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PROGRAM KONFERENCJI 

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników 

9.00 – 10.00 

Otwarcie konferencji  
Wykład inauguracyjny: dr hab. inż. Bartosz Sołowiej 

„2018 – China-Poland Training Course on Food Safety and Import-Export 

Inspection Technology” 

10.00 – 12.00 Sesja I + dyskusja  

12.00 – 12.30  Sesja posterowa + przerwa kawowa  

12.30 – 14.30  Sesja II + dyskusja 

14.30 – 14.45 Obrady Komitetu Naukowego + przerwa kawowa 

14.45 – 15.00 
Wręczenie nagród i wyróżnień  

Zakończenie Konferencji 

 

SESJA I – sala 102 

ROLNICTWO 

10.00 – 10.07 
mgr inż. Katarzyna 

Olesińska 
UP, Lublin 

Ocena przydatności surowca Arnica chamissonis 

Less. jako substytutu dla flos Arnica montana L. 

10.07 – 10.14 
mgr inż. Magdalena 

Kurzyna-Szklarek 
UP, Lublin 

Zawartość miedzi i cynku w jęczmieniu jarym 

i buraku cukrowym w zależności od 

zróżnicowanego nawożenia mineralnego 

10.14 – 10.21 mgr Ewelina Surdacka UP, Lublin 
Agroturystyka jako forma wypoczynku w opinii 

turystów województwa świętokrzyskiego 

10.21 – 10.28 
inż. Adam 

Staniszewski 
UP, Lublin 

Zastosowanie biologii molekularnej w identyfikacji 

chronionych gatunków Formica str. występujących 

na terytorium Polski 

10.28 – 10.35 
inż. Patrycja 

Skowronek 
UP, Lublin 

Przegląd i charakterystyka popularnych miodów 

pod kątem rodzaju nektaru/spadzi uzyskiwanego 

z pożytków pszczelich 

10.35 – 10.42 Izabella Sztyber UPH, Siedlce Biogazownie. Technologie produkcji biogazu 

10.42 – 10.49 Magdalena Krupa UPH, Siedlce Procesy zachodzące w glebach 

ZDROWIE  

10.49 – 10.56 mgr inż. Ewa Habza UP, Lublin The role of vitamin C in cancer treatment 

10.56 – 11.03 
mgr inż. Klaudia 

Gustaw 
UP, Lublin 

Zdolność autoagregacji u wybranych szczepów 

Lactobacillus helveticus i Lactobacillus 

rhammnosus 

11.03 – 11.10 Karolina Baryła UP, Lublin Resweratrol i jego zastosowanie w medycynie 

11.10 – 11.17 
mgr Anna Siemińska-

Kuczer 
UMCS, Lublin 

Układ oksydazy fenolowej Galleria mellonella 

a alkaliczna proteaza Pseudomonas aeruginosa 

11.17 – 11.24 mgr Katarzyna Banach UP, Lublin 

The relationship between Body Mass Index and 

selected anthropometric parameters in normal-

weight and obese individuals 

11.24 – 11.31 
lek. wet. Kamila 

Mazurkiewicz 
UP, Lublin 

Diagnostic issues in canine chronic lymphocytic 

leukemia 

11.31 – 11.38 inż. Bartłomiej Iwański UP, Lublin 
Metallo-β-laktamazy – nowe zagrożenie w leczeniu 

klinicznym 

11.38 – 11.45  Alicja Sobek UM, Lublin 
Gastrodia elata Blume jako potencjalny lek 

przeciwdepresyjny 
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11.45 – 12.00 DYSKUSJA 

12.00 – 12.30 SESJA POSTEROWA + PRZERWA KAWOWA 

SESJA II – sala 102 

ZDROWIE 

12.30 – 12.37 

Aneta Kowal,  

Karolina Bieńko, 

Patrycja Działak, 

dr Paulina Gil-Kulik 

UM, Lublin 
Nowe markery insulinooporności w zespole 

policystycznych jajników 

12.37 – 12.44 Julita Poleszak UM, Lublin 
Potencjał kliniczny wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych omega-3 w leczeniu schizofrenii 

12.44 – 12.51 Karol Lorenc UM, Lublin 
Wpływ spożycia owoców na powikłania 

i wystąpienie cukrzycy 

12.51 – 12.58 Karol Wiśniewski UM, Lublin 
Wpływ diety na płodność i gospodarkę hormonalną 

człowieka 

12.58 – 13.05 

Karolina Bieńko, 

Patrycja Działak, 

Aneta Kowal,  

Andrzej Kulesza,  

dr Paulina Gil-Kulik 

UM, Lublin 

Metabolomika w medycynie spersonalizowanej 

i wykorzystanie molekularnych markerów 

w diagnostyce 

13.05 – 13.12 Krystian Cholewa UM, Lublin 
Zastosowanie diety w leczeniu atopowego 

zapalenia skóry u dzieci 

13.12 – 13.19 Mateusz Pawlicki UM, Lublin Zastosowanie roślin w leczeniu cukrzycy 

13.19 – 13.26 

Patrycja Działak, 

Karolina Bieńko, 

Aneta Kowal, 

Małgorzata 

Sęczkowska, 

dr Paulina Gil-Kulik 

UM, Lublin Antyoksydacyjne właściwości probiotyków 

13.26 – 13.33 Urszula Fałkowska UM, Lublin 
Ocena znajomości roślin trujących wśród 

studentów kierunków medycznych 

ŻYWNOŚĆ  

13.33 – 13.40 
mgr inż. Anna 

Kononiuk 
UP, Lublin Biogenic amines in food 

13.40 – 13.47 
mgr inż. Małgorzata 

Góral 
UP, Lublin 

Wpływ dodatku inuliny na wybrane właściwości 

fizykochemiczne lodów wegańskich 

13.47 – 13.54 mgr Katarzyna Nowak 

Instytut 

Agrofizyki 

PAN, Lublin 

Nowe zastosowanie grzybowych α-glukanów 

13.54 – 14.01 lic. Armand Jabłoński UP, Lublin 
Resweratrol jako obiecujący składnik w terapii 

nowotworu płuc 

14.01 – 14.08 lic. Kinga Głaszewska UP, Lublin 
Przeciwnowotworowe działanie składników 

żywności – badanie opinii respondentów 

14.08 – 14.15 Olga Gajownik UPH, Siedlce 
Spożycie mleka i jego przetworów na zdrowie 

młodego człowieka 

14.15 – 14.22 
mgr Małgorzata 

Sęczkowska 
UMCS, Lublin 

Otrzymywanie, charakterystyka fizykochemiczna 

i badania nad stosowaniem nanokompozytów 

nieorganiczno-węglowych 

14.22 –14.29 dr Lidia Kotuła UM, Lublin 

Klasyfikacja udarów niedokrwiennych mózgu 

u pacjentów hospitalizowanych w Oddziale 

Udarowym Kliniki Neurologii Samodzielnego 

Publicznego Szpitala Klinicznego numer 4 

w Lublinie w roku 2015 na podstawie klasyfikacji 

TOAST (the Trial of Org 10172 in Acute Stroke 

Treatment) 

14.29-14.36 mgr Aleksander UMCS, Lublin Zagrożenia wynikające z kacheksji nowotworowej 
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Herman u pacjentów onkologicznych 

14.36 – 14.50 DYSKUSJA 

14.50 – 15.10 Obrady Komitetu Naukowego + przerwa kawowa 

15.10 – 15.25 
Wręczenie nagród i wyróżnień  

Zakończenie Konferencji 

 

SESJA POSTEROWA 

dr Bernadetta Bienia 

PWSZ im. 

Stanisława Pigonia, 

Krosno 

Właściwości prozdrowotne owoców maliny właściwej 

dr Lidia Kotuła UM, Lublin  

Czynniki warunkujące wystąpienie udaru 
niedokrwiennego mózgu u pacjentów hospitalizowanych 

w Oddziale Udarowym Kliniki Neurologii 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego numer 

4 w Lublinie w roku 2015 

dr Paulina Gil-Kulik UM, Lublin 
Rola IAPs w komórkach pochodzących z mleka 

kobiecego 

dr Jolanta Karwat UM, Lublin 
Analiza stężenia selenu w surowicy krwi kobiet z rakiem 

piersi  

mgr Małgorzata 

Sęczkowska 
UMCS, Lublin 

Badanie wpływu modyfikacji uporządkowanych 

mezoporowatych materiałów krzemionkowych na 

adsorpcję białka  

mgr Agnieszka 

Chrzanowska 
UMCS, Lublin 

Materiały krzemionkowe nowej generacji: 

charakterystyka i zastosowanie  

lek. Monika Jaworska 

Klinika Neurologii 

Samodzielny 

Publiczny Szpital 

Kliniczny nr 4, 

Lublin 

Moyamoya jako rzadka przyczyna udarów mózgu 

mgr inż. Ali Hulail Noaema UP, Lublin 

The effect of fertilizing potato with micronutrients foliar 

fertilizers 

Effect of foliar fertilization with micronutrient fertilizers 

on vitamin C content in potato tubers  

mgr inż. Elżbieta Brągiel 

PWSZ im. 

Stanisława Pigonia, 

Krosno 

Zmiany strukturalne w zakresie produkcji wybranych 

nieprzetworzonych produktów ekologicznych w Polsce. 

Zarys problemu 

mgr inż. Jagoda Szafrańska UP, Lublin Bakteriocyny – naturalne konserwanty żywności 

mgr inż. Magdalena 

Michalak 
UP, Lublin 

The use of lactic acid bacteria in antibiotic – associated 

diarrhea treatment 

mgr Paweł Ciszek KUL, Lublin 
Czynniki psychologiczne stanowiące wsparcie w trakcie 

choroby nowotworowej 

lek. wet. Kamila 

Mazurkiewicz 
UP, Lublin 

Current parasitological situation of horses in Poland 

Idiopathic Focal Eosinophilic Enteritis (IFEE) – clinical 

case 

Diagnostic of congenital haemorrhage diathesis – 

clinical case in dogs 

Concentration of mercury in the muscles, kidneys 

and liver of white storks 

inż. Adam Miedzwiecki UP, Lublin 
Wpływ aktywnych form spędzania wolnego czasu na 

stan psychofizyczny człowieka 

inż. Adam Staniszewski UP, Lublin 
Porównanie wpływu sztucznej diety zdefiniowanej 

oraz niezdefiniowanej na przeżywalność i parametry 
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reprodukcyjne zawisaka tytoniowego (Manduca sexta) 

inż. Bartłomiej Iwański UP, Lublin Antybiotykooporność – skąd się wzięła i jak działa 

inż. Karolina Filipek UP, Lublin 
Ocena organoleptyczna win owocowych domowej 

produkcji 

inż. Magdalena Kulińska UP, Lublin 
Efekty oddziaływania L-proliny na rozwielitki (Daphnia 

magna) w warunkach stresu cieplnego 

inż. Oleksandr Kholiavskyi UP, Lublin Fizjologiczne znaczenie hydrolazy soli żółci 

inż. Patrycja Skowronek UP, Lublin 
Przegląd i zastosowanie popularnych produktów 

pszczelich 

lic. Patrycja Łusiak UP, Lublin 

Właściwości przeciwutleniające ekstraktów otrzymanych 

z trawy pszenicznej i jęczmiennej 

Kwasy tłuszczowe omega-3 w diecie kobiet 

z Endometriozą 

Angelika Rudo, 

Iga Szpakowska 
UP, Lublin Czynniki stresogenne w środowisku studenckim 

Ilona Drąg UP, Lublin 
The use of lactic acid bacteria in antibiotic – 

associated diarrhea treatment 

Karolina Jachimowicz UP, Lublin 

Wpływ wybranych składników zawartych w żywności 

na prawidłową pracę mózgu człowieka 

Anoreksja=niepłodność? Związek utraty masy ciała 

z zaburzeniami hormonalnymi wśród kobiet 

Katarzyna Nabielec UP, Lublin 

Alternatywne metody leczenia chorób zakaźnych 

Rybosomy eukariotyczne – rola w procesach 

chorobowych 

Wojciech Gadziński, 

lek. wet. Dariusz Wolski  
UP, Lublin 

Kojarzenie międzybarwne i krzyżowanie rasowe 

u Kalifornii oraz wstęp w doskonalenie stada królików 

rasowych 
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THE RELATIONSHIP BEETWEEN BODY MASS INDEX AND SELECTED 

ANTHROPOMETRIC PARAMETERS IN NORMAL - WEIGHT AND OBESE 

INDIVIDUALS 

Katarzyna Banach
1
, Karina Błądkowska

2
 

1Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii,  

Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, e-mail: katarzynabanach_22@wp.pl 
2Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Katedra Żywienia Człowieka 

 
The increase in the prevalence of overweight and obesity in both developed and developing 

countries is associated with musculoskeletal and other non-communicable diseases. To address this, 

an accurate measure of body adiposity, bearing in mind several shortcomings of body mass index 

(BMI), should be used.  

The aim of this study was to compare selected anthropometric parameters in the normal - 

weight and overweight groups, with particular emphasis on evaluate the BMI as a proxy for percent 

body fat (%BF) and to determine its association with fat-free mass (FFM). 

Body composition was measured using validated bio-impedance (BIA) equipment (SECA mBCA 515) 

in a self-selected sample of 80 adults aged 18 - 50 years, of which 40 were normal - weight with 

a mean BMI of 22,09 (± 1,8) kg/m2, and 40 were obese, with a mean BMI of 34,92 (± 4,0) kg/m2. 

Both groups consisted of 17 men and 23 women. Body adiposity indices were assessed using BMI 

and % BF ≥ 25 (for men) or ≥ 30 BF% (for women).  

In the normal - weight group (mean ± SD; age: 30,63 ± 12,4 years; height: 1,72 ± 0,1 m; 

weight: 65,35 ± 8,9 kg) there was an average percentage of body fat at 23,69 % (± 6,1) In the obesity 

group (mean ± SD; age: 30,70 ± 8,6 years; height: 1,72 ± 0,1 m; weight: 104,1 ± 16,2 kg) this value 

was 40,42 %(± 6,0). There was a strong and positive statistical relationship between BF% and BMI 

when both were paired without controlling for gender and age. Increment of BMI was positively 

correlated with an increase in the percentage of skeletal muscle and the overall content of FFM. 

In obese group, the total body water content was lower than in normal - weight group: 43,9 (± 4,1) % 

vs 55,37 (± 4,3) %. A similar relationship was reported for extracellular water. There were 

no statistically significant differences regarding the phase agle (PA) value in both groups. 

This study support the importance of BIA analysis to predict body fat percentage / obesity, 

in a population. 

 

Keywords: Body Mass Index, obesity, bioimpedance, BIA, anthropometric parameters 

  



Lublin 

26 maja 2018 

12 
 

 

RESWETATROL I JEGO ZASTOSOWANIE W MEDYCYNIE 

Karolina Baryła
1
, Ilona Drąg

2
, Magdalena Michalak

3 

1Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, karolinabaryla6@gmail.com 
2Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, ilo.drag1996@gmail.com 

3Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii,  

Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, magdalena.michalak@up.lublin.pl 

 

Resweratrol nazywany „obrońcą rośliny” to naturalna fitoaleksyna produkowana na skutek 

uszkodzenia rośliny. Związek ten występuje w rdestowcu ostrokończystym, orzeszkach ziemnych, 

a także czerwonych owocach. Jego obecność w winogronach, w których stanowi nawet 5 – 10% ich 

biomasy, przyczyniła się do powstania tzw. „paradoksu francuskiego”. Resweratrol jako polifenol 

zaliczany jest do grupy flawonoidów. Powstaje z jednej cząsteczki p – kumaroilo – CoA na skutek 

działania syntazy stylberynowej (STS), która występuje u niewielu roślin wyższych tj. eukaliptus, lilia 

czy świerk. Polifenol ten występuje w postaci dwóch izomerów: trans- i cis- przy czym pierwsza 

z form została lepiej poznana. Synteza resweratrolu może być indukowana stresem w wyniku 

mechanicznego urazu, działania promieniowania ultrafioletowego, wniknięcia mikroorganizmów 

lub niedoboru wody. Stężenie wydzielanego resweratrolu zależy od wielkości uszkodzenia 

oraz gatunku rośliny. Najwięcej polifenolu występuje 24 h po infekcji, zaś jego poziom spada po 48 – 

72 h.  

Szeroki zakres działania sprawia, że związek ten znajduje zastosowanie w medycynie. 

Resweratrol zaliczany jest do związków chemioprewencyjnych, neuroprotekcyjnych, 

kardioprotekcyjnych, obniża również ryzyko występowania przewlekłych chorób niezakaźnych 

oraz pozwala znacząco zmniejszyć nasilenie stanu zapalnego. Dodatkowo uważa się, że związek ten 

może być odpowiedziany za aktywację genów długowieczności. Resweratrol jest bezpieczny 

dla ludzi, ponieważ jest szybko metabolizowany. Jedyne podanie polifenolu w dużych dawkach – 

nierealnych do spożycia, może powodować skutki uboczne, które mogą skutkować utratą apetytu 

i spadkiem masy ciała.  

 

Słowa kluczowe: aktywność antyoksydacyjna, polifenole, resweratrol, stres oksydacyjny 
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WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNE OWOCÓW MALINY WŁAŚCIWEJ  

(RUBUS IDAEUS L.) 

Bernadetta Bienia
1
, Barbara Sawicka

2
, Barbara Krochmal-Marczak 

1
 

1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Zakład Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności,  

ul. Dmochowskiego 12, 38-400 Krosno, e-mail: bernadetta.bienia@pwsz.krosno.pl 
2 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa, ul. Akademicka 15,  

20-950 Lublin 

 
Malina właściwa (Rubus idaeus) była już znana i uprawiana w starożytnej Grecji i w Rzymie. 

Wykorzystywana była i nadal jest jako roślina spożywcza i lecznicza. Owoce maliny cenione są ze 

względu na wspaniały smak i zapach oraz bogactwo składników odżywczych. Są one bogatym 

źródłem związków o właściwościach przeciwutleniających: polifenoli, witamin, tokoferoli, 

karotenoidów, kwasów organicznych).  

Polifenole są silnymi antyoksydantami, hamują powstawanie wolnych rodników, które 

zmieniają strukturę i funkcje lipidów, białek, błon komórkowych, enzymów i struktur DNA. 

Aktywność przeciwutleniająca przejawia się m.in. poprzez usuwanie rodników hydroksylowych, tlenu 

singletowego, nadtlenku wodoru i rodników ponadtlenkowych. Wśród kwasów fenolowych 

występujących w owocach malin bardzo silnym antyoksydantem jest kwas elagowy, którego maliny 

zawierają najwięcej spośród owoców jagodowych. Kwas elagowy ma działanie antyoksydacyjne, 

przeciwzapalne, przeciwnowotworowe oraz przeciwwirusowe. Ponadto kwas ten wykazuje działanie 

obniżające ciśnienie krwi, zapobiega chorobom serca i układu krążenia. 

 Owoce maliny właściwej zawierają w swoim składzie flawonoidy z grupy anotycyjanów: 

cyjanidynę i pelargonidynę oraz związki karotenoidowe, które korzystnie oddziaływują na wzrok oraz 

na układ sercowo-naczyniowy przeciwdziałając miażdżycy.  

Ponadto owoce maliny właściwej są bogatym źródłem makro– i mikroelementów (K, Mg, Ca, 

Cu, Mn, Zn, Fe), mających znaczenie w profilaktyce i leczeniu wielu chorób (wpływ na ciśnienie 

krwi, prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, układu krążenia). Są także bogatym źródłem 

witamin A, C, E, z grupy B. Witaminy te wpływają na odporność organizmu, prawidłowe 

funkcjonowanie układu nerwowego. Oprócz wymienionych składników maliny zawierają dużą ilość 

błonnika, pektyn, substancji śluzowych, wpływających korzystnie na pracę układu pokarmowego. 

Związek aromatyczny w owocach malin – keton malinowy wykazuje korzystny wpływ podczas 

leczenia otyłości i w kuracjach odchudzających. 

Ze względu na właściwości prozdrowotne, owoce maliny właściwej powinny być obecne 

w diecie człowieka przez cały rok, zarówno w postaci świeżej, mrożonej lub przetworzonej. Owoce te 

mają ogromną rolę w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, zapewniają lepsze funkcjonowanie 

organizmu człowieka.  

 

Słowa kluczowe: owoce maliny, polifenole, właściwości prozdrowotne 
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We współczesnej diagnostyce medycznej coraz częściej stosuje się biomarkery. Są one 

wskaźnikami biologicznymi, które umożliwiają dokładne zdiagnozowanie choroby. Dzięki nim można 

podjąć leczenie o wiele szybciej i skuteczniej. Obecnie dąży się po poznawania jakie biomarkery są 

charakterystyczne dla danej jednostki chorobowej. Obszar medycyny, gdzie są wykorzystywane jest 

bardzo szeroki m. in. nowotwory, choroby układu nerwowego, astma, choroby o podłożu 

immunologicznym oraz układu krążenia.  

W celu lepszego poznania biomarkerów, stworzono nową dziedzinę nauki jaką jest 

metabolomika. Jest ona składową biologii systemowej, do której zaliczamy również proteomike, 

transkryptomike i genomike. Jej głównym celem jest analiza i poznanie budowy związków 

chemicznych obecnych w komórkach i tkankach. Materiał do tego typu badań uzyskuje się z moczu, 

krwi, tkanek pobranych w czasie biopsji czy płynu mózgowo-rdzeniowego. Tak szybki rozwój 

metabolomiki nie byłby możliwy bez użycia spektrometrii mas czy magnetycznego rezonansu 

jądrowego, które sprawiają że badania stają się szybsze i dokładniejsze. Jest to metoda, która 

wykorzystuje pomiar stosunku masy do ładunku jonu. Umożliwia ona dokładne określenie składu 

związków chemicznych, ich struktury jak również tego jakie konkretnie pierwiastki wchodzą w skład 

badanej substancji. 

W pracy omówiono cele metabolomiki w medycynie spersonalizowanej oraz wykorzystanie 

molekularnych markerów w diagnostyce i przewidywaniu postępów choroby. 

Współczesna medycyna podąża w kierunku leczenia spersonalizowanego, czyli dobranego 

dla pacjenta. Ważne, aby podawane leki były odpowiednie dla danej jednostki chorobowej, użyte 

w odpowiedniej dawce oraz w odpowiednim czasie. Umożliwi to szybsze leczenie, skróci czas 

rekonwalescencji, a co najważniejsze ograniczy uboczne skutki terapii. Bardzo często, pomimo 

wdrożonego leczenia nie przynosi ono oczekiwanych rezultatów, a nawet może wpływać negatywnie 

na organizm, chociażby obniżając nasz system odpornościowy. Dzięki postępowi w tej dziedziny 

nauki, będzie można zapobiegać rozwojowi niektórych chorób przez odpowiednio dobraną i wczesną 

profilaktykę, jak również chronić pacjentów przed szkodliwymi skutkami leczenia.  

 

Słowa kluczowe: metabolomika, biomarker 
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Produkcja ekologiczna obejmuje cały system zarządzania gospodarstwem i prowadzoną w nim 

produkcją żywności. Wykorzystuje najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, dba o wysoki stopień 

różnorodności biologicznej i ochronę zasobów naturalnych. W produkcji zwierzęcej stosuje wysokie 

standardy dotyczące metod produkcji i dobrostanu zwierząt. Ekologiczna metoda produkcji jest 

odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku, zaspokaja preferuje konsumentów 

poszukujących wyrobów wytwarzanych przy użyciu substancji naturalnych i naturalnych procesów. 

Produkcja ekologiczna łączy w sobie innowację, postęp i bardzo wysoki poziom specjalistycznej 

wiedzy.  

Celem pracy była ocena zmian, tendencji i możliwości w zakresie rozwoju produkcji 

wybranych nieprzetworzonych produktów ekologicznych w Polsce w latach 2009 - 2016.  

Materiał źródłowy analizy stanowiły dane zawarte w Raportach Inspekcji Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych za lata 2009-2016. W toku badań wykorzystano metody statystyki 

opisowej oraz metody prezentacji tabelarycznej i graficznej. Wyniki przedstawiono w formie 

opisowej, tabel i wykresów. Przedmiotem analizy była wielkość powierzchni ekologicznych użytków 

rolnych, ilość i struktura produkcji wybranych nieprzetworzonych produktów ekologicznych tj. zbóż, 

ziemniaka, warzyw i owoców oraz struktura profilu produkcji gospodarstw.  

Za popularyzacją i rozwojem produkcji żywności metodami ekologicznymi w Polsce 

przemawiają głównie czynniki ekonomicznych – m.in. koszty produkcji, rosnący popyt na produkty 

w UE, wysoki poziom cen, unijne dopłaty oraz czynniki społeczne - rozdrobniona struktura agrarna, 

duże zasoby siły roboczej na wsi, szeroko rozumiane proekologiczne zachowania konsumentów 

wynikające z większej świadomości i wiedzy. Nie bez znaczenia są również czynniki przyrodnicze, 

chociażby niski stopień zanieczyszczenia środowiska (powietrza, gleby), niewielkie nawożenie 

mineralne, czy ukształtowanie terenu.  

Największy udział w strukturze z pośród omawianych nieprzetworzonych produktów 

ekologicznych miały zboża, które zajmowały średnio w ośmioleciu 18,65% użytków rolnych. 

Największy udział zbóż wystąpił w roku 2009 a najmniejszy w 2014. Na drugim miejscu znajdowały 

się uprawy sadownicze i jagodowe, średnio z udziałem 10,4%, ale ze stałą tendencją spadkową. 

Z kolei udział warzyw w strukturze upraw odnotowuje trend rosnący, z 0,9% w 2009 roku do 9,7% 

w 2016. Najmniejszy udział w strukturze z omawianych grup produktów miały ziemniaki. Ich udział 

w strukturze produkcji nieprzetworzonych produktów ekologicznych również charakteryzuje 

tendencja spadkowa/malejąca. Średni udział produkcji ziemniaków na przestrzeni lat wyniósł 0,39%. 

Produkty ekologiczne zaliczane do grypy upraw zboża, sadownicze i jagodowe, warzywa i ziemniaki 

w badanym okresie posiadały udział w strukturze zasiewów średnio 33,1%. 

W dużej mierze wymienione wcześnie/powyżej czynniki wpłynęły na strukturę tak pod 

względem wielkości udziału jak i rodzaju produkcji nieprzetworzonych produktów ekologicznych i jej 

zmiany na przestrzeni badanych lat. 

 Produkcja ekologiczna jest dziś jednym z najszybciej rozwijających się elementów rynku 

rolnego i żywnościowego. Rozwój produkcji nieprzetworzonych produktów ekologicznych może 

przynieść wiele korzyści poczynając od rolników przez przetwórców czy pośredników handlowych 

a kończąc na klientach i całej społeczności. Rynek produktów ekologicznych w Polsce znajduje się 

wciąż w początkowej fazie rozwoju, stąd klienci częściej kupują produkty świeże, nieprzetworzone, 

które są bardziej dostępne. 

Słowa kluczowe: nieprzetworzone produkty ekologiczne, produkcja ekologiczna 
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Wstęp: Szacuje się, że atopowe zapalenie skóry (AZS) dotyka około 30% populacji w wieku 

rozwojowym. Zmiany atopowo-alergiczne skóry należą również do częstych i wczesnych objawów 

klinicznych u pacjentów z nadwrażliwością na pokarmy. Pomimo dowodów na współwystępowanie 

AZS i alergii na pokarmy, stosowanie diety eliminacyjnej wciąż budzi kontrowersje.  

Cel: Rola diety we wspomaganiu procesu terapeutycznego atopowego zapalenia skóry 

u dzieci. 

Metoda: Dokonano przeglądu literatury naukowej opublikowanej w bazach Pubmed, Medline, 

ResearchGate oraz Google Scholar stosując słowa klucze: atopic dermatitis treatment, diet treatment 

oraz deskryptory czasowe 2008 – 2018. 

Wyniki: Dane statystyczne podają, że pacjenci chorzy na AZS, 6 razy częściej chorują 

na alergie pokarmowe niż ogół populacji. Chore dzieci najczęściej są genetycznie obciążone ryzykiem 

wystąpienia nadreaktywności układu immunologicznego. Badania doniosły, że dieta eliminacyjna 

produktów z grupy wielkiej ósemki stanowi istotny element zapobiegania nawrotom choroby. 

Dominującym alergenem, który uczulał badane osoby z ciężką postacią AZS jest białko mleka 

krowiego (rBos) oraz alergen orzeszków arachidowych (rArah1). Istotne są również związki 

chemiczne dodawane do jedzenia lub leczniczych syropów w postaci substancji barwiących, 

konserwujących lub poprawiających smak – np. kwas karminowy, żółcień chinolinowa oraz tetrazyna. 

U uczulonych dzieci podaż tych substancji w diecie prowadzi do zaostrzenia zmian skórnych.  

Wnioski: Czasowo stosowane leczenie dietetyczne jest wskazane w leczeniu AZS. Błędne 

decyzje dotyczące eliminowania niektórych pokarmów mogą skutkować pogorszeniem stanu zdrowia 

dziecka. Należy pamiętać, że usunięcie z diety dziecka niektórych produktów zawierających białko 

powoduje bezwzględną konieczność wprowadzenia zastępczych produktów białkowych 

równoważnych lub w porównywalnych wartościach odżywczych i energetycznych. Czasowa dieta 

hipoalergiczna wspomaga kompleksowe leczenie farmakologiczne.  

  

Słowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry, dzieci, dieta eliminacyjna, alergia pokarmowa 
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 W niniejszej pracy szczegółowo scharakteryzowano strukturalne, optyczne i powierzchniowe 

właściwości uporządkowanych mezoporowatych adsorbentów krzemionkowych o piankowej 

strukturze komórkowej (MCF, ang. Mesocellular Silica Foam). 

Unikalne właściwości fizykochemiczne porowatych materiałów krzemionkowych (duża 

pojemność sorpcyjna, wysoka selektywność, dobra stabilność i wytrzymałość oraz wysoka odporność 

hydrotermalna) decydują o ich rosnącym zainteresowaniu w wielu dziedzinach nauki (medycyna, 

farmacja, nano- biotechnologia, inżynieria materiałowa) [1]. Ich szczególne właściwości strukturalne 

i teksturalne (trójwymiarowa porowata struktura porów, duża objętość i średnica porów, duża 

powierzchnia właściwa oraz wysokie stężenie silanolu na powierzchni uporządkowanej macierzy) 

sprawiają, że znalazły one potencjalne zastosowanie jako adsorbenty, nośniki substancji aktywnych 

biosensory, biochipy, wypełnienia chromatograficzne, katalizatory i nośniki katalizatorów [2].  

Mezoporowate materiały krzemionkowe nowej generacji (MCF) o regularnej 

i uporządkowanej strukturze wewnętrznej mezoporów oraz ściśle zdefiniowanej morfologii 

i topografii powierzchni otrzymano w wyniku hydrolizy - kondensacji organicznego prekursora 

krzemionkowego - tetraetyloortokrzemianu (TEOS, Si(OC2H5)4). Jako matrycę stałą wykorzystano 

niejonowy trójblokowy kopolimer typu Pluronic (PE9400 i PE10500) natomiast 1,2,5-trimetylobenzen 

(TMB) użyto jako ekspandera do powiększania rozmiaru i średnicy porów [3,4]. 

Właściwości optyczne i strukturalne rozważanych materiałów krzemionkowych określono za 

pomocą spektrofotometrii UV-Vis i dyfrakcji rentgenowskiej (XRD). Właściwości teksturalne 

i geometryczne powierzchni nośników stałych scharakteryzowano za pomocą niskotemperaturowej 

adsorpcji/desorpcji azotu. Analizę morfologii i jakości powierzchni mezoporowatych materiałów MCF 

scharakteryzowano za pomocą mikroskopu sił atomowych (AFM) oraz skaningowego mikroskopu 

elektronowego (SEM). 

 

Słowa kluczowe: materiały mezoporowate, MCF, struktura, geometria, morfologia powierzchni 
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Choroba nowotworowa jest spostrzegana jako najbardziej stresująca spośród wszystkich 

chorób. Jej wpływ jest wielostronny i pociąga za sobą konsekwencje poznawcze, emocjonalne 

i behawioralne. Większość chorych onkologicznie doświadcza objawów stresu emocjonalnego 

w postaci depresji, lęku, gniewu, odczuwa objawy fizyczne. Duże napięcie emocjonalne i lęk jaki 

wywołuje nowotwór oraz metody lecznicze, wynikają z szerszego kontekstu: są elementem 

powszechnej w naszych czasach skrajnie negatywnej postawy wobec cierpienia, ograniczeń 

życiowych i śmierci. 

Celem prezentowanych badań jest wskazanie na czynniki psychologiczne, które pomagają 

pacjentom onkologicznym w walce w chorobie. Badania wykazują, że ważnym czynnikiem 

chroniącym przed negatywnymi konsekwencjami psychologicznymi w trakcie choroby jest nadzieja. 

Wysoki poziom nadziei może skutecznie obniżać u osoby chorej poziom przeżywanego lęku, 

nieprzyjemnych emocji, poczucie stresu. Wysoki poziom nadziei sprzyja także by mimo choroby, 

pacjent onkologiczny odczuwał poczucie sensu życia. Ważnym wnioskiem wynikającym z analizy 

wyników, jest fakt w jaki sposób można wzmacniać nadzieję u osób chorych onkologicznych – 

obecność bliskich, wsparcie personelu medycznego, pozwalanie osobom chorym na wykonywanie 

nawet prostych zadań pozwalają na wzmocnienie nadziei, która pozwala osobie chorej znacząco 
szybsze przystosowanie i radzenie sobie w trakcie choroby nowotworowej. 

 

Słowa kluczowe: zdrowie, nowotwór, psychologia, wsparcie społeczne 
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Z uwagi na stale rosnące wymagania konsumentów w przemyśle spożywczym coraz częściej 

wykorzystywane są substancje poprawiające smak, zapach czy wartość pokarmową dostępnych na 

rynku produktów. Obserwuje się także rosnący popyt na żywność funkcjonalną mającą zapewniać nie 

tylko zaspokojenie potrzeb żywieniowych, ale i wykazywać działanie prozdrowotne na organizm 

człowieka. Niemal 60% ludzkości cierpi na niedobory mikro- i makroelementów, co wynika zarówno 

z mało urozmaiconej diety, jak i niewielkiej ich przyswajalności z przewodu pokarmowego. Problem 

jest tym bardziej istotny, że znaczna większość tych pierwiastków bierze udział w szeregu przemian 

metabolicznych, gdzie pełnią funkcję kofaktorów enzymów. Badania dowodzą, że niedobory 

mineralne dotykają także ludzi, których dieta jest ściśle kontrolowana. W celu niwelowania tych 

niedoborów najczęściej wykorzystywane są suplementy diety, których podstawowym celem jest 

uzupełnienie brakujących pierwiastków w zbilansowanej dawce pokarmowej. Niestety ich 

przyswajalność, przy podawaniu tą drogą, jest znacznie niższa w porównaniu z tymi, pochodzącymi 

bezpośrednio z żywności. 

Jako odpowiedź na zapotrzebowanie ludzkości na źródło łatwo przyswajalnych mikro 

i makroelementów opracowano technikę znaną biofortyfikacją. Jest to proces umożliwiający 

podniesienie poziomu pierwiastków w jadalnych częściach roślin, co w efekcie prowadzi do 

powstania żywności funkcjonalnej. Z reguły następuje to na drodze upraw konwencjonalnych, gdzie 

wzbogaceniu podlega podłoże, na którym uprawiane są rośliny, a z którego pobieranie pierwiastków 

zachodzi w sposób naturalny. Należy przy tym zauważyć, że stopień wzbogacenia zależy 

bezpośrednio od użytych pierwiastków oraz rodzaju roślin poddawanych wzbogacaniu. Proces 

biofortyfikacji może zatem prowadzić do otrzymania naturalnych suplementów mineralnych. 

Zastosowanie biofortyfikacji już na bardzo wczesnych etapach rozwoju roślin umożliwia 

otrzymanie produktów żywnościowych bogatych w mikro- i makroelementy, co może stanowić 

alternatywę dla komercyjnej suplementacji, gdyż przyswajalność biologicznych form pierwiastków 

znacznie przewyższa ich formy syntetyczne.  

 

Słowa kluczowe: niedobory mineralne, mikroelementy, biofortyfikacja, żywność funkcjonalna 
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The human body inhabits microorganisms and the state of our health depends on their 

diversity. A change in the composition of the microflora can be caused by antibiotics taken during 

therapy, e.g. aminopenicillin or cephalosporin and as a result, reduce immunity. Their effect may 

result in the occurrence of antibiotic-associated diarrhea (AAD), which may appear from 

the beginning of treatment up to two months after its completion. AAD may be due to the presence 

of Clostridium difficile in attenuated intestinal microflora and may occur in a mild form or even 

in very few cases lead to death. The main role in the treatment of C. difficile play lactic acid bacteria 

(LAB), that occur in probiotic food, such as kefir and yogurt. The most effective bacteria are 

Lactobacillus rhamnosus GG and Lb. reuteri. They can withstand difficult conditions prevailing in 

the human gastrointestinal tract, such as low pH and exhibit healing action on the digestive system. 

Research carried out with apply of these bacteria, using at the same time no treatment and a placebo 

showed their high effectiveness. The analysis was based on the isolation of bacterial DNA from 

samples, followed by amplification by PCR of characteristic 16S rRNA fragments. This made 

it possible to determine the presence of LAB in the stool. The lack of bacteria testified to successful 

colonization and treating. Other LAB that are effective against antibiotic-associated diarrhea are: Lb. 

plantarum, Lb. acidophilus,, Lb. bulgaricus, Lb. casei. 

Bacteria present in probiotics are described as safe, they are classified as GRAS (generally 

recognized as safe). On the other hand, their use should be careful; there is still a risk of causing 

diseases, which is why solutions are still sought to increase safety and reduce adverse effects. 

Nowadays researchers are abandoning the use of antibiotics and trying microorganisms as a natural 

antagonist of pathogenic microbes. 

 

Keywords: antibiotic-associated diarrhea, Clostridium difficile, lactic acid bacteria, prevention 
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 Stres oksydacyjny to nadmierne wytwarzanie wolnych rodników takich jak: rodnik 

hydroksylowy, nadtlenek wodoru, tlen singletowy. Ich nadmiernie powstająca ilość prowadzi do 

zaburzenia reakcji utleniania i redukcji zachodzących w komórce, czego skutkiem jest uszkodzenie 

struktur komórkowych, kwasów nukleinowych czy białek. Poprzez swoje niekorzystne działanie 

prowadzą do licznych chorób jak: cukrzyca typu II, choroby sercowo-naczyniowe, choroby 

neurodegeneracyjne, nowotwory. W wyniku ich negatywnego działania na organizm zaczęto 

przeprowadzać badania nad poszukiwaniem antyoksydantów w dostępnych produktach m.in. 

warzywach, owocach, a także probiotykach. 

 Probiotyki to preparaty składające się głównie z wyselekcjonowanych szczepów bakteryjnych, 

najczęściej są to bakterie kwasu mlekowego. W celu udowodnienia, że mikroorganizmy probiotyczne 

mają właściwości antyoksydacyjne przeprowadzono liczne badania in vitro, na modelach zwierzęcych 

oraz na pacjentach zdrowych jak i cierpiących na alergie czy po udarze. Wykazano, że bakterie 

probiotyczne posiadają zdolność do zwalczania produktów powstałych w czasie stresu oksydacyjnego. 

Duża ilość prac badawczych udowodniła, że probiotyki podnoszą aktywność enzymów (SOD, GPx, 

SGT, CAT), biorących udział w reakcjach antyoksydacyjnych, oraz stężenie glutationu, który 

odgrywa bardzo ważną rolę w inaktywacji cząstek wytwarzanych w wyniku stresu oksydacyjnego. 

Wykazano również, że bakterie Lactobacillus spp. są oporne na środowisko, w którym panuje duże 

stężenie ROS, a także mają zdolność wiązania reaktywnych form tlenu i ich unieczynniania. 

Stwierdzono także, że L. Rhamnosus GG powoduje inhibicje wytwarzania ROS oraz przedłużenie 

przeżycia neutrofili biorących udział w zwalczaniu bakterii.  

W pracy omówiono właściwości antyoksydacyjne probiotyków oraz możliwość 

ich wykorzystania. 

 Wiele badań wskazuje na zdolności antyoksydacyjne probiotyków, dzięki czemu być może 

w przyszłości możliwe będzie zwalczanie wielu chorób. Dalszy rozwój badań umożliwi jeszcze lepsze 

poznanie właściwości bakterii probiotycznych, co pozwoli na stworzenie substancji opornych 

na działanie środowiska przewodu pokarmowego oraz mających duży potencjał antyoksydacyjny. 

 

Słowa kluczowe: probiotyki, właściwości antyoksydacyjne 
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Wstęp: W Polsce występuje aktualnie około 300 gatunków roślin trujących, z czego mniej 

więcej 50 zawiera substancje toksyczne, które po spożyciu mogą w znaczący sposób zagrozić zdrowiu 

i życiu ludzi. Zatrucia roślinami często dotyczą dzieci, jest to problem występujący sezonowo. 

Najczęściej dochodzi do zatruć przypadkowo, ale zdarzają się też zatrucia kryminalne 

czy samobójcze. W Polsce istnieje jednie kilka oddziałów toksykologicznych, tylko niektóre z nich 

prowadzą rejestr zatruć roślinami, dlatego też przedstawione dane statystyczne pozostają niedokładne. 

Według Głównego Inspektoratu Sanitarnego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w 2015 roku 

zarejestrowano tylko 3 przypadki zatruć roślinami, w 2014 roku odnotowano 5 takich zatruć. 

Cel: Problem zatrucia roślinami każdego roku dotyczy wielu osób, a objawy związane 

z intoksykacją niektórymi roślinami mogą wywoływać groźne objawy, doprowadzając nawet 

do śmierci W związku z powyższym autorzy postanowili ocenić wiedzę studentów kierunków 

medycznych na temat roślin trujących. W przyszłości, znajomość skutków takich intoksykacji może 

okazać się niezbędna w ratowaniu ludzkiego życia.  

Materiał i metody: Zebrano 734 odpowiedzi w internetowej ankiecie od studentów kierunków 

medycznych 16 polskich uczelni. Dane zostały przeanalizowane i podsumowane. 

Wyniki: Przeprowadzona analiza wykazała, iż stwierdzono różnice w programie nauczania 

w poszczególnych uniwersytetach, które zostały objęte badaniem. Wprowadzenie obowiązkowych 

zajęć poruszających wspomnianą tematykę usatysfakcjonowałoby 87.5% respondentów. Studenci 

kierunków medycznych zostali również poproszeni o zidentyfikowanie roślin przedstawionych 

na zdjęciach. Bieluń dziędzierzawa Datura stramonium L. to gatunek, który rozpoznało jedynie 53.1% 

ankietowanych. Ponad połowa studentów rozpoznała łagodne objawy zatrucia tą rośliną, a zaledwie 

25,9% była świadoma, iż taka intoksykacja może doprowadzić do narkotycznego snu. 86.8% 

studentów prawidłowo wskazało Cis pospolity Taxus baccuta L., większość z badanych posiada 

wiedzę na temat zatrucia taką rośliną. Barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowsyi L. oraz Kaczeniec/ 

Knieć błotna Caltha palustris L., które zostały rozpoznane przez odpowiednio 94% i 64% 

respondentów. Uczestnicy ankiety potrafili prawidłowo wskazać odpowiedzi dotyczące objawów 

oparzenia Heracleum sosnowskyi w 84,1%, zaś wszystkie prawidłowe odpowiedzi dotyczące 

problematyki Barszczu Sosnowskiego wskazało 48,3% badanych. Obawy intoksykacji Caltha 

palustris L. nie są znane nawet połowie badanych. W kolejnym pytaniu 93.6% studentów zaznaczyło 

prawidłową odpowiedź, wskazując Pokrzyk wilcza jagoda Atropa belladonna L. Ostatnim gatunkiem 

okazała się być Śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis L. i poprawnie zidentyfikowało ją 55.4% 

uczestników, niewiele mniej badanych poprawie zaznaczyło obawy związane z zatruciem tą rośliną. 

Dyskusja: Większość respondentów wykazała chęć poszerzenia swojej wiedzy dotyczącej 

trujących roślin w toku studiów. Wiedza z zakresu rozpoznawania roślin trujących i znajomość 

objawów intoksykacji trującymi gatunkami przedstawionymi w ankiecie różniły się zależnie od 

uniwersytetu, kierunku oraz roku studiów, co sugeruje różnice w sylabusach i sposobie 

przeprowadzania zajęć w różnych instytucjach. 

Wnioski: Zróżnicowanie wiedzy studentów kierunków medycznych na temat roślin może być 

spowodowane zarówno czynnikami edukacyjnymi, jak również własnym doświadczeniem. 

Na polskich uczelniach powinno się rozważyć wprowadzenie obowiązkowych zajęć edukujących 

studentów dt. temacie intoksykacji roślinami trującymi dostępnymi w Polsce. 

Słowa kluczowe : rośliny trujące, intoksykacja, toksykologia 
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Wino jest jednym z najstarszych produktów alkoholowych na świecie. Uprawa winogron 

przeważa w krajach o wysokiej średniej rocznej temperaturze. Sama procedura produkcji wina jest 

długa i może przysparzać kłopotów w postaci różnorodnych zakażeń. Mimo to w Polsce spożywa się 

średnio około 3,2 l/osobę, ale jest to wynik znacznie niższy niż średnia europejska. Niniejsza praca 

skupia się na prezentacji oceny organoleptycznej win owocowych wiśniowego i porzeczkowego, 

pochodzących z domowej produkcji. Wina oceniano pod względem barwy, smaku, aromatu 

i klarowności zgodnie ze skalą PN-ISO 4121. Proces degustacji został przeprowadzony 

z wykorzystaniem sztucznego oświetlenia. Analiza ocen wykazała, że wino porzeczkowe uzyskało 

ocenę bardzo dobrą we wszystkich badanych aspektach. Również to wino okazało się lepsze od wina 

wiśniowego.  

 

Słowa kluczowe: wino, owoce, fermentacja, ocena organoleptyczna, poziom jakości 

 

 Wine is one of the oldest alcoholic product in the world. Grapes cultivation prevails in 

countries with high average annual temperature. The wine production procedure is quite long and can 

cause some problems i.e various contamination. Nevertheless, polish wine consumptionis about 3,2 

liters per person, but this result is much lower than European average. This work focuses on the 

presentation of organoleptic evaluation of cherry and blackcurrant home-made wine. Wines were 

evaluated by color, taste, aroma and clarity according to the PN-ISO 4121 range. Degustation was 

carried out using an artificial lightning. The evaluation analysis showed that blackcurrant wine 

obtained a very good grade in all examined aspects. And also this wine was better than cherry wine.  

 

Keywords: wine, fruit, fermentation, organoleptic evaluation, quality level 
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Królik rasy Kalifornijskiej jest najbardziej popularny i znany nie tylko środowisku ferm 

mięsnych, lecz również w zagrodzie przydomowego amatorskiego chowu, jak i w wielu prestiżowych 

hodowlach. Rasa ta posiadając inne odmiany barwne oprócz znanej czarnej wielu hobbistom, 

ma w swej palecie trudne do uzyskania, ale możliwe inne warianty jak hawana czy niebieski. 

W wyniku przemyślanego odpowiednio planu kojarzeń możliwe jest uzyskanie adekwatnego 

umaszczeniem osobnika w hodowli. Praca przedstawia schematy proponowanych kojarzeń w rasie 

oraz krzyżowania tej rasy królika z inną, w celu uzyskania w wyjątkowych przypadkach nadal królika 

rasowego, mogącego posłużyć względnie do dalszych kojarzeń. Równorzędnie poruszanym 

problemem jest nieznajomość wśród hodowców kwestii doskonalenia własnego stada, czego wyjściem 

w wielu przypadkach staje się wspieranie wyłącznie nowo nabytym materiałem bez dalszego 

ukierunkowania w rozwój, aby wzmocnić pożądany fenotyp królika rasowego. Celem pracy jest m.in. 

omówienie inbreedingu, linebreedingu, outcrossingu oraz crossbreedingu, z możliwymi obrazującymi 

tematykę przykładami, mogące być praktycznie użyte w pracy hodowlanej. 

 

Słowa kluczowe: królik, Kalifornijski (K), inbreeding, linebreeding, outcrossing, crossbreeding, 

kojarzenie międzybarwne, praca hodowlana 
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Według najnowszych danych spożycie mleka i produktów mlecznych w Polsce pozostaje 

wciąż na bardzo niskim poziomie. Polacy spożywają tylko połowę średniej zalecanej dziennej dawki 

wapnia. Szczególnie duże zapotrzebowanie na wapń występuje u nastolatków i osób po 65 roku życia. 

Reakcją organizmu na obniżony poziom wapnia jest produkcja hormonu – parathormon, który 

sprawia, że wapń pobierany jest z kości i kierowany do krwi, co z kolei przyczynia się do stałego 

ubytku tego pierwiastka w kościach, które staja się cieńsze i słabsze. Osteoporoza, czyli stopniowa 

utrata masy kości jest nazywana obecnie „cichą epidemią”. Choroba ta dotyka jedną na trzy kobiety 

i jednego na pięciu mężczyzn w wieku powyżej 50 lat. Według prognoz liczba złamań biodra 

wzrośnie z 1,5 miliona obecnie do 6 milionów w 2050 roku. Obecnie mleko jest coraz częściej badane 

przez naukowców pod kątem dobroczynnego wpływu na zdrowie i rozwój człowieka. 

 Najnowsze publikacje naukowe dostarczają niezbitych dowodów, że kobiety, które 

szczególnie po okresie menopauzy spożywają zgodne z zaleceniami ilości mleka i produktów 

mlecznych są mniej podatne na rozwój raka piersi. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród 

kobiet z rakiem sutka piersi stwierdzono, że spożywały one 20% mniej wapnia, niż kobiety bez 

nowotworu. Francuscy naukowcy dowiedli również, że niskotłuszczowe produkty mleczne spożywane 

w codziennej diecie zmniejszają ryzyko rozwoju zespołu metabolicznego. Na podstawie badań 

przeprowadzonych wśród mężczyzn w wieku 45-64 lata, dowiedziono, że ryzyko wystąpienia zespołu 

metabolicznego jest o 40% mniejsze w przypadku osób, które spożywały zalecane ilości mleka 

i przetworów mlecznych. W przypadku osób z nadwagą, spożywających odpowiednie ilości wapnia 

zespól metaboliczny występował nawet 61% rzadziej. Wiele badań epidemiologicznych wskazuje 

również na związek pomiędzy występowaniem otyłości, a wielkością spożycia wapnia.  

Wykazano, że w przypadku spożywania zalecanej dziennej dawki wapnia ryzyko wystąpienia 

wyższych wartości BMI (Body Mass Index) jest o 85% mniejsze. Badania przeprowadzone wśród 

młodych kobiet wykazały, że kobiety które nie spożywały zalecanej dawki wapnia z produktów 

mlecznych miały o 15% częściej nadwagę niż kobiety stosujące się do zaleceń. W związku z tym, 

że spożycie mleka w Polsce ciągle spada Rada Promocji Zdrowego Żywienia Człowieka przypomina, 

że zaleca się codzienne spożywanie co najmniej 2 pełnych szklanek mleka, lub tyle samo kefiru 

albo jogurtu oraz 1-2 plasterków sera. Zaleca się nie tylko picie mleka na śniadanie, ale także 

spożywanie go w ciągu dnia, aby zaspokoić pragnienie. 

 
Słowa kluczowe: parathormon, epidemiologicznych, wartość BMI,  
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ROLA IAPs W KOMÓRKACH POCHODZĄCYCH Z MLEKA KOBIECEGO 
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IAPs to rodzina 8 białek o charakterze inhibitorów apoptozy. Poza właściwościami 

hamującymi programowaną śmierć komórki, poprzez pośrednie i bezpośrednie wiązanie z kaspazami, 

IAPs wykazują też inne funkcje. Białka te zaangażowane są między innymi w proliferację 

komórkową, różnicowanie komórkowe, stan zapalny, odpowiedz immunologiczną, a także zdolności 

regeneracyjne komórki. Wysoką ekspresję większości IAPs wykazują między innymi komórki 

nowotworowe oraz prawidłowe komórki o wysokim potencjale proliferacyjnym i zdolności 

do samoodnowy. 

W badaniach własnych wykazano podwyższoną ekspresję wybranych IAPs w komórkach 

o charakterze pluripotencjalnym, pochodzących z mleka kobiecego. Celem niniejszej pracy jest 

omówienie możliwej roli IAPs w komórkach mleka kobiecego.  

 

Słowa kluczowe: IAPs, inhibitory apoptozy, BMSCs, komórki macierzyste mleka kobiecego 
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Wstęp: Nowotwory są jednymi z najczęściej diagnozowanych chorób cywilizacyjnych XXI 

wieku. Współczesna medycyna ciągle szuka nowych metod terapii wspomagających leczenie, dlatego 

też w ostatnich latach można zaobserwować wzrost zainteresowania terapiami żywieniowymi.  

W świetle rozważań dotyczących wspomagania leczenia składnikami zawartymi w żywności powstaje 

wiele badań naukowych, które wskazują na oddziaływanie związków bioaktywnych na neutralizację 

komórek nowotworowych.  

Cel badań: zgromadzenie informacji dotyczących przeciwnowotworowego działania 

składników żywności, zapoznanie się ze stanem wiedzy respondentów związanej ze związkami 

bioaktywnymi żywności oraz ocenienie częstotliwości spożywania określonych produktów 

o charakterze antynowotworowym. 

Metodyka: Zastosowano kwestionariusz ankietowy składający się z 18 pytań skierowany 

do studentów lubelskich uczelni wyższych. W badaniu wzięło udział 100 osób. Wyniki zostały 

zestawione w arkuszu kalkulacyjnym programu Microsoft Office Excel w formie tabelarycznej.  

Wyniki i wnioski: Liczne badania naukowe potwierdzają antynowotworowe działanie 

składników żywności. Do ów związków należą między innymi: likopen, allicyna, sulforafan, beta-

karoten. Wyniki badań wskazują, iż ponad 90% ankietowanych wykazuje świadomość, 

że niewłaściwe nawyki żywieniowe mogą przyczyniać się do wystąpienia nowotworu, niemniej 

jednak spożycie przez respondentów żywności o charakterze antyrakowym nie jest na wystarczającym 

poziomie. Na podstawie tych wyników można przypuszczać, że zwiększanie świadomości 

społeczeństwa oraz rozpowszechnienie wiedzy na temat składników bioaktywnych mogłoby 

zredukować odsetek osób zmagających się z chorobą nowotworową, ponieważ większość 

ankietowanych (80%) nie zna osób, które stosowały wspomaganie leczenia dietą.  
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WPŁYW DODATKU INULINY NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI 

FIZYKOCHEMICZNE LODÓW WEGAŃSKICH 
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Według definicji European Ice Cream Association lody to produkty żywnościowe, w skład 

których wchodzą dopuszczalne do stosowania odpowiednimi przepisami różne składniki i dodatki 

o strukturze i teksturze otrzymanej w wyniku zamrożenia, przechowywane, transportowane, 

sprzedawane i konsumowane w stanie zamrożonym. Lody są kompleksem fizykochemicznym 

zawierającym pęcherzyki powietrza zdyspergowane w fazie ciągłej. Fazę te stanowią: kryształki lodu, 

skrystalizowane cząstki tłuszczu, nierozpuszczalne sole mineralne, białka mleka, kryształki laktozy 

oraz emulgatory. 

Głównym składnikiem standardowych lodów konsumpcyjnych jest mleko krowie. Zawiera 

ono wiele substancji korzystnie oddziałujących na organizm człowieka, m.in. białka, tłuszcz mleczny, 

laktozę oraz witaminy i związki mineralne. Mimo tych prozdrowotnych właściwości nie jest ono 

odpowiednie dla wszystkich grup konsumentów. Cukier mleczny może być przyczyną nietolerancji. 

Schorzenie to, niezależne od układu immunologicznego, wywołuje dolegliwości ze strony układu 

pokarmowego lub dolegliwości dermatologiczne. Tłuszcze zawarte w mleku po spożyciu mogą być 

przyczyną wzrostu stężenia poziomu cholesterolu we krwi. Dodatkowo mleko znajduje się na liście 

8 najczęściej występujących alergenów wśród ludzi.  

Alternatywę stanowią zamienniki mleka i jego produktów. Organizacja Narodów 

Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) rekomenduje substytuty produktów 

mlecznych zawierające co najmniej 3.5% tłuszczu, 3.5% białka i 5% węglowodanów, którymi są 

różnego rodzaju mleka roślinne. Mleko kokosowe jest pokarmem lekkostrawnym. Stanowi ważne 

źródło wapnia, fosforu, potasu, witamin C, E i z grupy B. Dodatkowo zawiera białka bogate 

w niezbędne aminokwasy, lipidy oraz przeciwutleniacze. 

Obecna technologia umożliwia wyprodukowanie lodów zarówno pozbawionych 

alergizujących produktów zwierzęcych, jak i zawierających w swoim składzie dodatki funkcjonalne. 

Inulina jest polimerem składającym się z cząsteczek fruktozy, który naturalnie występuje w roślinach 

i niektórych mikroorganizmach. Jest często stosowanym zamiennikiem tłuszczu w produktach 

spożywczych. Pełni istotną funkcję w stabilizacji tekstury produktu, dzięki zdolności wiązania 

cząsteczek wody. Inulina jest cennym żywieniowo prebiotykiem.  

W badaniach wykorzystano inulinę w udziałach: 0.8%, 1.6%, 2.4%, 3.2% i 4%. Zamrażanie 

lodów przeprowadzono dwuetapowo. Po uzyskaniu przez mieszankę lodową temperatury -6°C 

hartowano je w temperaturze - 30°C przez 24 godziny. W lodach określono skład chemiczny, stopień 

napowietrzenia, twardość i barwę. 

 

Słowa kluczowe: lody, mleko kokosowe, inulina 
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Adhezją z biologicznego punktu widzenia, nazywamy zintegrowanie się komórki 

mikroorganizmu z powierzchnią ciała stałego. Temu zjawisku poświęcono wiele badań, które 

dotyczyły adhezji bakterii do powierzchni skóry, implantów, zębów, gleby, osadu czynnego, urządzeń, 

produktów spożywczych itd. Analizy dowiodły, że część zjawisk z wyżej wymienionych powinno 

uznać się za zjawiska niekorzystne, wywołujące: zakażenia szpitalne, korozję mikrobiologiczną 

i skażenia żywności. Jednak większość wykazuje charakter korzystny, wpływając na: tworzenie 

próchnicy w glebie, kolonizację jelit i pożądaną fermentację pasz i żywności. Właściwości adhezyjne 

bakterii z rodzaju Lactobacillus należą do najbardziej pożądanych cech tych mikroorganizmów, 

bowiem wpływają na ich długotrwałą kolonizację jelit. Zdolności adhezyjne w dużej mierze zależą 

od kształtu komórki i obecności na jej powierzchni struktur w postaci rzęsek lub fimbrii. Okazało się, 

że organizmy posiadające najmniejszy promień w miejscu styku z powierzchnią, cechują się najlepszą 

adhezją, a więc są to organizmy o wydłużonych kształtach jak np. pałeczki z rodzaju Lactobacillus. 

Istotne znaczenie mają także polimerowe wydzieliny komórkowe tworzące otoczkę. Zawierają 

głównie polisacharydy, lipopolisacharydy, kwasy uronowe i glikoproteiny. Dodatkowo wpływ na 

przyłączanie się mikroorganizmów z powierzchnią danego ciała mają białkowe adhezyjny znajdujące 

się na powierzchni bakterii. W przewodzie pokarmowym wiążą się one swoiście z rozpoznawanymi 

receptorami enterocytów i śluzu jelitowego. Adhezja mikroorganizmów jest procesem 

wielostopniowym, na który nie składają się tylko oddziaływania między drobnoustrojem, 

a gospodarzem. Duże znaczenie ma także przyłączanie przed właściwym etapem adhezji substancji 

nieorganicznych i organicznych do powierzchni ciała stałego. Tworzą się w ten sposób idealne 

warunki dla rozwoju bakterii, ich adhezji i tworzeniu przez nie biofilmu.  

Jednym z mechanizmów adhezji jest autoagregacja. Polega ona na łączeniu się ze sobą 

komórek bakteryjnych, przez co powstają większe skupiska komórek tzw. agregaty. Utworzone 

struktury wykazują dużo większe powinowactwo do ścian jelita i śluzu jelitowego. W pracy badano 

zdolność autoagregacji szczepów Lactobacillus helveticus oraz Lactobacillus rhamnosus w czasie, 

oraz po inkubacji z 5M chlorkiem litu. Uzyskane wyniki pozwoliły wybrać szczepy z największą 

zdolnością autoagregacji, a co za tym idzie właściwości adhezyjne do enterocytów jelit.  
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Vitamin C also known as an ascorbic acid (AsA) is a naturally occurring organic compound 

with antioxidant properties. It can be found in animals and plants. Among chemists, it is used as 

a reagent for the preparation of fine chemicals, enzymatic reagent and nanomaterials. Consequently, 

the detection and quantification of ascorbic acid in food samples, products and nutraceuticals 

is receiving overwhelming importance among researchers, medical practitioners and also 

in the pharmaceutical and food industry. 

 Vitamin C can reduce and neutralize reactive oxygen species. It is a cofactor for enzymes 

involved in regulating photosynthesis, hormone biosynthesis, and regenerating other antioxidants. 

Vitamin C also regulates cell division and growth, is involved in signal transduction, and has roles 

in several physiological processes, such as immune stimulation, synthesis of collagen, hormones, 

neurotransmitters, and iron absorption, has also roles in detoxifying the body of heavy metals. 

The selective anticancer properties of vitamin C are known since at least four decades. 

However, only recently in vitro studies have shown that vitamin C, in high enough concentrations, can 

efficiently and selectively kill a number of different human tumor cell lines, and these data have been 

confirmed in experimental animal tumor models. The first human clinical trials revealed that high 

doses of vitamin C administered by intravenous injection are not only very well tolerated but also 

substantially improve the quality of life of patients with clinically advanced cancer. However, 

the clinical evidence of the effectiveness of vitamin C in fighting off cancer is still controversial. 

The presentation outlines the importance of vitamin C for a number of physiological functions, within 

the human body, and shows that there is a solid rationale for its use in the routine treatment of cancer, 

either alone or in combination with conventional treatment. 

 

Keywords: vitamin C, cancer, antioxidant, ascorbic acid 
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Kacheksja (łac. cachexia – zły stan ciała) to zespół procesów metabolicznych o złożonym 

i postępującym charakterze, prowadzący do wyniszczenia organizmu. Objawia się między innymi 

spadkiem masy ciała, ograniczonym apetytem, osłabieniem lub obniżoną odpornością. Częstotliwość 

występowania uzależniona jest najczęściej od umiejscowienia ogniska choroby nowotworowej 

w organizmie. W takim przypadku należy mówić o kacheksji nowotworowej, czyli o zespole 

wyniszczenia nowotworowego. Chory nie jest w stanie kontrolować swojego ciała i zachodzących 

w nim zmian, które powodują obniżenie sprawności oraz zwiększają konieczność korzystania z opieki 

świadczonej przez członków najbliższej rodziny lub profesjonalne kadry pomocowe. Powszechnym 

zjawiskiem jest współwystępowanie przewlekłej depresji oraz czynników stresogennych związanych 

z emocjami i życiem społecznym. Utrzymywanie się przez dłuższy czas stanu wyniszczenia 

organizmu niesie za sobą wiele zagrożeń, które w ostateczności przy braku podejmowania prób ich 

niwelowania mogą doprowadzić do zgonu. 

 Dużą rolę w leczeniu odgrywa znajomość i rozumienie mechanizmów kacheksji 

metabolicznej, a dzięki temu możliwe jest wdrażane celowego i zaplanowanego postepowania 

żywieniowego. Odpowiednio przygotowana i wprowadzona zbilansowana dietoterapia wraz 

z farmakoterapią pozwala uzyskać zadowalające efekty w procesie leczenia pacjentów 

onkologicznych. Daje to nie tylko szansę na utrzymanie dotychczasowej masy ciała lub jej 

zwiększenie, ale powala także na godną i spokojną śmierć w przypadku kiedy rokowania 

są niepomyślne. 
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Na przestrzeni ostatnich lat zjawisko antybiotykooporności patogennych bakterii 

rozpowszechniło się w alarmującym tempie, stając się jednym z największych wyzwań dla medycyny 

XXI wieku. Masowe nadużycia antybiotyków „zmusiły” bakterie do ewolucji i wykształcenia 

mechanizmów obronnych, a zjawisko horyzontalnego transferu genów umożliwiło szybkie ich 

rozprzestrzenianie między gatunkami. W rezultacie współczesna medycyna musi mierzyć się 

z nowymi wrogami, jakimi są superbakterie. Są one oporne na całe grupy antybiotyków i stanowią 

poważny problem w ochronie zdrowia. Problemu tego nie wolno lekceważyć, szacuje się, iż w trakcie 

kolejnych 50 lat infekcje wywołane przez superpatogeny zabiją więcej ludzi niż nowotwory. W dużej 

mierze to nowe zagrożenie jest spowodowane przez wytwarzane przez bakterie enzymy - beta-

laktamazy, które inaktywują antybiotyki β-laktamowe będące najczęściej stosowanymi antybiotykami 

w medycynie. Niestety pojawienie się β-laktamaz o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL) 

oraz metalo-β-laktamaz (MBL) sukcesywnie pozbawia nas możliwości dalszego wykorzystywania 

tych leków. Zjawisko to stanowi poważne wyzwanie dla lekarzy, ponieważ stosowane obecnie leki 

ostatniej szansy – karbapenemy (antybiotyki β-laktamowe) mogą okazać się nieskuteczne 

w przypadku infekcji patogenem wytwarzającym MBL. 
Celem referatu jest przedstawienie budowy i działania enzymów z grupy MBL 

oraz wyjaśnienie, dlaczego patogeny wytwarzające te enzymy stanowią tak wielkie zagrożenie. 

 

Słowa kluczowe: antybiotyki, oporność, β-laktamazy, 
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Odkrycie antybiotyków na początku XX wieku przyniosło prawdziwy przełom w leczeniu 

infekcji wywoływanych przez patogenne mikroorganizmy. Umożliwiły one sukcesywną eliminację 

kolejnych chorób zagrażających ludziom. Uzyskanie w latach czterdziestych i pięćdziesiątych 

kolejnych preparatów miało doprowadzić do całkowitej eliminacji chorobotwórczych 

mikroorganizmów ze środowiska. Niestety tak się nie stało. Masowe nadużycia antybiotyków 

doprowadziły do znacznego zwiększenia ich obecności w środowisku. W rezultacie mikroorganizmy 

wykształciły szereg mechanizmów chroniących je przed działaniem substancji bakteriobójczych. 

Przystosowania te mogą, w zależności od zasady działania, chronić komórki przed działaniem 

pojedynczych antybiotyków, ich grup lub w skrajnych przypadkach mogą zapewnić całkowitą 

ochronę. Pierwszy raz zostały one zaobserwowane w latach czterdziestych ubiegłego wieku, od tamtej 

pory stanowią one główny punkt w zmaganiach lekarzy i farmaceutów z nowymi patogenami.  

Praca ma na celu opis działania mechanizmów oporności, ich rozprzestrzeniania się 

oraz przedstawienie działań jakie należy podjąć, aby antybiotyki pozostawały skuteczne. 
 

Słowa kluczowe: antybiotyki, oporność, działanie 

  



Lublin 

26 maja 2018 

34 
 

 

RESWERATROL JAKO OBIECUJĄCY SKŁADNIK W TERAPII NOWOTWORU 

PŁUC 

Armand Jabłoński, Kinga Głaszewska 

 Studenckie Koło Naukowe Dietetyków Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii 

Adres e-mail: armand.jablonski@gmail.com 

 

Nowotwory płuc należą do najczęściej diagnozowanych nowotworów złośliwych w Polsce 

oraz charakteryzują się najwyższym współczynnikiem umieralności. Rocznie na tę chorobę zapada 

odpowiednio około 52 i 17 kobiet i mężczyzn na 100 000 osób. Czynna lub bierna ekspozycja na 

rakotwórcze składniki dymu tytoniowego jest przyczyną 90% nowotworów płuc. W mniejszym 

stopniu zależny jest od czynników środowiskowych (chemicznych, fizycznych) oraz genetycznych, 

związanych z polimorfizmem genów odpowiedzialnych za metabolizm rakotwórczych składników 

dymu tytoniowego. Resweratrol jest organicznym związkiem należącym do grupy polifenoli. Jego 

aktywna biologicznie forma powstaje pod wpływem enzymu - syntazy stilbenowej w roślinach. 

Bogate w ten składnik są przede wszystkim winogrona (głównie ich skórka) oraz inne produkty 

roślinne takie jak orzechy ziemne, owoc morwy białej i owoc czarnej porzeczki. Najbogatszym 

źródłem resweratrolu jest wino czerwone powstające z fermentacji soku z winogron czerwonych 

razem ze skórkami. Resweratrol jest przeciwutleniaczem szeroko stosowanym jako dodatek do 

żywności, wykazuje właściwości przeciwnowotworowe, ochronne na układ krwionośny oraz jest 

przydatny w leczeniu cukrzycy i nadwagi. 

Celem pracy był przegląd piśmiennictwa ukazujący pozytywny wpływ spożywania 

resweratrolu na zwiększenie wrażliwości komórek rakowych na zabiegi terapeutyczne, a także 

potwierdzenie jego szeroko pojętego działania przeciwnowotworowego. 

Wnioski: Przegląd piśmiennictwa wskazuje na dodatnią korelację między spożywaniem 

resweratrolu, a zmniejszoną częstotliwością występowania nowotworu płuc oraz zwiększoną 

wrażliwość komórek nowotworowych na napromieniowywanie i zahamowanie procesów podziału 

w ich wnętrzu. 
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W dzisiejszych czasach zaburzenia miesiączkowania oraz inne choroby związane z pracą 

podwzgórza to bardzo powszechny problem. Często jest on powiązany ze zbyt niską podażą energii 

oraz nadmiernym wysiłkiem fizycznym. 

Anoreksja psychiczna to najczęściej występujące zaburzenie odżywiania. Na tę chorobę 

najczęściej zapadają dziewczęta w wieku dojrzewania i młode kobiety. Zbyt długo trwająca 

i restrykcyjna redukcja objawiająca się drastycznym spadkiem wagi oraz intensywnym lękiem przed 

przybraniem na masie ciała mogą prowadzić do złożonych problemów zdrowotnych, w tym zaburzeń 

hormonalnych. Mimo że u wielu chorych może wystąpić brak miesiączki (pierwotny bądź wtórny), 

w aktualnych zaleceniach DSM-5 nie stanowi on już kryterium rozpoznania. Patologia ta może 

ujawnić się już we wczesnej fazie choroby, zanim dojdzie do znacznego ubytku masy ciała.  

Zachowania anorektyczne u młodych dziewcząt mogą w konsekwencji prowadzić 

do opóźnienia dojrzewania płciowego. Nie wyklucza się jednak w ich przypadku zajścia w ciążę. 

Mimo wszystko, należy wziąć pod uwagę fakt, że będzie ona zagrożona i może prowadzić do wielu 

groźnych powikłań – komplikacji porodowych i opóźnień w rozwoju dziecka.  

Celem niniejszej pracy było omówienie związku pomiędzy jadłowstrętem psychicznym, 

a możliwością wystąpienia zaburzeń hormonalnych prowadzących do niepłodności. 

Materiał badawczy do pracy stanowiły artykuły naukowe odnoszące się do omawianego 

zagadnienia. 

 

Słowa kluczowe: anoreksja, zaburzenia hormonalne, niepłodność, ciąża 

  



Lublin 

26 maja 2018 

36 
 

 

WPŁYW WYBRANYCH SKŁADNIKÓW ZAWARTYCH W ŻYWNOŚCI 

NA PRAWIDŁOWĄ PRACĘ MÓZGU CZŁOWIEKA 

Karolina Jachimowicz
1
, lic. Kinga Głaszewska

1
, mgr Katarzyna Banach

2
 

1Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Studenckie Koło Naukowe Dietetyków, 

karolinajach@op.pl 
2Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Katedra Biotechnologii,  

Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Poradnia Dietetyczna UP w Lublinie 

 

Powszechnie wiadomo, że jakość pożywienia wpływa na wiele aspektów życia człowieka, 

w tym na koncentrację i pamięć. Bez odpowiedniej energii neurony wolniej przewodzą impulsy 

nerwowe, a co za tym idzie – spada szybkość uczenia się i zapamiętywania. Na ten aspekt zdrowotny 

powinni zwrócić uwagę studenci, którzy zostali poddani badaniu ankietowym. Chociaż lepiej jest jeść 

regularnie, zgodnie z potrzebami organizmu, a nie uciekać się do cudownych rozwiązań dostępnych 

od zaraz dopiero wtedy, gdy napotka się znaczne wyzwanie umysłowe - warto poznać sprawdzone 

stymulatory „szarych komórek”. Najważniejszymi składnikami zawartymi w żywności, mającymi 

wpływ na koncentrację i pamięć są między innymi: woda, kwasy tłuszczowe omega-3, lecytyna, 

ekstrakt z korzenia żeń-szenia, tokoferole oraz epikatechiny. 

W diecie osób ankietowanych zauważono pewne niedoskonałości ich diety – zaobserwowano 

zbyt małą ilość spożywanych płynów, niewielką ilość pokarmowych źródeł kwasów tłuszczowych 

omega-3 oraz zbyt rzadką konsumpcję wysokiej jakości gorzkich czekolad. 

Celem niniejszej pracy było wskazanie składników zawartych w żywności, które mają 

szczególnie istotny wpływ na właściwe funkcjonowanie mózgu człowieka oraz określenie 

częstotliwości spożywania produktów o właściwościach neuroprotekcyjnych przez studentów. 

Materiał badawczy do pracy stanowił autorski kwestionariusz skierowany do studentów (n=109) 

oraz artykuły naukowe odnoszące się do omawianego zagadnienia. 
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Moyamoya (MMD- MoyaMoya Disease) jest to rzadki zespół chorobowy o nieznanej 

etiologii, występujący głównie u młodych Azjatów, powodujący niedrożność dużych tętnic 

wewnątrzczaszkowych, szczególnie dystalnego odcinka tętnicy szyjnej wewnętrznej 

oraz proksymalnego odcinka tętnicy środkowej mózgu (MCA) i tętnicy przedniej mózgu (ACA). 

Okluzja naczyń doprowadza do niedokrwienia OUN, przebiegającego najczęściej pod postacią 

przemijających napadów niedokrwiennych (TIA), jak i udarów niedokrwiennych czy krwotocznych 

mózgu. Choroba moyamoya jest jedną z ważniejszych niemiażdżycowych chorób naczyń mózgowych, 

zwłaszcza w krajach Wschodniej Azji. 

Termin moyamoya pochodzi z języka japońskiego i oznacza „kłęby dymu”. Ma on związek 

z charakterystycznym obrazem radiologicznym, w którym nowo utworzone naczynia krążenia 

obocznego wyglądem przypominają kłęby dymu. 

Termin moyamoya obejmuje 2 kliniczne podtypy: chorobę moyamoya oraz zespół moyamoya. 

Choroba moyamoya stanowi wrodzoną arteriopatię, występującą u dzieci i młodych dorosłych rasy 

azjatyckiej. Zwykle procesem chorobowym objęte są obie półkule mózgu. Zespół moyamoya jest 

jednostką chorobową o podobnym przebiegu i obrazie radiologicznym co choroba moyamoya. 

Odróżnia go jednak epidemiologia (chorują osoby różnej narodowości, głównie młodzi dorośli) 

oraz patofizjologia. Osoby z zespołem moyamoya zwykle są obciążone czynnikami ryzyka 

wystąpienia udaru niedokrwiennego czy krwotocznego mózgu, jak: miażdżyca, nikotynizm, zapalenia 

naczyń, uraz czaszkowo- mózgowy, doustna antykoncepcja itp. Znaczna liczba chorób 

towarzyszących sugeruje, że zmiany w obrębie tętnic mózgowych są wtórne do choroby podstawowej. 

Na chwilę obecną choroba moyamoya jest chorobą nieuleczalną. Postępowanie z pacjentem 

z udarem mózgu w przebiegu moyamoya jest dokładnie takie samo jak w udarach spowodowanych 

innymi chorobami. W celu profilaktyki wtórej stosowane są leki p/płytkowe. Spośród tej grupy leków, 

najbardziej rekomendowane jest stosowanie kwasu acetylosalicylowego w dawce 160-300mg/d. 

Ze względu na niewielkie korzyści leczenia zachowawczego oraz duże ryzyko ponownego 

wystąpienia udaru mózgu, w wielu przypadkach zalecane jest leczenie operacyjne. Polega ono 

na wytworzeniu nowym zespoleń naczyniowych, w celu zwiększenie dopływu krwi do struktur 

głębokich mózgu i ustabilizowanie hemodynamicznie krążenia mózgowego. Dotychczas jest ono 

najbardziej efektywnym sposobem leczenia zarówno u pacjentów z udarem niedokrwiennym 

jak i krwotocznym.  

Bez leczenia chirurgicznego rokowanie w przypadku choroby moyamoya jest niekorzystne. 

Postęp choroby u dzieci jest znacznie szybszy niż u dorosłych. Nawracające udary mogą prowadzić 

do postępujących zaburzeń poznawczych, spowolnienia procesów myślowych, niepełnosprawności 

czy nawet śmierci. Wprowadzenie nowych metod rewaskularyzacji pozwoliło na znaczące 

zmniejszenie ryzyka nawrotów udarów i ich następstw. Ze względu na fakt, że MMD dotyczy głównie 

dzieci i młodych dorosłych bardzo istotna jest rehabilitacja, która umożliwi im zachowanie 

jak najdłużej sprawności i poprawi jakość życia. 
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The lymphoid neoplasia includes a broad spectrum of diseases, we can enumarate 

lymphosarcomas, plasma cell malignancies such as multiple myeloma, and two forms of leukemia. 

Within leukemias we can distinguish: acute lymphoblastic B- and T-cell leukemia/lymphosarcoma 

(ALL) and chronic lymphoid leukemia (CLL). Chronic leukemias are characterized by the expansion 

of mature, differentiated cells in the blood. Reported lymphocyte counts in CLL varies from just 

outside the laboratory normal range to over 1,000,000/ µl. 

In the last few decades it became clear that CLL is not a uniform disease, but, based 

on the prevalence of some molecular markers, it can be classified into distinct subgroups. Early studies 

evaluating the clinical significance of lymphocyte morphology were confounded by difficulties 

in distinguishing CLL from other chronic lymphoproliferative disorders and gave disparate results. 

CLL in dogs is poorly understood and described so far. 

In our research we analyzed the blood smears from four dogs with suspicion of leukemia. 

All dogs, even with high CBC count, showed non-characteristic clinical signs. In all reported here 

cases the absolute lymphocytes count was high and one dog presented extremely high level 

of the lymphocytes. The percentage of lymphocytes in all dogs was close to 100%. 

A characteristic morphologic feature revelated was the presence of “basket” cells which are 

essentially neoplastic cells that got “smudged” during slide preparation due to of the fragile nature 

of those cells. Cell clonality, high lymphocytosis, the presence of "basket cells", anaemia 

and thrombocytopenia are characteristic features of B-CLL/SLL. However small and morphologically 

mature lymphocytes have been observed only in one case. Morphologically it seems to be that 

described here cases of leukemia are distinct entities. In cases where the differentiation of CLL 

from other diseases is problematic, it is necessary to use immunophenotyping and clonality 

assessment. 
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Badania epidemiologiczne wykazują ścisłą korelację między geograficznym rozmieszczeniem 

selenu w glebie oraz jego ilością spożywaną w diecie a zapadalnością i umieralnością ludzi z powodu 

chorób nowotworowych. Oceniając zawartość selenu w diecie w skali 27 krajów, zaobserwowano 

odwrotną korelację między ilością spożywanego selenu a umieralnością z powodu raka płuc, raka 

jelita grubego, okrężnicy, gruczołu krokowego, raka piersi i jajników. 

W niniejszej pracy poddano ocenie analizę stężenia selenu w surowicy krwi kobiet z rakiem 

piersi oraz kobiet z grupy kontrolnej. Stężenie selenu analizowano również w zależności 

od klasyfikacji pacjentek ze względu na wybrane parametry kliniczne. 
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Enzym hydrolaza soli żółci (BSH) występuje wśród bakterii zasiedlających układ pokarmowy 

zwierząt i ludzi. Hydrolaza soli żółci jest szeroko rozpowszechniona wśród probiotycznych szczepów 

należących do rodzajów Lactobacillus i Bifidobacterium. BSH katalizuje reakcję dekoniugacji 

kwasów żółciowych. Wskutek tej reakcji powstają wolne kwasy żółciowe oraz aminokwasy. Liczne 

prace badawcze potwierdzają, że obecność bakterii probiotycznych z aktywnością BSH w układzie 

pokarmowym ludzi i zwierząt powoduje znaczący spadek poziomu cholesterolu i trójglicerydów we 

krwi. Oprócz tego, aktualne badania potwierdzają wpływ wolnych kwasów żółciowych na ekspresje 

genów zaangażowanych w regulacji rytmów dobowych. Niemniej jednak, produkty aktywności BSH 

mogą być przekształcane do związków o charakterze cytotoksycznym i rakotwórczym 

za pośrednictwem mikrobioty jelitowej. Z drugiej strony, badania potwierdzają zwiększoną oporność 

bakterii posiadających ten enzym na toksyczne działanie soli żółci. W oparciu o dostępną literaturę 

przedstawiono wpływ aktywności BSH na organizm człowieka i zwierząt, a także znaczenie 

fizjologiczne dla bakterii jelitowych. 
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Biogenic amines (BA) are nitrogenous compounds, which are generated in course 

of microbial, vegetable and animals metabolisms. They play important role in human organism, 

as sources of nitrogen and precursors for the synthesis of hormones, alkaloids, nucleic acids 

and proteins. They are also essential for maintaining activities of a metabolism, immunological, 

nervous and vascular system and can influence the processes such as regulation of a body temperature 

or a blood pressure. From the other side high amounts of biogenic amines or inability to detoxification 

unwanted biogenic amines can exert a toxic effect. Biogenic amines can be found in all foods 

containing proteins or free amino acids. They occur in variety of foods, such as a fish, meat, fruits 

or vegetable. In food biogenic amines are formed mainly through microbial decarboxylation of amino 

acids. The food which are microbiological spoilage or have been prepared by a fermentative process 

is characterized by high levels of biogenic amines. The intensity of biogenic amines formation 

depends mainly on the conditions during food processing. Some factors can affect bacterial growth 

and ability to produce biogenic amines.  

The objective of this study was literature review concerning occurrence of biogenic amines 

in different type of food, their toxicity and decarboxylating microorganisms used in food processing. 

Literature data on technological factors influencing the formation and accumulation of biogenic 

amines were analyzed. Also the proven ways to reduce the presence of biogenic amines in food have 

been presented.  
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Udar mózgu jest trzecią najczęstszą przyczyną zgonów na świecie, stanem bezpośredniego 

zagrożenia życia, a także główną przyczyną długotrwałej niesprawności chorych. Tym samym niesie 

ze sobą istotne następstwa nie tylko kliniczne, ale także socjalne i ekonomiczne. W Polsce rejestruje 

się około 60 000 nowych przypadków udarów rocznie. Śmiertelność w Europie Zachodniej kształtuje 

się od 18 do 25%, a w Polsce wynosi około 40%. 

Celem pracy była ocena czynników ryzyka prowadzących do wystąpienia chorób 

naczyniowych centralnego układu nerwowego. Do grupy badanej włączono 32 pacjentów 

z potwierdzonym udarem niedokrwiennym mózgu, którzy byli hospitalizowani w Oddziale 

Udarowym i Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej Kliniki Neurologii Samodzielnego Publicznego 

Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Do grupy kontrolnej (GK) włączono 14 pacjentów 

hospitalizowanych w tej samej Klinice, u których wykluczono choroby naczyniowe mózgu.  

Po uzyskaniu świadomej zgody od pacjentów zebrano wywiad medyczny, oceniono ich stan 

internistyczny, przeprowadzono badanie neurologiczne. Oceniono również badanie obrazowe 

(tomografie komputerową i/ lub badanie rezonansowe mózgowia), zapoznano się z historią choroby 

oraz wynikami badań dodatkowych a następnie uzyskanie rezultaty poddano analizie statystycznej. 

Pacjentów analizowano pod względem czynników etiologicznych predysponujących 

do wystąpienia udaru niedokrwiennego. Największa grupa pacjentów obciążona była nadciśnieniem 

tętniczym (25 z grupy badanej i 9 z kontrolnej) oraz zaburzeniami gospodarki lipidowej (14 z grupy 

badanej i 6 z kontrolnej). Ponad dwukrotnie częściej w grupie badanej współistniały: cukrzyca 

(34,36% vs 7,14%) oraz zaburzenia depresyjne 15,63% vs 7,14%), dodatkowo u 2 pacjentów 

z udarem niedokrwiennym stwierdzono niedoczynność tarczycy. Uwagę zwraca większa częstość 

zaburzeń rymu serca w grupie kontrolnej niż w grupie badanej (35,71% vs 18,75%). 

Najczęstszym czynnikiem modyfikowalnym predysponującym do wystąpienia udaru 

niedokrwiennego mózgu było nadciśnienie tętnicze oraz zaburzenia metaboliczne w wyniku cukrzycy 

i niedoczynności tarczycy. 
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KLASYFIKACJA UDARÓW NIEDOKRWIENNYCH MÓZGU U PACJETÓW 

HOPSITALIOWANYCH W ODDZIALE UDAROWYM KLINIKI NEUROLOGII 

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NUMER 4 

W LUBLINIE W ROKU 2015 NA PODSTAWIE KLASYFIKACJI TOAST 

(THE TRIAL OF ORG 10172 IN ACUTE STROKE TREATMENT)  
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Udar niedokrwienny mózgu stanowi około 80% chorób naczyniowych centralnego układu 

nerwowego. Jest to stan nagłego zagrożenia życia i wymaga pilnej interwencji medycznej w tym 

wykonania badań obrazowych. 

Celem pracy była ocena populacji pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Neurologii 

z Pododdziałem Udarowym i Wczesnej Rehabilitacji Poudarowej Kliniki Neurologii Samodzielnego 

Publicznego Szpitala Klinicznego Numer 4 W Lublinie w roku 2015. Do grupy badanej włączono 

32 pacjentów z potwierdzonym udarem niedokrwiennym mózgu. Po uzyskaniu świadomej zgody 

od pacjentów zebrano wywiad, zbadano internistycznie i neurologicznie, wykonano badanie 

obrazowe oraz oceniono historię choroby i wyniki badań dodatkowych. Na tej podstawie postawiono 

rozpoznanie.  

Otrzymane wyniki oceniono, porównano ze skalą międzynarodową TOAST i porównano 

z wynikami populacyjnymi.  

Na podstawie badania neurologicznego i badań obrazowych oceniano jakie ośrodki nerwowe 

zostały uszkodzone. Stwierdzono: ognisko udarowe zlokalizowane w półkulach mózgu 

u 19 pacjentów, w okolicy podnamiotowej u 7 a udar pnia mózgu u 6. 

Najwięcej udarów niedokrwiennych było spowodowanych zmianami w naczyniach tętniczych 

małych (u 12 pacjentów), dużych (u 11 pacjentów). U 4 pacjentów wystąpił udar sercowo pochodny, 

u 2 udar o innej etiologii a u 1 nie udało się ustalić etiologii.  

Najwięcej udarów niedokrwiennych miało etiologię zakrzepowo – zatorową.  

 

Słowa kluczowe: udar niedokrwienny, TOAST 
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NOWE MARKERY INSULINOOPORNOŚCI W ZESPOLE POLICYSTYCZNYCH 

JAJNIKÓW 
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Zespół policystycznych jajników (PCOS) to jedno z najczęściej występujących i najbardziej 

heterogennych zaburzeń endokrynologicznych, dotykające 5-15% kobiet w wieku reprodukcyjnym, 

będące jednocześnie jedną z głównych przyczyn niepłodności u kobiet. PCOS wiąże się z szeregiem 

zaburzeń hormonalnych i metabolicznych. Dotychczas nie udało się określić jednoznacznej przyczyny 

występowania zespołu policystycznych jajników. Badania wykazały, że może on mieć podłoże 

genetyczne.  

Jednym z najczęściej występujących powikłań PCOS jest oporność na insulinę – pojawia się 

u 35-50% kobiet, występuje bez korelacji z BMI i zwiększa ryzyko wystąpienia isulinoniezależnej 

cukrzycy typu 2. Insulinooporność charakteryzuje się zmniejszoną wrażliwością na insulinę 

w szczególności wyrażoną w mięśniach szkieletowych i tkance tłuszczowej. U około 50% kobiet 

stwierdza się zaburzenia w ścieżce przekazywania sygnału z receptorów insulinowych do wnętrza 

komórki spowodowane nadmierną aktywacją kinazy serynowej, powodujące autofosforylację reszt 

serynowych receptora insulinowego i/ lub substratu insulinowego-1 (IRS-1). W konsekwencji 

hamowana jest fosforylacja reszt tyrozynowych odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie 

receptora insulinowego. Zauważono także, iż fosforylacja seryny zwiększa aktywność enzymów 

cytochromu P450c17 o aktywności 17,20-liazy, 17α-hydroksylazy oraz aromatazy, biorących udział 

w steroidogenezie. Do pozostałych defektów zaliczamy mutacje genu receptora insuliny, zmiany 

w receptorze jądrowym typu gamma obejmujące polimorfizm Pro2Ala genu PP AR-ƴ2 oraz defekty 

transportera glukozy GLUT4 w tkance tłuszczowej.  

W pracy omówiono możliwość zastosowania nowych markerów insulinooporności 

w diagnostyce zespołu policystycznych jajników. 

Pomimo istnienia badań służących do oceny insulinooporności, wciąż poszukiwane są nowe 

markery, które pozwolą na wiarygodne i rzetelne badanie działania insuliny. Wyróżniono szereg 

białek, jako potencjalne markery insulinooporności w zespole policystycznych jajników. Główną 

grupę wśród nich stanowią adipocytokiny, czyli substancje wydzielane przez dojrzałe adipocyty 

(tj. adiponektyna, wisfatyna, waspina oraz apelina), a także białka takie jak kopeptyna czy PAI-1. 

Wykazują one silną korelację z insulinoopornością i występowaniem zespołu policystycznych 

jajników. Wiele zespołów badawczych wykazało ich zarówno pozytywną jak negatywną korelację 

z insulinoopornością, z uwzględnieniem wskaźnika BMI w grupach badanych kobiet. Wciąż natomiast 

kontrowersyjna jest przydatność innych białek takich jak rezystyna, leptyna czy RBP 4. 

 

Słowa kluczowe: PCOS, insulinooporność 
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PROCESY ZACHODZĄCE W GLEBACH 
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 W obiegu hydrologicznym gleba pełni bardzo ważną rolę. Niezwykle istotna jest 

powierzchniowa warstwa gleby, ponieważ tutaj zachodzi interakcja wody atmosferycznej z litosferą. 

W tej właśnie warstwie inicjowany jest, a także podtrzymywany rozdział opadu atmosferycznego na: 

infiltrację, parowanie, odpływ, transpirację oraz zasilanie wód gruntowych. Procesy glebowe nie mają 

ani początku, ani końca. Ich główną, charakterystyczną cechą jest: ciągłość, cykliczność 

i powtarzalność. Obieg wody w glebie rozpoczyna się za pomocą procesu infiltracji, następnie 

przechodzi w okresowe przechowywanie wody. Zakończenie odbywa się przez usuwanie jej 

za pomocą: parowania, odwadniania bądź pobrania przez rośliny. Woda glebowa ulega również 

procesowi redystrybucji oraz retencji. Odbywa się on wtedy kiedy infiltracja dobiegnie końca. Proces 

ten ma bardzo duże znaczenie, ponieważ wpływa na gospodarkę wodną roślin, zakorzenionych 

w glebie. Innymi istotnymi procesami są: parowanie, pobieranie przez rośliny (głównie proces 

fotosyntezy) oraz spływ powierzchniowy. Niezwykle ważne jest zachowanie równowagi między wodą 

glebową, a energią glebową. Równowaga wody powierzchniowej jest ściśle związana z równowagą 

energetyczną, ponieważ przyczyniają się do tego procesy wymagające energii i napędzane energią. 

Obie te równowagi są ze sobą nierozerwalnie powiązane. 
 

Słowa kluczowe: obieg, woda, gleba, procesy 
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EFEKTY ODDZIAŁYWANIA L-PROLINY NA ROZWIELITKI (DAPHNIA MAGNA) 

W WARUNKACH STRESU CIEPLNEGO 

 Magdalena Kulińska, Monika Wałęka, Aleksandra Szabelak, Adam Bownik 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,  

Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, magkulinska@gmail.com 

 

L-prolina jest aminokwasem odgrywającym zasadniczą rolę w metabolizmie podstawowym 

i funkcjach fizjologicznych. Wykorzystywana jest przez organizmy jako cząsteczka adaptorowa 

na stresowe warunki środowiska. Pomimo dość bogatej literatury dotyczącej oddziaływania tego 

aminokwasu na ssaki niewiele wiadomo o jego wpływie na bezkręgowce. Rozwielitka (Daphnia 

magna) jest słodkowodnym bezkręgowcem wykorzystywanym w badaniach oceniających wpływ 

substancji bioaktywnych na parametry behawioralne, fizjologiczne oraz biochemiczne. 
W eksperymencie badano wpływ stężeń 10mg/L, 20 mg/L oraz 50 mg/L L-proliny 

na rozwielitki w warunkach stresu cieplnego. Rozwielitki poddane były działaniu temperatury 22, 35, 

i 41
o
C w czasie 2h i 24h. Pod uwagę były brane parametry takie jak żywotność i szybkość pływania. 

Analiza przy pomocy programu Tracker® wykazała, że L-prolina w stężeniu 20mg/L przedłuża 

żywotność oraz zwiększa szybkość pływania zwierząt eksperymentalnych. Uzyskane wyniki 

wskazują, że L-prolina działa ochronnie na rozwielitki w warunkach stresu cieplnego. 

 

Słowa kluczowe: L-prolina, Daphnia magna, stres cieplny 
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ZAWARTOŚĆ MIEDZI I CYNKU W ROŚLINACH UPRAWNYCH W ZALEŻNOŚCI 

OD ZRÓŻNICOWANEGO NAWOŻENIA MINERALNEGO 
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Miedź i cynk to jedne z najważniejszych mikroelementów, które są niezbędne 

dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Miedź ma znaczenie w rozwoju systemu korzeniowego 

oraz procesu krzewienia, bierze udział w procesie oddychania i fotosyntezy, a także w biosyntezie 

białek i chloroplastów. Cynk natomiast jest składnikiem polimerazy RNA, a jego niedobór wpływa 

na spowolnienie, a nawet zahamowanie wzrostu roślin. Otrzymanie zadawalającego plonu zarówno 

pod kątem jakościowym, jak i ilościowym wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiedniego 

poziomu nawożenia wszystkimi. Intensywna uprawa gleby, niewielki udział w nawożeniu nawozów 

organicznych i naturalnych oraz niezrównoważone nawożenie mineralne mogą prowadzić 

do występowania niedoborów składników pokarmowych.  

Celem prezentowanej pracy jest ocena wpływu zróżnicowanego nawożenia azotem, potasem, 

magnezem i siarką, na zawartość cynku i miedzi w organach generatywnych i wegetatywnych 

pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) odmiany „Sukces” oraz rzepaku ozimego (Brassica napus L.) 

odmiany Kana. Podstawę badań stanowił czteroletni, dwuczynnikowy eksperyment polowy, 

prowadzony w czterech powtórzeniach metodą losowanych podbloków w układzie zależnym (split-

plot). Czynnikami doświadczalnymi w eksperymencie było zmienne nawożenie mineralne 

zastosowane w pięciu wariantach oraz lata badań – 4 poziomy. Zawartość badanych mikroelementów 

oznaczono metodą Atomowej Spektrometrii Absorpcyjnej (ASA) po mineralizacji materiału 

roślinnego w stężonym kwasie siarkowym(VI) z dodatkiem 30% H2O2. 

Analizując otrzymane wyniki badań własnych stwierdzono wyraźne zmiany w zawartości 

badanych mikroelementów zarówno w organach generatywnych jak i wegetatywnych roślin 

testowych. Brak dodatku magnezu do środowiska wzrostu roślin wpłynął na obniżenie zawartości obu 

badanych mikroelementów w ziarnie i słomie większości analizowanych obiektów. Niedobór siarki 

natomiast w przeważającej części badanych obiektów spowodował wzrost zawartości miedzi, 

natomiast nie zauważono jego wyraźnego wpływu na zawartość cynku w ziarnie i słomie pszenicy 

ozimej.  

 

Słowa kluczowe: nawożenie mineralne, miedź, cynk, pszenica ozima, rzepak ozimy 
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Wprowadzenie: Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzujących się 

hiperglikemią wynikającą z defektu produkcji lub działania insuliny wydzielanej przez komórki 

β trzustki. Obecnie na świecie chorych na cukrzycę jest 415 milionów osób, z czego w Polsce 2,6 mln, 

a 750 tysięcy nie zdaje sobie z tego sprawy. 

Celem pracy jest przedstawienie aktualnej wiedzy na temat zależności pomiędzy spożyciem 

różnych owoców, a zmniejszeniem ryzyka wystąpienia cukrzycy i jej powikłań. 

Materiał i metoda: Badania, które zostały przeprowadzone w okresie ostatnich 6 lat. 

Wyniki: Najciekawszym wydaje się badanie, w którym antocyjany i dwadzieścia siedem 

innych związków fenolowych, wyizolowane z mieszanek wina jagodowego zbadano indywidualnie 

pod kątem ich działania hamującego na DPP-IV, który degraduje hormony inkretynowe, stymulujące 

wydzielanie insuliny, obecne we krwi. Wiele z tych związków wykazywały silną inhibicję w stosunku 

do DPP-IV. Inne badanie wykazało, że ekstrakt z jagód aronii znacznie zmniejszył stres oksydacyjny 

w osoczu podczas modelu hiperhomocysteinemii występującym w chorobach sercowo-naczyniowych. 

Substancje obecne w aronii zwiększały wydzielanie insuliny poprzez stymulację wydzielania GLP-1 

oraz zmniejszały wchłanianie glukozy w jelicie cienkim. 

Wnioski: Owoce zawierają wiele substancji, które zmniejszają ryzyko wystąpienia cukrzycy 

typu II oraz zmniejszają powikłania już występującej choroby. 

 

Słowa kluczowe: cukrzyca, owoce, antocyjany, fenole 
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Pszenica i jęczmień są najczęściej uprawianymi zbożami w Polsce. Ziarna wykorzystywane 

są do produkcji kasz, płatków, mąki oraz na cele paszowe. Jęczmień przeznacza się również 

do produkcji piwa. Obecnie rosnącą popularność wykazują również produkty, otrzymane z wyżej 

wymienionych zbóż w formie tabletek lub proszku. Surowcem do ich pozyskania są skiełkowane 

ziarna tzw. trawa pszeniczna lub trawa jęczmienna. Produkty te są coraz bardziej popularne jako 

suplementy dla osób odchudzających się i dbających o zdrowie. Jest to spowodowane m.in. wysoką 

zawartością błonnika. W ostatnich latach pojawiło się wiele badań naukowych na modelach 

zwierzęcych i ludziach, które wykazały ich właściwości antyoksydacyjne, przeciwwrzodowe, 

hipocholesterolemiczne oraz przeciwcukrzycowe. Poza tym siewki zbóż mogą stanowić źródło 

bioaktywnych związków takich jak: witaminy z grupy B, witaminy C i E, β-karotenu, 

chlorofilu i związków fenolowych.  
Celem pracy była analiza etanolowych i wodnych ekstraktów handlowych preparatów 

młodego jęczmienia i młodej pszenicy. W ekstraktach analizie poddano właściwości 

przeciwutleniające.  

 

Słowa kluczowe: trawa pszeniczna, trawa jęczmienna, właściwości przeciwutleniające, młody 
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Endometrioza definiowana jest jako obecność ognisk endometrium poza jamą macicy. 

W większości przypadków wszczepy endometrium przemieszczają się w obrębie jamy brzucha tj. 

w jajnikach, jajowodach, macicy, pęcherzu moczowym, pochwie, jelitach, przeponie czy też szyjce 

macicy. Każde jedno ognisko endometrialne podlega zmianom hormonalnym, i tak błona śluzowa 

macicy złuszczając się co miesiąc stwarza warunki do powstawania stanów zapalnych narządów 

na których się znajduje. Klasycznym i zarazem podstawowym jej objawem są przewlekłe i bardzo 

silne bóle: brzucha, podbrzusza, bolesne miesiączki, bolesne stosunki, niepłodność, tyłozgięcie macicy 

i ograniczenie jej ruchomości, zgrubienia i nierówności w sklepieniu pochwy, bóle przy oddawaniu 

moczu, bóle i krwawienie przy defekacji oraz krwiomocz. Kobiety chorujące na endometriozę są 

bardziej narażone na nowotwory, szczególnie piersi, jajników i skóry. Etiologia tej patologii 

opisywana jest przez wiele teorii i nie wyjaśnia jej w sposób jednoznaczny i całkowity. Najbardziej 

prawdopodobny mechanizm powstawania endometriozy to ten mówiący o wstecznej menstruacji. Inne 

podejrzenia padają na metaplazję, nieprawidłowo działający układ immunologiczny, przyczyny 

genetyczne, czynniki środowiskowe oraz nieprawidłowo prowadzony styl życia. Objawy choroby 

mają bardzo duży wpływ na fizyczne i emocjonalne samopoczucie pacjentek oraz jakość ich życia, 

czy nawet status ekonomiczny. Leczenie powinno być ukierunkowane na indywidualne potrzeby 

pacjentki (ból, plany prokreacyjne, stopień nasilenia dolegliwości, choroby współtowarzyszące). 

W leczeniu stosuje się terapię hormonalną oraz leczenie zabiegowe, dzielące się na zachowawcze 

i radykalne. Niestety, u 20-40% pacjentek leczenie nie przynosi efektu. Choroba ustępuje 

po menopauzie lub owariektomii, choć i od tej reguły odnotowuje się wyjątki. Publikacje 

jednoznacznie wskazują, iż w przypadku kobiet z endometriozą bez znaczenia jest ilość tłuszczu 

w diecie, istotny jest natomiast jego rodzaj. Kobiety, które spożywają większe ilości 

długołańcuchowych kwasów tłuszczowych omega-3 są o ponad 20% rzadziej diagnozowane 

pod kątem endometriozy. Bogactwo przeciwzapalnych kwasów tłuszczowych omega-3 w diecie 

to również złagodzenie doznań bólowych i lepsze samopoczucie. W przypadku kobiet chorujących 

lub obciążonych genetycznie endometriozą, warto włączyć do diety tłuste ryby morskie, tran, orzechy 

włoskie czy też olej lniany i rzepakowy. 
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There were many different inherited bleeding disorders identified in dogs. Although 

the deficiency of coagulation factor VIII and IX are the most common inherited coagulation disorder 

in human beings and dogs. The deficiencies of the autosomal coagulation factors (factors I, II, V, VII, 

X, XI, XII) were also described. Clinical manifestation is associated with heritable factor deficiencies 

and varies between factors. In the cases of deficiency factors VII and XII, spontaneous bleeding 

episodes are rare and haemorrhage may accidentaly occurs after surgery or trauma. Clinical severity 

of hemorrhage may not correlate with activity of the factors determied in vitro. The carrier detection 

of inherited bleeding disorders is often accidental. Basic coagulation profile (PT, APTT), measures 

the concentration or functions of specific hemostatic proteins provide rapid, inexpensive, and direct 

methods to screen for coagulation disorder. However the exclusion of acquired bleeding disorders 

is always neccesary. On the base of two clinical cases we described here step-by-step the diagnostic 

procedures for detection of deficiencies of the autosomal coagulation factors VII and XII. 
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Idiopathic Focal Eosinophilic Enteritis (IFEE) is an emerging causa of abdominal pain 

in horses that frequently requires surgical intervention to prevent death. IFEE is characterized 

by a focal area of eosinophilic inflammation in the small intestine, that result in narrowing 

of the intestinal lumen and obstruction of ingesta flow. 

The epidemiology of IFEE is poorly under stand and it is difficult to diagnose pre-operatively. 

Clinical case - 4 years old mare was presented in equine hospital with abdominal pain – diagnostics 

and procedure. 

 

Keywords: Equine, colic, ifee, enteritis, case 
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Mercury is one of the most ubiquitous toxic metals and environmental contaminants. 

This is because mercury is an element that once it is released even in small amounts into habitats 

occupied by birds and other wildlife it does not break down, but instead accumulates and becomes 

a permanent part of the global environment. The most toxic form of mercury is methylmercury (Me-

Hg). This form of mercury has been shown to be extremely hazardous to humans and wildlife animals. 

Birds is general seem to be especially sensitive to Me-Hg. Methyl and dimethyl mercury usually 

originate in the environment and enter the food chain, chiefly by fresh or salt water fishes. These Hg 

forms are easily absorbed through the gut and accumulate in many tissues. White storks diet contains 

small fish, amphibians, reptiles, birds, mammals and non-vertebrate animals like earthworms. 

As white storks live in wetlands, they can be exposed to mercury. The comprised twelve white storks 

of both sexes at the age of over one-year of life that were euthanized because they were not able to fly 

due to severe wings fractures and disfunction. The storks came from the Warmia and Masuria region 

and were patients of the Wild Bird Rehabilitation Center. All tissue samples were weighted, put into 

plastic jars and submitted to a freeze drying process. The tissue samples were powdered using an agate 

ball mill for 15 minutes, then transferred into Ziploc bags. To determine total mercury, the cold vapor 

atomic absorption spectrometry technique was used. The highest concentration of mercury was found 

in the kidney, a middle range concentration was found in the liver, and the lowest concentration 

in the pectoral and femoral muscles of the white storks.  
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Obecnie wśród społeczeństwa panuje trend zdrowego trybu życia. W mediach promowane jest 

zdrowe odżywianie oraz aktywność fizyczna. Jednocześnie wzrasta liczba czynników stresogennych 

wywołana codziennymi obowiązkami zawodowymi, jak i osobistymi. Ludzie są bardziej podatni na 

ó choroby cywilizacyjne. Jednym ze sposobów przeciwdziałania tego typu zjawiskom jest 

dostarczanie organizmowi człowieka bodźców zewnętrznych, które prawidłowo stymulują pracę 

układów wewnętrznych. W natłoku prac i obowiązków, należy wykorzystywać czas wolny w sposób 

optymalny dla swojego organizmu. Aktywne formy spędzania wolnego czasu pozwalają na poprawę 

stanu psychofizycznego ludzi, poprzez ruch fizyczny oraz kontakt ze środowiskiem naturalnym.  
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Rybosomy występują w komórkach eukariotycznych na terenie cytoplazmy 

oraz w organellach: mitochondriach i chloroplastach. Morfologia rybosomu eukariotycznego jest 

podobna u zbadanych organizmów eukariotycznych. W pracy opisano elementy morfologii dużej 

i małej podjednostki rybosomu eukariotycznego oraz wchodzące w ich skład rybosomalne kwasy 

nukleinowe (rRNA) i białka. Analiza architektury rybosomu dostarczyła informacji na temat funkcji 

i rozmieszczenia przestrzennego poszczególnych składników tego kompleksu i możliwości ich 

oddziaływania podczas procesu biosyntezy białka. Do prawidłowych funkcji rybosomów należy 

koordynacja syntezy białka. Mała i duża podjednostka rybosomu tworzą miejsca aktywne dla tRNA: 

P- dla inicjatorowego tRNA i peptydylo-tRNA, oraz miejsce A dla aminoacylo-tRNA. Aktywne 

miejsca rybosomu uczestniczą w hydrolizie GTP, przyłączaniu mRNA oraz w syntezie wiązania 

peptydowego. Miejsce aktywne katalizujące powstawanie wiązania peptydowego, tworzone jest przez 

RNA dużej podjednostki. Mała podjednostka odpowiedzialna jest za poprawne odczytywanie kodu 

genetycznego. Białka rybosomalne są kluczowe dla prawidłowej struktury i funkcji rybosomów 

a mutacje genów kodujących te białka prowadzą do powstania niefunkcjonalnych rybosomów, 

zaburzenia biogenezy rybosomów i/lub nieprawidłowości w procesie translacji. U ludzi zaburzenia 

w biogenezie rybosomów mogą prowadzić do rybosomopatii - zróżnicowanej grupy zaburzeń, które 

pomimo swojej heterogeniczności na poziomie klinicznym, mają wspólne podłoże molekularne- 

mutacje w genach kodujących białko rybosomalne, albo składnik aparatu wymaganego do biosyntezy 

rybosomów. W pracy opisano mechanizmy leżące u podstaw specyfiki rybosomopatii Blackfana-

Diamonda, zespołu delecji chromosomu 5q, choroby Treacher’a- Collins’a i innych.  

Poznanie prawidłowej budowy rybosomu pozwoli zrozumieć ich znaczenie dla prawidłowego 

funkcjonowania komórki i rolę w procesach chorobowych. 
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Mikroorganizmy od wieków stanowią bardzo poważne zagrożenie dla ludzi. Masowa 

produkcja antybiotyków oraz ich częste zastosowanie w medycynie przyczynia się do narastającej 

niewrażliwości patogenów na klasyczne formy leczenia. Niepokój wywołuje również, trudność 

w badaniu i reagowaniu na ciągły wzrost tempa przenoszenia genów oporności między szczepami 

i gatunkami drobnoustrojów. Rozwiązań lekooporności poszukuję się zarówno w tradycyjnych 

sposobach jak i innowacyjnych metodach, które wynikają z rozwoju współczesnej nauki. W pracy 

przedstawiono wybrane, alternatywne metody leczenia chorób zakaźnych. 

W walce z lekoopornością ważne okazały się bakteriofagi- wirusy, które atakują bakterie. 

Posiadają one zdolność do namnażania się i lizy drobnoustroju wywołującego infekcję. Uwolnione 

wiriony atakują kolejne komórki bakteryjne likwidując całą populację. Bakteriofagi infekują tylko 

komórki określonego gospodarza bakteryjnego, dlatego też terapia fagowa budzi tak duże 

zainteresowanie. Fagi lityczne skutecznie zwalczają infekcję bakteryjną a podawane doustnie nie 

niszczą naturalnej flory bakteryjnej przewodu pokarmowego. W warunkach in vitro i in vivo mają 

działanie bakteriobójcze przeciwko bakteriom Gram-dodatnim i Gram-ujemnym. 

Duże zainteresowanie wzbudzają probiotyki i peptydy o działaniu przeciwbakteryjnym. 

Należą do nich: katelicydyny, defensyny, lizozym, histatyny oraz bakteriocyny. Szczególnie ważne są 

bakteriocyny – peptydy przeciwdrobnoustrojowe syntetyzowane przez bakterie fermentacji mlekowej. 

Mogą hamować wzrost komórek bakterii blisko spokrewnionych szczepów. Probiotyki to żywe 

mikroorganizmy, które po podaniu w odpowiedniej dawce wywierają korzystny wpływ na organizm 

gospodarza. Oddziaływują korzystnie poprzez produkcję substancji antybakteryjnych, stymulację 

systemu immunologicznego i zmiany aktywności enzymów trawiennych. 

Przeciwbakteryjna terapia fotodynamiczna (PACT) to terapia, która jako jedyna nie ma 

pochodzenia naturalnego. PACT jest to reakcja fotochemiczna, która do prawidłowego przebiegu 

wymaga trzech składników: fotouczulacza, tlenu molekularnego oraz źródła światła. Proces zachodzi 

według dwóch głównych mechanizmów. Reaktywne formy tlenu działają wewnątrz komórki 

bakteryjnej lub w jej pobliżu, wywołując martwicę lub apoptozę komórek. Przeciwdrobnoustrojowa 

terapia fotodynamiczna wskazana jest do miejscowego leczenia powierzchni skóry oraz infekcji 

tkanek miękkich.  

Substancje fitochemiczne już od czasów starożytnych stanowią ważny element w walce 

z mikroorganizmami. Są to leki ziołowe, wyciągi z nasion, liści, kwiatów, owoców lub korzeni. 

Substancje w nich zawarte: fenole, chinony, flawony, flawonoidy, taniny, kumaryny, olejki eteryczne, 

lektyny, polipeptydy i alkaloidy posiadają właściwości przeciwbakteryjne. Wykazano pozytywny 

efekt synergicznego oddziaływania ekstraktów roślinnych w połączeniu z antybiotykami.  

Przegląd alternatywnych metod stosowanych w medycynie pozwoli zrozumieć ich znaczenie 

w leczeniu chorób zakaźnych. 
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One of the most popular crops in the world after rice and wheat is potato (Solanum 

tuberosum L.). Potatoes can be an important component of the daily diet in many countries. Potatoes 

are the third largest source of antioxidants among the 34 most common vegetables, in Poland 80 kg 

per person. Potato tubers also contain a dry mass of 13 to 37% and protein from 0.7 to 4.6%. 

In addition, vitamin C, vitamins, minerals and various phenolic substances are available. 

Micronutrients are the essential supplements of the product for best performance. There is a critical 

clearing problem. Enhance productivity with best performance and resistance to inductance. It has 

been shown that the use of fertilizers has a significant impact on the quality and productivity 

of potatoes. The potential of foliar fertilization plays  

The field experiment was conducted in 2015-2017 in The Experimental Station for Cultivars 

Evaluation in Uhnin, Lublin Province (51°34' N, 23°02' E). The experimental design included four 

foliar fertilization technologies: A) Suplofol mikro ZM + Suplofol mono Mn + Suplofol mono B + 

Magnesium sulphate; B) Suplofol mikro ZM + Suplofol mono Mn + magnesium sulphate; C) 

Basfoliar Extra 36; D) standard object − without foliar spraying, treated with clean water. The research 

object was the Satina cultivar. In the experiment, they applied to the soil solid NPK fertilization in the 

amount of (80 kg N, 34.9 kg P and 99.6 kg K.ha-1) tillage was carried out in accordance with good 

agricultural practice. Chemical plant protection in the fight: weeds, Colorado potato beetle, and late 

blight, as well as the dose, timing of application and the choice of products, were in line with the 

recommendations of the IOR-PIB. Potato harvest was conducted in physiological maturity. 

Were determined the contents of vitamin C  according to Tillman’s method. The test results were 

calculated statistically by analysis of variance and descriptive statistics. The Data collected were 

subjected to analysis of variance (ANOVA) using the GLM procedure of SAS. Mean separation was 

performed using the Tukey’s Studentized range (HSD) procedure at a 5% probability level. 

The results revealed in table 1, that the techniques of foliar fertilization had a significant impact on 

the content of vitamin C. In all objects with foliar fertilization there was a decrease in vitamin C 

content in potato tubers, especially with the fertilizers (Basfoliar Extra 36), in comparison with 

the standard object, without foliar fertilization. The meteorological conditions in the years of study 

significantly modified the content of vitamin C in fresh weight of tubers (table 2). The significantly 

higher content of vitamin C in potato tubers was obtained in an optimal year 2017 than in fairly dry 

in terms of rainfall, 2016 and the lowest content  in fairly humid year 2015. 

1. Technologies foliar fertilization had had a significant effect on the content of vitamin C 

in potato tubers.  

2. All technologies foliar fertilization significantly decreased vitamin C content in tubers of this 

species. The lowest amount of vitamin C registered with used fertilizers Basfoliar Extra 36, 

then with Suplofol Micro ZM + Suplofol mono Mn + magnesium sulphate and Suplofol Micro 

ZM + Suplofol mono Mn + Suplofol mono B + Magnesium sulphate.  

3. Meteorological conditions in the years of the study had a decisive influence on the content 

of vitamin C in the fresh mass of potato tubers. The significantly higher content of vitamin C 

year 2015.  
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In general, potato plant requires 17 nutrients to complete their life cycle. Basic plant nutrients 

are divided into macro and micronutrient groups. The macronutrients are nitrogen (N), phosphorus (P), 

potassium (K), carbon (C), hydrogen (H), oxygen (O), calcium (Ca), magnesium (Mg) and sulfur (S). 

Moreover, the micronutrients include manganese (Mg), sodium (Na), boron (B), molybdenum (Mo), 

zinc (Zn), copper (Cu), iron (Fe), chlorine (Cl), and nickel (Ni). Moreover, there are some trace 

elements such as, aluminum (Al), silicon (Si), vanadium (V), cobalt (Co) and others. However, 

depending on essentiality point of view in the plant, all nutrients are equally important for plant 

growth. The air and water supply the first three macronutrients (C, H, O) to plants. Thus, their supply 

to plants is not a problem. Thus, the remaining 14 nutrients must be present to plant growth 

in sufficient quantity and proportion for growth. Potato tubers are an important source of minerals. 

They contain 0.5 to 2.0% of the mineral components, such as nitrogen, potassium, phosphorus, 

magnesium, calcium, sodium, chlorine, copper, zinc, iron, iodine and others. The problem of low soil 

fertility and plant malnutrition affects not only potato yields, but also the quality of potatoes. 

This study as a review of many refereed authors was conducted with the aim of highlighting the 

effects of plant nutrition on the yield and quality of potato tubers. Emphasis was placed on job 

clarification through which the elements of different nutrients affect biochemical processes 

and eventually affect the total quality of potato tubers and their products. Nutrients reviewed in this 

paper included microelements such as zinc (Zn), iron (Fe), Manganese (Mn), Copper (Co), 

Molybdenum (Mo), and Sodium (Na). The potato quality characteristics mostly reported to be affected 

by plant nutrition include proteins, carbohydrate, sucrose content in tubers of potato; vitamins like 

vitamin C content in tubers. Also application of foliar-fertilization with fertilizers containing 

micronutrients affects the nitrogen economy of plants. For example, effects of elements 

such as magnesium, iron, and zinc are enhanced by the effect of photosynthesis, while zinc, 

manganese, copper, boron, and iron manganese, increase the plant resistance to diseases. It has been 

noted that essential and beneficial nutrient elements contribute to potato quality through functioning 

as raw materials for the synthesis of various plant components that have food value to humans 

and animals. The elements like Zn and Fe are involved in enzyme synthesis, activation or as electron 

carriers and hence affect quality of tubers greatly. It has been noted that potato quality is also greatly 

influenced by the synergistic and antagonistic interactions in various nutrients uptake and utilization. 

Therefore, balanced nutrition is noted to be of paramount importance. From this review, it can be 

concluded that potato quality is a very important area to consider advancing and putting up resources 

for research since it has a huge bearing on human health and socioeconomic effect on farmers through 

its influence on the marketability of potato tubers and products. The response of potatoes to foliar 

fertilization varies with micronutrients depending on the environmental conditions, cultivars 

and the type of elements contained in the fertilizers. From this review, it can be concluded that all 

micronutrients focused in this study (Fe, Zn, Mn, Cu, Mo, and Na) affect quantity and quality 

of potato tubers. Several previous studies have indicated an increase in the yield and quality of potato 

tubers due to the use of foliar fertilization with micro-nutrients. 
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 Glukany to węglowodany złożone z glukozy, występujące w ścianie komórkowej 

grzybów [1]. Z uwagi na anomeryczne atomy węgla w cząsteczce glukozy, występowanie wiązań 

glikozydowych oraz różną masę cząsteczkową zależną od długości łańcucha polimerowego, glukany 

wykazują różną budowę i funkcje. Z tego powodu jak dotąd poznano tylko część ich funkcji 

i właściwości. Glukany wykazują m. in. właściwości przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne, 

czyli indukują działanie układu odpornościowego [2]. 

 W eksperymentach wykorzystywany był grzybowy węglowodan do badania procesu sorpcji 

z udziałem czterech metali ciężkich - niklu kadmu, cynku i ołowiu. Do ilościowego i jakościowego 

określenia wiązanych metali stosowano technikę ICP (Inductively Coupled Plasma). Badany był m. in. 

polisacharyd pozyskany z grzyba Lakownica żółtawa (Ganoderma lucidum) - grzyba, szczególnie 

popularnego w Chinach i Dalekim Wschodzie, gdzie stosowany jest jako lek na szereg dolegliwości. 

Wiązał on nikiel, kadm, cynk i ołów odpowiednio na poziomie: 2.25, 4.55, 2.10, 8.17 mg/g.  

 Polisacharydowa frakcja grzyba wykazuję zdolności do wiązania metali ciężkich. Niezbędne 

są jednak dalsze badania, aby wyjaśnić mechanizmy, które mają udział w procesie sorpcji oraz jak 

najlepiej zoptymalizować proces. 

1. Grün C. H., (2003) Structure and biosynthesis of fungal α-glucans. Ed. Grün C. H., Utrecht 

University, the Netherlands. 

2. Lindequist U, Niedermeyer T. H. J., Julich W. D. (2005) The pharmacological potential 

of mushrooms. eCAM 2, 285–299. 
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Arnika górska (Arnica montana L.) jest cenną rośliną leczniczą, wykorzystywaną od lat 

w medycynie ludowej, a także w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Konsekwencją 

długotrwałej eksploatacji tego gatunku, jest znaczne ograniczenie jego naturalnych stanowisk 

w Europie. Aktualnie należy do gatunków objętych ochroną ścisłą, znajduje się na czerwonej liście 

gatunków zagrożonych IUCN oraz w czerwonych księgach i czerwonych listach wielu krajów. Duże 

zapotrzebowanie na jej surowiec sprawia, że powinna być wprowadzana na szerszą skalę do uprawy 

polowej. Jednakże ze względu na trudności w zakładaniu i prowadzeniu plantacji jej areał jest bardzo 

mały. Dlatego też istotne są badania mogące wskazać pełnowartościowy zielarski substytut arniki 

górskiej, który upatruje się w arnice łąkowej. Celem badań było porównanie składu chemicznego 

koszyczków kwiatowych A. montana i A. chamissonis. 

Eksperyment polowy założono wykorzystując sadzonki uzyskane z podziału roślin 

matecznych, pochodzących z kolekcji Katedry Roślin Przemysłowych i Leczniczych Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie. Zbiór kwiatostanów prowadzono sukcesywnie na początku kwitnienia 

(kwiaty języczkowe rozchylone, kwiaty rurkowe otwarte w dwóch rzędach koszyczka kwiatowego). 

Bezpośrednio po zbiorze koszyczki kwiatowe suszono w suszarni w temperaturze 40°C. W surowcu 

określono zawartości sumy laktonów seskwiterpenowych wg Farmakopei Polskiej X [2014], 

flawonoidów w przeliczeniu na kwercetynę i olejków eterycznych wg Farmakopei Polskiej VI [2002]. 

Skład chemiczny olejków eterycznych oznaczono metodą GC/MS. 

W przeprowadzonym badaniu wykazano, że oceniany surowiec arniki górskiej i łąkowej 

najbardziej różnicowała zawartość laktonów seskwiterpenowych, natomiast zawartość flawonoidów 

i olejków eterycznych była na zbliżonym poziomie. Stwierdzono także różnice w składzie olejku 

eterycznego. Na zróżnicowanie chemiczne olejków największy wpływ miały substancje, które 

występowały w największej ilości: e-caryophyllene, alpha-pinene, isopropyl hexadecanoate, farnesyl 

acetate, alpha-cis-bergamotene oraz decanal. Koszyczki kwiatowe A. montana charakteryzowały się 

zdecydowanie większą zawartością e-caryophyllene, farnesyl acetate oraz germacrene D niż koszyczki 

A. chamissonis. Obecność isopropyl hexadecanoate oraz alpha-pinene stwierdzono jedynie 

w koszyczkach A. chamissonis, podczas gdy obecność alpha-cis-bergamotene była charakterystyczna 

jedynie dla A. montana. 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że otrzymany surowiec arniki górskiej 

i łąkowej spełnia wymogi FP VI (pod względem zwartości flawonoidów) i FP X (pod względem 

zawartości laktonów seskwiterpenowych). 

 

Słowa kluczowe: Arnica montana, Arnica chamissonis, laktony seskwiterpenowe, kwercetyna, 

olejek eteryczny 
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 Cukrzyca jest jedną z najpowszechniejszych chorób współczesnego świata objawiającą 

się hiperglikemią związaną z zaburzeniami wydzielania, bądź działania insuliny. Częstość jej 

występowania oraz czynniki sprzyjające jej rozwojowi zadecydowały o jej dołączeniu do listy chorób 

cywilizacyjnych. WHO wskazuje, iż tylko w 2012 była ona odpowiedzialna za 1,5 miliona zgonów 

na całym świecie, co stawia ją na ósmej pozycji wśród wiodących powodów śmierci pośród obu płci 

w tymże roku. Dane opublikowane dwa lata później szacują liczbę chorych dorosłych globalnie 

na 422 miliony osób. W samej Polsce liczba ta sięga 3,5 mln, z czego około jedna trzecia pozostaje 

niezdiagnozowana. Powikłania cukrzycy mogą być zarówno ostre, jak i przewlekłe i nierzadko są one 

niebezpieczne dla życia pacjenta. Obejmują między innymi kwasicę i śpiączkę ketonową oraz kwasicę 

mleczanową, która, choć występuje rzadziej, może być śmiertelna nawet w 50% przypadków. 

Przewlekłe powikłania to makroangiopatie zwiększające ryzyko chorób serca i naczyń, także tych 

w mózgu oraz mikroangiopatie takie jak neuropatie, retinopatie i nefropatie. Te ostatnie mogą 

spowodować utratę wzroku, a nawet amputację kończyny przy rozwoju tzw. zespołu stopy 

cukrzycowej będącego następstwem polineuropatii. Leczenie cukrzycy ze względu na kilka jej 

rodzajów nie jest jednakowe, jednak u podstaw opiera się na zmianie trybu życia, diety i leczeniu 

farmakologicznym. W przypadku cukrzycy typu I niezbędna jest ponadto insulinoterapia. Ze względu 

na powszechność i specyfikę cukrzycy typu II, naukowcy wciąż poszukują nowych metod regulacji 

poziomu glukozy u chorych na tę jednostkę chorobową. Ostatnio zwrócili uwagę na substancje 

pochodzenia roślinnego. Celem niniejszej pracy jest wykazanie możliwości ich wykorzystania przy 

leczeniu pacjentów z cukrzycą. Dokonano w tym celu analizy prac z baz PubMed i Scopus. Spośród 

ok. 400 gatunków roślin, które wg szacunków mają działanie hipoglikemizujące jedynie kilka zostało 

dokładniej przebadanych i opisanych. Należą do nich np. morwa biała (Morus alba L.), aronia 

czarnoowocowa (Aronia melanocarpa), kozieradka pospolita (Trigonella foenum-graecum L.), 

cynamonowiec cejloński (Cinnamomum verum J. Presl), rutwica lekarska (Galega officinalis L.), 

czy fasola zwyczajna (Phaseolus vulgaris L.). Działanie związków w nich zawartych jest różnorodne 

i opiera się na zwiększaniu wydzielania insuliny, wzroście insulinooporności tkanek, zwiększeniu 

produkcji glikogenu, bądź spowolnieniu wchłaniania węglowodowanów w układzie pokarmowym. 

Wiele z tych roślin poza wspomnianym wyżej działaniem ma również dodatkowy pozytywny wpływ 

na nasz organizm. Przykładowo morwa biała, fasola zwyczajna i kozieradka pospolita wpływają 

na poziom cholesterolu i triglicerydów chroniąc organizm przed miażdżycą. Fasola, morwa i aronia 

czarnoowocowa są z kolei również antyoksydantami przeciwdziałającymi szkodliwemu wpływowi 

wolnych rodników na nasz organizm. Podsumowując, wykorzystanie substancji pochodzenia 

roślinnego w przypadku cukrzycy może być trafnym sposobem wspomagania leczenia tej choroby. 

Ograniczona ilość skutków ubocznych w porównaniu do innych metod leczenia, dość niska cena 

i dostępność tych środków zdecydowanie przemawiają za ich wykorzystaniem w omawianych celach. 

Wciąż jednak potrzebne są dalsze prace, szczególnie w przypadku nieprzebadanych dotychczas roślin. 
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 Długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 cieszą się dużym 

zainteresowaniem wśród naukowców poszukujących nowych metod leczenia zaburzeń psychicznych. 

Pozytywny wpływ na procesy patofizjologiczne tych związków może wynikać z roli jaką pełnią 

w rozwoju i funkcjonowaniu komórek nerwowych, właściwości antyoksydacyjnych i działania 

na metabolizm tłuszczowy. Do tej pory najwięcej badań w tym temacie skupiało się na aktywności 

przeciwdepresyjnej tych kwasów i pozytywnym wpływie w leczeniu ADHD. Jednak w związku 

z tym, że u osób cierpiących na schizofrenię dochodzi do zaburzenia metabolizmu fosfolipidów, 

wielonienasycone kwasy tłuszczowe, a zwłaszcza kwas eikozapentaenowy (EPA), mogą odgrywać 

istotną rolę również w leczeniu tej choroby.  

 Celem pracy jest przedstawienie wpływu wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 

na przebieg schizofrenii. 

 Dokonano przeglądu literatury naukowej w bazach Pubmed, Medline, ResearchGate 

opublikowanych w latach 2000-2018. 

 W 2015 r. naukowcy wykazali zahamowanie progresji zaburzeń psychotycznych u młodych 

ludzi po zastosowaniu suplementacji kwasów omega-3. Podwójnie ślepe randomizowane badanie 

na 81 pacjentach należących do grupy wysokiego ryzyka rozwoju zaburzeń psychotycznych wykazało, 

że podczas 6 - letniej obserwacji, zaburzenia psychotyczne zdiagnozowano u 9,8% uczestników 

otrzymujących omega-3 oraz aż u 40% osób otrzymujących placebo (Amminger, 2015). 

W kolejnych dwóch badaniach (Peet, 2001, Emsley, 2002) potwierdzono skuteczność kwasu 

eikozapentaenowego jako uzupełnienie leczenia przewlekłej schizofrenii. Odpowiednio 45 i 40 

pacjentów ze schizofrenią przyjmujących leki przeciwpsychotyczne, którzy w chwili badania 

wykazywali objawy choroby, było leczonych przez 3 miesiące kwasem eikozapentaenowym 

albo placebo. Badania wykazały, że pacjenci przyjmujący kwas mieli dużo lepsze wyniki w skali 

PANSS niż próba kontrolna. 

Zaobserwowano także związek między niższymi stężeniami kwasu dokozaheksaenowego we krwi 

pępowinowej a częstszym występowaniem zaburzeń psychicznych w kolejnych latach życia 

(Krabbendam, 2007 r.)  

 Analiza powyższych badań sugeruje, że wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 mogą 

hamować progresję zaburzeń psychotycznych u osób predysponowanych, a także mogą być 

skutecznym dodatkowym środkiem terapeutycznym w leczeniu schizofrenii.  
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 Człowiek przez całe swoje życie narażony jest na różnego rodzaju bodźce pochodzące 

z środowiska zewnętrznego. Jednym z nich są stresory zakłócające homeostazę organizmu, 

który przestaje prawidłowo funkcjonować. Reakcje tą określa się mianem stresu. Istnieją dwa rodzaje 

stresu: krótkotrwały, który motywuje organizm do aktywnego działania oraz długotrwały zaburzający 

czynności psychologiczne i fizjologiczne organizmu co prowadzi do wielu chorób. Najbardziej 

stresogennym czasem jest okres dojrzewania i ten, który po nim następuje. 

Dlatego celem niniejszego opracowania jest klasyfikacja czynników stresogennych 

występujących w środowisku studenckim czołowych uczelni w Lublinie. W pracy zastosowano 

metodę sondażu diagnostycznego i technikę ankietową. Jako narzędzie badawcze wykorzystano 

autorski kwestionariusz ankiety. Badanie zostało przeprowadzone na Uniwersytecie Medycznym, 

Uniwersytecie Przyrodniczym, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim oraz Politechnice Lubelskiej. Przedział wiekowy respondentów to 18-26 lat.  

Znajomość wyników ankiety umożliwia wskazanie najbardziej stresogennych czynników 

środowiska studenckiego oraz korelację między poziomem stresu studentów a rodzajem uczelni, 

na którą uczęszczają.  
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Otrzymywanie oraz funkcjonalizacja uporządkowanych materiałów krzemionkowych od lat 

jest przedmiotem intensywnych badań. Możliwości wykorzystania tego typu materiałów chociażby 

w adsorpcji, katalizie, chromatografii, czy też ochronie środowiska, jak również w nano- 

i biotechnologii powodują, że cieszą się one dużym zainteresowaniem [1-6]. Jednym z głównych 

nurtów wykorzystania krzemionek jest separacja biopolimerów, a w tym białek. Jest to szczególnie 

ważne dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego [7-9]. W wielu przypadkach białka, które 

wymagają rozdzielenia, mają bardzo podobne właściwości fizyczne oraz chemiczne i w celu 

wyizolowania konkretnego składnika należy wykorzystać wysoce selektywne adsorbenty o ściśle 

zdefiniowanych parametrach strukturalnych. Uporządkowane materiały krzemionkowe charakteryzuje 

wysoki stopień uporządkowania struktury porów oraz wąski zakres rozkładu wielkości porów. 

Tak interesujące właściwości tych krzemionek czynią je bardzo atrakcyjnymi materiałami z dużym 

potencjałem aplikacyjnym w technologiach separacyjnych, katalizie heterogenicznej i medycynie. 

Ponadto, wprowadzenie w określonych warunkach różnych komponentów do uporządkowanych 

mezoporowatych materiałów krzemionkowych umożliwia kontrolowane zmiany wielkości ich 

podstawowych parametrów strukturalnych, nie zaburzając przy tym znacznie uporządkowania 

szkieletu. 

Celem niniejszej pracy badanie wpływu modyfikacji uporządkowanych mezoporowatych 

materiałów krzemionkowych na adsorpcję białka. 

 

Słowa kluczowe: uporządkowane mezoporowate materiały krzemionkowe, adsorpcja, białko 
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Współczesny świat kieruje się zasadą "lepiej, szybciej i taniej", która napędza rozwój 

gospodarki i wielu dziedzin nauki. Dlatego poszukujemy nowych materiałów i technologii 

ich produkcji lub ulepszamy już znane techniki i produkty. Ogromny rozwój takich dziedzin nauki, 

jak inżynieria materiałowa i nanotechnologia, obserwowany w ostatnich latach, świadczy o ogromnym 

zainteresowaniu nowymi materiałami o ulepszonych lub wcześniej niespotykanych właściwościach. 

Materiały nowej generacji obejmują nieorganiczno-węglowe kompozyty. Takie materiały 

są najczęściej otrzymywane przez łączenie polimerów organicznych z materiałami nieorganicznymi. 

Tak otrzymane produkty charakteryzują się właściwościami, których nie wykazują ich poszczególne 

komponenty indywidualnie [1-2]. 

Głównym celem tych badań była synteza szeregu nieorganicznych nanokompozytów 

węglowych na bazie modyfikowanej krzemionki i żywicy rezorcynowo-formaldehydowej. Otrzymane 

układy różniły się zawartością strącanej krzemionki domieszkowanej tlenkiem cynku. Dla celów 

porównawczych materiał węglowy nie został zmodyfikowany w jednym przypadku. Właściwości 

strukturalne tych materiałów określono za pomocą izoterm adsorpcji / desorpcji azotu. Właściwości 

adsorpcyjne oceniano na podstawie pomiarów kinetyki i adsorpcji równowagowej aromatycznych 

związków organicznych. 

 

Słowa kluczowe: kompozyty, nanokompozyty nieorganiczno – węglowe, adsorpcja 
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Narastająca oporność patogenów na wiele współcześnie stosowanych antybiotyków 

jest problemem na całym świecie. Tworzenie nowych leków wymaga gruntownego poznania 

mechanizmów patogenezy drobnoustrojów oraz istniejących zależności w układzie patogen-

gospodarz. Od wielu lat w eksperymentach dotyczących interakcji pomiędzy patogenem a wrodzonym 

układem odpornościowym gospodarza stosuje się barciaka większego, Galleria mellonella. Owad ten 

zaliczany jest do rodziny omacnicowatych, łatwo namnaża się na sztucznych pożywkach, a koszty 

jego hodowli są niskie. Przyczyną wielu zakażeń szpitalnych u chorych ze zmniejszoną odpornością 

jest gram-ujemna pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa), charakteryzująca się szeregiem 

mechanizmów warunkujących zjadliwość tego organizmu. Bakteria ta w podłożu minimalnym 

wydziela zewnątrzkomórkowe enzymy proteolityczne- alkaliczną proteazę i elastazę B. Alkaliczna 

proteaza jest metaloproteazą o masie ok. 50 kDa i zaliczana jest do rodziny serralizyn. U ludzi ten 

czynnik wirulencji odgrywa znaczącą rolę w rozwoju bakteriemii, zapalenia rogówki, infekcji ucha 

środkowego, a także w rozwoju zakażeń układu oddechowego u chorych na mukowiscydozę. 

Alkaliczna proteaza degraduje fibrynogen, lamininę, INFγ i TNFα, składniki układu dopełniacza.  

Uruchomienie reakcji odpornościowych gospodarza ma na celu przezwyciężenie stanu 

zapalnego czy też infekcji. Do takich procesów u bezkręgowców zalicza się między innymi 

uczestniczący w procesie melanizacji układ oksydazy fenolowej. Aktywacja tego układu jest jedną 

z najszybszych reakcji immunologicznych organizmu owada i zapoczątkowana jest głównie przez 

charakterystyczne struktury molekularne obecne w ścianie komórkowej bakterii i grzybów. 

Aktywatorami tego układu mogą być również proteazy egzogenne, m. in. trypsyna, chymotrypsyna, 

a także proteazy wytwarzane przez drobnoustroje. U Galleria mellonella oksydaza fenolowa 

wytwarzana jest w hemocytach (enocytoidach) w formie nieaktywnej określanej jako prooksydaza 

fenolowa (proPO, ang. prophenoloxidase). Uruchomienie kaskady proteaz serynowych, prowadzi do 

przekształcenia proPO w formę aktywną PO na drodze ograniczonej proteolizy przeprowadzanej przez 

enzym aktywujący prooksydazę fenolową (proPAE, ang. prophenoloxidase activating enzyme). 

W rezultacie oksydaza fenolowa (PO, ang. phenoloxidase) katalizuje utlenianie fenoli do chinonów, 

które następnie polimeryzują i w miejscu zranienia, bądź zakażenia tworzą melaninę. Układ oksydazy 

fenolowej podlega ścisłej regulacji z uwagi na toksyczne działanie powstających produktów 

pośrednich, zarówno na komórki patogenów, jaki i własne.  

Przeprowadzone eksperymenty z użyciem alkalicznej proteazy miały na celu wyjaśnienie roli 

tego enzymu w indukowaniu oraz przełamywaniu odpowiedzi odpornościowej owadów poprzez 

modulacje aktywności układu oksydazy fenolowej. W warunkach in vitro inkubowano alkaliczną 

proteazę z hemolimfą owadów (z aktywną PO), co prowadziło do zahamowania procesu melanizacji. 

Podanie tej proteazy do hemocelu owada powodowało stopniowy spadek aktywności oksydazy 

fenolowej już po 15 godzinach od iniekcji (badania in vivo). Badano również zależność pomiędzy 

dawką proteazy podawanej owadom a poziomem aktywności oksydazy fenolowej. Na podstawie 

wyników stwierdzono, że proteaza hamowała aktywność oksydazy fenolowej już w dawce 0,3 µg 

po 72 godzinach od czasu rozpoczęcia eksperymentu. Do badań wykorzystano metodę 

spektrofometryczną, w której mierzono poziom aktywności oksydazy w obecności substratu L-DOPA 

przez czas 90 min, a także metodę elektroforetyczną. Przypuszcza się, że modulacja aktywności 

systemu oksydazy fenolowej jest jednym z mechanizmów stosowanych przez bakterię P. aeruginosa 

do przełamywania odpowiedzi odpornościowej zakażonych owadów.  
 

Słowa kluczowe: układ oksydazy fenolowej, galleria mellonella, alkaliczna proteza, Pseudomonas 

aeruginosa  
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Cieszące się coraz większym zainteresowaniem produkty pszczele użytkowane są w wielu 

sferach ludzkiej działalności, zazwyczaj jako produkty docelowego zastosowania lub półprodukty. 

Do najpopularniejszych produktów pszczelich zaliczamy: miód, propolis, wosk, mleczko pszczele 

oraz pierzgę. Wszystkie te produkty znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym 

(maść propolisowa, tabletki na infekcje górnych dróg oddechowych), w wyrobie świec i produktów 

woskowych, dietetyce i suplementacji człowieka (miód, pierzga, mleczko pszczele). Dodatkowo 

w ostatnim czasie pozytywny wpływ na zdrowie człowieka (w szczególności w chorobach 

reumatologicznych) znalazł jad pszczół, łagodzący objawy chorób tj. bóle stawowe. Szeroki wachlarz 

produktów oferowanych przez pszczoły o różnych właściwościach w zależności od typu i rodzaju 

w dużym stopniu przyczyniać się może do długiego zachowania dobrego stanu zdrowia u ludzi 

oraz jako kuracje wspomagające w wielu dolegliwościach i chorobach (przyspieszona regeneracja 

układu immunologicznego).  

 

Słowa kluczowe: wosk, miód, pyłek, pierzga, propolis 
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Produkty pszczele w ostatnich latach cieszą się dużym zainteresowaniem dzięki 

ich wszechstronnemu zastosowaniu oraz dobroczynnym właściwościom na organizm ludzki. 

Głównym i jednym z najbardziej znanych i cenionych produktów jest miód wytwarzany przez 

pszczoły z gatunku Apis mellifera L. z nektaru roślin. W zależności od pożytków na jakich bytuje 

pszczoła, otrzymujemy różne rodzaje miodu. Miody nazywane są w zależności od procentowej 

zawartości danego nektaru i otrzymują nazwy po roślinach których procentowa zawartość wynosi ok. 

45% (np. 45% nektar z gryki – miód gryczany). Oprócz miodów nektarowych wyróżniamy, także 

miody spadziowe czy mieszane, będące mieszanką dwóch poprzednich. W zależności od rodzaju 

miodu zmieniają się, także jego właściwości fizyczne (stan skupienia), smak, zapach oraz skład 

i zawartość poszczególnych substancji, wpływających na ich zastosowanie. W ostatnim czasie 

popularne stały się miody z egzotycznych roślin, często sprowadzane z innych krajów, posiadające 

swoje unikalne składy i właściwości. Jego zastosowanie wiąże się z wieloma pozytywnymi wynikami 

badań w zakresie medycyny, dietetyki i suplementacji człowieka. Stymuluje różne układy 

w organizmie człowieka w tym wykazuje bardzo pozytywny wpływ na ludzki układ odpornościowy. 

 

Słowa kluczowe: pszczoła miodna, miód, produkty pszczele 
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Wprowadzenie: Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja jest wiodącą 

przyczyną niesprawności i niezdolności do pracy na świecie oraz najczęściej spotykanym zaburzeniem 

psychicznym. Ważnym elementem jej leczenia jest farmakoterapia. Wykorzystywana od lat 

w medycynie chińskiej Gastrodia elata Blume jako środek w leczeniu min. epilepsji, zawrotów głowy. 

Wykazano jej właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne a nawet przeciwnowotworowe. Natomiast 

tematem tej pracy będą jej potencjalne przeciwdepresyjne właściwości.  

Cel pracy: Przedstawienie potencjalnego działania wyciągów Gastrodia elata Blume na stany 

depresyjne wywołane silnym stresem, na modelach zwierzęcych. 

Materiał i metoda: Przegląd badan dotyczących wpływu Gastrodia elata Blume na stany 

depresyjne wywołane silnym stresem, na modelach zwierzęcych, opublikowanych ostatnich 10 latach. 

Wyniki: Jednym z nowszych i ważniejszych badań wydaje się być badanie przeprowadzone 

na pięćdziesięciu myszach, poddanych działaniu czynnika stresogennego, i otrzymujących wyciągi 

z Gastrodia elata Blume, w którym wykazano zmniejszenie poziomu kortyzolu we krwi, 

oraz zwiększenie ekspresji czynnika neurotropowego pochodzenia mózgowego (BDNF) w wyniku 

działania badanej substancji. Codzienne podawanie gastrolidyny (100 mg / kg) w kolejnym badaniu 

znacząco zmniejszało zachowania przypominające depresję i powodował wzrosty stężenia 

noradrenaliny, jak również ekspresję hydroksylazy tyrozynowej w hipokampie. Następnie wykazano, 

że ekstrakt wodny (WGE) hamuje aktywność i ekspresję białka MAO-A zwiększając poziom 

monoamin takich jak serotonina i dopamina. 

Wnioski: Przedstawione powyżej wyniki potwierdzają przeciwdeperesyjne działanie 

wyciągów z Gastrodia elata Blume. Mimo to konieczne, są dalsze badania potwierdzające 

bezpieczeństwo stosowania substancji u ludzi. 

 

Słowa kluczowe: Gastrodia elata blume, depresja, BDNF, gastrolidyna, noradrenalina  
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Zawisak tytoniowy (Manduca sexta), motyl należący do rodziny zawisakowatych 

(Sphingidae), jest jednym spośród 72 przedstawicieli rodzaju Manduca. Gatunek ten w środowisku 

naturalnym występuje na terenie Ameryki Północnej i Południowej, gdzie jest szkodnikiem upraw 

roślin psiankowatych (Solanaceae). Ze względu na łatwość rozmnażania i niewielkie wymagania 

pokarmowe znalazł on zastosowanie jako organizm modelowy oraz gatunek karmowy. W warunkach 

sztucznych jego hodowla prowadzona jest na sztucznych dietach. Umożliwiło to przeprowadzenie 

licznych badań na temat metabolizmu tego gatunku oraz doprowadziło do opracowania licznych diet, 

zarówno tych niezdefiniowanych, jak i w pełni zdefiniowanych. 

Diety niezdefiniowane, w przeciwieństwie do diet w pełni zdefiniowanych, (gdzie znamy 

dokładny skład pożywki), posiadają w swoim składzie liczne naturalne składniki o skomplikowanym 

składzie chemicznym (np. zarodki pszenne, czy soje), co ze względu na zmienny skład chemiczny 

każdej partii tych surowców utrudnia uzyskiwanie powtarzalnych wyników doświadczeń.  

Natomiast diety zdefiniowane nie są obarczone tym ryzykiem, ale także posiadają swoje wady 

i zalety. Jednym z przykładów takich wad jest zmniejszenie długości życia oraz zdolności 

reprodukcyjnych postaci dorosłych M. sexta, wynikających z niedoborów składników odżywczych 

w diecie zdefiniowanej. 

Zastosowanie każdego typu diety obarczone jest problemami, których istotę musimy wziąć 

pod uwagę przy projektowaniu eksperymentu, który byłby uniwersalny i zaspokajał wszystkie 

potrzeby, zarówno owadów jak i naukowców wykorzystujących M. sexta jako gatunek modelowy. 

 

Słowa kluczowe: Lepidoptera, Manduca sexta, sztuczna dieta, zawisak tytoniowy 
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Spośród 103 gatunków mrówek występujących w Polsce, 6 znajduje się pod ochroną 

gatunkową. Są to przedstawiciele rodzaju Formica: F. rufa, F. polyctena, F. truncorum, F. pratensis, 

F. lugubris i F. aquilonia, zamieszkujący zazwyczaj środowiska leśne. Wraz z postępującą 

urbanizacją dochodzi coraz częściej do zajmowania siedlisk tych gatunków przez ludzi. 

Niestety ze względu na podobny tryb życia, zbliżony wygląd oraz możliwość występowania 

hybryd międzygatunkowych oznaczenie w oparciu o cechy morfologiczne przez osoby pozbawione 

doświadczenia może być problematyczne i niejednoznaczne. 

Dzięki zastosowaniu metod identyfikacji gatunkowej opartych o metody molekularne 

(m.in. barcoding DNA, czy testy oparte o reakcje PCR) możliwe jest szybsze oraz bardziej 

wiarygodne przyporządkowanie zebranych okazów. Pozyskany jednorazowo materiał genetyczny 

może stanowić materiał wyjściowy do dalszych badań, bez potrzeby pozyskiwania kolejnych 

osobników ze środowiska.  

 

Słowa kluczowe: identyfikacja gatunkowa, Formica str., ochrona gatunkowa, mrówki, biologia 

molekularna, barcoding DNA  
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The nature of horse breeding in Poland is undergoing a great number of changes; horses 

are not treated as working animals but rather as life companions. That is why parasitological studies 

of these animals are becoming more widespread. A particularly high risk of parasitoses is found 

in horses using pastures and paddocks. There are invasions of nematodes and tapeworms. Before 

deworming a stool examination should be performed. Foals and young horses are more vulnerable 

to invasion than adult horses. Horses are kept in the pasture system (open), alcove (closed) and mixed 

pasture-alcove (half open).  

As a result of the analysis of 107 fecal samples (Mcmaster and flotation), in 73 nematode eggs 

were detected. The extensiveness of infection reached 62.6%. The highest extensiveness occurred 

in stables where horses were kept in a pasture system and amounted to 82%. In the pasture-alcove 

system - 66.6%, and in the alcove - 34.4%. The highest overall extensiveness of 75% was recorded 

in the autumn, and the lowest of 50% in the summer. Strongylidae was more common in horses living 

in the pasture system. While deworming twice a year eliminates tapeworms, it does not solve 

the problem with stronglidae because re-infestation in the pastures is common. Being a host 

to nematodes also has an impact on it. Native stables may also be the source of infection, as well as 

copulation points in the case of closed breeding. Variations in extensiveness in different years are 

caused by unfavorable temperature (hot) and humidity (dry) which has an impact on the weaker 

development of invasive formations of strongylidae.  

There are three types of tapeworms in horses: Anoplocephala perfoliata (found most 

frequently; has the highest pathogenicity), Paranoplocephala mamillana and Anoplocephala magna. 

Eggs containing larvae (oncospheres) are excreted along with feaces. Once infected, the pasture 

is the source of invasion for the next two years. The peak of infection occurs in spring and autumn due 

to higher humidity. In horses living in closed systems, infections occur when they are fed green fodder 

from meadows fertilized with fresh manure from infected horses. Tapeworms are detected by 

a modified decantation-flotation method, elisa test, western blot method and pcr method. In wild 

herds, tapeworms are more frequent than in individual cultures. It is important to prevent 

contamination of parasitologicaly clean pastures. New horses incorporated into the herd should 

undergo deworming and quarantine. It is also helpful to alternately graze horses and cattle in pastures. 

In the tests carried out, the tapeworm appeared in 14 out of 24 herds, which gives 58.33%. Differences 

in extensiveness vary from 20% to 100%. Taking into account the effectiveness of stool examination 

in the test for taeniasis (60%), the percentage occurrence is even greater. In stables, where horses did 

not use pastures and the breeding was closed, the tapeworm infection did not occur. The smallest 

intensity occurred in pastures located high, with low soil moisture.  

Herds that graze on wetlands and have access to water reservoirs are more vulnerable 

to infection by internal parasites. Keeping horses in shared stables and pastures creates ideal 

conditions for the spread of many parasites. The number of tapeworm invasions in the last two 

decades is growing, while invasions of nematodes remain at a constant high level. Therefore, special 

attention should be paid to stool examination and proper deworming of horses.  

 

Keywords: parasites, tapeworms, nematodes, infection  
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Świętokrzyskie to region, który zachwyca bogactwem naturalnym jak również ilością 

obiektów o wartości historycznej, sakralnej oraz naukowej. Różnorodność turystyczna tego obszaru 

to podstawowy atut zachęcający aby tu przyjechać. Na terenie województwa zachowały się zabytkowe 

kościoły, kilka klasztorów, muzea, izby pamięci jak również pomniki. Znajdują się tu także zabytki 

kultury żydowskiej w tym synagogi, obiekty ariański i kalwińskie zbory często adaptowane 

na kościoły, kamienice jak również lamusy. Agroturystyka jest jedną z form turystyki alternatywnej, 

zrodzonej jako protest przeciwko masowym, silnie skomercjalizowanym sposobom wypoczynku. 

Propaguje aktywność w naturalnym, nieskażonym środowisku przyrodniczym, w otoczeniu 

miejscowej społeczności. Zapewnia spokój i ciszę oraz umożliwia kontakt ze zwierzętami domowymi. 
Przeprowadzone konsultacje i badania wykazały, że województwo świętokrzyskie posiada znaczące 

walory przyrodnicze, zdrowotne, kulturowe i krajoznawcze, tworzące korzystne warunki dla rozwoju 

agroturystyki. Widoczne jest także coraz szersze zainteresowanie tym systemem usług zarówno 

oferentów, jak i odbiorców. 
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Do tej pory stworzono i opisano liczne sposoby konserwowania pokarmów. Pomimo tego, 

iż metody te spełniają wszystkie kryteria odnośnie zachowania bezpieczeństwa żywności, w ostatnich 

latach pojawiło się rosnące zapotrzebowanie na naturalne dodatki. Ich zadaniem byłoby oprócz 

wydłużenia przydatności pokarmu do spożycia, dostarczenie konsumentom dodatkowych korzyści 

zdrowotnych.  

Bakteriocyny ze względu na swoje właściwości antybakteryjne są wykorzystywane jako 

naturalne konserwanty żywności umożliwiając jej długie przechowywania. Znalazły zastosowanie 

w przemyśle mleczarskim, mięsnym i przetwórstwie warzyw. Substancje te mogą być stosowane 

w formie oczyszczonej lub w postaci surowej. Jednakże sama substancja dodana do żywności nie jest 

w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa produktu, zwłaszcza w przypadku bakterii Gram-

ujemnych. Dlatego też zastosowanie bakteriocyn łączone jest z innymi technologiami, które powodują 

rozerwanie błony komórkowej, uwalniając cząsteczki, tak by były w stanie zabijać bakterie patogenne. 

Ponadto bakteriocyny mogą być dodawane do innych związków przeciwbakteryjnych, takich jak octan 

sodu i mleczan sodu dzięki czemu inaktywacja bakterii chorobotwórczych może być intensywniejsza.  

W ostatnich latach wzrosła wiedza konsumentów na temat spożywanych przez nich 

na co dzień pokarmów i coraz częściej wybierane są produkty naturalne, bez dodatków. Bakteriocyny 

są dobrą alternatywą dla konserwantów i mogą wpływać na polepszenie jakości żywności, a także 

chronić ją przed rozwojem niechcianej mikroflory. 
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BIOGAZOWNIE. TECHNOLOGIE PRODUKCJI 
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W wystąpieniu przybliżę, co to jest biogazownia, jej rodzaje, proces produkcji biogazu, 

oraz jego wykorzystanie. 

Biogazownia to instalacja służąca do celowej produkcji biogazu z biomasy roślinnej, 

odchodów zwierzęcych, organicznych odpadów poubojowych lub biologicznego osadu ze ścieków. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz przeciwstawienia się zmianom 

klimatycznym nasze państwo prowadzi politykę nakierowaną na zmniejszenie zapotrzebowania 

na energię poprzez m.in. poprawą efektywności energetycznej, redukcję gazów cieplarnianych, 

zwiększenie stosowania energii ze źródeł odnawialnych. W Polsce biogaz pozyskiwany jest głównie 

z wysypisk śmieci i oczyszczalni ścieków. Obecnie funkcjonuje tylko kilka biogazowni opartych na 

substratach z przemysłu rolno-spożywczego. Wyróżniamy więc rodzaje biogazowni w zależności 

od rodzaju wykorzystywanych odpadów: biogazownia rolnicza, na składowisku odpadów, 

przy oczyszczalni ścieków. 

Nakłady inwestycyjne oraz koszty eksploatacyjne uzależnione są przede wszystkim 

od wielkości instalacji, rodzaju zastosowanej technologii, sposobu wykorzystania biogazu, rodzaju 

i mocy zainstalowanych urządzeń, stopnia nowoczesności i zautomatyzowania procesu, jakości, 

rodzaju i dostępności zastosowanych substratów, warunków przyłączenia do sieci, lokalizacji itp. 

Na koszty eksploatacji składają się się m.in. koszty pozyskania substratu z transportem, koszty 

wytwarzania (obsługa, utrzymanie ruchu, konserwacja i naprawy), lub zagospodarowania odpadów 

np. pozostałości pofermentacyjnej. Tak więc czy warto zakładać biogazownie? 
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Powszechnie wiadomo, że dobrze zbilansowana dieta bogata w mikro- i makroelementy jest 

niezbędną do prawidłowego funkcjonowania organizmu. W czasach, gdy problem niepłodności dotyka 

nawet 20% par, coraz częściej zwraca się uwagę na możliwy ujemny wpływ wysokokalorycznej, 

obfitującej w produkty wysoko przetworzone diety zachodniej na rozród człowieka. 

Celem pracy jest przedstawienie najnowszych badań dotyczących wpływu wybranych 

składników diety na gospodarkę hormonalną oraz płodność człowieka. W tym celu dokonano 

przeglądu baz PubMed oraz Google Scholar 

Obecnie za czynnik związany z żywieniem, który ma największy i najbardziej 

udokumentowany wpływ na płodność, uważa się niewłaściwą podaż kalorii. Zbyt wysoka lub zbyt 

niska masa ciała przyczynia się do nawet 30% przypadków niepłodności w mechanizmie zaburzeń 

owulacji. Zwraca się też uwagę na wpływ produktów zawierających kofeinę czy izoflawonoidy, 

a także żywności skażonej pestycydami. W krajach rozwijających się istotnym problemem 

jest niedobór cynku, który jest znanym czynnikiem odpowiedzialnym za zaburzenia hormonalne 

oraz obniżenie jakości nasienia. 

Niemożność zajścia w ciąże jest w dzisiejszych czasach problemem wielu par. Przyczynia 

się do tego wiele czynników, takich jak styl życia i sposób żywienia. Znajomość wpływu składników 

diety na płodność może być niezmiernie ważna dla par starających się o dziecko.



 

 

 


