0.281 at p≤0.05) and dry matter (r=0.282 at p≤0.05).
Keywords: goat milk, chemical composition, cholesterol content, dispersion state of milk fat
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Diatomit to luźne, porowate, lekkie skały pochodzenia organogenicznego. Unikalne
właściwości oraz skład ziemi okrzemkowej związane są ze źródłem pochodzenia minerału. Antyczne
cegły oraz wazony wykonane z ziemi okrzemkowej znane są już z czasów Greków. Diatomit używany
był do przebudowy kopuły Hagia Sophia w Konstantynopolu. W 1836 roku C. Fischer na podstawie
obserwacji dostrzegł w złożu torfu mikroskopijne okrzemki. Zainicjowało to wiele badań
i doprowadziło do wyszukiwania nowych krzemionkowych osadów na całym świecie. Na efekty pracy
nie trzeba było długo czekać, bo już w 1837 roku odkryto w Niemczech depozyt diatomitu
pochodzący z czwartorzędu. Do końca XIX wieku znaleziono wiele nowych złóż, m.in. w Kalifornii.
Zaczęto prowadzić badania i wyszukiwać zastosowania przemysłowe dla diatomitu.
Cechy, które sprawiają, iż diatomit ma tak szerokie zastosowanie to niska gęstość, niska
przewodność cieplna, wysoka temperatura topnienia (od 1400 do 1750 oC w zależności od obecności
zanieczyszczeń), rozpuszczalność tylko w silnie alkalicznych roztworach oraz kwasie
fluorowodorowym, chemiczna obojętność. Stosowany jest jako dodatek do żywności czy środek
zapobiegający zbrylaniu. Diatomit wykorzystywany jest nie tylko w przemyśle spożywczym ale
i farmaceutycznym, tworzyw sztucznych, rolnictwie, czy w pralniach chemicznych. Najbardziej
znaczącym zastosowaniem diatomitu przez Alfreda Nobla była w 1867 roku produkcja dynamitu.
Ziemia okrzemkowa jak również sam diatomit zostały uznane za produkt ekologiczny dla zdrowia
zwierząt i żywienia. Wydobywany jest na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Chin
i USA. Kluczem do otrzymania wysokiej jakości produktów jest wydobywanie diatomitu wolnego od
gliny i innych minerałów. W rzeczywistości na świecie jest niewiele takich złóż, dlatego też diatomit
musi być poddawany ostrożnej ekstrakcji w celu zapobiegnięcia włączenia zanieczyszczeń. Ważne
jest aby do celów spożywczych używać ziemi okrzemkowej wytworzonej z naturalnych źródeł
słodkiej wody o pH od obojętnego do zasadowego. Tylko ten produkt został zatwierdzony jako
dodatek do pasz przez organizacje takie jak FDA (Food and Drug Administrtion- Agencja do spraw
Żywności i Leków) i USDA (United States Departament of Agriculture- Departament rolnictwa
USA).
Słowa kluczowe: diatomit, ziemia okrzemkowa, żywność, przemysł spożywczy, amorficzna krzemionka
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SEASONAL CHANGES OF QUALITATIVE AND QUANTITATIVE
COMPOSTION OF FATTY ACIDS IN AN ORGANIC GOAT MILK
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An organic farming system is based on a natural, unprocessed technologies providing a permanent
soil fertility and animal health. It allows to produce a valuable, healthy and high-quality agricultural
products. Goats milk is produce on a lower scale in Europe compared with cow’s milk production, but
recently an increasing interest of goat milk has been noticed. It is mainly due to a specific biochemical
properties that contribute to the nutritional quality.
Goat milk has been identified as a viable alternative for consumers with allergic reactions to
bovine milk, mainly because the chemical composition, which is much closer to human milk and it is easier
to digest and assimilate in the human body than bovine milk. Goat’s milk has also smaller fat globules.
Each fat globule and individual fatty acid will have a larger surface-to-volume ratio resulting in a quicker
and easier digestion process. Furthermore, fat in goat milk also contains more monounsaturated,
polyunsaturated fatty acids, and medium-chain triglycerides, which are beneficial for human health. Goats'
milk is naturally slightly lower in cholesterol than bovine milk.
Dairy products like goats' milk and yogurt are rich in calcium, a mineral indicated as important in
lowering blood pressure. Goats' milk has more oligosaccharides than cows' milk, these act as prebiotics in
the gut and may help to maintain the health of the digestive tract by encouraging the growth of beneficial
gut bacteria and preventing the growth of harmful bacteria.
Nowadays, a higher demand for organic products including milk and milk derivatives is combined
with growing consumer awareness. For reasons of various food allergies, intolerance and many diseases of
digestive system, goat milk seems to be a valuable alternative source with a high production potential.
The objective of this study was to evaluate a quality and quantity of fatty acids contained in goats
milk derived from organic farm, with a particular attention to the content of fatty acids essential in human
nutrition.
In the research samples of goat milk were collected from organic farm located in the Lubelskie
Province. The farm has been certified by the company Ekogwarancja accredited by the Polish Centre for
Accreditation.
Fatty acids obtained by extraction were subjected to a quantitative and qualitative determination
by gas chromatography with mass spectrometry GC-MS Shimadzu. Chromatographic separation was
conducted on a capillary type FactorFour VF-5ms Varian, length 30 m, internal diameter 0.25 mm, film
thickness 0.25 μm. The mass spectra of all identified compounds were compared with standard mass
spectrum (reference spectra NIST 5.0) to determine the percentage spectra similarity factor.
The obtained results demonstrate that among all analyzed unsaturated fatty acids in organic goat milk, oleic
acid is present in the highest content and its concentration increased in the summer months. Among the
long chain saturated fatty acids, palmitic acid, myristic and stearic acid were detected in the greatest
quantities. The content of saturated fatty acids in goat milk declined in the summer months, probably
because of the fact that goats were fed with green fodder in a greater extent comparing to other seasons in a
year
.
Keywords: goat organic milk, fatty acids
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BARWNIKI NATURALNE W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM
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Barwa produktów spożywczych jest jedną z istotnych cech decydujących o akceptacji
żywności przez konsumentów. Wskazuje ona nie tylko na jakość żywności, ale odgrywa także istotną
rolę przy konsumenckiej ocenie produktów spożywczych.
Barwniki to substancje nadające lub przywracające barwę produktom spożywczym,
obejmujące naturalne składniki żywności oraz naturalne źródła, normalnie same niespożywane jako
żywność i nieużywane jako charakterystyczne jej składniki. Barwniki naturalne otrzymuje się
z surowców zarówno roślinnych, jak i zwierzęcych. Są związkami o bardzo zróżnicowanej budowie,
dzielimy je na kilka grup:
- izoprenoidowe (karotenoidy);
- porfirynowe (chlorofile);
- betalainowe (betanina);
- chinoidowe (koszenila);
- karmele (ryboflawina);
- flawonoidowe (antocyjany).
W Polsce stosuje się 16 naturalnych barwników. Do najczęściej używanych należą:
kurkumina, koszenila, chlorofile i chlorofiliny, kompleksy miedziowe chlorofili i chlorofilin, karmel,
karoteny, annato, ekstrakt z papryki, likopen, luteina, czerwień buraczana oraz antocyjany.
Nie wszystkie ze stosowanych barwników naturalnych są bezpieczne dla człowieka. Wykaz
dozwolonych barwników wraz z ich maksymalnymi dawkami, produkty, dla których stosowanie
substancji barwiących jest zabronione oraz te, do których mogą być dodawane tylko niektóre barwniki
określone są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22 listopada 2010 roku.
Słowa kluczowe: barwniki naturalne, żywność, przemysł spożywczy
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Meat production in the world is around 160 million tonnes, of which the largest share is pork
(39%), beef accounts for 31% and poultry by 22%. The highest amount of beef is consumed in the
most economically developed countries. The biggest five producers of this meat are the United States,
Brazil, European Union, China and India. In Poland, rarely cultured meat breeds of cattle, and the
annual consumption of meat does not exceed 2 kg / person.
Beef is obtained from bovine animals aged over six months. Good beef addition to high
culinary qualities, also has a high nutritional value, which determines the basic chemical composition
and content of exogenous. The meat is suitable for stewing, boiling, frying, and grilling.
Quality beef determines color, the amount of visible fat (marbling), texture and smell. The
properties of cooking beef for the heat treatment will determine crispness and flavor. For those quality
characteristics influenced by many factors, namely:
⦁ body weight, gender, age
⦁ race
⦁ diet
⦁ proceedings before slaughter
For the classification of beef in Europe is a community system for the classification of
carcases (S)EUROP, which is based on the value of slaughter. It relates only to the conformation and
fatness of the carcass, not directly to the quality of the meat, even though the individual elements
Kulinar may be different in terms of fragility or palatability. The obligation to use a classification
system EUROP slaughter plants tamping have more than 75 head of cattle mature.
In countries such as the US, Japan and Australia to assess the quality of beef taken into
account it is also marbling, meat color and fat colour. Taking into account additional factors in the
evaluation and classification of meats allows a more accurate class division, used to ensure the same
quality of beef and determining prices for individual elements of the experience.
The Polish market for high-quality beef is not very developed, little advertised and promoted.
Currently, the cause of low consumption of beef is the high price, lack of tradition of this type of meat
consumption, the volatility of its quality and low consumer knowledge about his health value and
nutritional properties. Poland is a country where beef is a niche product. Even very small population of
pure-bred beef cattle in Poland makes the best quality beef too little goes on our tables. On the other
hand, low demand makes the profitability of production for farmers is still very much viable, which is
why it is necessary to find a well-thought-out advertising campaign and promotional Polish beef.
Keywords: beef, quality, EUROP
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UV radiation is used in food technology more widely. UV radiation has 3 ranges UVA: 315400 nm, UVB: 280-315 nm, and UVC: 100-280 nm, but application in food technology has UVB and
UVC. UVC radiation is one of the most promising technologies for inactivating microorganisms, in
particular for sanitation purposes, disinfecting liquid products (water, fruit juices, wine or milk) and
prevention of postharvest diseases plants. Significantly, they only slightly reduce the nutritional and
sensory value of the products. It is estimated that the use of UVC radiation to inactivate microbes
requires less energy than microbial inactivation by traditional heat treatment (pasteurization).
Recently more and more research indicates the use of UVB radiation to stimulate of bioactive
compounds in food. Only a small dose UVB radiation has a large effect, it may induce photobiological
stress and activate the plant defence system, leading to an accumulation of secondary plant metabolites
in plant tissue. These effects are caused by the use of low doses of UV radiation and this phenomenon
has been termed hormesis. According to Sham [2007] hormesis consists in that the low dose of UV
radiation as potentially damaging agent produces a beneficial protective effect. Abiotic stress, such as
UV radiation causes run of biochemical pathways related to the biosynthesis of compounds such as
secondary metabolites e.g. polyphenols or terpenes.
Creation targeted abiotic stress after harvesting could potentially be used in the aggregation of
compounds which increase the nutritional value of fruits, vegetables, and fungi. This method can lead
to the development of new technology to obtain a product with a higher nutritional value. Recent
studies indicate that the use of UVB irradiation after harvest and during the growth of some fruits and
vegetables (e.g. tomato, blackberry, berry, cabbage) increasing the content of polyphenols and, in
some cases, without a change in the quality of plant material. Postharvest UVB treatment was used to
induce stilbene biosynthesis in grapes, and also anthocyanin accumulation in apple fruit skin. Other
studies show that, the value of an undesirable product after use of UV radiation is reduced. In a study
by Cilliers et al. [2014], cholesterol content in milk was reduced by 35% with the use of UV radiation.
[Eichholz 2011; Guerrero et al. 2010; Harbaum-Piayda et al. 2010; Huyskens-Keli et al. 2007; Liu et
al. 2011; Tsormpatsidis al. 2010; Ubi et al. 2006]. There have already been studies confirming that
UVB radiation increases vitamin D content in edible mushrooms. Using an artificial source of UVB
radiation, a mushrooms containing 100% or more of the recommended daily dose of vitamin D was
obtained [Perera et al. 2003, Sławińska 2013].
The use of UV technology can contribute to obtaining food products a higher content of
important compounds and improve the nutritional value of products.
Keywords: Low UV doses; hormesis, UVB radiation, UVC radiation
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Plastiki są syntetycznymi polimerami wytwarzanymi w procesie polimeryzacji monomerów
pozyskanych z ropy lub gazu. Od momentu wytworzenia pierwszego polimeru jak był bakelit (1907
rok) opracowana została niezliczona ilość technik stosowanych do produkcji tworzyw sztucznych.
Tworzywa polimerowe charakteryzują się wytrzymałością, biernością oraz odpornością na korozję.
Dzięki tym cechom możliwe jest wszechstronne wykorzystanie tego typu materiałów w przemyśle,
a także w życiu codziennym. W 1950 roku światowa produkcja plastików wynosiła ona 1.5 miliona
ton, natomiast w 2011 roku już 280 milionów ton, co daje średni roczny wzrost około 9%. Jedna
z pożądanych cech tychże materiałów, wytrzymałość, czyni je zarówno atrakcyjnymi jak
i problematycznymi z punktu widzenia ochrony środowiska oraz degradacji. Podczas gdy część
odpadowych materiałów polimerowych poddawana jest procesowi recyklingu i jest wtórnie
wykorzystywana w przemyśle, pozostałość jest składowana na wysypiskach śmieci, gdzie ulega
powolnym procesom rozpadu i degradacji. Ponadto, znaczna ich część trafia do środowiska
naturalnego, w szczególności do mórz i oceanów.
Badania wskazują, iż 10% wyprodukowanej ilości plastików trafia do mórz i oceanów, gdzie
ulega akumulacji. Zagadnienie to jest szczególnie istotne ze względu, że plastiki obecne w toni
morskiej lub oceanicznej, mogą stać się pożywieniem dla zwierząt wodnych powodując ich zranienie,
a także śmierć. W tym przypadku największe niebezpieczeństwo związane jest z obecnością
mikroplastików w ekosystemach wodnych. Materiały te powstają w wyniku rozpadu makroplastików
najczęściej pod wpływem promieniowania UV. Ich skład oraz duża powierzchnia właściwa
umożliwiają sorpcję zanieczyszczeń, zarówno organicznych oraz nieorganicznych na ich powierzchni
czyniąc je jeszcze bardziej niebezpiecznymi dla fauny wodnej.
Biorąc pod uwagę małe rozmiary cząstek mikroplastików ich oraz obecność w strefie
bentonicznej oraz pelagicznej prawdopodobieństwo ich skonsumowania przez organizmy wodne jest
wysoce prawdopodobne. Spożycie mikroplastików przez małe organizmy wodne jest uważane za tak
samo szkodliwe, jak w przypadku połknięcia makroplastików przez większe zwierzęta. Możliwe
działania niepożądane mogą być związane z zablokowaniem przewodu pokarmowego lub, w bardziej
niebezpiecznym wariancie, z zaburzeniem pracy układu oddechowego danego organizmu. Ponadto,
spożywanie mikroplastików, których proces degradacji jest stosunkowo wolny, może wywołać złudne
poczucie sytości w żołądku redukując przyjmowanie wartościowych pokarmów. Wartym podkreślenia
jest fakt, iż wraz z mikroplastikami do organizmów przedostają się także zasorbowane
zanieczyszczenia organiczne oraz nieorganiczne, które mogą ulec desorpcji z powierzchni
odpadowych tworzyw sztucznych i ulec akumulacji w tkankach organizmów żywych. W takim
przypadku, mikroplastiki służą jako swoiste medium do przenoszenia zanieczyszczeń w stronę
zwierząt wodnych.
W pracy przedstawiono właściwości oraz źródła mikroplastików w ekosystemach wodnych.
Ponadto, omówiono zdolności tychże materiałów do powierzchniowej akumulacji zanieczyszczeń oraz
określono wpływ mikroplastików na wodne organizmy żywe.
Słowa kluczowe : mikroplastiki, środowisko naturalne, ochrona środowiska
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Wstęp: Zgodnie z definicją WHO zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale
także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia).
Definicja ta zawiera dwa aspekty –negatywny (brak choroby) oraz pozytywny (dobre samopoczucie).
Oznacza to, że w kwestiach zdrowia człowiek nie powinien koncentrować się jedynie na chorobach
i próbach ich zwalczania kiedy się pojawią, ale również skupić się na samym zdrowiu i jego
wzmacnianiu (m.in. poprzez odpowiedni tryb życia, zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną).
Cel: Ocena zależności pomiędzy samooceną stanu zdrowia i jego poszczególnych parametrów
a podejmowaniem aktywności fizycznej.
Materiał i metoda: W badaniu wykorzystano kwestionariusz oceny jakości życia SF-36 – wersja
polska oraz kwestionariusz autorski składający się z części dotyczącej aktywności fizycznej oraz
metryczki. Badanie przeprowadzono w okresie luty – kwiecień 2015 r. Analizie poddano 368
poprawnie wypełnionych kwestionariuszy.
Wyniki: Osoby deklarujące podejmowanie aktywności fizycznej oceniają stan swojego zdrowia
średnio na 3,46 punktu (wg skali pięciostopniowej, gdzie 1 – stan zdrowia jest niezadowalający, 5 –
stan zdrowia jest doskonały). Wśród osób nieaktywnych fizycznie ocena ta kształtuje się na poziomie
2,96. Osoby aktywne fizycznie porównujące aktualny stan zdrowia do stanu zdrowia sprzed roku
wskazały na średnio 3,37 punktu (pięciostopniowa skala Likerta, gdzie 1 – dużo gorzej niż rok temu,
2 – trochę gorzej niż rok temu, 3 – tak samo jak rok temu, 4 – trochę lepiej niż rok temu, 5 – dużo
lepiej niż rok temu). Osoby nie podejmujące aktywności fizycznej wskazywały na średnio 2,77
punktu.
Wnioski: 1. Występuje statystycznie istotna zależność pomiędzy ogólną samooceną zdrowia
a podejmowaną aktywnością fizyczną wśród młodych kobiet i mężczyzn. 2. Stwierdzono istotną
statystycznie zależność pomiędzy uprawianiem sportu a m.in.: byciem szczęśliwym i pełnym energii,
niższym poziomem zdenerwowania oraz rzadszym odczuwaniem zmarnowania i niższym poziomem
odczuwania zmęczenia. 3. Podejmowanie aktywności fizycznej nie ma istotnego wpływu na
odczuwanie takich stanów jak: załamanie i smutek, wyciszenie i spokój, przekonanie o braku własnej
wartości.
Słowa kluczowe: zdrowie, aktywność fizyczna, sport
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Najbardziej znanym i najpowszechniej stosowanym kompleksem platyny w terapii
antynowotworowej jest cisplatyna, stosowana już od 1978 roku. Niestety jej wykorzystanie jest
ograniczone, ze względu na toksyczne efekty uboczne. Z tego powodu dąży się do udoskonalenia
istniejących już leków antynowotworowych oraz poszukuje się nowych środków, które będą
charakteryzowały się większą selektywnością działania oraz nie będą powodowały tak dużych
skutków ubocznych jak cisplatyna. Wytwarzane analogi cisplatyny powinny charakteryzować się
przede wszystkim mniejszą toksycznością oraz większą efektywnością działania. Do tej pory
zsyntezowano juz ponad 3000 związków platyny, które próbowano wykorzystać w terapii
przeciwnowotworowej, niestety zastosowanie kliniczne znalazło tylko 6 z nich. Oprócz wymienionej
już cisplatyny od lat 80 XX wieku stosowane są także karboplatynowa oraz oksaliplatyna. Kolejne 3,
mniej powszechne kompleksy, to nedaplatyna, lobaplatyna oraz heptaplatyna, ich użycie jest
dozwolone tylko w kilku krajach. Różnice w toksyczności oraz aktywności wymienionych związków
spowodowane są obecnością różnego rodzaju ligandów, które posiadają odmienną kinetykę wymiany.
W najnowszych badaniach podjęto próby syntezy związków o odmiennym, niż do tej pory znany,
mechanizmie działania. Mają one zapewniać wysoką selektywność i docierać jedynie do komórek
nowotworowych nie niszcząc przy tym komórek zdrowych. Coraz częściej w terapii
antynowotworowej stosowane są także związki Pt(IV), które dopiero w procesach
wewnątrzkomórkowych redukują się do Pt(II), a ty samym nie wykazują tak dużej toksyczności.
W pracy przedstawiony został przegląd literaturowy dotyczący nowych trendów
w projektowaniu leków antynowotworowych na bazie kompleksów platyny oraz sposobów
dostarczania kompleksów platyny(IV) bezpośrednio do komórek nowotworowych i ich
wewnątrzkomórkowej redukcji.
Literatura:
1.B. Desoize, C. Madoulet, Critical Reviews in Oncology/Hematology 2002, 42, 317-25.
2. S. Ahmad, AA. Sab, S. Ali, Transition Metal Chemistry, 2006, 31, 1003-16.
Słowa kluczowe: kompleksy platyny, cisplatyna, terapia antynowotworowa
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ROLA KURKUMINY W CHEMOPREWENCJI NOWOTWORÓW
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Chemoprewencja opisywana jest jako użycie naturalnych lub syntetycznych substancji
chemicznych w celu zahamowania, opóźnienia bądź odwrócenia procesów karcynogenezy. Obecnie
jest jednym z najbardziej obiecujących podejść medycznych mających na celu zmniejszenie ryzyka
rozwoju chorób nowotworowych. Związki chemoprewencyjne cechują się niską toksycznością, a ich
stosowanie wykazuje niewielkie skutki uboczne. Większość z obecnie poznanych związków stanowią
substancje roślinne, które występują jako inhibitory karcynogenów lub jako zwiążki hamujące
proliferację komórek nowotworowych.
Kurkumina jest polifenolem naturalnie występującym w kłączach ostryżu długiego (Curcuma
longa).Roślina ta występuje najpowszechniej w Indiach i w rejonie Azji Mniejszej. Kurkumina
izolowana z roślin jest pomarańczowo-żółtą substancją krystaliczną a w suchej masie rośliny stanowi
do 10 %. Wykazano, że kurkumina wykazuje aktywność: antyoksydacyjną, przeciwzapalną,
przeciwwirusową, antybakteryjną, przeciwgrzybiczną, a także przeciwnowotworową.
Kurkumina wykazuje szereg aktywności przeciwnowotworowych, wpływa ona na hamowanie
aktywacji karcynogenu poprzez zahamowanie aktywności cytochromu P450. Dodatkowo stwierdzono
działanie kurkuminy na proces detoksykacji karcynogenu. Przeprowadzone badania wykazały wzrost
aktywności glutationu (GSH) oraz transferazy glutationu (GST). Kurkumina posiada również
działanie przeciwzapalne, powoduję ona supresję aktywności cyklooksygenazy drugiej (COX-2) oraz
do zmniejszenia możliwości wiązania czynnika NF-κB do DNA komórkowego. Wykazano również
szereg aktywności powodujących indukcję śmierci komórek nowotworowych. Do najważniejszych
mechanizmów tego procesu należy zaliczyć stymulację aktywności kaspaz, supresję szlaków
sygnalnych odpowiedzialnych za przeżycie komórki czy inhibicja ekspresji surwiwiny. Opisano
również wpływ kurkuminy na zahamowanie ekspresji metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej
(MMP) co wpływa na zahamowanie procesu przerzutowania.
Chemoprewencyjne działanie kurkuminy świadczy o jej wysokim potencjale leczniczym.
Obecnie na świecie prowadzonych jest kilka badań klinicznych z wykorzystaniem tego związku
w zwalczaniu chorób nowotworowych.
Słowa kluczowe: kurkumina, chemoprewencja, choroby nowotworowe,
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CHEMOPREVENTION OF COLORECTAL CANCER
Maciej Frant, Aleksandra Żurek, Katarzyna Kaławaj
Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Faculty of Biology and Biotechnology,
Department of Virology and Immunology, maciej.frant@gmail.com

In a modern society it is very difficult to find a person with a completely healthy colon. On its
condition affects a number of different factors such as diet (high in fat and meat has a negative impact
on their condition), lack of physical activity, medical history, smoking, or drinking alcohol. Among
the most serious lesions that may occur in the body are cancers.
Colorectal cancer is one of the most common cause of cancer death among patients. Colorectal
carcinomas are the fourth leading cause of cancer deaths worldwide, killing about six hundred
thousand people per year. 5-year survival rate among patients in the first decade of the twenty-first
century was 47.6% among men, while for women 49.1%. In 2010 in Poland the frequency of
colorectal cancer in men was thirty to one hundred thousand, and eighteen women per a hundred
thousand.
The most important thing in the struggle against this cancer is primary prevention (avoidance
of risk factors) and secondary prevention (periodic screening), designed to avoid the development of
the disease or detect it at an earlier stage of carcinogenesis. The standard anti-tumor therapies such as
chemotherapy, radiotherapy and surgery are devastating for the body, are often involved in
complications and do not give one hundred percent guarantee of a cure. Alternatively used, and often
in parallel, method of fight with colorectal cancer at its early stage is a chemoprevention.
Chemoprevention, classified in part to the primary and in part to anti-cancer therapy involves
the application of natural or synthetic substances to inhibit, reverse or delay the carcinogenesis.
Chemoprevention is realized by preventing the transformation of a benign tumor to malignancy.
Unlike chemotherapy, chemoprevention interfere with early stages of carcinogenesis especially inhibit
the initiation and promotion of tumor.
In recent years more than 200 potentially active substances that may find use in
chemoprevention of colorectal cancer were described. Among them are substances such as
acetylsalicylic acid and its derivatives, calcium, vitamin D3, selenium, folic acid, certain
monoterpenes. An example of the mechanism of chemopreventic action is mechanism of action of
acetylsalicylic acid derivative - 5-aminosalicylic acid, based mainly on the inhibition of inflammation
and inhibition of proliferation of tumor cells. In addition to the activity of mentioned 5-aminosalicylic
acid, this compound may act directly on the pathway of Wnt/β-catenin (by inhibiting the protein
phosphatase 2A), which plays an important role in the molecular mechanism of tumor processes. In
the case of monoterpenes it has been shown that limonene fulfill the functions of both
chemopreventive and anticancer. Their activity consists in i.e. isoprenylation of post-translational
inhibition of P21ras oncoprotein, involved in intracellular signaling and cell proliferation, inhibiting
the synthesis of coenzyme Q, activation of TGF-β (cell cycle inhibition and apoptosis induction).
Keywords: chemoprevention, colorectal cancer
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QUORUM SENSING JAKO ALTERNATYWA DLA ANTYBIOTYKÓW?
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Bakterie komunikują się ze sobą przy użyciu chemicznych cząsteczek sygnałowych będących
jak słowa. Uwalniają, wykrywają i odpowiadają na akumulację tych molekuł zwanych
autoindukatorami. Detekcja autoindukatorów pozwala bakteriom rozpoznać gęstość populacji oraz
kontrolować ekspresję genów w odpowiedzi na zmiany ilości komórek. Proces zwany quorum
sensing, pozwala populacji bakterii w sposób skoordynowany kontrolować ekspresję genów całej
społeczności. Prokarionty mogą zachowywać się wtedy jak wielokomórkowe organizmy, dzięki temu
czerpią korzyści które byłyby nieosiągalne dla nich indywidualnie. Wiele zachowań bakteryjnych jest
regulowanych przez quorum sensing, w tym symbioza, patogeniczność. produkcja antybiotyków
i tworzenie biofilmu. Ostatnie badania pokazują, że bardzo specyficzny ale także uniwersalny język
quorum sensing umożliwia komunikowanie się w ramach i poza gatunkami. Prokariotyczne
i eukariotyczne mechanizmy często interferują z quorum sensing i mogą ewoluować. W szczególności
zalicza się tu sekrecje enzymów które niszczą autoindukatory oraz produkowanie cząsteczek
antagonistycznych do autoindukatorów, strategie te są wykorzystywane przez bakterie konkurujące
oraz przez podatnych gospodarzy eukariotycznych do wyciszania quorum sensing. Analogicznie takie
strategie syntezy są obecnie przedmiotem badań dla opracowania nowych przeciwbakteryjnych terapii.
Słowa kluczowe: quorum sensing, autoindukatory, antybiotyki
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ANGIOGENEZA A ROZWÓJ NOWOTWORU
Katarzyna Kaławaj, Aleksandra Żurek, Maciej Frant
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii, Zakład Wirusologii i Immunologii,
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Angiogeneza (neowaskularyzacja) to proces tworzenia nowych naczyń włosowatych na bazie
istniejącej sieci naczyń krwionośnych. Regulowany jest wieloma czynnikami, zarówno pro- jak
i antyangiogennymi. W tkankach patologicznie zmienionych, zaburzona zostaje równowaga pomiędzy
aktywnością czynników pro- oraz antyangiogennych na korzyść tych ostatnich.
Wśród wielu czynników stymulujących proces angiogenezy kluczową rolę odgrywa
naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu VEGF. Nadmierne wytwarzanie VEGF obserwuje się
w komórkach nowotworowych. Na syntezę tego czynnika w komórce wpływa wiele czynników,
wśród których za najistotniejszy uważa się HIF-1 (czynnik indukowany hipoksją), uaktywniany
w stanie niedotlenienia komórek, również nowotworowych. VEGF zwiększa przede wszystkim
przepuszczalność naczyń krwionośnych. Wywiera działanie mitogenne na komórki śródbłonka, w ten
sposób pobudzona zostaje ich migracja i proliferacja, co w konsekwencji prowadzi do wytworzenia
nowych naczyń krwionośnych.
W początkowych fazach procesu nowotworowego guzy pozbawione są naczyń krwionośnych
(tzw. raki in situ). Dalszy rozwój wiąże się z wykształceniem naczyń krwionośnych, umożliwiających
wzrost, naciekanie tkanek oraz powstawanie przerzutów.
Angiogeneza nowotworowa odbywa się przez tzw. „kiełkowanie” nowych odgałęzień lub
drogą powiększania średnicy, wydłużania i podziału już istniejących naczyń za pośrednictwem
komórek śródbłonka. Nowo powstające naczynia zdecydowanie różnią się od naczyń prawidłowych.
Charakteryzuje je niewłaściwy kształt, rozmiar oraz fakt, że są one rozmieszczone nieregularnie,
niedojrzałe, kręte i rozdęte. Mają też liczne wypustki, które wchodzą do światła naczyń.
Neowaskularyzacja nowotworowa zapewnia możliwość rozwoju guza poprzez dostarczenie tlenu,
składników odżywczych, wymianę metabolitów. Odpowiednie ukrwienie guza sprzyja przedostaniu
się komórek nowotworowych do krwiobiegu i w konsekwencji zainicjowania procesu powstawania
przerzutów.
Angiogeneza, jako proces fizjologiczny, jest niezbędna do prawidłowego rozwoju, wzrostu
i dojrzewania organizmu. Może więc pełnić zarówno pozytywną jak i negatywną rolę w organizmie.
W tkankach patologicznie zmienionych angiogeneza istotnie przyczynia się do rozwoju nowotworu,
jego wzrostu, a także zdolności do migracji i tworzenia przerzutów.
Słowa kluczowe: angiogeneza, VEGF, proces nowotworzenia
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STUDENTS TOURISTIC AND RECREATIONAL TRIPS TO LANDSCAPE
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In recent years, an increasingly popular holiday destination became protected areas, especially
landscape parks. The reasons are their natural wealth and fewer constraints than tourism and recreation
in national parks or nature reserves. The aim of the article was to examine the students' preferences
regarding touristic and recreational trips to parks.
The study involved 294 respondents. The survey was conducted in June 2015 in a randomly
selected adolescents studying – 78.9% women and 21.1% men.
Students rarely spend their free time in landscape parks. 56.5% of respondents goes to parks in
touristic and recreational purposes once every few years, 26.2% at least once a month. Students
frequently visit the parks on Saturdays and Sundays. On a trip mainly they choose May – September.
Respondents most often travel with a partner and with friends from outside the field of study. As
a means of transport students choose mainly car or bus. Restoration of psychic powers, escape from
civilization and return to nature are the main motives trips. In landscape park respondents mostly
spend their time walking, watching and photographing the flora and fauna and cultural sightseeing.
Keywords: landscape parks, students, tourism, recreation
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CZĘSTOŚĆ STOSOWANIA NIESTEROIDOWYCH LEKÓW
PRZECIWZAPALNYCH (NLPZ) WŚRÓD UCZNIÓW I STUDENTÓW –
BADANIA ANKIETOWE
Kinga Krukowska, Kamila Szymańska, Joanna Trybus, Paulina Gil-Kulik
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
opiekun: prof. UM Janusz Kocki

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) stanowią szeroką grupę leków stosowanych
w celu złagodzenia bólów różnego pochodzenia o małym i średnim nasileniu, obniżenia temperatury
ciała oraz zniesienia objawów zapalenia. Powszechność stosowania NLPZ wynika z ich dostępności leki te dostępne są bez recepty, w chwili obecnej można je nabyć nie tylko w aptece, ale również na
stacji benzynowej i w supermarkecie. Głównym problemem związanym ze stosowaniem NLPZ jest
brak świadomości społeczeństwa dotyczący potencjalnych skutków ubocznych nie tylko nadużywania
tych leków (niewydolność nerek, wątroby, choroba wrzodowa, zmniejszona krzepliwość krwi), ale
również działań niepożądanych, które mogą pojawić się w wyniku pojedynczego użycia NLPZ
(zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, bóle głowy, wysypka). Istnieje również szereg
przeciwwskazań do ich stosowania takich jak przebyty atak serca, udar, niewydolność serca, cukrzyca,
nadciśnienie tętnicze, ciąża, okres karmienia. Fakt, że NLPZ można kupić niemal wszędzie i nie
potrzebujemy w tym celu recepty sprawia, że dają one złudne poczucie bezpieczeństwa ich
stosowania.
Celem pracy jest ocena częstości zażywania niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz
określenie przyczyn ich stosowania u uczniów i studentów wieku od 15 do 24 lat.
W pracy wykorzystano autorską ankietę, składającą się z 8 pytań - 5 pytań jednokrotnego
wyboru i 3 pytań wielokrotnego wyboru. Pytania dotyczyły częstości stosowania niesteroidowych
leków przeciwzapalnych, przyczyn ich stosowania, miejsca nabycia, rodzaju stosowanego leku.
Ankieta była anonimowa, dobrowolna.
Grupę badaną stanowiło 114 osób w wieku od 15 do 24 lat. Kobiety stanowiły 62% (71 osób),
z kolei mężczyźni 38% (43 osoby).
W wyniku przeprowadzonej ankiety wykazano, że 96 osób badanych stosuje niesteroidowe
leki przeciwzapalne, pozostałe 18 osób deklaruje, że nie stosuje NLPZ. Najczęściej wybieranym
NLPZ jest ibuprofen (105 osób), na drugim miejscu znajduje się kwas acetylosalicylowy (39 osób).
Najczęstszą przyczyną stosowania NLPZ jest ból głowy (93 osoby), następnie bóle menstruacyjne
(58 osób) i bóle zębów (16 osób).
Na podstawie wyników ankiety stwierdzono, że prawie 85% ankietowanych w wieku 15-24
lata stosuje niesteroidowe leki przeciwzapalne.
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WYKORZYSTANIE METODY ZOL-ŻEL DO OTRZYMYWANIA
BIOENKAPSULATÓW
Diana Rymuszka1, Konrad Terpiłowski1, Lucyna Hołysz1, Diana Mańko1
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Bioenkapsulaty to zamknięte w różnego typu materiałach substancje biologiczne, takie jak:
DNA, RNA, antygeny, komórki bakterii, grzybów, roślin i zwierząt oraz wiele innych. Bioenkapsulaty
znajdują zastosowanie między innymi jako optyczne i elektrochemiczne czujniki, urządzenia
diagnostyczne, katalizatory, a nawet sztuczne narządy [1].
Jedną z metod otrzymywania tego typu układów jest metoda zol-żel, która polega na
naniesieniu na powierzchnię materiału filmu w postaci odpowiednio przygotowanego zolu, którego
osadzenie może odbywać się na 3 sposoby, poprzez: zanurzenie (dip-coating), rozpylanie (spraycoating) lub wirowanie (spin-coating). Badania wyraźnie wskazują, że enkapsulaty białkowe
otrzymane metodą zol-żel zachowują swoją strukturę natywną i funkcjonalność, przy jednocześnie
wysokiej stabilności termicznej. Bardzo cenną zaletą tej techniki jest możliwość pozyskiwania
enkapsulatów w temperaturze pokojowej [2, 3]. Z kolei osadzanie hydroksyapatytu (HA) na
powierzchni nośnika przy wykorzystaniu metody zol-żel zapewnia jednorodność chemiczną HA oraz
powstrzymuje tworzenie fazy amorficznej [4].
Słowa kluczowe: bioenkapsulaty, metoda zol-żel
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BADANIE WPŁYWU OBECNOŚCI I POŁOŻENIA PODSTAWNIKA NA
WIELKOŚĆ ADSORPCJI FENOLU ORAZ JEGO POCHODNYCH
Małgorzata Sęczkowska, 1Adam Wojciech Marczewski, 2Anna Deryło-Marczewska
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Do grupy wysoce toksycznych zanieczyszczeń organicznych należy fenol i jego pochodne,
których znaczne ilości występujące w środowisku są efektem działalności człowieka. Związki te, są
stale obecne w ściekach pochodzących z przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i rafineryjnego.
Dużye ilości fenoli generuje również produkcja tworzyw sztucznych, wytwarzanie barwników,
polimerów, farb i środków czystości. Naturalnym źródłem fenolu i jego pochodnych w środowisku,
a szczególnie w wodach powierzchniowych i podziemnych jest beztlenowy rozkład materii
organicznej. Wiele z tych związków wykazuje właściwości kancerogenne, nawet niewielkie ich
stężenia są bardzo szkodliwe. Obecność fenoli w wodzie pitnej na skutek dezynfekcji przyczynia się
do powstania chlorofenoli nadających jej nieprzyjemny zapach i smak, a w wyniku bioakumulacji
i trudności w degradacji wykazują negatywne działanie na organizmy żywe. Z uwagi na to, usuwanie
fenoli z wody stało się przedmiotem licznych badań. Intensywny rozwój przemysłu spowodował
znaczny wzrost emisji zanieczyszczeń do środowiska, co nakłoniło do podjęcia szeregu działań
w kierunku rozwoju efektywniejszych sposobów ich usuwania. Obecnie powszechnie wykorzystuje
się metody adsorpcyjne z zastosowaniem węgli aktywnych jako potencjalnych sorbentów do usuwania
związków organicznych ze ścieków. Ze względu na dużą powierzchnię i wysoką reaktywność
powierzchni, węgle aktywne charakteryzują się dużą wydajnością usuwania fenoli z wody.
Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu obecności położenia podstawnika na wielkość
adsorpcji fenolu oraz jego pochodnych.
Słowa kluczowe: adsorpcja, obecność podstawnika, fenol,
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NA DOBRE I NA ZŁE Z KWERCETYNĄ
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Kwercetyna jest związkiem zaliczanym do flawonów (3,5,7,3’,4’ pentahydroksyflawon) oraz
jest jednocześnie jednym z najpowszechniej wykorzystywanych w farmacji związkiem
falwonoidowym. Ze względu na swoją strukturę uznawana jest za idealny przykład, przedstawiający
jak budowa przestrzenna może wpływać na właściwości biologiczne związków chemicznych. Dzięki
obecności wiązania podwójnego w pierścieniu C kwercetyna posiada wzmocnione właściwości
przeciwutleniające. Natomiast obecność grup –OH w położeniach 3, 5,7,3’,4’ wpływają nie tylko na
właściwości przeciwutleniające, ale podnosi zdolności chelatowania dwuwartościowych metali, dzięki
czemu hamuje procesy utleniania, które nie zawsze są korzystne dla komórek.
Kwercetyna jako wszechobecny związek roślinny występuje powszechnie w produktach
spożywczych pochodzenia roślinnego, takich jak herbata, soki owocowe, wino czy miód. Jej
zawartość zmienia się wraz z dojrzewaniem owoców borówki i czarnego bzu, których zawartość
glikozydów była niższa w porównaniu z owocami niedojrzałymi.
Kwercetyna posiada wiele właściwości pozytywnie wpływających na organizm ludzki:
 Uszczelniania naczynia krwionośne i zmniejsza jednocześnie ich przepuszczalność, dzięki
czemu pomaga przy żylakach i kruchości naczyń krwionośnych.
 Hamuje zalepianie się płytek krwi i przeciwdziała zakrzepom. Chroni naczynia przed
szkodliwym cholesterolem.
 Ma również kluczowe znaczenie w spowalnianiu procesów starzenia, szczególnie
w połączeniu z witaminą C.
 Kwercetyna łagodzi skutki napromieniowania, dlatego może być wykorzystywana przy
radioterapii, podczas leczenia nowotworów.
 Dodatkowo zwalcza zmęczenie oraz skutecznie łagodzi skutki stresu.
Kwercetyna jest słabo rozpuszczalna w wodzie, a to z kolei może ograniczać jej wchłanianie,
dlatego najlepiej jest spożywać kwercetynę z bromeliną, którą znajdziemy np. w ananasie. Dzięki
takiemu połączeniu ułatwiamy trawienie tych substancji zwiększając tym samym właściwości
przeciwzapalne.
Słowa kluczowe : flawony, kwercetyna, antyoksydanty
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ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH METABOLITÓW
WTÓRNYCH W SUROWCU BRZOZY BRODAWKOWATEJ Z POLSKI
WSCHODNIEJ
Justyna Bekier, Agatka Filiks, Sebastian Balant, Michał Wilusz
Opiekun naukowy: dr Agnieszka Najda
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu,
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Międzywydziałowe Koło Naukowe „Planta Medica”

Brzoza brodawkowata (Betula pendula ROTH) to smukłe drzewo z rodziny brzozowatych
(Betulaceae) o charakterystycznej, białej, spękanej korze, która pokrywa górną część pnia. Liść brzozy
jest długoogonkowy, kształtu prawie trójkątnego i uważa się go za tradycyjny produkt leczniczy
pochodzenia roślinnego zwiększający ilość wydalanego moczu. W swym składzie zawiera między
innymi wtórne produkty przemiany materii, tj.: garbniki, flawonoidy, polifenole, kwasy fenolowektóre oszacowano w niniejszym badaniu.
Materiał badawczy stanowiły liście brzozy brodawkowatej pozyskane z drzew rosnących
w stanie naturalnym z okolic Parczewa (woj. lubelskie, 51°38'N, 22°54'W), Nałęczowa (woj.
lubelskie, 51°17'N, 22°12'W) i Jastkowa (woj. lubelskie, 51°18'N, 22°26'W). Zbioru liści ze
wszystkich stanowisk dokonano w tym samym terminie tj. 30.06.2014r. W świeżych liściach
określono zawartość suchej masy [Chmielewska 1955]. Pozostałe świeże, zdrowe i nieuszkodzone
surowce poddano suszeniu w temperaturze 50°C w suszarni mechanicznej. W powietrznie suchych
surowcach określono zawartość: wody (wilgotność)-metodą suszarkowo-wagową wg FP IX [2011];
popiołu całkowitego metodą farmakopealną [FP IX 2011]; polifenoli ogółem oznaczono metodą
Folina-Ciocalteu’a (wynik wyrażono w przeliczeniu na kwas galusowy GAE) [Singelton i Rossi 1965;
Slinkard i Singleton 1977]; kwasów fenolowych metodą z wykorzystaniem odczynnika Arnova [FP
2002]; związków flawonoidowych (wyniki wyrażono w przeliczeniu na kwercytynę QE) wg FP VII
[2006], garbników metodą wg zaleceń FP IX [2011].
W przeprowadzonym badaniu określono w liściach świeżych 31,16% do 36,07% suchej masy,
wilgotność na poziomie 8,44% do 9,73% zaś popiołu całkowitego od 4,12% do 4,51%. Miejsce
pochodzenia surowca miało istotny wpływ na zawartość wybranych metabolitów wtórnych. Liście
brzozy pochodzące z drzew rosnących w Nałęczowie zawierały najwięcej polifenoli (5,873 GAE·g⁻¹),
flawonoidów (0,264 mg QE·g⁻¹) i garbników (4,89%), natomiast najwięcej kwasów fenolowych
zawierały liście z drzew z Parczewa (1,902 mg GAE·g⁻¹). Wykazano statystycznie istotne różnice
pomiędzy surowcami pozyskanymi z Nałęczowa, Parczewa i Jastkowa, różnicę między surowcami
pochodzącymi z Parczewa i Jastkowa były nieistotne.
Słowa kluczowe: Betula pendula ROTH, flawonoidy, garbniki, metabolity wtórne, parametry
fizykochemiczne
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DIAGNOSTICS OF THE ANAPLASMA PHAGOCYTOPHILUM
Beata Dzięgiel
University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Veterinary Medicine,
Department of Epizootiology and Clinic of Infectious Diseases, beatadziegiel@o2.pl

Anaplasma phagocytophilum is an emerging pathogen of animals that is transmitted by Ixodid
ticks. Detection of the A. phagocytophilum is based on finding morulae within granulocytes in the
peripheral blood by microscopic examination of blood smears stained by f.e. Hemacolor. Hematologic
examination performed in Exigo Boule VET analyzer and serum biochemistry in Mindray BS-130
analyzer. The mass spectrometry (MS) based proteomics analyses offer new approaches to identify
biomarkers and for monitoring therapeutic and toxic out comes. Matrix-assisted laser desorption
ionization time-of-flight (MALDI-TOF) based proteome profiling of serum, other biofluids, and tissue
sections has been widely employed for pattern-based diagnostics and biomarker discovery. MALDITOF spectral features correspond to a subset of proteins present in the sample and collectively
constitute proteomic patterns, but not represent different biological states in case of diagnostics of the
A. phagocytophilum infections in animals.
Another way to diagnose disease caused by A. phagocytophilum is polymerase chain reaction
(PCR). The PCR reaction based on showed the presence of 16S rRNA Anaplasma spp. followed by
sequencing. DNA amplification by means of the primers EHR 521 and EHR 747 gave a product size
of 252-bp. The results of PCR were compared with results of rapid test SNAP4Dx.
Keyword: Anaplasma phagocytophilum, diagnostics, tick-borne diseases.
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WPŁYW INHIBITORÓW DPP-IV NA PRZYROST MASY CIAŁA ORAZ
DZIENNE SPOŻYCIE PASZY U SZCZURÓW ZDROWYCH ORAZ
Z INSULINOOPORNOŚCIĄ INDUKOWANĄ FRUKTOZĄ
Gryta P.1*, Wójcicka G.2, Marciniak S.3, Jamroz-Wiśniewska A.4
1) Uniwersytet Medyczny w Lublinie Katedra i Zakład Patofizjologii, pawel.gryta@10g.pl
2) Uniwersytet Medyczny w Lublinie Katedra i Zakład Patofizjologii
3) Uniwersytet Medyczny w Lublinie Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką
4) Uniwersytet Medyczny w Lublinie Katedra i Klinika Neurologii

Prowadzone są obecnie badania kliniczne oceniające bezpieczeństwo i korzyści, stosowania
nowej grupy leków przeciwcukrzycowych, na ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Leki te
działają poprzez oś inkretynową. Należą do nich takie leki jak między innymi inhibitory
dipeptydylopeptydazy 4 (DPP-IV). Wybierając lek przeciwhiperglikemiczny, oczekuje się oprócz
obniżania glikemii, również potencjalnych korzyści w postaci redukcji ryzyka rozwoju powikłań
sercowo-naczyniowych. Celem badania była ocena wpływu inhibitora DPP-IV (sitagliptyna) na
wybrane czynniki ryzyka rozwoju chorób układu krążenia w oparciu o model insulinooporności
indukowanej u szczura przewlekłym podawaniem do picia 20 % roztworu fruktozy. Analizowano czy
w warunkach eksperymentalnej insulinooporności, sitagliptyna (Sitagliptin phosphate Sequoia
Research Products Ltd) lek należący do nowej grupy leków przeciwcukrzycowych, może mieć
korzystny wpływ na masę ciała, oraz spożycie paszy. Badania przeprowadzono na 60 szczurach
szczepu Wistar, przydzielonych losowo do 6 grup: Grupa I (KON): kontrola, otrzymująca paszę
laboratoryjną i wodę do picia; Grupa II (FRU): otrzymująca paszę laboratoryjną oraz 20 % roztwór
fruktozy w wodzie do picia ad libitum; Grupa III (KON+S10): otrzymująca sitagliptynę w dawce
10 mg/ kg/ dz wymieszaną ze sproszkowaną paszą laboratoryjną; Grupa IV (KON+NaCl):
otrzymująca sól fizjologiczną podskórnie raz dziennie; Grupa V (FRU+S5): otrzymująca sitagliptynę
w dawce 5 mg/ kg/ dz wymieszaną ze sproszkowaną paszą laboratoryjną oraz 20 % roztwór fruktozy
w wodzie do picia ad libitum: Grupa VI (FRU+S10): otrzymująca sitagliptynę w dawce 10 mg/ kg/ dz
wymieszaną ze sproszkowaną paszą laboratoryjną oraz 20 % roztwór fruktozy w wodzie do picia ad
libitum. Badany lek był podawany począwszy od 4 tygodnia doświadczenia, przez kolejne 4 tygodnie.
Przez cały okres trwania doświadczenia monitorowano dobowe spożycie paszy laboratoryjnej oraz
roztworu fruktozy i wody do picia. Przyrost masy ciała zwierząt oceniano jeden raz w tygodniu.
Zaobserwowano istotny statystycznie (p<0,05) zwiększony przyrost masy ciała zwierząt
insulinoopornych z grupy FRU, w porównaniu do kontrolnej grupy KON. Zaobserwowano, że
przewlekłe podawanie sitagliptyny szczurom z grupy FRU+S5 istotnie zmniejsza średnio o 8 %
przyrost masy ciała w stosunku do zwierząt insulinoopornych. Badany lek podawany zwierzętom
z grupy FRU+S10, istotnie zmniejsza średnio o 13 % przyrost masy ciała w porównaniu do
insulinoopornej grupy FRU. Nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic w przyroście masy
ciała pomiędzy grupami KON+S10 i FRU+S10 oraz grupami KON i FRU+S5. Otrzymane wyniki
potwierdzają, iż sitagliptyna w sposób istotny, zmniejsza przyrost masy ciała szczurów, wywołany
insulinoopornością indukowaną przewlekłym podawaniem do picia 20% roztworu fruktozy.
Zaobserwowano, iż zwierzęta, którym podawano roztwór fruktozy (FRU), pobierały istotnie mniej
pokarmu niż zwierzęta z grupy kontrolnej (KON) oraz, że sitagliptyna podawana w dawce
10mg/kg/dz, zwierzętom zdrowym (KON+S10), istotnie zmniejszyła ilość pobieranej karmy przez
osobnika (o 12 %).
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Nie zaobserwowano istotnych zmian w ilości pobieranego pokarmu przez osobniki
otrzymujące roztwór fruktozy (FRU), w porównaniu do osobników otrzymujących sitagliptynę
zarówno w małej jak i dużej dawce oraz 20% roztwór fruktozy do picia (FRU +S5 i FRU+S10).
Przewlekłe podawanie sitagliptyny zwierzętom zdrowym w dużej dawce, powoduje zmniejszenie
pobierania paszy oraz zmniejszenie przyrostów masy ciała. Natomiast podawanie sitagliptyny,
zwierzętom z indukowaną insulinoopornością, istotnie, zależnie od dawki wpływa na zmniejszenie
przyrostów masy ciała, nie wpływając na zmniejszenie ilości pobieranego pokarmu. Otrzymane
wyniki wskazują, że sitagliptyna hamuje przyrost masy ciała szczurów z insulinoopornością
indukowaną podawaniem 20 % roztworu fruktozy do picia, nie zależne od ilości przyjmowanego
pokarmu.
Słowa kluczowe: cukrzyca, nowe leki przeciwcukrzycowe, choroby sercowo-naczyniowe, masa ciała
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BOUVEAULT-BLANC REDUCTION OF TERTIARY PHOSPHINE OXIDES
Ewelina Korzeniowska, Marek Stankevič
Department of Organic Chemistry, Faculty of Chemistry, Maria Curie Sklodowska University, Gliniana St. 33, Lublin 20-614
ewelina_korzeniowska@wp.pl

Bouveault-Blanc reduction relies on conversion of carboxylic acid esters to alcohols by a treatment
with an alkali metal in alcohol (Scheme 1).
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Scheme 1
The reaction leads to the formation of two moles of alcohols from one mole of ester. This reaction is
generally adapted to compounds containing ester functions, but other carbonyl compounds, for
example aldehydes, ketones, ester and ketoesters can be also used in this reaction. Unfortunately, there
is no literature data concerning the reduction of other classes of organic compounds under these
conditions.
A similar reaction is Birch reduction which is one of the basic tools in organic chemistry used to
transform aromatic compounds into cycloalkadienes. There are some precedences in the literature
concerning the reactivity of organophosphorus compounds with an alkali metal which can proceed
either through cleavage of the P-aryl bond or through reduction of aryl substituent to the
corresponding cyclohexadienyl moiety.1,2
Herein we wish to present our results concerning the transformation of aryl substituent into cycloalkyl
substituent using Bouveault-Blanc reaction conditions (Scheme 2).
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Literature:
[1] M. Stankevič, A. Włodarczyk, M. Jaklińska, R. Parcheta, K. M. Pietrusiewicz, Tetrahedron, 2011,
67, 8671;
[2]M. Stankevič, A. Włodarczyk, D. Nieckarz, Eur. J. Org. Chem., 2013, 4351
Keywords: Bouveault-Blanc reduction, tertiary phosphine oxides
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BORELIOZA
Agnieszka Kocia, Marcin Mazurek, Aleksandra Madej, Elżbieta Kulec,
Dorota Filipczak, Paulina Gil-Kulik
Studenckie Koło Naukowe Laboratoryjnej Genetyki Medycznej przy Zakładzie Genetyki Klinicznej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, opiekun prof. UM Janusz Kocki

Borelioza, zwana chorobą z Lyme lub krętkowicą kleszczową, jest przewlekłą chorobą
odzwierzęcą najczęściej przenoszoną przez kleszcze z gatunku Ixodes ricinus i Dermacentor
reticulatus. Zachorowalność na tę chorobę w ciągu 20 lat systematycznie wzrasta co może stanowić
poważny problem epidemiologiczny. Zgodnie z danymi Państwowego Zakładu Higieny i Głównego
Inspektoratu Sanitarnego zapadalność na boreliozę w Polsce w 1996 r. wynosiła 751, w 2001 – 2 tys.,
2005 – 4 tys., a w 2009 - 10 tys. odnotowanych przypadków.
Czynnikiem etiologicznym wywołującym boreliozę jest bakteria Gram-ujemna Borrelia
burgdorferi zaliczana do krętków. Bakteria ta zasiedla przewód pokarmowy kleszcza i uaktywnia się
w trakcie jego żerowania na skórze żywiciela i kontakcie z krwią. Krętki zaczynają się wtedy
namnażać i przedostają się do płynów ustrojowych oraz gruczołów ślinowych kleszcza.
Głównym wektorem zakażenia są kleszcze należące do ektopasożytów które oprócz krętków
Borrelia są rezerwuarem innych patogenów takich jak: kleszczowe zapalenie mózgu i opon mózgowordzeniowych, anaplazmoza (erlichioza) granulocytarna i babeszjoza, gorączkę Q, tularemię.
Do głównych miejsc występowania kleszczy są: lasy, łąki, pastwiska, pola uprawne, wody
porośnięte krzewami i trawami. Wzmożoną aktywność tych stawonogów obserwujemy wczesną
wiosną (od maja do czerwca) oraz wczesną jesienią.
Do najczystszych objawów świadczących o zakażeniu boreliozą zaliczamy: zmiany skórne
o charakterze rumienia wędrującego, bóle mięśniowe i kostno-stawowe, osłabienie organizmu,
zaburzeniami czucia, bóle głowy.
Diagnostyka laboratoryjna opiera się na wykorzystaniu metod bezpośrednich i metod
pośrednich. Do metod bezpośrednich zaliczamy izolację DNA z kleszcza uzyskanego od pacjenta,
przeprowadzenie reakcji PCR, rozdział na żelu agarozowym z dodatkiem bromku etydyny i analizie
uzyskanych prążków. Natomiast do metody pośrednie opierają się na wykrywaniu przeciwciał
przeciwko Borrelia w surowicy krwi, PMR za pomocą immunofluorescencji pośredniej, teście ELISA
czy metodzie Western Blott.
Do głównych zaleceń profilaktycznych można zaliczyć przede wszystkim: środki ochrony
osobistej chroniące nas przed ugryzieniem przez kleszcze, sczepienia ochronne przeciwko chorobom
przenoszonym przez kleszcze oraz badania profilaktyczne osób narażonych na kontakt z kleszczem.
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THE EFFECTS OF LIPOIC ACID (LA) ON THE MECHANICAL
PROPERTIES OF THE FEMUR IN OSTEOPENIC WISTAR RATS
Wolski Dariusz, Lis Alicja, Radzka Agnieszka, Bieńko Marek, Radzki P. Radosław
Department of Animal Physiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Life Science in Lublin, Poland

Lipoic acid is a disulphide compound which serves as a coenzyme for the mitochondrial
respiratory enzymes pyruvate dehydrogenase and α-ketoglutarate dehydrogenase. LA in many tissues
is rapidly converted to its redox couple, dihydrolipoic acid (DHLA). LA and DHLA antioxidant
properties are reflected by their direct ability to quench free radicals and indirect ability to recirculate
cellular antioxidants. LA and DHLA can prevent the production of ROS. Some research have
documented the positive effect of LA on the metabolism of bone tissue. Bone loss changes,
characterizing osteoporosis, occur during aging or after gonadectomy. A comparative study conducted
on gonadectomized rats documented the relationship between hormonal functions of gonads and
activity of oxidative stress markers.
Material and Methods: the experiment was conducted with the use of females Wistar rats at
the age of 3 months. After adaptation, the animals were randomly divided and submitted for sham
operation (SHO) and ovariectomy (OVX). Seven days after surgery, the OVX rats were randomly
divided into control groups treated subcutaneously with physiological saline (OVX-PhS) (n=8) and 17
β-estradiol (OVX-E2) (4 μg/kg b.w./day) (n=8), respectively, as well as into four experimental groups
of OVX females. These received subcutaneously LA in the doses of 12.5 (OVX-LA12.5), 25 (OVXLA25), 50 (OVX-LA50) and 100 mg/kg b.w/day (OVX-LA100). After 28 days of experimental
treatment, the rats were killed by cervical dislocation.
The mechanical parameters of isolated femora were examined in 3-point bending test with the
use of a ZwickRoell Z010 (ZwickRoell GmbH & Co. KG, Ulm, Germany) universal testing machine
equipment with 10 kN measuring head Xforce HP series linked to a computer with testXpert II 3.1
software. The ultimate strength (Fmax), work to ultimate strength (W/Fmax), and the Young modulus
(Emod) were determined.
Results: Significantly the lowest Young modulus was noted in the OVX-PhS rats, (P = 0.02
vs. SHO). Ovariectomy also lowered ultimate strength and work to ultimate strength in femur from the
OVX-PhS rats. However, these results were insignificant, as compared to SHO. The highest Young
modulus, ultimate strength and work to ultimate strength were observed in femur from rats treated
with LA in the dose of 50 mg. Additionally, the values of mechanical parameters of femur from OVXLA50 significantly exceeded the results obtained from the SHO and the OVX-E2 (P < 0.05).
Keywords: Lipoic acid, bone, strength parameters, osteopenia, rats.
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LIGHT POLLUTION AND ITS CONSEQUENCES TO HUMAN
HEALTH
Agnieszka Zaborska1, Agnieszka Kaliniak1 Piotr Domaradzki1, Robert Pastuszka1
1

University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Biology and Animal Breeding, Department of Commodity Science and
Processing of Raw Animal Materials, agn.zaborska@gmail.com

The role of the unwanted light, as a source of physiological and behavioral disorders in living
organisms has been recognized relatively recently, causing considerable controversy. Why light, as
a symbol of prosperity, civilization development and the safety is recognized as pollution?
Light pollution is a phenomenon of environmental disorders the night light emitted by outdoor
lighting. The source of excess light is mainly urban environment, with its street lighting and neon
lights, as well as airports, military bases and all kinds of high and illuminated buildings. It is estimated
that the majority of European Union residents live in areas where night time, is polluted with excess
light. The scale of this phenomenon is so large that it can be compared to problems such as chemical
pollution of air, water and soil.
Light pollution has a significant impact on all living organisms, resulting in dysregulation of
the biological clock, behavioral and hormonal changes. Biorhythm disorder animals it makes them
reorient activities as well as behavioral changes, such as: orientation, nutritional, reproductive and
non-predatory. The most frequently and most dramatic event in effects of light pollution is influence to
migrating birds. Tall buildings, which people built, create direct threat to their lives. Firstly, the birds
are disoriented because of strong streams of light disrupting orientation by the stars. Secondly, these
animals mistakenly believe skyscrapers lighted windows for clearances between trees and branches,
leading to crash with them and most often death. In Toronto city center, where there are many
illuminated skyscrapers, every year 1,800 birds are killed as a result of these collisions [Kaleta 2007].
The human body is designed for activity during the day and rest at night. This adaptation can
be seen by the human sense - vision, who can not see well in the dark. Therefore, human introduces in
the night time, more and more light for safe activity at night. Maximizing urban activity called the
urbanization night or time sprawl, which can be translated as "stretching time." Light pollution is not
neutral to human health. This phenomenon can cause various symptoms, such as tiredness, stress,
feeling of anxiety, insomnia and may be a factor disturbing the immune system. In the experiment
where lab rats were exposed to permanent lighting, it caused in suppression of melatonin secretion and
faster development of transplanted human cancer cells to them. This fact is also confirmed in human
medicine. Research shows higher risk of breast cancer in women working the night shift [Pauley 2004;
Haim & Portnov 2013].
It was also observed that excessive use of artificial light in the night is associated with obesity,
as confirmed by studies in laboratory mice. Mice which were maintained in the light of whole day
have a significantly increased body mass and impaired glucose tolerance compared to mice staying in
a standard cycle of light / dark, in spite of equal levels of calories and daily activity [Fonken et al.,
2010; Tomasik 2014]. Surprising is result of research on suicides committed in the polar zone
countries, such as Greenland. Contrary to expectations, most suicides occur in winter, when the days
are short or polar night lasts, but in the summer, when daylight lasts almost all day [Björkstén et al.,
2009]. Long lasting lack of darkness can be a significant factor disturbing the functioning of the
human body.
Keywords: Light pollution, urbanization night, time spawl, human health
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MUTACJE BRCA1 I BRCA2 JAKO PODŁOŻE GENETYCZNE RAKA
PIERSI I JAJNIKA
Piotr Chomik, Małgorzata Świstowska
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Genetyki Klinicznej

Nowotwory złośliwe piersi i jajnika są poważnym problemem onkologicznym o zasięgu
globalnym. Szacuje się, że każdego roku na świecie u około 200 tysięcy kobiet rozpoznawany jest
złośliwy nowotwór piersi, a u 20 tysięcy nowotwór jajników. Do postaci sporadycznych raka piersi
i jajnika należy około 90 % przypadków, pozostałe 10% stanowią postacie dziedziczne mające
związek z trzema najczęściej występującymi mutacjami genu BRCA1 (w eksonie 5, 11 oraz 20) oraz
mutacją genu BRCA2 w eksonie 11. Zarówno BRCA1 (Breast cancer1) i BRCA2 (Breast cancer2)
wpływają na utrzymanie stabilności genomu, głównie poprzez naprawę pęknięć podwójnej nici DNA.
Mutacje w genach BRCA1 oraz BRCA2 predysponują do rozwoju nowotworów: piersi, jajnika,
okrężnicy, prostaty, trzustki, jelita, krtani i sutka u mężczyzn. Udowodniono, że mutacje genu BRCA2
związane są z rozwojem niedokrwistości Fanconiego. U osób ze stwierdzonymi mutacjami w genach
BRCA1 lub BRCA2 zalecany jest panel badań i działań profilaktycznych mających na celu wczesne
wykrycie choroby oraz zahamowanie jej rozwoju.
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WPŁYW ZABIEGU WYBIELANIA OGONKÓW LIŚCIOWYCH NA PLON
ORAZ SKŁAD CHEMICZNY KARDA (CYNARA CARDUNCULUS L.)
Mateusz Gortat, Andrzej Sałata
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

Zabieg wybielania polega na odbarwianiu części nadziemnych roślin (ogonków liściowych,
liści, pędów) poprzez ograniczenie dostępu światła. Wybielanie ogonków liściowych karda polega na
wiązaniu i owijaniu rozety liściowej na okres od 3 do 6 tygodni przed planowanym zbiorem. Do
owijania wykorzystywany jest najczęściej papier lub czarna folia [1, 2]. Rośliny poddane temu
zabiegowi charakteryzują się mniejszą zawartością włókna, większą zawartością cukru oraz są
bardziej delikatne w smaku [1, 3].
W doświadczeniu badano wpływ bielenia ogonków przy użyciu czarno białej folii PE, czarnej
włókniny PP oraz tektury karbowanej na plon, a także zawartość włókna, cukrów ogółem i kwasów
fenolowych ogółem w ogonkach liściowych karda. Rośliny uprawiano w Gospodarstwie
Doświadczalnym Felin w rozstawie 1x1m w latach 2011-2013. Pomiary i analizy były dokonywane na
dziesięciu losowo wybranych roślinach. Zawartość włókna surowego oznaczono metodą wendeńską.
Cukry ogółem i fenolokwasy oznaczono odpowiednio metodą Luffa Schoorka i Arnova (Farmakopea
Polska V).
Analiza uzyskanych wyników pozwala stwierdzić, że zastosowane materiały do bielenia liści
karda wpłynęły istotnie na zwiększenie zawartości cukrów ogółem a jednocześnie spowodowały
zmniejszenie zawartości kwasów fenolowych ogółem. Ogonki liściowe karda poddane etiolacji
zwierały mniejszą zawartość włókna surowego w porównaniu do ogonków liściowych roślin nie
poddanych zabiegowi wybielania.
Słowa kluczowe: kard, etiolacja, żywność funkcjonalna
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VIRUSES AS NEW THREAT IN GROWING OF CEREAL CROPS
Marcin Wieremczuk, Aleksandra Gogół
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin,
marcin.wieremczuk@up.lublin.pl, aleksandra.gogol@up.lublin.pl

Every year, viral diseases of cereal crops become more and more significant, in particular,
it could be noticed by higher and higher importance of these diseases in growing of winter cereal crops
in recent years. Yield losses caused by viral infection, depending on susceptibility of cultivar and
weather conditions, may reach as much as several percent. In Poland, so far viral diseases have
occurred occasionally, although in many Western European countries (Great Britain, France,
Germany, Italy) they have been known and recognized as a threat since 70’s of 20 th century. There are
a lot of reasons of these phenomenon, such as an increase of cropping area of cereals, in particular
an increase of winter form cropping area, early sowing time in autumn and extension of high
temperature period in autumn. Cereals are infected in two ways, according to type of virus. The most
common way of infection is infestation by infected aphids and cereal leaf beetles or in soil by soil
protozoa– Polymyxa graminis Led. The most significant viral diseases are: wheat dwarf, wheat
soilborne mosaic, barley yellow dwarf and barley yellow streak mosaic. All of above mentioned viral
diseases occur and are dangerous only for winter cereals. Risk increase of these diseases occurrence
is noticed during long and warm autumns, when infections arise directly after sprouting. After
infection, in spring such infestations develops quickly, causing diseases symptoms at young plants.
An evaluation of viral diseases symptoms occurrence symptoms should be done in April and May.
Very frequent phenomenon is occurrence of few viruses simultaneously, causing diseases symptoms
(the mixed infections), that are usually noticed on barley and wheat. Currently, there is no direct
opportunity of viral diseases control after plant infection, and only cereals crops protection against
virosis is prevention of their occurrence by vectors transferring viruses limitation or breeding and
growing cultivars, that are resistant or tolerant to viruses infections [Jeżewska 2010, Jeżewska 2012,
Solarskaet al. 2014].
Keywords: viral disease, threat, cereal crops
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EFFECT OF AGE OF CATTLE AND AGEING PERIOD ON THE
CHEMICAL COMPOSITION AND CHANGES IN THE TEXTURE OF
MEAT DURING 12 DAYS OF AGEING UNDER VACUUM
Piotr Domaradzki1, Agnieszka Kaliniak2, Agnieszka Zaborska2, Mariusz Florek2,
Anna Litwińczuk1
1
University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Biology and Animal Breeding,
Laboratory of Food Safety and Regional Products, e-mail piotr.domaradzk@up.lublin.pl
2
University of Life Sciences in Lublin, Faculty of Biology and Animal Breeding,
Department of Commodity Science and Processing of Animal Raw Materials

Beef meat is mainly used as a culinary meat. Regardless of the intravital and post-mortem
circumstances the ageing process is important factor which influences the final quality of beef. Ageing
is a natural process taking place in each muscle of the carcass after rigor mortis. A lot of complex
changes in muscle tissue take place as a result of this process. The most visible qualitative change
observe during ageing is improvement in meat tenderness. It is thought that proteolytic degradation of
myofibrils structure is largely responsible for this effect.
The aim of the study was to determine the effect of the aging period (12-day vacuum storage)
and age (category) of cattle on the chemical composition, sensory properties and texture of beef.
The material for the experiment consisted of samples from two muscles – m. longissimus
lumborum (ML) and m. semitendinosus (ST) – collected from 121 cattle carcasses from four
categories: dairy calves (n=20), calves crossbred with beef breeds reared at pasture with their dams
until the age of 7-8 months (known as heavy calves n=20), young slaughter cattle (n=71) and cows
over 5 years of age (n=10). Samples were vacuum packed in the PA/PE foil bags and stored at 4°C.
The basic chemical composition of the muscles was analysed on the 2nd day of aging. After 2, 7 and 12
days post-mortem the texture studies of meat were performed. Shear force and shear energy were
determined using an instrumental analysis (Warner-Bratzler test), whereas tenderness, juiciness,
palatability were determined by a sensory analysis (in a 5-point scale). The studies of myofibrillar
fragmentation index (MFI) were performed by Hopkins et al. [2000] method.
The age of cattle was found to significantly (p≤0.01 and p≤0.05) influence the basic chemical
composition of the meat, with the exception of protein content in the ML muscle and moisture in the
ST. The muscles of the youngest animals, i.e. dairy calves and heavy calves, had a significantly
(p≤0.01 and p≤0.05) lower percentage of fat and a higher percentage of ash in comparison with mature
cattle, i.e. young slaughter cattle and cows. The category of cattle significantly (p≤0.01 and p≤0.05)
influence the shear force, shear energy, MFI and sensory properties in the ML and ST muscles. In
general, as the age of the animals increased, the meat had lower tenderness (higher shear force and
shear energy and lower MFI), as well as lower sensory scores.
During the 12-day post-slaughter aging period there was a significant (p≤0.01) decrease in
shear force and shear energy and an increase in MFI (improved tenderness) in the muscles from all the
groups analysed. The improvement in sensory properties (including tenderness) as aging progressed
was confirmed by the organoleptic assessment of the meat (p≤0.01). The greatest changes in the
quality parameters took place between days 2 and 7 of low-temperature ageing.
Keywords: beef, aging, sensory quality, texture
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