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Transdyscyplinarność: koszty i zyski 

Barbara Czarniawska, Gothenburg Research Institute, Uniwersytet 

w Goteborgu (Szwecja), barbara.czarniawska@gri.gu.se 

Zakłada się zwykle, że siła dyscypliny naukowej uzależniona jest od jej 
„czystości”, spójności i odrębności. Ostatnio jednak pojawiło się wiele opinii 
podważających to założenie. Antropolog Clifford Geertz, filozof Richard Rorty, 
socjolog Richard Harvey Brown, żeby wymienić paru autorów, twierdzą, że siła 
dyscypliny, przynajmniej w naukach społecznych i humanistycznych, wyznaczana 
jest przez obfitość i różnorodność używanych pojęć, a także elastyczność 
dyscyplinarnych granic. W mojej prezentacji skupię się na trzech zjawiskach, 
typowych dla transdyscyplinarności: badacze-Kreole, dyscypliny-hybrydy i rodzaj 
tekstów pisanych w języku który można by nazwać „pidżynowym”. Wszystkie one 
mają swoje zalety i wady, ale trzeba mieć nadzieję, że te pierwsze przeważą. 

Cyfrowe życie 

Piotr Celiński, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Fundacja Instytut 

Kultury Cyfrowej w Lublinie, piotrekcelinski@gmail.com 

Wykład będzie dotyczył najnowszych wydarzeń biotechnologicznych oraz ich 
postrzegania i rozumienia przez zachodnie społeczeństwa. Kluczowym dla niej 
elementem będą tu próby technologicznego poszerzania możliwości ludzkiego 
organizmu postawionego wobec możliwości technologii genetycznych, neuro-
nalnych, protetycznych i sprawdzenie, w jaki sposób te zmiany dekomponują tzw. 
zbiorową wyobraźnię i kompetencje komunikacyjne. Zapytam o możliwości komuni-
kacji międzygatunkowej i pozasensorycznej, o prawne i polityczne definiowanie 
podmiotowości w kontekście rozwoju technologii oraz o strategie oporu wobec 
działań rynkowych i militarnych w tym zakresie. 

Szczepionki przeciwwirusowe nowej generacji 

Bogusław Szewczyk, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu 

Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 

boguslaw.szewczyk@biotech.ug.edu.pl  

Ewelina Król, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu 

Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego  

Krzysztof Łepek, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu 

Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego  

W ostatnich latach zostało wprowadzonych kilka szczepionek opartych o techniki 
rekombinacji genetycznej, zarówno dla ludzi jak i dla zwierząt. W przypadku 
szczepionek dla ludzi pierwszą taką szczepionką była szczepionka przeciw 
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wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, kolejne to szczepionka przeciwko wirusowi 
HPV powodującymi raka szyjka macicy i szczepionka przeciwko wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu E. Każda z tych szczepionek efektywnie chroni przed 
chorobami i są one bardzo bezpieczne. Bezpieczeństwo tych szczepionek wynika 
z zastosowania nie pełnego wirusa, a tzw. cząstek wirusopodobnych nie zawierających 
informacji genetycznej wirusa. Podczas wykładu omówione zostaną również inne 
metody otrzymywania szczepionek rekombinowanych m.in. szczepionek opartych 
o wektory adenowirusowe i herpeswirusowe, szczepionek DNA i szczepionek 
RNA. 

Eksploracja Marsa – wyzwania i rozwiązania 

Marcin Maciejewski, Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych, 

Politechnika Lubelska  

Czerwona planeta od zawsze stanowiła obiekt pobudzający ludzką wyobraźnię. 
Jednakże, jego eksploracja stanowi gigantyczne wyzwanie dla myśli technicznej 
i wymaga niejednokrotnie wyjścia poza granice klasycznego pojmowania techno-
logii. Praktycznie każdy element międzyplanetarnej misji na Marsa musi być 
przemyślany w najmniejszym szczególe, począwszy od startu, przez podróż, zabez-
pieczenia przeciwpromienne, lądowanie, komunikację, nawigację, zasilanie i wiele 
innych. Z tego właśnie powodu każda misja o takim rozmachu powinna być 
poprzedzona wnikliwymi analizami ryzyka i brać pod uwagę szereg możliwości 
porażki. Jednym ze sposobów jest symulowanie warunków marsjańskich w sposób 
umożliwiający jak najbardziej precyzyjne ich odzwierciedlenie na Ziemi. Właśnie 
w takim celu zrodziła się idea organizacji Uniwersyteckich Zawodów Łazików 
(URC), czyli imprezy dającej ekipom z całego świata zmierzyć się z symulowanymi 
warunkami czerwonej planety. Edycja Europejska zawodów odbyła się w Polsce 
już trzykrotnie i pozwoliła kilkudziesięciu drużynom z Polski i świata zmierzyć się 
w czterech konkurencjach. Dzięki temu możliwe było przetestowanie wielu niekon-
wencjonalnych i innowacyjnych pomysłów oraz rozwiązań drużyn studenckich. 
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35-letni chory z otyłością śmiertelną powikłaną cukrzycą, 

nadciśnieniem tętniczym i dyslipidemią, z efektem jo-jo 

w wywiadzie, kwalifikowany do operacji bariatrycznej 

Katarzyna Skrypnik, katarzyna.skrypnik@gmail.com, Katedra Higieny Żywienia 

Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy  

w Poznaniu, puls.edu.pl 

Damian Skrypnik, damian.skrypnik@gmail.com, Katedra i Klinika Chorób 

Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych  i Nadciśnienia Tętniczego, Wydział 

Lekarski I, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, www.ump.edu.pl 

Paweł Bogdański, pawelbogdanski@wp.pl, Zakład Edukacji i Leczenia Otyłości 

oraz Zaburzeń Metabolicznych, Wydział Lekarski I, Uniwersytet Medyczny  

w Poznaniu, www.ump.edu.pl 

Wstęp: BMI (Body Mass Index) w 20 rż. powyżej 35 kg/m
2
 zmniejsza spodziewaną 

długość życia o 13 lat. Roczne ryzyko zgonu chorych z BMI od 40 do 49,9 kg/m
2
 

jest 2 razy wyższe niż ludzi z prawidłowym BMI. Efekt jo-jo w sposób istotny 
zaburza proces redukcji masy ciała – jest obserwowany u 80% chorych po 5 latach 
redukcji masy ciała. 

Cel i metoda: Przedstawienie przypadku młodego mężczyzny z BMI przekra-
czającym 95 kg/m

2
 z efektem jo-jo w wywiadzie. 

Tematyka pracy: Chory w stanie klinicznym dobrym z otyłością olbrzymią 
przyjęty w 2016r. do Kliniki Chorób Wewnętrznych celem kwalifikacji do chirur-
gicznego leczenia otyłości. W wywiadzie szczytowa masa ciała 300 kg przy wzroście 
1,77 m. W 2012 roku BMI chorego wynosiło 71,5 kg/m

2
, rozpoznano wtedy 

cukrzycę typu 2 de novo oraz hipertriglicerydemię. Do roku 2013 dalsza redukcja 
BMI do 69,6 kg/m

2
. W 2016r. przyrost masy ciała do 270 kg, rozpoznanie nadciśnienia 

tętniczego de novo. Rozpoczęto kwalifikację do operacji bariatrycznej – wykonano 
m.in. gastroskopię, badanie Holter EKG i Holter ciśnieniowy. 

Wnioski: Zbyt późna decyzja o chirurgicznym leczeniu otyłości przyczyniła się 
do wystąpienia u chorego jej powikłań. 

Zastosowanie praktyczne: Chorzy w dobrym stanie klinicznym z ekstremalnie 
wysoką masą ciała powinni być możliwie jak najwcześniej kwalifikowani do 
operacji bariatrycznej, pomimo skutecznej redukcji masy ciała, ze względu na 
wysokie ryzyko powikłań otyłości oraz wysokie prawdopodobieństwo efektu jo-jo. 
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66-letnia pacjentka z cukrzycą typu 2 z licznymi 

powikłaniami i mikrogruczolakiem  

przysadki mózgowej – opis przypadku 

Katarzyna Skrypnik, katarzyna.skrypnik@gmail.com, Katedra Higieny Żywienia 

Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy  

w Poznaniu, puls.edu.pl 

Damian Skrypnik, damian.skrypnik@gmail.com, Katedra i Klinika Chorób 

Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych  i Nadciśnienia Tętniczego, Wydział 

Lekarski I, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, www.ump.edu.pl 

Katarzyna Musialik, kasia-musialik@wp.pl, Zakład Edukacji i Leczenia 

Otyłości oraz Zaburzeń Metabolicznych, Wydział Lekarski I, Uniwersytet 

Medyczny w Poznaniu, www.ump.edu.pl 

Wstęp: Zdekompensowana cukrzyca typu 2 w sposób istotny i znaczący podnosi 
ryzyko kardiometaboliczne pacjenta, które dodatkowo wzrasta wraz ze wzrostem 
ilości chorób współistniejących. 

Cel i metoda: Przedstawienie elementów składowych ryzyka zdrowotnego 66-
letniej chorej ze zdekompensowaną cukrzycą typu 2 z wieloma powikłaniami 
i mikrogruczolakiem przysadki. 

Tematyka pracy: Chora z 15-letnim wywiadem cukrzycy typu 2 przyjęta w 2016r. 
do kliniki chorób wewnętrznych. Cukrzyca powikłana chorobą niedokrwienną serca 
(stan po zawale serca), miażdżycą tętnic szyjnych, udarem niedokrwiennym mózgu, 
hiperlipidemią mieszaną, nadciśnieniem tętniczym, nefropatią, retinopatią i poli-
neuropatią. W wywiadzie otyłość i nikotynizm. W dniu przyjęcia hemoglobina 
glikowana 9,9%, glikemia na czczo 349 mg/dl. Zintensyfikowano insulinoterapię 
uzyskując redukcję glikemii.  

Mikrogruczolak przysadki rozpoznany w 2013 r. W wywiadzie mlekotok 20 lat 
wcześniej. W badaniu ograniczenie pola widzenia. Prolaktyna w chwili rozpoznania 
2556 mIU/l. Włączono leczenie bromokryptyną przerwane przez pacjentkę ze 
względu na nietolerancję. W kontroli (2015 r.) prolaktyna 2209 mIU/l. 

Wnioski: Ryzyko zdrowotne pacjentki wynika z bardzo wysokiego ryzyka 
kardiometabolicznego (SCORE 10%), powikłanej cukrzycy oraz z ryzyka progresji 
nieleczonego gruczolaka przysadki. 

Zastosowanie praktyczne: U pacjentów cierpiących na cukrzycę z wieloma 
powikłaniami skala SCORE jest niewystarczająca do oceny globalnego ryzyka 
zdrowotnego. 
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Aktywność immunosupresyjna komórek supresorowych 

pochodzących z linii mieloidalnej (MDSC) 

Magdalena Paziewska, magdalena.paziewska193@gmail.com, Studenckie Koło 
Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej, II Wydział Lekarski  
z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie, www.umlub.pl 

Wioleta Kowalska, wioleta.kowalska91@gmail.com, Katedra i Zakład 
Immunologii Klinicznej, II Wydział Lekarski  z Oddziałem Anglojęzycznym, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Małgorzata Waldowska-Kasprzak, malgorzatawaldowska@gmail.com, Katedra 
i Zakład Immunologii Klinicznej, II Wydział Lekarski  z Oddziałem 
Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie, www.umlub.pl 

Agnieszka Bojarska-Junak, agnieszka.bojarska-junak@umlub.pl, Katedra 
i Zakład Immunologii Klinicznej, II Wydział Lekarski  z Oddziałem 
Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie, www.umlub.pl 

Na podstawie aktualnych doniesień stwierdzono, że MDSC (ang. myeloid-
derived supressor cells) stanowią grupą komórek do której należą m.in. niedojrzałe 
makrofagi, komórki dendrytyczne oraz granulocyty. Pośród komórek MDSC 
wyodrębniono dwie subpopulacje monocytarną oraz granulocytarną. W ostatnich 
latach zaobserwowano ich znaczącą rolę w hamowaniu odpowiedzi immunologicznej 
w przewlekłych stanach zapalnych, jak również podczas toczącego się procesu 
nowotworowego. Funkcje immunosupresyjne komórek MDSC związane są przede 
wszystkim z aktywnością enzymów takich jak arginaza 1 (ARG1), syntetaza tlenku 
azotu (iNOS) oraz indolamino-2,3-dioksygenaza (IDO). Przypuszcza się, że produkty 
powstające w wyniku działania ARG1 oraz iNOS hamują odpowiedź T-komórkową. 
Z kolei IDO uczestniczy w metabolizmie tryptofanu. Udowodniono, że gwałtowny 
rozpad tego aminokwasu doprowadza limfocyty T do stanu anergii, co w kon-
sekwencji zmniejsza odsetek sprawnych czynnościowo limfocytów T. Dodatkowo 
wykazano, że MDSC wydzielają cytokiny przeciwzapalne: IL-10 oraz TGF-β, które 
stymulują powstawanie limfocytów T regulatorowych oraz limfocytów Th2. 
Reasumując, poznanie szlaków oraz mechanizmów działania komórek MDSC 
może w przyszłości znaleźć swoje zastosowanie w immunoterapii pozwalającej na 
zahamowaniu czynności tych komórek oraz ewentualnym stymulowaniu 
odpowiedzi przeciwnowotworowej. 

Analiza epidemiologiczna  
występowania chorób nowotworowych  

u osób po 60 roku życia 

Agnieszka Wójtowicz, agnieszka_wojtowicz@op.pl, Studenckie Koło Naukowe 
przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii  i Metodologii Badań Klinicznych, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.stn.umlub.pl/opisy-kol/studenckie-kolo-
naukowe-przy-katedrze-i-zakladzie-epidemiologii 
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Robert Ściślak, robert.scislak@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 
Katedrze i Zakładzie Epidemiologii  i Metodologii Badań Klinicznych, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.stn.umlub.pl/opisy-kol/studenckie-kolo-
naukowe-przy-katedrze-i-zakladzie-epidemiologii 

Halina Piecewicz-Szczęsna, halpiec@wp.pl, Katedra i Zakład Epidemiologii 
i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie, 
www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,317.html 

Współcześnie choroby nowotworowe są drugą po chorobach krążenia najczęstszą 
przyczyną zgonów w Polsce. Przewiduje się, że w ciągu dwóch najbliższych dekad 
liczba zachorowań wzrośnie o 70%. 

Celem pracy jest analiza epidemiologiczna występowania chorób nowotwo-
rowych w Polsce u osób po 60 roku życia za pomocą opisowej metody epidemio-
logicznej. Dane z 2014 r. pochodzące z Krajowego Rejestru Nowotworów. 
Najczęstszymi nowotworami u kobiet w 2014 r. były nowotwory złośliwe sutka, ale 
najczęściej umierały z powodu nowotworów złośliwych oskrzela i płuca. U mężczyzn 
najczęściej występował nowotwór złośliwy oskrzela i płuca i był główną przyczyną 
zgonów z powodu chorób nowotworowych. Sytuacja zmienia się w zależności od 
wieku. Struktura zapadalności i umieralności na nowotwory u osób po 60 roku życia 
jest inna niż u osób młodszych i dotyczy obu płci. Wskaźniki zapadalności 
i umieralności różnią się też w zależności od zamieszkiwanego terytorium. 

Wnioski. Zapadalność i umieralność na nowotwory różni się w zależności od płci, 
wieku, miejsca zamieszkania. Po 60 roku życia struktura występowania nowotworów 
jest inna niż przed osiągnięciem tego wieku, dlatego w diagnostyce i w działaniach 
profilaktycznych pomocna dla lekarza powinna być informacja o najczęściej 
występujących nowotworach u pacjenta w wieku podeszłym z uwzględnieniem 
omawianych powyżej cech demograficznych. 

Analiza impedancji bioelektrycznej  

jako narzędzie oceny składu ciała 

Joanna Kostrzewa, joan.kostrzewa@gmail.com, Katedra i Zakład Fizjologii 

Człowieka, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie, www.umlub.pl 

Teresa Małecka-Massalska, teresa.malecka-massalska@umlub.pl, Katedra 

i Zakład Fizjologii Człowieka, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie, www.umlub.pl 

Masa ciała dostarcza niewielu informacji o zawartości tkanki tłuszczowej, 
mięśniowej, nawodnieniu oraz ogólnym stanie organizmu. Analiza impedancji 
bioelektycznej (BIA – ang. bioelectrical impedance analysis) jest nieinwazyjną 
metodą umożliwiającą szczegółowy opis składu ciała oparty na właściwościach 
elektrycznych tkanek. 

BIA polega na przeprowadzeniu prądu zmiennego o niskim oporze przez tkanki 
i pomiarze przy pomocy analizatora impedancji, na którą składają się rezystancja 
(R) oraz reaktancja (Xc). Reaktancja zależy od pojemności elektrycznej błon 
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komórkowych w tkankach z dużą zawartością wody, które w czasie przepływu 
prądu działają jak kondensatory złożone z dwóch okładek. Rezystancja wynika 
z różnego oporu elektrycznego tkanek, głównie tkanki tłuszczowej oraz wody 
pozakomórkowej.  

Wyniki otrzymane dzięki BIA są wysoce powtarzalne i dostarczają informacji 
o zawartości wody zewnątrzkomórkowej, jej i stosunku do całkowitej wody 
organizmu, a także o zmianach w zawartości wody wewnątrzkomórkowej, która 
odzwierciedla komórkową masę ciała. BIA dostarcza istotnych informacji o pro-
porcjach pomiędzy tkanką mięśniową i tłuszczową i może być stosowana u obu płci 
oraz niezależnie od wieku. Jest przez to wykorzystywana do oceny składu ciała 
w wielu instytucjach od klinik medycznych po kluby sportowe. 

Analiza skuteczności i dostępności leczenia  

zakażenia HCV na świecie 

Robert Ściślak, robert.scislak@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Zakładzie Epidemiologii  i Metodologii Badań Klinicznych, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.stn.umlub.pl/opisy-kol/studenckie-kolo-

naukowe-przy-katedrze-i-zakladzie-epidemiologii 

Agnieszka Wójtowicz, agnieszka_wojtowicz@op.pl, Studenckie Koło Naukowe 

przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii  i Metodologii Badań Klinicznych,  

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.stn.umlub.pl/opisy-kol/studenckie-kolo-

naukowe-przy-katedrze-i-zakladzie-epidemiologii 

Halina Piecewicz-Szczęsna, halpiec@wp.pl, Katedra i Zakład Epidemiologii 

i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,317.html 

Wstęp: Umieralność spowodowana zakażeniem wirusem HCV rośnie. W latach 
2010-2013 wzrosła do 704 tyś. Wynika to z powikłań hepatitis C. 

Ostatnie badania wykazały, że 115 mln ludzi posiada przeciwciała anty-HCV, 
a 80 mln – postać przewlekłą choroby. 

Celem pracy jest analiza skuteczności i dostępności leczenia zakażeń HCV na 
świecie. 

Materiałami wykorzystanymi do analizy epidemiologicznej są raporty WHO. 
Wyniki: Standardem w leczeniu zakażeń wszystkimi genotypami HCV są DAAs 

(direct-acting antivirals). Od czasu wynalezienia DAAs, liczba osób leczonych 
rośnie. Sprzedaż Sofosbuvir’u wzrosła. Dostępność leku zależy od jego ceny 
w zależności odwrotnie proporcjonalnej. Terapia jest najdroższa w: USA i Polsce, 
najtańsza w Indiach. Leki generyczne są tańsze. W średnio zamożnych krajach 
(LMICs), terapia jest droższa. We wrześniu 2016 r. liczba leczonych w LMICs 
przekroczyła 1 mln. W rejonie zachodniego Pacyfiku poddanych terapii DAAs 
zostało ponad 200 tys. chorych. 
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Wnioski: Najskuteczniejszą grupą leków w leczeniu zakażonych HCV są 
DAAs. Umieralność w wyniku powikłań zakażenia wirusem HCV rośnie, co może 
być związane ze złą dostępnością leczenia. Cena stosowanych leków spada wraz 
z pojawieniem się odpowiednich generyków. Mimo to, ze względu na różne poziomy 
rozwoju gospodarki w krajach, leki te są najbardziej dostępne w państwach 
wysokorozwiniętych, również liczba pacjentów leczonych DAAs jest tam 
największa. W LMICs wzrasta liczba osób leczonych DAAs. 

Antydepresanty a efekt placebo 

Wojciech Oronowicz, oronowicz@icloud.com, Instytut Psychologii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, www.ips.uj.edu.pl  

Antydepresanty są powszechnie wykorzystywaną metodą leczenia depresji. Od 
kilkunastu lat pojawiają się doniesienia naukowe sugerujące, że efekt ich działania 
całkowicie lub częściowo sprowadza się do efektu placebo lub wzmocnionego 
efektu placebo. 

Celem wystąpienia jest prezentacja publikacji naukowych wskazujących, że 
głównym efektem działania leków antydepresyjnych jest efekt placebo oraz 
przedstawianie krytyki wspomnianych badań. 

Pod koniec lat 90 przedstawiono metaanalizę badań nad skutecznością leków 
antydepresyjnych, placebo oraz psychoterapii w leczeniu depresji. Ukazano 
korelację pomiędzy efektem placebo a efektem działania leku na poziomie 0.9. 
Późniejsze badania sugerują ponadto, że różnica między aktywnym placebo (gdzie 
skutki uboczne są podobne do skutków działania leku) a antydepresantami jest 
niewielka. 

Ze względów etycznych, wyniki badań stawiają pod znakiem zapytania 
zasadność stosowania leków antydepresyjnych. Z drugiej strony należy zauważyć, 
że badania sugerujące ścisły związek pomiędzy efektem działania leków anty-
depresyjnych oraz placebo są poddawane krytyce ze względu na brak jasnych 
kryteriów definicyjnych depresji, branie pod uwagę tylko jednej miary postępów 
leczenia depresji oraz specyficzną charakterystykę pacjentów branych pod uwagę 
w badaniach nad skutecznością leczenia depresji. 

Asprozyna – nowy hormon  

zaangażowany w patogenezę cukrzycy typu 2 

Magdalena Szydełko, mszydelko@interia.pl, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej, I Wydział Lekarski  z Oddziałem 

Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Joanna Szydełko, jszydelko@interia.pl, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej, I Wydział Lekarski  z Oddziałem 

Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 
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Anna Boguszewska-Czubara, anna.boguszewska-czubara@am.lublin.pl, 

Katedra i Zakład Chemii Medycznej, I Wydział Lekarski  z Oddziałem 

Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Cukrzyca typu 2 (ang. T2DM), obok chorób układu sercowo-naczyniowego oraz 
nowotworów stanowi priorytet zdrowotny dla współczesnego świata medycyny. 
Choroba ta jest jedną z najczęstszych przyczyn przedwczesnych zgonów. W 2016 
roku naukowcy odkryli nowy hormon – asprozynę, będącą C-końcowym fragmentem 
profibryliny, kodowanej przez gen FBN1, którego największą ekspresję wykazują 
adipocyty oraz komórki mięśni szkieletowych. 

Celem pracy było: 
1. Dokonanie przeglądu najnowszych doniesień naukowych na temat udziału 

asprozyny w patogenezie T2DM. 
2. Omówienie mechanizmu oddziaływania tego hormonu na komórki wątroby 

oraz ocena użyteczności w praktyce klinicznej. 
Asprozyna, uwalniana z adipocytów do krążenia, wiąże się specyficznie w obrębie 

komórek wątroby i poprzez aktywację kinazy białkowej A, produkcję cAMP  
– wtórnego przekaźnika przyczynia się do uwalniania glukozy z hepatocytów, 
a tym samym pogłębia rozwój hiperinsulinizmu, sprzyja wyczerpaniu rezerw 
komórek B wysp trzustki przyśpieszając czas, w którym konieczne staje się 
włączenie insulinoterapii. Blokowanie asprozyny we krwi poprzez swoiste 
przeciwciała przyczynia się do obniżenia poziomu glukozy. 

Wyniki badań pokazują, że odkrycie to wydaje się być obiecujące w praktyce 
klinicznej i być może pozwoli zmniejszyć zapotrzebowanie na egzogenną insulinę. 
Potrzebne są zatem dalsze badania, które określą mechanizm wewnątrzkomórkowego 
działania asprozyny, zwłaszcza w obrębie hepatocytów, co w przyszłości może stać 
się punktem uchwytu działania leków.  

Badanie poziomu akceptacji  

przewlekłej choroby psychicznej  

uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej  

oraz jej wpływu na satysfakcję z życia 

Agnieszka Foltyn, agnieszka_foltyn@wp.pl, Zakład Filozofii  i Bioetyki Katedry 
Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wydział Nauk  o Zdrowiu, Śląski 
Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk  o Zdrowiu, Akademia Techniczno-
Humanistyczna 

Lucyna Graf, graf.lucyna@gmail.com, Studium Doktoranckie, Zakład Filozofii  
i Bioetyki Katedry Nauk Społecznych  i Humanistycznych, Wydział Nauk  
o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny  w Katowicach 

Mariola Śleziona, mariolas@poczta.onet.eu, Studium Doktoranckie, Zakład 
Filozofii i Bioetyki Katedry Nauk Społecznych  i Humanistycznych, Wydział Nauk  
o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
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Celem pracy była ocena poziomu akceptacji przewlekłej choroby psychicznej 
oraz jej wpływu na poczucie satysfakcji z życia.  

Przewlekła choroba psychiczna często powoduje ograniczenia w funkcjo-
nowaniu społecznym, utrudnia pełnienie ról, powoduje ograniczenie motywacji do 
podejmowania pracy. Zakres tematyczny badania dotyczył poziomu akceptacji 
choroby psychicznej uczestników WTZ, którzy podlegają programowi rehabilitacji 
psychiatrycznej oraz zawodowej. Organizowane zajęcia mają indywidualny 
charakter i dostosowane są do potrzeb każdego z uczestników. W tak pojmowanej 
indywidualnej formie rehabilitacji, znaczenia nabiera promocja i edukacja w zakresie 
zdrowia psychicznego. Badanie zostało przeprowadzone wśród 50 uczestników 
WTZ na terenie SPZOZ w Bielsku-Białej.  

Narzędziami, którymi posłużono się w badaniu były standaryzowanych skale. 
– (AIS) Skale Akceptacji Choroby. Autorzy: Barbara J. Felton, Tracey A. 

Revenson i G. A. Hinrichsen. Adaptacja: Zygfryd Juczyński  
– (SWLS) Skala Satysfakcji z Życia. Autorzy: E. Diener, R. A. Emmons, R. J. 

Larson i S. Griffin. Adaptacja: Zygfryd Juczyński  
oraz 
– Autorski kwestionariusz zawierający pytania o dane socjodemograficzne  
Główne wnioski: 
1. Wzrost akceptacji choroby powoduje zwiększoną satysfakcję z życia 
2. Istotne znaczenie mają programy rehabilitacyjne, które powodują lepsze 

przystosowanie społeczne, zwiększają poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, 
zmniejszają dyskomfort psychiczny. 

Badanie solwatomorfizmu estradiolu  

metodami obliczeniowymi i spektroskopowymi 

Ewa Jurczak, ewa.jurczak.93@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe,,Free 

Radicals" przy Zakładzie Chemii Fizycznej, Wydział Farmaceutycny, 

Warszawski Uniwersytet Medyczny, www.wum.edu.pl  

Łukasz Szeleszczuk, lszeleszczuk@wum.edu.pl,Zakład Chemii Fizycznej, 

Wydział Farmaceutyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, www.wum.edu.pl  

Dariusz Maciej Pisklak , dpisklak@wum.edu.pl, Zakład Chemii Fizycznej, 

Wydział Farmaceutyczny, Warszawski  Uniwersytet Medyczny, www.wum.edu.pl 

Estradiol jest steroidowym hormonem z grupy estrogenów, jego działanie 
biologiczne wynika z regulacji ekspresji genów poprzez połączenie z jądrowymi 
receptorami estrogenowymi. Kompleks estrogen-receptor nasila lub hamuje 
ekspresję genów wpływających na cechy płciowe kobiet oraz ruchliwość męskich 
plemników. 

Stosowany w farmakoterapii estradiol jest hemihydratem o wysokiej stabilności, 
jednak również słabej rozpuszczalności i przyswajalności. Celem pracy było 
przebadanie nowego solwatomorfu estradiolu. 
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Pierwszym etapem prowadzonych prac było otrzymanie z hemihydratu bez-
wodnej formy estradiolu. Następnie zarejestrowano widma NMR w ciele stałym dla 
obydwu solwatomorfów, w interpretacji wykorzystano obliczenia DFT dla struktur 
periodycznych (CASTEP). Dyfraktogramy XRPD porównano z dyfraktogramami 
z bazy PDF4. Dla obydwu odmian wykonano również analizę DSC. Na podstawie 
analizy wyników wykazaliśmy, iż w wyniku syntezy uzyskano nową postać 
estradiolu o potencjalnie większej rozpuszczalności i biodostępności. Analiza 
krzywych DSC estradiolu pokazała, że przejście hemihydratu w odmianę bezwodną 
zachodzi w temp. niewiele niższej niż jego temp. topnienia. Na podstawie 
dyfraktogramów XRPD zaproponowano strukturę krystaliczną bezwodnego 
estradiolu. 

Celem badań jest zmniejszenie dawek estradiolu w gotowych postaciach leku 
poprzez poprawę jego dostępności farmaceutycznej dzięki zastosowaniu nowej 
odmiany polimorficznej, co jest korzystne fizjologicznie i ekonomicznie. 

Balans i symetria obciążeń kończyn dolnych  

w populacji chłopców i dziewcząt  

w poszczególnych kategoriach wiekowych  

w młodszym wieku szkolnym 7-9 lat 

Anna Mazur-Rylska, anarylska@poczta.onet.pl, Wydział Biologiczno-Rolniczy, 

Uniwersytet Rzeszowski 

Uzyskane w trakcie przeprowadzonych badań wyniki pozwoliły ocenić balans 
i obciążenie prawej i lewej kończyny dolnej w oparciu o pomiary stabilograficzne 
w pozycji z oczami otwartymi (EO) i bez kontroli oczu (EC) w poszczególnych 
kategoriach wiekowych 7-9 lat w młodszym wieku szkolnym. W badaniu 
równowagi zastosowano Komputerową Platformę Stabilometryczną CQ Stab. 2P. 
Pomiar równowagi składał się z dwóch prób w różnych pozycjach, w których 
rejestrowano przez 30 sekund zmiany balansu ciała dla prawej i lewej kończyny 
dolnej: podstawa otwarta (pięty osobno w postawie swobodnej) oczy otwarte (EO) 
i zamknięte (EC).Większość z badanych prób charakteryzuje znikoma asymetria 
rozkładu obciążeń kończyn dolnych, przy czym obciążenia przyjmuje kończyna 
prawa dolna jako kończyna niedominująca. Badana populacja obciąża bardziej 
kończynę prawą niezależnie od kontroli wzroku ale istotność statystyczna dotyczy 
jednego parametru określającego większe wartości maksimum różnicy balansu 
w pozycji EC. Badane kategorie wiekowe wskazały na pewną powtarzającą się 
tendencję. Chłopcy w wieku 8 lat stanowią grupę różnicującą badaną grupę pod 
względem minimum różnicy balansu w pozycji pod kontrolą oczu i bez. Brak 
kontroli wzrokowej powoduje zwiększenie wartości różnic balansu i większe 
obciążenie prawej kończyny szczególnie w grupie chłopców w młodszym wieku 
szkolnym i ma większy wpływ na różnice pomiędzy dziećmi 7 i 9 letnimi 
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z większymi wartościami w grupie młodszej. Badanie procesów równowagi 
w aspekcie aktywności motorycznej kończyn dolnych może uzupełniać wiedzę 
o ich roli w utrzymaniu stabilnej postawy ciała w rożnych okresach życia i być 
elementem diagnostycznym 

Bazofilia: jeden objaw, różne oblicza  

– rozważania diagnostyczne 

Anna Szewczyk, anna.szewczyk92@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 
Katedrze i Klinice Hematoonkologii i Tranplantacji Szpiku, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie 

Monika Ruszała, monika.ruszala@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe przy 
Katedrze i Klinice Hematoonkologii i Tranplantacji Szpiku, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie 

Magdalena Szydełko, mszydelko@interia.pl, Studenckie Koło Naukowe przy 
Katedrze i Klinice Hematoonkologii i Tranplantacji Szpiku, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie 

Dominika Szymczyk, szymczyk.d32@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 
Katedrze i Klinice Hematoonkologii i Tranplantacji Szpiku, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie 

Wprowadzenie: Granulocyty zasadochłonne stanowią subpopulację leukocytów 
biorącą udział w reakcjach uczuleniowych, odporności wrodzonej i nabytej, patoge-
nezie chorób autoimmunologicznych oraz białaczek linii mieloidalnych. W procesie 
degranulacji uwalniają mediatory: histaminę, leukotrieny i IL-4. Stymulują 
limfocyty Th2, podtrzymując proces zapalny. 

Cel pracy: Omówienie problematyki diagnostycznej związanej z podwyższonym 
odsetkiem granulocytów zasadochłonnych we krwi obwodowej, w szczególności 
analizie zostały poddane przypadki z dziedziny hematoonkologii, gastroenterologii, 
stanów nagłych oraz endokrynologii. 

Metody: Analiza porównawcza aktualnie dostępnej literatury naukowej 
nt. bazofilii w powiązaniu z poszczególnymi jednostkami chorobowymi.  

Wnioski: Bazofilia nie zawsze oznacza chorobę nowotworową, ma wiele podłóż, 
a każda prawdopodobna przyczyna wymaga zastosowania odrębnego schematu 
postępowania. W praktyce zawodowej ważne jest uwzględnienie wieloprzyczynowości 
tego zjawiska w oparciu o szczegółowy wywiad i badanie fizykalne. W skrajnych 
przypadkach bazofilia może przyczyniać się do zatrzymania krążenia i zgonu. 

Behawioralne efekty łącznego podania nikotyny  i MDMA 

w zwierzęcych modelach doświadczalnych 

Katarzyna Kaszubska, katarzyna.kaszubska90@gmail.com, Katedra i Zakład 

Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
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Grażyna Biała grazyna.biala@umlub.pl, Katedra i Zakład Farmakologii 

z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w  Lublinie 

Barbara Budzyńska, barbarabudzynska@umlub.pl, Katedra i Zakład 

Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie 

Nadużywanie psychoaktywnych substancji stało się powszechnym zjawiskiem 
wśród młodych osób.  

3,4-metylenodioksymetamfetamina [MDMA] i nikotyna, jako używki, cieszą się 
dużą popularnością. Powszechne jest także łączne stosowanie obydwu substancji. 

Celem prezentowanej pracy była ocena wpływu łącznego podania nikotyny 
i MDMA na procesy pamięciowe oceniane w teście biernego unikania (passive 
avoidance, PA) oraz wpływ MDMA na ekspresję sensytyzacji lokomotorycznej 
indukowanej przerywanym podaniem nikotyny.  

Podczas badań wykazano, że jednorazowe podanie niedziałających dawek 
MDMA (1 mg/kg) i nikotyny (0.05 mg/kg) powoduje poprawę konsolidacji 
pamięci i procesów uczenia się w teście PA. Ponadto, badania wykazały, iż podanie 
nikotyny (0.5 mg/kg) przez 5 dni, co drugi dzień, zaś w dniu challenge (dzień 
16 doświadczenia) MDMA (5 mg/kg, dawka nie wpływająca na aktywność loko-
motoryczną u myszy) nasila ekspresją sensytyzacji na lokomotoryczne efekty 
nikotyny. 

Obecne badania pokazują po raz pierwszy ważne behawioralne efekty łącznego 
podawania nikotyny i MDMA. Wyniki te mogą pomóc wyjaśnić, dlaczego łączenie 
substancji psychoaktywnych z różnych grup jest tak powszechnym problemem 
wśród ludzi. 

Źródła finansowania: 
• grant Narodowe Centrum Nauki 2013/11/B/NZ7/04837; 
• działalność statutowa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, projekt DS nr 23. 

Bezpieczeństwo kosmetyków 

Anna Sierosławska, ansie@kul.lublin.pl, Katedra Fizjologii Zwierząt  

i Toksykologii, Wydział Biotechnologii  i Nauk o Środowisku, Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, www.kul.pl  

Magdalena Drobek,magda224@vp.pl, Koło Naukowe Studentów Biotechnologii , 

Wydział Biotechnologii  i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet  Lubelski 

Jana Pawła II, www.kul.pl  

Anna Rymuszka, anrym@kul.pl, Katedra Fizjologii Zwierząt  i Toksykologii, 

Wydział Biotechnologii  i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Jana Pawła II, www.kul.pl  

Renata Dębowska, Renata.Debowska@drirenaeris.com, Centrum Naukowo-

Badawcze Dr Irena Eris, cnb.drirenaeris.com 

Ze swej definicji, kosmetyk jest to substancja lub mieszanina substancji, 
przeznaczona do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała, zębami lub błonami 
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śluzowymi jamy ustnej. W związku z powyższym, wszystkie produkty kosmetyczne 
muszą spełniać surowe normy bezpieczeństwa stosowania. Równocześnie od 2013 r. 
istnieje całkowity zakaz wykonywania testów na zwierzętach w celu oceny 
potencjalnych działań niepożądanych kosmetyków (Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego 86/609 oraz Dyrektywa 2003/15/WE Parlamentu Europejskiego). 
W związku z tym w chwili obecnej przemysł kosmetyczny zobligowany jest do 
prowadzenia badań w oparciu o metody alternatywne, tj. spełniające założenia 
metody 3R. Jednostką powołaną przez Komisję Europejską, odpowiedzialną za 
rozwój, ocenę metod alternatywnych oraz rozpowszechnienie wiedzy na ich temat 
jest EURL – ECVAM (European Union Reference Laboratory – European Centre 
for the Validation of Alternative Methods). Celem niniejszej pracy jest prezentacja 
aktualnie dostępnych metod oraz charakterystyka najważniejszych, zwalidowanych 
przez ECVAM, modeli in vitro do oceny bezpieczeństwa surowców kosmetycznych. 

Bezpieczna farmakoterapia seniorów – szanse i zagrożenia 

Dominik Olejniczak, dominikolejniczak@op.pl, Zakład Zdrowia Publicznego, 

Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Anna Staniszewska, annastaniszewska@poczta.fm, Katedra i Zakład 

Farmakologii Doświadczalnej  i Klinicznej, I Wydział Lekarski,  Warszawski 

Uniwersytet Medyczny 

Bezpieczeństwo pacjenta stanowi obecnie jedno z kluczowych zagadnień przy 
okazji planowania działań sektora zdrowotnego. Za budowanie i umacnianie tego 
poczucia odpowiada system, ale w dużej mierze również i sami pacjenci. Jest to 
zgodne ze światowym trendem wyznaczonym przez Światową Organizację 
Zdrowia, mówiącym o budowaniu odpowiedzialności za własne zdrowie. Istotą jest 
więc aktywizowanie społeczeństwa i angażowanie go w działania na rzecz zdrowia, 
oparte na zdobywaniu informacji na temat zdrowia z wiarygodnych źródeł.  

 Farmakoterapia stanowi szczególne zagadnienie i obszar bezpieczeństwa 
zdrowotnego pacjentów. Duża dostępność leków bez recepty, a także mnogość 
źródeł informacji (także tych niemających podstaw naukowych) stwarzają zarówno 
szanse na poprawę stanu zdrowia populacji i usprawnienie funkcjonowania systemu 
ochrony zdrowia, jak i niosą ze sobą zagrożenia w postaci nieodpowiedzialnego 
stosowania leków.  

Grupą szczególnie narażoną na niewłaściwe i nieracjonalne zażywanie leków są 
osoby starsze. Ta grupa populacji często wykazuje tendencję do samodzielnego 
decydowania o ilości i rodzaju przyjmowanych leków, szczególnie tych z grupy 
OTC (ang. Over The Counter), co w dobie dużej ich dostępności oraz intensywnej 
ich reklamy, stwarza dodatkowe zagrożenie.  

Wobec takiego ryzyka zaproponowane winny zostać środki zaradcze oparte na 
edukacji zdrowotnej nakierowanej nie tylko na grupę docelową, ale także na 
środowisko jej funkcjonowania.  
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Bioaktywność i biofunkcjonalność cementu kostnego  

– charakterystyka i metody badań 

Marcin Wekwejt, marcin.wekwejt@wp.pl, Politechnika Gdańska, Wydział 

Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej  i Spajania, Zakład 

Biomateriałów, mech.pg.edu.pl/katedra-inzynierii-materialowej-i-spajania 

Beata Świeczko-Żurek, beazurek@pg.gda.pl, Politechnika Gdańska, Wydział 

Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej  i Spajania, Zakład 

Biomateriałów, mech.pg.edu.pl/katedra-inzynierii-materialowej-i-spajania 

Opracowanie dotyczy modyfikacji bioaktywności i biofunkcyjności cementu 
kostnego. Ma ono formę przeglądu literaturowego z elementami badań własnych. 
Jego celem jest kompleksowe scharakteryzowanie stosowanych modyfikacji oraz 
metod badań modyfikowanego cementu kostnego.  

Zakres tematyczny opracowania: stosowane modyfikacje w zakresie nadania 
bioaktywności w aspekcie bakteriobójczym, stosowane modyfikacje w zakresie 
pobudzania tworzenia biowiązań z tkanką kostną, stosowane modyfikacje w celu 
polepszania właściwości biomechanicznych, metody badań struktury modyfikowanego 
cementu, metody badań potencjalnego wpływu środowiska organizmu człowieka 
na cement kostny, metody badań skuteczności modyfikacji bioaktywnej (m.in. 
uwalniania antybiotyku, strefy zahamowania wzrostu bakterii), metody badań 
cytotoksyczności oraz metody badań właściwości biomechanicznych oraz badania 
kliniczne. Dodatkowo w opracowaniu zostaną przedstawione wyniki badań 
związanych z nadawaniem właściwości bioaktywnych przy wykorzystaniu dodatku 
nanometali do cementu kostnego. 

Opracowanie zawiera podstawową wiedzę o modyfikowanych cementach 
kostnych i ukazuje, iż testowanie cementu kostnego wymaga kompleksownych 
interdyscyplinarnych badań. 

Borelioza – ta wiedza może przydać się  

przyszłemu lekarzowi 

Aleksandra Majchrzak, aleksandra.majchrzak2@gmail.com,Studenckie Koło 

Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej, II Wydział 

Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego  w Lublinie 

Małgorzata Kozioł, małgorzata.kozioł@umlub.pl, pracownik  (adiunkt) 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na Katedrze Mikrobiologi Lekarskiej  

Alina Olender, alina.olender@umlub.pl Uniwersytet Medyczny w Lublinie na 

Katedrze Mikrobiologi Lekarskiej  

W ostatnich latach obserwujemy wzrost zachorowań na Boreliozę z Lyme  
– chorobę przenoszoną przez kleszcze. Czynnikiem etiologicznym zakażenia jest 
krętek Borrelia burgdorferi, który ze względu na mnogość genogatunków wywołuje 



IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 

Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju, Lublin, 18-19 marca 2017 r. 

Wystąpienia Ustne – Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu 
 

50 

różne objawy kliniczne, stąd też wielu nazywa tę chorobę „wielkim naśladowcą”. 
Problemem są trudności w rozpoznaniu, skierowaniu na badania i leczeniu. Jak 
wynika z danych coraz więcej kleszczy jest zainfekowana, a ludzie chętniej 
spędzając czas na terenach zielonych są kłuci przez pajęczaka. Czy zatem studenci 
medycyny są świadomi zagrożeń jakie niesie ze sobą ta choroba i w jaki sposób się 
przenosi? Poprzez analizę ankietową sprawdziliśmy stan wiedzy w grupie 
przyszłych lekarzy: na wczesnym etapie studiów (1-2 rok) – 60 osób i w grupie 120 
osób ze starszych lat (3-4 rok). Wyniki badań ukazały, że istnieje zróżnicowanie 
w wiedzy pomiędzy grupami, co może wiązać się z postępem edukacji studentów 
na poszczególnych latach kształcenia. Pytania o czynnik etiologiczny, profilaktykę 
i przebieg infekcji plasują młodszych studentów w zakresie 70% poprawnych 
odpowiedzi, natomiast starszych – 87%. Otrzymane wyniki pozwalają wnioskować, 
że wiedza w tym zakresie wzrasta wraz z postępem edukacji. Ponadto ankieta miała 
na celu wyłonienie ze wszystkich badanych osoby pokłute przez kleszcze 
i sprawdzenie ich sposobu postępowania poekspozycyjnego, antybiotykoterapii czy 
wystąpienia objawów klinicznych. Kontakt z kleszczem odnotowało 81 osób, ich 
postępowanie było zróżnicowane. 

Charakterystyka markerów molekularnych  

rąbkowych komórek macierzystych świni  

w różnych warunkach hodowli 

Justyna Kata justyna.ewa.kata@gmail.com, Katedra i Zakład Biologii 

Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, 

Śląski Uniwersytet Medyczny  w Katowicach, biolmol.sum.edu.pl 

Paulina Gawronek, Katedra i Zakład Biologii Molekularnej, Wydział 

Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet 

Medyczny w Katowicach, biolmol.sum.edu.pl 

Katarzyna Frymus, Katedra i Zakład Biologii Molekularnej, Wydział 

Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet 

Medyczny w Katowicach, biolmol.sum.edu.pl 

Bartosz Sikora, Katedra i Zakład Biologii Molekularnej, Wydział 

Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet 

Medyczny w Katowicach, biolmol.sum.edu.pl 

Aleksandra Skubis, Katedra i Zakład Biologii Molekularnej, Wydział 

Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet 

Medyczny w Katowicach, biolmol.sum.edu.pl 

Urszula Mazurek, Katedra i Zakład Biologii Molekularnej, Wydział 

Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet 

Medyczny w Katowicach, biolmol.sum.edu.pl 
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Kluczową rolę w zachowaniu prawidłowej regeneracji rogówki odgrywają 
komórki macierzyste. Konsekwencją dysfunkcji niszy tych komórek znajdującej się 
w rąbku rogówki, może być niedobór komórek macierzystych (ang. LSCD – limbal 
stem cells deficiency). 

Obecne metody terapii cechują się wysoką inwazyjnością oraz niską 
dostępnością materiału kwalifikującego się do przeszczepu. Alternatywą dla 
aktualnych metod leczenia LSCD mogą być łatwo dostępne świńskie komórki 
macierzyste namnożone w warunkach in vitro. 

Celem pracy jest ocena zmian ekspresji wybranych genów typowych dla 
komórek macierzystych rąbka rogówki oraz żywotności komórek pod wpływem 
wybranych mediów hodowlanych w aspekcie optymalizacji hodowli świńskich 
rąbkowych komórek macierzystych. 

Materiał badany stanowiła hodowla pierwotna komórek macierzystych rąbka 
rogówki wyizolowanych z gałek ocznych świni. Komórki wysiewano po 45 tysięcy 
żywych komórek na dołek. Hodowlę prowadzono w płytkach 6 dołkowych, 
w 3 powtórzeniach do momentu uzyskania 80% konfluencji stosując 4 modyfikacje 
pożywek wybranych na podstawie przeglądu literatury. Na potrzeby pracy media 
oznaczono symbolami I, II, III, IV. Pożywki zawierały 1% mieszaniny antybiotyków 
oraz 10% bydlęcej surowicy płodowej. W celu oceny zmian ekspresji wybranych 
genów dokonano ekstrakcji całkowitego RNA i po przeprowadzeniu oceny 
jakościowej i ilościowej uzyskanych ekstraktów, wykonano ilościową reakcję real-
time RT-qPCR z wykorzystaniem specyficznych starterów i SYBR Green. 

Choroba wieńcowa a zakażenie Chlamydia pneumoniae 

u pacjentów kardiochirurgicznych 

Monika Gruszczyńska, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie 

Małgorzata M. Kozioł, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie 

Kamil Baczewski, Klinika Kardiochirurgii, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie 

Janusz Stążka, Klinika Kardiochirurgii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Alina Olender, Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie 

Choroby sercowo-naczyniowe o podłożu miażdżycowym są obecnie główną 
przyczyną zwiększonej śmiertelności w krajach rozwiniętych. Proces miażdżycowy 
jest złożony, stąd hipoteza powstawania blaszek miażdżycowych zakładająca, że 
różne czynniki infekcyjne, jak przewlekłe zakażenie Chlamydophila pneumoniae 
mogą w skojarzeniu z innymi zmiennymi przyspieszyć rozwój blaszek w tętnicach, 
czym predysponują do zawału serca i chirurgicznego leczeniachoroby – CABG 
(ang. Coronary Artery Bypass-Grafting). Celem pracy była analiza występowania 
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miana przeciwciał przeciwko Ch. pneumoniae u pacjentów kardiochirurgicznych 
poddanych zabiegom CABG. 

Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 100 pacjentów lubelskiej Kliniki 
Kardiochirurgii, kierowanych do zabiegu CABG. Przeprowadzono z nimi wywiad 
i pobrano krew żylną w celu oznaczenia stężenia przeciwciał IgG Ch. pneumonie 
metodą immunoeznymatyczną ELISA (firma EUROIMMUN). 

Wyniki: W badanej grupie w przeszłości zapalenie płuc rozpoznano u 49 osób, 
z czego antybiotykoterapię przyjęło 42 pacjentów. Wyniki dodatnie miana 
przeciwciał Ch. pneumoniae uzyskano u 88 osób, ujemne u 8 i graniczne u 4 
badanych. 

Wnioski: Otrzymane wyniki wskazują, że infekcja Ch. pneumoniae w badanej 
grupie w przeszłości wystąpiła, co przy współistnieniu dodatkowych czynników 
ryzyka mogło mieć wpływ na rozwój zmian miażdżycowych. W konsekwencji, ze 
względu na stopień zaawansowania choroby, wymagali oni interwencji 
kardiochirurgicznej.  

Cytometryczna ocena wpływu mutacji 

LHCGR_L10_Q17Dup i LHCGR_K12_L15Del  

na ekspresję błonową receptora  

dla hormonu luteinizującego  

oraz ludzkiej gonadtropiny kosmówkowej 

Kamila Szymańska, kamilaszymanska@umlub.pl, Katedra i Zakład Biochemii 

i Biologii Molekularnej, II Wydział Lekarski  z Oddziałem Anglojęzycznym, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Wprowadzenie: Działanie lutropiny oraz ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej 
na komórki docelowe możliwe jest dzięki obecności na ich powierzchni trans-
membranowego receptora LHCGR należącego do rodziny receptorów sprzężonych 
z białkiem G (GPCR). Fenotyp pacjentów, u których stwierdzono mutacje 
w obrębie genu LHCGR różni się w zależności od rodzaju mutacji. W przypadku 
mutacji aktywujących mamy do czynienia z testotoksykozą, z kolei mutacje 
inaktywujące prowadzą do hipoplazji komórek Leydiga. Ze względu na rolę 
LHCGR w reprodukcji i dojrzewaniu płciowym ważne jest odkrycie molekularnych 
mechanizmów prowadzących do jego dysfunkcji. 

Cel: Ocena ekspresji błonowej receptora LHCGR u heterozygotycznego 
pacjenta, u którego odkryto 2 dotychczas nieznane mutacje genu LHCGR.  

Metodyka: Za pomocą mutagenezy REPLACR wygenerowano mutacje, które 
wklonowano w wektor ekspresjny. Komórki HEK293 zostały poddane transfekcji 
otrzymanymi plazmidami. Ekspresja błonowa receptorów została zmierzona za 
pomocą cytometrii przepływowej. 
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Wyniki i wnioski: Ekspresja receptora z mutacją LHCGR_L10_Q17Dup jest 
obniżona w porównaniu do ekspresji typu dzikiego WT LHCGR. Ekspresja 
receptora z mutacją LHCGR_K12_L15del jest zbliżona do ekspresji kontroli 
negatywnej. Zmniejszona ekspresja LHCGR skutkuje hipoplazją komórek Leydiga 
i wystąpieniem objawów takich jak spodziectwo i nierozwinięcie się drugorzędowych 
cech płciowych. 

Czy jagoda kamczacka może konkurować  

z popularnymi owocami jagodowymi?  

Przegląd aktualnych badań fizykochemicznych 

i aktywności biologicznej 

Jarosław Golis, jaroslaw.golis@gmail.com, Koło Naukowe Free Radicals przy 

Zakładzie Chemii Fizycznej Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego, chemiafizyczna.wum.edu.pl  

Paweł Siudem , pawel.siudem@wum.edu.pl, Zakład Chemii  Fizycznej, Wydział 

Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawski Uniwersytet 

Medyczny, 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1, chemiafizyczna.wum.edu.pl  

Katarzyna Paradowska, katarzyna.paradowska@wum.edu.pl, Zakład Chemii 

Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej 

Warszawski Uniwersytet Medyczny, 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1, 

chemiafizyczna.wum.edu.pl 

Jagoda kamczacka, nazywana również suchodrzewem jadalnym (Lonicera 
caerulea), jest krzewem należącym do rodziny przewiertnikowatych (Caprifoliaceae). 
Występuje głównie w strefie klimatu umiarkowanego, m.in. w Rosji czy Chinach. 
W Europie, w tym w Polsce, jest stosunkowo mało znana, jednak w ostatnich latach 
zyskuje na popularności. Swą popularność zawdzięcza stosunkowo niewielkim 
wymaganiom glebowym (np. nie wymaga zakwaszania gleby jak borówka wysoka) 
oraz odporności na przymrozki (krzewy w zimie są w stanie przetrwać w temperaturze 
do -40

o
C, a kwiaty w okresie kwitnienia do -7

o
C). 

Owoce jagodowe są bogatym źródłem związków polifenolowych, wśród których 
można wymienić antocyjany, flawonoidy i fenolokwasy. Znane w Polsce owoce 
jagodowe jak maliny, truskawki, jeżyny, borówki, czy aronia zawierają znaczne 
ilości związków polifenolowych. Aktualne badania wskazują jednak, że jagoda 
kamczacka może przewyższać rodzime gatunki pod względem zawartości tych 
związków.  

Polifenole wykazują właściwości przeciwutleniające, przeciwbakteryjne 
i przeciwzapalne, a więc mogą stanowić pewien potencjał w prewencji rozwoju 
wielu schorzeń. Dodatkowo spożycie jagody kamczackiej może korzystnie 
wpływać na profil lipidowy oraz gospodarkę cholesterolową.  
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Jagoda kamczacka dopiero staje się popularna w Polsce. Jednak ze względu na 
stosunkową łatwość jej uprawy oraz bogaty profil związków polifenolowych, jest 
rośliną wartą dokładnego przebadania zarówno pod kątem składu jak i właściwości 
biologicznych. 

Czy osobowość wpływa na stan zdrowia człowieka?  

– typ osobowości A, B, C i D  

w powiązaniu z jednostkami chorobowymi 

Paulina Cembrowska, paulina.cembrowska@wp.pl, Katedra i Zakład 

Diagnostyki Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum 

UMK w Bydgoszcz, www.cm.umk.pl 

Edyta Simińska, edyta.siminska@gmail.com, Katedra i Zakład Toksykologii, 

Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum UMK  w Bydgoszczy, 

www.cm.umk.pl 

Tomasz Wandtke, tomasz_wandtke@wp.pl, Zakład Genoterapii, Wydział 

Lekarski, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, www.cm.umk.pl 

Oczywisty wydaje się fakt, iż osobowość człowieka ma bezpośredni wpływ na 
jego nawyki, tryb życia, reakcje na sytuacje stresowe, czyli determinuje zachowania 
zdrowotne. Okazuje się, że dzięki temu wpływa także na występowanie określo-
nych chorób somatycznych. 

Naukowcy zaproponowali podział osobowości na typ A, B, C i D. Osobowość 
typu A wyróżnia funkcjonowanie w ciągłym pośpiechu, robienie kilku rzeczy na 
raz. Dowiedziono, iż zapadalność na choroby serca jest dwukrotnie częstsza u osób 
żyjących w ciągłym pośpiechu. Typ B to osoba cierpliwa i nastawiona na współ-
pracę, dlatego określa się ten typ osobowości jako „zdrowy”. Reprezentant typu C 
charakteryzuje się cierpliwością, brakiem asertywności i ukrywaniem negatywnych 
emocji. Prowadzi to do zmniejszenia się jego odporności i częstszej zachorowalności 
na choroby nowotworowe. Rozwojowi chorób sprzyja także jego pesymistyczne 
nastawienie do życia i interpretowanie zdarzeń w kategoriach negatywnych. Na 
osobowość typu D składają się dwie główne cechy osobowości, tj. negatywna 
emocjonalność oraz hamowanie społeczne. Jednostki należące do typu D wykazują 
tendencję do reagowania na stres poczuciem bezradności i skłonnością do depresji. 
Taki wzorzec zachowania sprzyja występowaniu wielu chorób cywilizacyjnych, 
takich jak nowotwory, choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca, łuszczyca. 

Zatem w prewencji chorób cywilizacyjnych lekarze powinni zwracać uwagę 
także na typ osobowości pacjenta i odpowiedni sposób radzenia sobie ze stresem. 
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Ćwiczenie technik laparoskopowych  

bez wychodzenia z domu – to możliwe! 

Grzegorz Młynarczyk, mlynarz36@yahoo.pl, Klinika Urologii, Uniwersytecki 

Szpital Kliniczny w Białymstoku 

Wprowadzenie: Wraz z popularyzacją małoinwazyjnych technik operacyjnych 
w urologii, istotnym oraz wartym poruszenia zagadnieniem są możliwości samo-
dzielnego szkolenia się młodych adeptów tej sztuki. 

Cel pracy: Prezentacja własnej konstrukcji modelu domowego trenażera oraz 
podstawowych ćwiczeń.  

Materiał i metody: 
Omówienie konstrukcji trenażera oraz możliwości zaopatrzenia się w instrumen-

tarium laparoskopowe niezbędne do samodzielnego trenowania. 
Wyniki: Koszt domowego trenażera jest niższy w porównaniu do produkowanych 

przez profesjonalne firmy. Technika wykonywanych ćwiczeń pozostaje natomiast 
niezmienna. 

Po wielokrotnie powtórzonych ćwiczeniach czas ich wykonywania uległ 
znacznemu skróceniu.  

Wnioski: Ćwiczenie technik laparoskopowych w domu jest doskonałym 
przetarciem szlaku przed pierwszymi asystami na bloku operacyjnym. Pozwala od 
samego początku lepiej zrozumieć wymagania operatora, daje również możliwość 
udoskonalania trudniejszych technik takich jak szycie laparoskopowe. Jedynie 
systematyczny trening pozwala na doprowadzenie wykonywanych technik do 
perfekcji. 

Nieskomplikowana konstrukcja trenażera oraz szeroki wachlarz ćwiczeń 
sprawiają, że prezentowane zagadnienie powinno w istotny sposób zainspirować 
wszystkich chcących szkolić się w laparoskopii oraz dać początek autorskim 
pomysłom zarówno na nowe ćwiczenia jak i na udoskonalanie konstrukcji 
domowego trenażera. 

Dysmorfofobia  
– charakterystyka i trudności diagnostyczne 

Beata Kocyan, beata.kocyan@gmail.com, Klinika Psychiatrii i Psychoterapii 

Katedry Psychiatrii i Psychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny, 

www.sum.edu.pl 

Anna Knapik, aknapik14@gmail.com, Klinika Psychiatrii i Psychoterapii 

Katedry Psychiatrii i Psychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny, 

www.sum.edu.pl 

Michał Kłos, michal.klos95@gmail.com, Klinika Psychiatrii i Psychoterapii 

Katedry Psychiatrii i Psychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny, 

www.sum.edu.pl 
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Dysmorfofobia jest zaburzeniem psychicznym charakteryzującym się występo-
waniem lęku i nadmierną koncentracją związaną z wyglądem fizycznym. Osoby 
chore wyolbrzymiają swoje kompleksy, a ich wyobrażenia dotyczące defektów 
uniemożliwiają im prawidłowe funkcjonowanie. Kwestia wyglądu dla osoby 
zmagającej się z tym zaburzeniem lękowym jest sprawą priorytetową w życiu 
codziennym. W przypadku korzystania z zabiegów medycyny estetycznej oczekiwania 
w są nierealistyczne – chorzy oczekują, że zabieg medycyny estetycznej doprowadzi 
do znacznej zmiany ich życia i rozwiązania problemów. Cierpiący na dysmorfo-
fobię powtarzają wciąż zachowania kompulsyjne, sprawdzając lub ukrywając swój 
problem. Schorzenie dotyczy zarówno mężczyzn i kobiet i wsytępuje u ponad 2,5% 
populacji.  

Dysmorfofobia przysparza wielu problemów diagnostycznych ze względu na 
niespecyficzne objawy i podobieństwo do innych zaburzeń psychicznych. Choroba 
często jest bagatelizowana lub przeciwnie – osoby nią dotknięte bywają poddawane 
leczeniu jak w przypadku schizofrenii. Prawidłowe rozpoznanie jest konieczne do 
rozpoczęcia odpowiedniego leczenia farmakologicznego i wdrożenia psychoterapii.  

Eutanazja – stanowisko polskie, europejskie  

i innych państw świata 

Katarzyna Pawlikowska-Łagód, katarzyna.pawlikowska21@gmail.com, Zakład 

Etyki i Filozofii Człowieka, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie 

Olga Dąbska, olga49a@wp.pl, Zakład Patologii  i Rehabilitacji Mowy, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Ewelina Firlej, ewefir@wp.pl, Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie  

Eliza Wołoszynek, eliza.woloszynek@gmail.com, Zakład Profilaktyki Chorób  

Przewodu Pokarmowego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego  w Kielcach 

Wstęp: Eutanazja stanowi podstawę do dyskusji w wielu różnorodnych środo-
wiskach. Zarówno przedstawiciele profesji medycznych, etycznych jak i prawniczych 
toczą debaty odwołujące się do problemu: czy eutanazja powinna być legalna czy 
całkowicie zakazana? W niektórych krajach w tym w krajach europejskich eutanazja 
jest dopuszczalna, ale pod pewnymi określonymi warunkami.  

Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie aspektów dotyczących eutanazji 
w świetle prawa polskiego, europejskiego i innych państw świata.  

Materiał i metody: W ramach omawianego tematu korzystano z dostępnej 
literatury przedmiotu, aktów prawnych oraz czasopism naukowych. 

Wnioski: W chwili obecnej eutanazja jest legalna tylko w niektórych państwach 
świata i to pod ściśle określonymi warunkami. Takim krajem jest między innymi 
Albania, Belgia, Holandia czy Japonia. W Europie pierwszym krajem, który przychylił 
się do czynu eutanatycznego była w 1999 roku Albania. W świetle polskiego prawa 
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eutanazja jest nielegalna. Dopuszczenie się pomocy osobie chcącej skrócić swoje 
cierpienie z powodu ciężkiej choroby w świetle polskiego Kodeksu Karnego 
zagrożone jest karą pozbawienia wolności. Jednakże w nadzwyczajnych przypadkach 
może dojść do złagodzenia bądź całkowitego odstąpienia od powyższej kary.  

Fizjoterapia w stomatologii  

– terapia bólu i zwiększonego napięcia mięśni żwaczy 

w zaburzeniach układu stomatognatycznego 

Magdalena Gębska, mgebska@pum.edu.pl, Samodzielna Pracownia Fizjoterapii  

i Odnowy Biologicznej, Wydział Nauk  o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet 

Medyczny w Szczecinie. 

Krystyna Opalko, Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu 

Celem pracy było zbadanie skuteczności zastosowanych zabiegów fizjoterapeu-
tycznych w likwidacji bólu i wzmożonego napięcia mięśniowego u pacjentek 
z zaburzeniami miogennymi układu stomatognatycznego.  

Badaniem objęto 100 zdrowych kobiet (Grupa II) u których przeprowadzono 
badanie elektromiograficzne – sEMG mięśni żwaczy, pomiar odwiedzenia żuchwy 
oraz pomiar temperatury w obrębie powłok skórnych mięśnia żwacza. Grupę I 
stanowiła grupa 104 kobiet, które zgłaszały ból oraz wzmożone napięcie mięśni 
żucia. Wśród kobiet przeprowadzono badanie podmiotowe oraz badanie przedmiotowe 
(badanie sEMG, pomiar zakresu odwiedzenia żuchwy, pomiar temperatury powłok 
skórnych twarzy, badanie palpacyjne mięśni US i odcinka szyjnego, ocena symetrii 
ruchu żuchwy, test żuchwowy). Grupę I podzielono na cztery podgrupy terapeu-
tyczne. Przez 10 dni przeprowadzano u nich wybrane zabiegi fizjoterapeutyczne 
Każdorazowo po terapii przeprowadzano ocenę natężenia bólu skalą VAS, a po 
zakończeniu terapii wykonano badanie sEMG mięśni żwaczy oraz pomiar 
odwiedzenia żuchwy. 

Uzyskano istotną statystycznie różnicę pomiędzy wartościami amplitudy sEMG 
mięśnia żwacza w Grupie I i II.  

Uzyskano nieistotną statystycznie różnicę temperatury powłok skórnych 
w obrębie mięśnia żwacza w Grupie I i II. 

Najskuteczniejszą metodą terapeutycznych okazała się terapia manualna.  
Synergizm czynników terapeutycznych skutkuje szybszym efektem miorelaksa-

cyjnym i analgetycznym w porównaniu do monoterapii. 
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Hamletowski dylemat być albo nie być  
– wybrane zagadnienia z problematyki suicydologii 

Agnieszka Anna Laskowska, laskowska.agnieszkaanna@gmail.com, Instytut 

Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 

Pawła II, www.kul.pl 

Dlaczego niektórzy ludzie tracą chęć życia? Jest to jedno z kluczowych pytań 
związanych z problematyką samobójstw. Samobójstwo jest zjawiskiem wielo-
wymiarowym, można bowiem wyróżnić różne typy samobójstw, biorąc pod uwagę 
na przykład motywację, czy poziom świadomości osoby dokonującej zamachu na 
własne życie. Występują różne przyczyny, różne sposoby i różne okoliczności 
podejmowania prób samobójczych. Czy wśród takiej odmienności istnieje coś, co 
sprawia, że można traktować samobójstwa jako jedną grupę zachowań? Shneidman 
(1996) zwraca uwagę między innymi na poszukiwanie rozwiązania, ucieczkę od 
świadomości, nieznośny ból psychiczny czy poczucie bezradności i beznadziejności 
jako cechy wspólne występujące u suicydentów wszystkich kultur. Zachowania 
suicydalne, stanowiące kontinuum procesu samobójczego, w każdym momencie 
mogą być zablokowane zarówno przez czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne. 
Pojawiająca się sytuacja kryzysowa może odebrać chęć do życia i przyczynić się do 
rozwoju myśli samobójczych. Jeśli obok myśli samobójczych, pojawiają się 
tendencje samobójcze, wzrasta ryzyko targnięcia się na własne życie. Pomocna 
dłoń czy też nadzieja na pozytywne rozwiązanie własnych problemów może 
spowodować wycofanie się z zamierzonego czynu. 

Identyfikacja Fe w wybranych preparatach 
witaminowych: zastosowanie spektroskopii Mössbauera 

Mariola Kądziołka-Gaweł, mariola.kadziolka-gawel@us.edu.pl, Zakład Fizyki 
Jądrowej i Jej Zastosowań, Instytut Fizyki, Uniwersytet Ślaski  w Katowicach, 
www.us.edu.pl 

Żelazo jest mikroskładnikiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania 
organizmu człowieka. Częstym zjawiskiem jest występowanie drobnych niedoborów 
żelaza, bez zasadniczych objawów klinicznych. Te niedobory coraz częściej 
uzupełniane są suplementami diety. Na rynku znajduje się bardzo wiele preparatów 
zawierających żelazo. Istotne jest monitorowanie wielkości i częstotliwości 
spożycia suplementów, gdyż nadmierny ich pobór, w połączeniu z prawidłowo 
zbilansowaną dietą, może prowadzić do kumulacji niektórych związków w orga-
nizmie i negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Zawartość żelaza elementarnego 
w poszczególnych preparatach jest zróżnicowana, w zależności m.in. od ich 
przeznaczenia oraz postaci. Celem pracy było określenie zawartości żelaza (oraz 
innych składników mineralnych) w wybranych preparatach witaminowych, a także 
określenie wartościowości obecnych tam jonów Fe i formę w jakiej ono występuje 
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w preparacie. Cele te realizowano za pomocą takich metod eksperymentalnych jak 
spektroskopia Mössbauera oraz rentgenowska analiza fluorescencyjna (XRF). 

Inhibitory fosfodiesterazy 5 w leczeniu zaburzeń wzwodu 

Lila Dąbkowska, liladab93@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 
Katedrze i Zakładzie Farmakologii  z Farmakodynamiką, Wydział 
Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny  
w Lublinie 

Ewa Kędzierska, ewa.kedzierska@umlub.pl, Katedra i Zakład Farmakologii 
z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny  z Oddziałem Analityki 
Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

Magdalena Fuszara, magda.fuszara@o2.pl, Studenckie Koło Naukowe przy 
Katedrze i Zakładzie Farmakologii  z Farmakodynamiką, Wydział 
Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny  
w Lublinie 

Zaburzenia erekcji dotykają coraz większej liczby mężczyzn na całym świecie. 
Badanie seksualności przeprowadzone przez prof. Izdebskiego szacuje, że 1 na 10 
mężczyzn w Polsce boryka się z dysfunkcją wzwodu. Problem ten dotyka osób 
w każdym wieku, ale 60% pacjentów znajduje się między 40 a 60 r.ż, a więc 
pragnących wciąż w pełni korzystać z życia. Skutki zaburzeń erekcji wpływają nie 
tylko na mężczyznę, ale też na jego związek i partnerkę. 

Pomimo coraz większej świadomości społeczeństwa, zaburzenia wzwodu 
pozostają problemem wstydliwym, przez co pacjenci zwlekają z udaniem się do 
lekarza. Niejednokrotnie dysfunkcja wzwodu może być pierwszym objawem 
poważniejszych chorób, np. cukrzycy lub też być działaniem niepożądanym 
stosowanych leków. 

Zdecydowanym przełomem w leczeniu zaburzeń erekcji było wprowadzenie 
w 1998 r. inhibitora fosfodiesterazy 5 – sildenafilu (Viagra). Niestety, lek ten ułatwia 
jedynie osiągnięcie wzwodu, nie leczy zaś przyczyn. Od niedawna cytrynian 
sildenafilu w dawce 25 mg jest dostępny w aptekach bez recepty. Stosowanie leku 
bez żadnej kontroli może powodować wiele działań niepożądanych, opóźnić 
kontakt pacjenta z lekarzem oraz wykrycie ewentualnych chorób towarzyszących; 
stąd niezbędna jest edukacja w tym zakresie. W wielu przypadkach do osiągnięcia 
pełnej sprawności wystarcza psychoterapia czy zmiana stylu życia, bez potrzeby 
sięgania po wykazujące efekty uboczne preparaty. 

Kąt fazowy jako wykładnik stanu komórek 

Joanna Kostrzewa, joan.kostrzewa@gmail,com, Katedra i Zakład Fizjologii 

Człowieka, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie, www.umlub.pl 

Teresa Małecka-Massalska, teresa.malecka-massalska@umlub.pl, Katedra 

i Zakład Fizjologii Człowieka, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie, www.umlub.pl 
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Kąt fazowy (PA – ang. phase angle) jest jednym z parametrów uzyskiwanych 
dzięki analizie impedancji bioelektycznej (BIA – ang. bioelectrical impedance 
analysis).  

BIA jest nieinwazyjną metodą badania składu ciała opartą na różnych 
właściwościach elektrycznych tkanek. Polega na przeprowadzeniu prądu zmiennego 
o niskim oporze przez tkanki i pomiarze przy pomocy analizatora impedancji, na 
którą składają się rezystancja (R) oraz reaktancja (Xc). Rezystancja wynika z oporu 
elektrycznego komórek, zaś reaktancja jest wynikiem pojemności elektrycznej błon 
komórkowych. Rezystancja powoduje spadek napięcia, podczas gdy reaktancja 
skutkuje przesunięciem fazowym przyłożonego prądu zmiennego, określanym jako 
kąt fazowy. Może on być wyliczony według wzoru: PA = arc tangens Xc/R. 

Potencjał błonowy jest różnicą potencjałów po obu stronach błony komórkowej, 
przez co komórki zachowują się jak kondensatory. Zdrowe komórki generują 
właściwy potencjał, który wpływa na wysoki PA przyłożonego prądu. Prawidłowe 
wartości to 5-7 stopni. Nieprawidłowości w aktywności biochemicznej i procesach 
energetycznych obniżają wartość PA, co obserwuje się w niedożywieniu, AIDS, 
chorobach przewlekłych czy nowotworach. 

PA jako jeden z parametrów otrzymywanych dzięki BIA, jest wskaźnikiem 
stanu organizmu na poziomie komórkowym. Jego wysokie wartości zależą od 
integralności błon komórkowych wynikającej z dobrostanu komórek. Niski PA 
wskazuje na zły stan organizmu spowodowany zaburzeniami metabolicznymi 
w obrębie komórki. 

Kiedy do specjalisty?  

– zaburzenia integracji sensorycznej w teorii i praktyce 

Sylwia Filipczak, sylwia.filipczak24@gmail.com Wydział Humanistyczny, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, www.umcs.pl 

Integracja sensoryczna jest taką organizacją bodźców, która umożliwia ich 
późniejsze wykorzystanie. Zmysły dostarczają informacji dotyczących zarówno 
z ciała człowieka, jak i środowiska, które je otacza. Proces ten zachodzi w sposób 
podświadomy. Dzięki integracji sensorycznej informacje docierające poprzez 
zmysły (smak, wzrok, słuch, powonienie, grawitacja, pozycja) są porządkowane 
i generowana jest odpowiedź w postaci reakcji adaptacyjnych. Integracja sensoryczna 
rozpoczyna się już w okresie płodowym i trwa do około 7 roku życia. Nierozwinięcie 
określonych umiejętności w kolejnych stadiach rozwoju powoduje powstawanie 
trudności w funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka. Zadaniem terapii SI jest, 
dostarczenie dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez 
terapeutę ilości bodźców sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę 
integracji bodźców docierających do dziecka zarówno z otoczenia, jak i z jego 
ciała.  
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Niniejsza praca ma na celu przybliżenie tematyki dotyczącej zaburzeń procesów 
przetwarzania sensorycznego, a także sposobów diagnozy i metod terapii wraz 
z przedstawieniem studiów przypadków. 

Kształtowanie mentalnej reprezentacji osi liczbowej  

za pomocą matematycznej gry komputerowej  

i treningu poznawczo-ruchowego 

Katarzyna Mańkowska, katarzyna.mankowska116@gmail.com Wydział 
Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika  w Toruniu 

Małgorzata Gut, malgorzata.gut@gmail.com Wydział Humanistyczny, 
Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu 

Jacek Matulewski, jacek@fizyka.umk.pl Wydział Fizyki, Astronomii  
i Informatyki Stosowanej, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych 
Technologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika  w Toruniu 

Karolina Finc, karolinafinc@gmail.com Interdyscyplinarne Centrum 
Nowoczesnych Technologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika  w Toruniu 

Łukasz Goraczewski, georgeprezidentson@op.pl Interdyscyplinarne Centrum 
Nowoczesnych Technologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika  w Toruniu 

Włodzisław Duch, wduch@is.umk.pl Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych  
Technologii, Wydział Fizyki, Astronomii  i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Wyniki wielu badań wykazują korzyści płynące ze stosowania treningów 
poznawczych przy użyciu gier komputerowych, a wykorzystanie nowoczesnych 
technologii w edukacji wciąż zyskuje na popularności. Badania dowodzą pozytywnego 
wpływu takich technik m.in. na poziom umiejętności matematycznych. Celem 
badania było przetestowanie skuteczności opracowanej przez nas komputerowej 
gry matematycznej „Kalkulilo” w rozwijaniu umiejętności z zakresu: szacowania 
liczebności, porównywania liczb prezentowanych w różnych formatach oraz 
lokalizacji pozycji liczb na osi. W badaniach wzięło udział 22 dzieci, uczniów klas 
1-3 szkoły podstawowej. Uczestnicy zostali przydzieleni losowo do jednej z 4 grup: 
trening „Kalkulilo” na laptopie, trening tą samą grą, ale z wykorzystaniem kinecta, 
trening grą kontrolną (pozbawioną elementów związanych z matematyką) a oraz 
grupa bez treningu. Trening trwał 5 godzin (podzielony na 10 półgodzinnych sesji). 
Przed nim (pre-testy) oraz po nim (post-testy) zmierzono u dzieci, przy użyciu testu 
typu papier-ołówek oraz testu komputerowego, poziom podstawowych umiejętności 
matematycznych. Wyniki wskazują, że trening z wykorzystaniem gry poprawia 
dokładność szacowania lokalizacji liczb na osi. Wpływ ten jest szczególnie 
wyraźny w przypadku dzieci grających w „Kalkulilo” z kinectem. Zastosowana 
w treningu gra matematyczna może być zatem wartościowym narzędziem – nie 
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tylko edukacyjnym, ale także pomocnym np. w pokonywaniu deficytów poznaw-
czych obecnych w dyskalkulii. 

Laparoskopowa rękawowa resekcja żołądka  

(sleeve gastrectomy) – korzyści chirurgicznej metody 

leczenia otyłości na podstawie studium przypadku  

Emilia Wawszczak, emilia.wawszczak@awf.edu.pl Zakład Pielęgniarstwa 

Klinicznego, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie 

Elżbieta Antos, Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego, Akademia Wychowania 

Fizycznego w Warszawie 

Wstęp: Rękawowa (mankietowa) resekcja żołądka to operacja bariatryczna 
polega na usunięciu około 2/3 żołądka. Przez pierwsze dwa lata od operacji można 
utracić około 60% nadwagi. 

Cel: Przedstawienie metody rękawowej resekcji żołądka (sleeve gastrectomy) 
jako alternatywy dla innych rodzajów leczenia w przypadku pacjentki od lat 
zmagającej się z otyłością. 

Materiał i metoda: Studium przypadku pacjentki ze zdiagnozowaną otyłością 
patologiczną zakwalifikowanej do operacyjnego leczenia otyłości metodą sleeve 
resekcji. 

Wyniki: Pacjentka w wieku lat 37, BMI – 38. Aktywna zawodowo. Od dzieciństwa 
otyła. Krótkotrwała utrata nadmiaru masy ciała ze 115 kg do 85 kg dzięki 
forsownym ćwiczeniom pod okiem trenera oraz stosowaniu restrykcyjnej diety, 
zakończona załamaniem, poczuciem niskiej wartości i stanów depresyjnych. 
Pacjentka korzystała ze wsparcia dietetyka i psychologa z miernym skutkiem. 
Kobieta była świadoma popełnianych błędów żywieniowych – jakościowych 
i ilościowych oraz ich skutków i zdeterminowana do walki z chorobą.  

Wnioski W przypadku omawianej kobiety operacja bariatryczna stała się 
jedynym konstruktywnym rozwiązaniem w celu uniknięcia pogłębiania się chorób 
współistniejących. Nie wystąpiły powikłania pooperacyjne. 

Leczenie bólu nowotworowego w hematoonkologii 

Katarzyna Łapacz, katarzyna.lapacz@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

przy Klinice i Katedrze Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, I Wydział 

Lekarski z Oddziałem Dentystycznym, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie, 

www.umlub.pl 

Agnieszka Szymczyk, agnieszka.szymczyk@umlub.pl, Samodzielna Pracownia 

Transplantologii Klinicznej, I Wydział Lekarski  z Oddziałem Dentystycznym, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 
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Monika Podhorecka, monika.podhorecka@umlub.pl, Klinika i Katedra 

Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, I Wydział Lekarski  z Oddziałem 

Dentystycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Wstęp: Problem bólów nowotworowych dotyczy 75% chorych z zaawansowanym 
procesem nowotworowym, a etiopatogeneza jest niezwykle złożona. W związku 
z powyższym leczenie analgetyczne w chorobach nowotworowych stanowi 
poważny problem zarówno dla lekarza jak i pacjenta.  

Cel pracy: Analiza i opis możliwości terapeutycznych bólu nowotworowego 
w hematoonkologii.  

Opis zagadnienia: Kluczowym elementem leczenia przeciwbólowego jest 
indywidualizacja farmakoterapii, a podstawową rolę odgrywają leki przeciwbólowe 
należące do drabiny analgetycznej oraz adiuwantowe. Terapię prowadzi się 
adekwatnie do nasilenia dolegliwości bólowych, stopniowo zwiększając analgezję 
aż do opanowania bólu. Wskazane jest również kojarzenie leków o różnym 
mechanizmie działania (np. nieopioidowych z opioidami) oraz minimalizowanie 
skutków ubocznych poprzez stosowanie preparatów złożonych (np. łączenie 
oksykodonu z naloksonem). W przypadku braku efektu farmakoterapii stosuje się 
procedury inwazyjne.  

Wnioski: Ból jest doświadczeniem czuciowym oraz emocjonalnym, które jest 
odbierane subiektywnie i w istotny sposób wpływa na jakość życia. W związku 
z powyższym współpraca lekarza z chorym jest nieoceniona, a popularyzacja 
wiedzy na temat chorób nowotworowych i problematyki terapii analgetycznych jest 
niezbędna. 

Leki przeciwzapalne w terapii depresji 

Dominika Ambroziak, dominika.ambroziakk@gmail.com, Studenckie Koło 

Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Farmakologii  z Farmakodynamiką, 

www.umlub.pl 

Sylwia Talarek, sylwia.talarek@umlub.pl, Katedra i Zakład Farmakologii 

z Farmakodynamiką, www.umlub.pl 

Depresja jest we współczesnym świecie jedną z najczęstszych jednostek 
chorobowych. Wg badań WHO z 04.2016 r. szacuje się, że globalnie 350 mln osób 
w różnym wieku cierpi na depresję. Tymczasem powrót do zdrowia udaje się 
osiągnąć jedynie u 70% pacjentów leczonych obecnie stosowanymi lekami 
przeciwdepresyjnymi. U pozostałej części chorych występuje lekooporność będąca 
najprawdopodobniej wynikiem współwystępowania depresji i m.in.: przewlekłych 
chorób z tłem zapalnym, poważnych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, 
zaburzeń osobowości czy uzależnień. Dlatego też obecne podejście, promujące 
jeden uniwersalny lek dla wszystkich w leczeniu depresji, jest problematyczne. 
Wychodząc naprzeciw temu stwierdzeniu w ostatnich latach duże zainteresowanie 
wzbudza udział stanu zapalnego i aktywacja układu immunologicznego w patogenezie 
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depresji. Wiele badań dostarcza dowodów na wzrastający poziom cytokin 
prozapalnych, białek ostrej fazy oraz enzymów takich jak cyklooksygenaz i izoform 
syntazy tlenku azotu u pacjentów chorych na depresję. W konsekwencji powoduje 
to zwiększone zainteresowanie naukowców i próby stosowania leków przeciw-
zapalnych (niesteroidowych leków przeciwzapalnych, leków antycytokinowych) 
w terapii choroby.  

Celem prezentacji jest przedstawienie aktualnej wiedzy na temat udziału stanu 
zapalnego w patogenezie depresji, a także możliwości wykorzystania leków 
przeciwzapalnych w leczeniu choroby. 

Migracja lekarzy, jako zagrożenie  

dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce 

Renata Bogusz, renata.bogusz@umlub.pl, Samodzielna Pracownia Socjologii 

Medycyny. Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.umlub.pl 

Podstawą efektywności każdego systemu opieki zdrowotnej jest odpowiednio 
wykształcony i profesjonalnie świadczący usługi personel medyczny. Niestety, 
deficyt kadry medycznej w wielu krajach, w tym także w Polsce jest już faktem. 
Zjawisko to wynika między innymi ze wzrostu zapotrzebowania na usługi 
medyczne w sytuacji przemian społeczno-demograficznych. Jednakże, niezwykle 
istotny w tym kontekście, jest także „drenaż kadr medycznych”. 

 Celem wystąpienia jest analiza natężenia emigracji wśród polskich lekarzy, od 
czasu przystąpienia Polski do UE do chwili obecnej oraz prezentacja wyników 
badań zrealizowanych wśród studentów medycyny UM w Lublinie, na temat 
planów migracyjnych. 

 Na potrzeby pracy, wykorzystano metodę analizy piśmiennictwa oraz danych 
statystycznych. W badaniach zrealizowanych wśród studentów, zastosowano 
metodę sondażu diagnostycznego. 

 W wyniku akcesji Polski do UE oraz uznawalności dyplomów i kwalifikacji 
zawodowych pracowników służby zdrowia, skala emigracji wśród lekarzy znacznie 
się zwiększyła, osiągając najwyższy poziom pod koniec pierwszej dekady XXI w. 
Ilość obecnie migrujących wciąż niepokoi, szczególnie w kontekście odchodzenia 
na emeryturę starszych pracowników i planów migracyjnych studentów medycyny.  

 Emigracja lekarzy powoduje utrudnia w zabezpieczeniu niezbędnej opieki 
medycznej oraz prowadzi do obniżenia, jakości świadczonych usług. Prognozy 
wynikające z analizy planów zawodowych studentów medycyny, nie są w tym 
zakresie optymistyczne.  
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Monocyty CD16-pozytywne, a mikrośrodowisko 

w przewlekłej białaczce limfocytowej (PBL) 

Wioleta Kowalska, wioleta.kowalska91@gmail.com, Katedra i Zakład 

Immunologii Klinicznej, II Wydział Lekarski  z Oddziałem Anglojęzycznym, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Małgorzata Waldowska-Kasprzak, malgorzatawaldowska@gmail.com, Katedra 

i Zakład Immunologii Klinicznej, II Wydział Lekarski z Oddziałem 

Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie, www.umlub.pl 

Michał Zarobkiewicz, michal.zarobkiewicz@gmail.com, Studenckie Koło 

Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej, II Wydział Lekarski  

z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie, www.umlub.pl 

Magdalena Paziewska, magdalena.paziewska193@gmail.com, Studenckie Koło 

Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej, II Wydział Lekarski  

z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie, www.umlub.pl 

Mikrośrodowisko dla nowotworowych limfocytów B u osób chorych na PBL 
stanowią m.in. limfocyty T, komórki NKT oraz monocyty. Zdolności funkcjonalne 
tych komórek są uwarunkowane współistnieniem swoistych interakcji zachodzących 
za pośrednictwem m.in. receptora BCR, receptora TLR, bądź cząsteczek adhe-
zyjnych. W wyniku tych oddziaływań dochodzi do uwalniania licznych cytokin 
oraz chemokin, które wpływają in vivo na limfocyty białaczkowe.  

Aktualnie publikowane pozycje określają, że rola monocytów CD16-pozy-
tywnych, do których należą monocyty pośrednie (CD14++CD16+) oraz monocyty 
nieklasyczne (CD14+CD16++) jest zróżnicowana. Niektórzy autorzy uważają, że 
subpopulacja monocytów wykazująca wysoką ekspresję cząsteczki CD16 przy 
jednocześnie niższej ekspresji CD14 określana jest jako grupa komórek posiadająca 
właściwości przeciwnowotworowe. W przeciwieństwie do monocytów pośrednich, 
które ze względu na uwalnianie cytokin przeciwzapalnych (głównie IL-10) hamują 
odpowiedź T-komórkową umożliwiając tym samym wydłużenie przeżycia 
limfocytom białaczkowym w PBL.  

Podsumowując, na podstawie analizowanych doniesień naukowych można 
stwierdzić, że mimo podjęcia licznych prób poznania wpływu monocytów 
CD14++CD16+ oraz CD14+CD16++ na mikrośrodowisko zmienionych limfocytów 
białaczkowych, to w dalszym ciągu jednoznacznie nie wyjaśniono roli tych komórek 
u chorych na PBL. Niewątpliwie wiedza na temat tych subpopulacji monocytów 
u pacjentów hematoonkologicznych powinna zostać systematycznie pogłębiana. 
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Możliwe przyczyny zmienności obrazu klinicznego 

choroby Wilsona 

Diana Wierzbicka, diawierzbicka@gmail.com, Instytut Psychiatrii  i Neurologii, 

www.ipin.edu.pl Promotorka pracy: Grażyna Gromadzka, gragrom@gmail.com, 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, www.uksw.edu.pl  

Choroba Wilsona (chW) należy do grupy zaburzeń metabolicznych uwarunko-
wanych genetycznie – dziedziczona jest w sposób autosomalny recesywny. Za 
wystąpienie choroby odpowiedzialne są mutacje w genie ATP7B zlokalizowanym 
na chromosomie 13 (13q14.3). Gen ATP7B koduje ATP-azę7B (ATP7B), której 
funkcją jest aktywny transport miedzi w komórkach. 

Pomimo prowadzonych od lat badań niewyjaśniona pozostaje przyczyna dużej 
różnorodności obrazu klinicznego chW. Nie wiadomo dlaczego choroba manifestuje 
się w różnym wieku i w różnej postaci (wątrobowej, neuropsychiatrycznej lub innej). 
U niektórych chorych przez długi czas obserwuje się jedynie nieznaczne zaburzenia 
w metabolizmie miedzi przy braku objawów klinicznych chW lub ich niewielkim 
nasileniu. 

Wyjaśnienie molekularnych i biochemicznych podstaw różnorodności przebiegu 
klinicznego chW może mieć szczególne znaczenie przede wszystkim dla chorych. 

Nagła śmierć sercowa czy możemy ją przewidzieć? 

Marcin Urbańczuk, marcin_urbanczuk@wp.pl, Katedra i Zakład Medycyny 

Rodzinnej, I Wydział Lekarski  z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Magdalena Urbańczuk, magdalena.amarowicz@wp.pl, Katedra i Zakład 

Patomorfologii Klinicznej, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.patomorfologia.lublin.pl 

Katarzyna Schab, kas.s@o2.pl, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, 

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny  

w Lublinie, www.umlub.pl 

Nagła śmierć sercowa (SCD, sudden cardiac death) jest to zgon z przyczyn 
sercowych, który ma miejsce w ciągu jednej godziny od pojawienia się ostrych 
objawów, u osoby z nie wykrytą lub istniejącą uprzednio chorobą serca. Epidemiologia 
tego zjawiska jest nie do końca poznana. W przypadku osób młodych jako przyczyny 
nagłej śmierci sercowej wymienia się kanałopatie, kardiomiopatie i wrodzone 
anomalie tętnic wieńcowych. Wśród osób po 40-50 roku życia głównym czynnikiem 
sprawczym wydaje się być choroba wieńcowa i jej następstwa. W znacznej części 
przypadków zgon następuje w warunkach pozaszpitalnych co utrudnia postawienie 
właściwego rozpoznania i czasami wymaga wykonania autopsji. Ze względu na duże 
rozpowszechnienie tego zjawiska, ważna jest identyfikacja osób potencjalnie 
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zagrożonych SCD. Wśród nich stosuje się różnego rodzaju działania profilaktyczne 
i lecznicze mające na celu zapobiegać przedwczesnemu zgonowi. Poszukuje się także 
nowych możliwości predykcji SCD wśród osób z grup wysokiego ryzyka jej 
wystąpienia. W niniejszej pracy przedstawiono aktualną problematykę związaną 
z diagnostyką i profilaktyką nagłej śmierci sercowej. 

Natężenie oświetlenia stanowiska noworodkowego  

po porodzie drogą cięcia cesarskiego 

Anna Łozińska-Czerniak, anna.lozinska-czerniak@wum.edu.pl, Zakład 

Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Wydział Nauki  o Zdrowiu, Warszawski 

Uniwersytet Medyczny, wum.edu.pl 

Monika Salamończyk, monika.salamonczyk@wum.edu.pl, Zakład Dydaktyki 

Ginekologiczno-Położniczej, Wydział Nauki  o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet 

Medyczny, wum.edu.pl 

Ewa Dmoch-Gajzlerska, ewa.dmoch-gajzlerska@wum.edu.pl, Zakład Dydaktyki 

Ginekologiczno-Położniczej, Wydział Nauki  o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet 

Medyczny, wum.edu.pl 

Wszystkie noworodki bezpośrednio po urodzeniu narażone są na przeżywanie 
stresu w środowisku szpitalnym. Istnieje wiele czynników wpływających stresogennie 
na noworodka. Należy do nich między innymi światło. Nadmierne, nieuzasadnione 
stosowaniem wymaganych procedur oświetlenie jest negatywnym bodźcem dla 
noworodka w okresie okołoporodowym, który może stanowić czynnik ryzyka 
uszkodzenia narządu wzroku. 

Celem opracowania była charakterystyka natężenia oświetlenia stanowiska, na 
którym umieszczany jest noworodek bezpośrednio po urodzeniu drogą cięcia 
cesarskiego, w celu wykonania podstawowych procedur medycznych.  

Metodą badawczą była obserwacja jawna połączona z rejestracją pomiarów 
natężenia oświetlenia dokonanego za pomocą luksomierza. Materiał badawczy 
został zgromadzony za pomocą kwestionariusza obserwacji skonstruowanego na 
potrzeby badania. Badania przeprowadzono w szpitalach położniczych o różnych 
stopniach referencyjności. 

Analiza materiału badawczego wykazała częste nieuzasadnione wykorzystywanie 
intensywnego oświetlenia stanowiska noworodkowego, w czasie niewymagającym 
zapewnienia warunków oświetleniowych. 

Wnioski: Należy minimalizować transmisję światła do oczu noworodka 
w okresie okołoporodowym w czasie, kiedy nie wymaga on stosowania procedur 
wymagających zapewnienia jasnych warunków oświetleniowych. 
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Naturalne antyoksydanty  

i inhibitory acetylocholinoesterazy  

jako narzędzie w walce z chorobą Alzheimera 

Karolina Wojtunik-Kulesza, k.wojtunik@o2.pl, Zakład Chemii Nieorganicznej, 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Monika Waksmundzka-Hajnos, monika.waksmundzka-hajnos@umlub.pl 

Choroba Alzheimera (AD) jest jednym z najczęściej występujących schorzeń 
neurodegeneracyjnych w starzejącym się społeczeństwie. Jak pokazują statystki, 
liczba chorych potroi się już w 2050 roku. Wieloletnie badania ujawniły wieloczyn-
nikowość choroby, na którą wpływ mają stres oksydacyjny, kaskada amyloidowa 
czy niski poziom acetylocholiny. Stosowane obecnie leki są aktywne w kierunku 
tylko jednej przyczyny choroby, którą jest zmniejszający się w mózgu poziom 
neuroprzekaźnika acetylocholiny. Celem naukowców jest więc znalezienie 
substancji, która będzie aktywna w kierunku jednocześnie kilku przyczyn AD. 

Uwaga naukowców skupiona jest na substancjach pochodzenia naturalnego. 
Olejki eteryczne, kryjące bogactwo aktywności biologicznych, są cennym źródłem 
substancji aktywnych. Wśród tych związków są terpeny będące głównymi 
składnikami olejków wielu roślin. W przeprowadzonych badaniach skupiono się na 
wybranej grupie 18 najczęściej występujących terpenów. Celem badań było 
wyłonienie substancji wykazujących aktywność w kierunku dwóch wybranych 
przyczyn AD. W tym celu przeprowadzono badania zdolności zmiatania wolnych 
rodników (metody DPPH i ABTS) oraz hamowania enzymu acetylocholinoesterazy 
(AChE) (metody Ellmana, Marstona oraz modelowanie molekularne).  

Otrzymane wyniki badań ujawniły, iż w grupie badanych terpenów są związki 
wykazujące jednocześnie zdolność zmiatania wolnych rodników oraz hamowania 
enzymu AChE. Spośród przebadanych terpenów na szczególne zainteresowanie 
zasługują pulegon, karwon oraz γ-terpinen, które mogą być rozpatrywane jako 
potencjalne substancje aktywne w kierunku dwóch przyczyn choroby Alzheimera.  

Neuroprotekcyjne właściwości melatoniny  

– perspektywy terapeutyczne 

Aleksandra Siemionek, olasiemionek@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe, 

Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny  

w Lublinie, www.umlub.pl 

Joanna Listos, joanna.listos@umlub.pl, Katedra i Zakład Farmakologii 

z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie, www.umlub.pl 
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Celem prezentacji jest przedstawienie neuroprotekcyjnego działania melatoniny 
i wykorzystanie jej w profilaktyce i terapii chorób związanych z układem 
nerwowym. Melatonina, pochodna tryptofanu, jest hormonem produkowanym 
i wydzielanym przez szyszynkę. Mechanizm działania hormonu polega na wiązaniu 
się z receptorami błonowymi MT1 i MT2. Melatonina wykazuje działanie 
wielokierunkowe w organizmie: reguluje rytm okołodobowy, ułatwia zasypianie 
i poprawia jakość snu oraz wpływa na prawidłowe funkcjonowanie cyklu rozrodczego. 
Posiada również właściwości antyoksydacyjne i neuroprotekcyjne. W ostatnich 
latach opublikowano wiele doniesień na temat potencjalnego wykorzystania 
działania neuroprotekcyjnego melatoniny w terapii i profilaktyce wielu chorób 
neurologicznych, tj. choroby Alzheimera, Parkinsona, schizofrenii i innych. 
Melatonina wykazuje również wpływ na prawidłowy rozwój układu nerwowego 
płodu i przebieg ciąży. Ze względu na swoje ciekawe właściwości, stała się 
obiektem badań i obiecującym rozwiązaniem w terapii wielu schorzeń. 

Neutropenia dorosłych  

w praktyce lekarza pierwszego kontaktu 

Paulina Stefaniuk paulastefaniuk@onet.pl, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie 

Agnieszka Szymczyk, agusia_szymczyk@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie 

Monika Podhorecka monika.podhorecka@umlub.pl – opiekun naukowy, 

Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie 

Wstęp: Neutropenia, definiowana jako obniżenie liczby granulocytów obojętno-
chłonnych poniżej 1500/µl, jest stosunkowo częstym odchyleniem stwierdzanym 
w morfologii krwi. Bywa przejściowym nieistotnym klinicznie zaburzeniem, ale 
może być również objawem świadczącym o poważnych chorobach hematolo-
gicznych, zakaźnych czy reumatycznych. Zmniejszenie liczby neutrofili poniżej 
500/µl (agranulocytoza) upośledza odporność organizmu i predysponuje do 
ciężkich infekcji bakteryjnych, stanowiących dla pacjenta zagrożenie życia.  

Cel pracy: W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakie postępowanie 
należy wdrożyć u pacjenta z neutropenią w ramach praktyki lekarza pierwszego 
kontaktu. 

Opis zagadnienia: Neutropenia może mieć charakter pierwotny lub wtórny. 
Pierwotna wynika z zaburzeń proliferacji i dojrzewania komórek w szpiku kostnym 
i jest przedmiotem zainteresowania przede wszystkim hematologów. Neutropenia 
wtórna jest zaburzeniem znacznie częstszym, spotykanym przez lekarzy różnych 
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specjalności i może pojawiać się w przebiegu infekcji, chorób autoimmunolo-
gicznych, błędów dietetycznych czy reakcji na stosowane leki.  

Wnioski: Dokładnie przeprowadzone badanie podmiotowe i przedmiotowe 
chorego oraz odpowiednie badania dodatkowe pozwolą na trafne zdiagnozowanie 
choroby, będącej przyczyną neutropenii, wdrożenie odpowiedniego postępowania 
terapeutycznego oraz uniknięcie poważnych powikłań infekcyjnych. 

Nosicielstwo gronkowca złocistego  

w jamie nosowo-gardłowej wśród studentów medycyny  

– badania wstępne 

Rafał Kuś, krafal5@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze  
i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Monika Hałgas, monikahalgas@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 
Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie  

Gary van Lue, garyvanlue@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze  
i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

Francisco Gonzalez Vizcarra, reyerey83@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 
przy Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie  

Małgorzata Kozioł, malgorzata.koziol@umlub.pl, Katedra i Zakład 
Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

Alina Olender, alina.olender@umlub.pl, Katedra i Zakład Mikrobiologii 
Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Streszczenie: Staphylococcus aureus jest zarówno drobnoustrojem komensalnym, 
jak i bezwzględnym patogenem chorobotwórczym będącym częstą przyczyną 
zakażeń klinicznych o różnej lokalizacji i ciężkości przebiegu. Uważa się, że jeśli 
bytuje w organizmie to najczęściej w jamie nosowo-gardłowej. Tam namnaża się 
i jest źródłem przeniesienia bakterii na osoby z otoczenia nosiciela, co jest 
szczególnie ważne w środowisku szpitalnym. Obecnie dane szacują, że nosicielstwo 
u zdrowych dorosłych sięga 20-30%, a znacząco wzrasta do ok. 44% u personelu 
medycznego. Celem wystąpienia jest ocena stanu nosicielstwa gronkowca złocistego 
w grupie studentów medycyny programu anglojęzycznego, przybywających 
z różnych części świata.  

Materiały i metody: Grupę badaną stanowiło 46 osób, z którymi przeprowadzono 
wywiad a następnie pobrano wymazy z nosa i gardła. Uzyskany materiał kliniczny 
posiano na odpowiednie podłoża mikrobiologiczne i przeprowadzono diagnostykę 
z oznaczeniem mechanizmu lekowrażliwości. 

Wyniki: Nosicielstwo S. aureus rozpoznano u 27 badanych (58,7%), z czego 
u 4 osób zdiagnozowano szczepy metycylinooporne – MRSA. Gronkowiec u większości 
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izolowano z gardła. U 3 osób rozpoznano nosicielstwo różnych szczepów w gardle 
i nosie. 

Wnioski: Otrzymane wyniki badań wśród przyszłego personelu medycznego, 
potwierdzają wysoki odsetek nosicielstwa S. aureus jaki obserwuje się u pracujących 
w zawodach medycznych. Obecność nosicieli MRSA, a więc tych szczepów które 
stwarzają największe ryzyko zakażeń, jest stosunkowo wysoka jeśli weźmiemy pod 
uwagę odsetek w grupie. Eliminacja patogenu jest wówczas bardzo ważnym 
działaniem profilaktycznym. Nie mniej jednak potrzebne są dalsze badania na 
większej grupie, w celu potwierdzenia wyników wstępnych. 

Nowe perspektywy terapeutyczne  

inhibitorów fosfodiesterazy 5 

Małgorzata Kołtun, g-koltun@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze  
i Zakładzie Farmakologii  z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie 

Sylwia Talarek, sylwia.talarek@umlub.pl, Katedra i Zakład Farmakologii 
z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Inhibitory fosfodiesterazy 5 (PDE5) są lekami pierwszego rzutu w terapii 
zaburzeń erekcji o różnym podłożu, u mężczyzn w każdym wieku. Ich skuteczność 
wynika z zahamowania aktywności PDE5, występującej w tętnicach ciał jamistych 
prącia co powoduje zwiększenie stężenia cGMP i rozszerzenie mięśni gładkich. 
Pojawiające się w ostatnim czasie doniesienia na temat dużego rozprzestrzenienia 
PDE5 w różnych tkankach i jej udział w licznych procesach w organizmie dało 
jednocześnie podstawę do poszukiwania innych, nieurologicznych zastosowań 
inhibitorów tego enzymu. Badania wykazały przeciwzapalne, neuroprotekcyjne 
i pobudzające neurogenezę działanie inhibitorów PDE5 wynikające ze zwiększenia 
syntezy NO, akumulacji cGMP, oraz aktywacji kinazy proteinowej G w niektórych 
strukturach mózgu. Obserwowane zwiększenie żywotności komórek, podczas 
stosowania inhibitorów PDE5 może więc odgrywać istotną rolę w potencjalnej 
terapii chorób neurodegeneracyjnych tj. choroba Alzheimera, Parkinsona, depresja, 
stwardnienie rozsiane czy choroba Huntingtona. Co więcej obserwowano rosnące 
stężenie PDE5 w niektórych rodzajach nowotworów, co otwiera nowy kierunek 
zastosowania inhibitorów PDE5 w zahamowaniu onkogenezy, oraz zwiększeniu 
efektu terapeutycznego niektórych leków przeciwnowotworowych. Istnieją również 
dane literaturowe na temat kardioprotekcyjnego i nefroprotekcyjnego działania 
inhibitorów PDE5. 

Biorąc pod uwagę powyższe dane literaturowe inhibitory PDE5 mogą mieć 
istotne znaczenie w ograniczeniu występowania zaburzeń poznawczych w chorobach 
neurodegeneracyjnych, wspomaganiu leczenia nowotworów, chorób układu krążenia 
i nerek.  
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Nowoczesne technologie medyczne w pracy z pacjentem 

Michał Woś, m.wos.official@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 
Zakładzie Matematyki i Biostatystyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie  

Ewelina Nadzieja, EwelinaNadzieja@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe przy 
Zakładzie Matematyki i Biostatystyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny 
w Lublinie  

Marian Jędrych, marian.jedrych@umlub.pl, Zakład Matematyki i Biostatystyki 
Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Mariola Janiszewska, mariola.janiszewska@gmail.com, Katedra Zdrowia 
Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Ewelina Firlej, ewefir@wp.pl, Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie 

W dzisiejszych czasach nowoczesne technologie medyczne obecne są we 
wszystkich sferach życia. Ich stosowanie przez lekarzy pozwala na szybszą 
diagnostykę oraz leczenie pacjentów. Celem pracy była ocena wykorzystania 
nowoczesnych technologii przez lekarzy w pracy z pacjentem. Badania prowadzono 
od listopada 2015 do maja 2016 roku. Grupę badaną stanowiło 158 lekarzy 
pracujący w wybranych placówkach medycznych na terenie całego kraju. W badaniu 
zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, natomiast narzędziem badawczym 
był kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Uzyskany materiał badawczy 
poddano analizie statystycznej za pomocą programu Statistica w wersji 12. 
Z przeprowadzonych badań wynika, że lekarze chętnie korzystają z nowoczesnych 
rozwiązań w pracy z pacjentem. Respondenci najczęściej wykorzystują system do 
opisu stanu pacjenta, system do rejestracji pacjenta oraz z dostępnej bazy leków. 
Ankietowani wyrazili chęć stosowania e-recepty, e-skierowania oraz e-zwolnienia 
(96,77%). Mieszkańcy województwa mazowieckiego (85,71%) w zdecydowanej 
większości uznali za dobrą alternatywę wykorzystanie telemedycyny do stawiania 
diagnoz. Na podstawie uzyskanych wyników można wywnioskować, iż lekarze są 
pozytywnie nastawieni do wdrażania nowoczesnych technologii w pracy 
zawodowej. W praktyce pozwoli to na szybką wymianę informacji o pacjencie, ale 
także skrócenie czasu oczekiwania na wizytę lekarską.  

Nowotworowe komórki macierzyste  

– współczesny problem w walce z nowotworami 

Dominika Skonieczna, dominikaskonieczna19@wp.pl, Studenckie Koło 

Naukowe Patobiochemii i Chemii Klinicznej, Collegium Medicum im. Ludwika 

Rydygiera UMK w Bydgoszczy 

Iga Hołyńska-Iwan, igaholynska@cm.umk.pl, Katedra Patobiochemii i Chemii 

Klinicznej,Collegium Medicum im.Ludwika Rydygiera UMK w Bydgoszczy 
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Wstęp: Komórki macierzyste są nieograniczonym źródłem podziałów i różnico-
wania w ludzkim organizmie. Posiadając zdolność samo odnawiania i proliferacji 
stanowią niezawodny mechanizm działający według potrzeb wewnątrzustrojowych 
procesów. Istnienie nowotworowych komórek macierzystych stanowi źródło 
problemów i niepowodzeń w walce z chorobami nowotworowymi. 

Cel pracy: Charakterystyka funkcji nowotworowych komórek macierzystych 
w patogenezie powstawania i przerzutowania nowotworów. 

Materiał i metody: Przegląd literatury medycznej. 
Wyniki: Nowotworowe komórki macierzyste to populacja niezróżnicowanych 

komórek, wykazujących podobne cechy do zwykłych komórek macierzystych 
i większą zdolność do ontogenezy w porównaniu ze zwykłą komórką nowotworową. 
Posiadają długoterminową zdolność do samo odnawiania i wydajne mechanizmy 
wykrywania i naprawiania uszkodzeń DNA. Powodują tworzenie guzów oraz 
odpowiadają za przerzutowanie. 

Wnioski: Istnienie nowotworowych komórek macierzystych uzasadnia hetero-
genność nowotworów, nieskuteczność wielu terapii i tłumaczy nawroty choroby. 
Omawiane komórki stają się coraz częstszym tematem badań nad celowanymi 
terapiami przeciwnowotworowymi. 

Obecność limfocytów iNKT o aktywności regulatorowej 

w przebiegu przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL) 

Małgorzata Waldowska-Kasprzak, malgorzatawaldowska@gmail.com, Katedra 

i Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie, 

www.umlub.pl 

Wioleta Kowalska, wioleta.kowalska91@gmail.com, Katedra i Zakład 

Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Agnieszka Bojarska-Junak, abojarskajunak@gmail.com, Katedra i Zakład 

Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Założenia i cel pracy: W przebiegu PBL, zmienione nowotworowo limfocyty B 
stale oddziałują z komórkami w ich otoczeniu, kształtując sprzyjające mikrośrodowisko 
nowotworowe. Prawdopodobnie komórki iNKT mogą odgrywać istotną rolę 
w patogenezie PBL. Celem badania była ocena komórek iNKT o właściwościach 
regulatorowych we krwi obwodowej pacjentów z PBL. 

Metodyka badań: Badaniami objęto grupę 40 chorych na PBL, będących na 
różnym stopniu zaawansowania choroby wg klasyfikacji Rai. Grupę kontrolną 
stanowiło 10 zdrowych dawców. Komórki iNKT wyznakowano przy pomocy 
przeciwciał monoklonalnych anty-iNKT FITC oraz anty-CD3 PE-Cy5, a następnie 
po przeprowadzeniu procedury utrwalania i permeabilizacji znakowanie anty-IL-10 
PE oraz anty-FoxP3 PE. Tak przygotowane próbki analizowano metodą cytometrii 
przepływowej.  
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Wyniki: W grupie chorych na PBL stwierdzono istotnie statystycznie wyższy 
odsetek komórek iNKT z ekspresją IL-10 (18,42%) niż u zdrowych dawców 
(13,48%). Podobnie kształtował się odsetek iNKT+FoxP3+; był on wyższy 
u chorych na PBL (23,40%) niż w grupie kontrolnej (18,78%). Uzyskane wyniki 
mogą sugerować zaburzenia w funkcji komórek iNKT u chorych na PBL. 

Wnioski: Wzrost odsetka komórek iNKT obdarzonych właściwościami immuno-
supresyjnymi (iNKT10 oraz iNKTFoxP3+) u pacjentów z PBL, wskazuje na istotne 
zaburzenia w obrębie tej populacji limfocytów, co może mieć związek z patogenezą 
tej jednostki chorobowej. 

Ocena budowy stóp studentów I roku fizjoterapii 

Paulina Sztandera, sztandera.paulina@gmail.com, Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Lekarski  i Nauk o Zdrowiu, studia 

doktoranckie, Dziekan: prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion , 

www.wlinoz.ujk.edu.pl 

Paweł Szymanik, pawel.szymanik@o2.pl, Uniwersytet Jana Kochanowskiego 

w Kielcach, Wydział Lekarski  i Nauk o Zdrowiu, studia doktoranckie, Dziekan: 

prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion, www.wlinoz.ujk.edu.pl 

Ireneusz Kotela, ikotela@op.pl, Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie, 

Klinika Ortopedii i Traumatologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego 

w Kielcach, Wydział Lekarski  i Nauk o Zdrowiu, Zakład Rehabilitacji  

w Schorzeniach Narządu Ruchu, Kierownik prof dr hab. n. med. Ireneusz 

Kotela, www.wlinoz.ujk.edu.pl  

Wstęp: Stopa to istotny element statyczno-dynamiczny prawidłowej postawy 
ciała. Prawidłowe wysklepienie stóp pełni rolę amortyzacyjną. Celem badań była 
ocena budowy stóp studentów I roku fizjoterapii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. 

Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 49 studentów I roku fizjoterapii 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. U badanych osób zmierzono masę 
ciała i wysokość ciała a także wykonano zdjęcie podeszwowej części stóp za 
pomocą podoskanu. Na zdjęciu z podoscanu wyznaczono podstawowe parametry 
budowy stopy, a następnie zbadano zależności tych wskaźników od płci, wieku 
i BMI badanych osób.  

Wyniki: Stóp mieszczących się w granicach normy kąta Clarke’a w badanej 
grupie było 57%, stóp z obniżonym wysklepieniem było 39%, stóp płaskich 
i z podwyższonym wysklepieniem po 2%. Kat koślawości palucha w normie 
występował u 72% badanych poza normą u 28% stóp. Wskaźnik Wejsfloga 
w normie występował u 87% stóp, poza normą u 13% stóp. Indeks Sztritera-
Godunowa w normie występował u 65% stóp, u 16%stóp świadczył o stopie 
wydrążonej, u 18% o stopie z obniżonym wysklepieniem I i II stopnia.  
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Wnioski: Większość stóp studentów wykazywała prawidłową budowę stóp. Nie 
znaleziono istotnych statystycznie zależności pomiędzy kątem Clarke’a, kątem 
koślawości palucha a wiekiem, płcią i BMI badanych osób. Osoby z większym 
BMI mają niższe wartości wskaźnika Wejsfloga, świadczące o obniżonym łuku 
poprzecznym w stopie. Brak zależności Wskaźnika Wejsfloga od płci i wieku 
badanych. 

Ocena skojarzonego działania bortezomibu 

i doksorubicyny na linię komórkową  

ostrej białaczki limfoblastycznej 

Ewelina Humeniuk, ewelinahumeniuk@umlub.pl, Katedra i Zakład 

Toksykologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Grzegorz Adamczuk, grzegorzadamczuk@umlub.pl, Katedra i Zakład 

Toksykologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 

Agnieszka Korga, agnieszka.korga@umlub.pl, Samodzielna Pracownia Biologii 

Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 

Magdalena Iwan, magda.iwan@umlub.pl, Samodzielna Pracownia Biologii 

Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Wprowadzenie i cel pracy: Stale rosnąca liczba zachorowań oraz narastająca 
oporność nowotworów na leki powodują, że obecnie poszukuje się nowych metod 
ich leczenia, m.in. poprzez poszukiwanie efektu synergistycznego między lekami 
już stosowanymi w terapii przeciwnowotworowej. Bortezomib (BZT) jest lekiem 
należącym do grupy inhibitorów proteasomu, używanym do leczenia szpiczaka 
mnogiego oraz chłoniaka z komórek płaszcza. Doksorubicyna (DOX) jest 
antybiotykiem antracyklinowym o szerokim spektrum działania przeciwnowotwo-
rowego, a jej przemiany w komórce inicjują szereg reakcji wolnorodnikowych 
i w konsekwencji oksydacyjną modyfikację białek. Jednoczesne blokowanie 
proteasomu i nadmiar oksydacyjnie zmodyfikowanych białek może powodować 
znaczne uszkodzenie komórki nowotworowej. Na tej podstawie można podejrzewać 
występowanie synergistycznego efektu działania BZT i DOX.  

Metodyka: Komórki ostrej białaczki limfoblastycznej zostały poddane działanu 
DOX oraz BZT, a po 24h inkubacji wykonano test MTT, pomiar wiązania 
Aneksyny V oraz analiza poziomu tioli komórkowych. 

Wyniki i wnioski: Wykazano obecność synergistycznego działania leków przy 
kombinacji 1nM BZT z każdym użytym stężeniem DOX w stosunku do linii 
komórkowej ostrej białaczki limfoblastycznej, co może być istotne ze względu na 
możliwość szybkiego pojawienia się oporności na BZT stosowany w monoterapii. 
W dodatku, bardzo niskie stężenia DOX zmniejszają ryzyko skutków ubocznych 
terapii. 
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Ocena stężenia chemokiny SDF-1 α  

u chorych na typ I i typ II raka jajnika 

Dorota Suszczyk, dorotasuszczyk@vp.pl, I Katedra i Klinika Ginekologii 

Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Karolina Okła, karolinaokla@gmail.com, I Katedra i Klinika Ginekologii 

Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Justyna Surówka, justyna.surowka@gmail.com, I Katedra i Klinika Ginekologii 

Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Iwona Wertel, iwonawertel@wp.pl, I Katedra i Klinika Ginekologii 

Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Wstęp: SDF-1α jest ligandem dla receptora CXCR4. Kompleks SDF-1-CXCR4 
odpowiada m.in. za indukcję angiogenezy i przerzutowanie. W literaturze brak jest 
danych dotyczących roli SDF1-α u chorych na typ I i II raka jajnika (OC) wg 
klasyfikacji Kurmana i Shiha. 

Cel racy: Celem pracy była ocena stężenia chemokiny SDF-1 α w płynie 
otrzewnowym (PO) oraz osoczu chorych na OC oraz porównanie jej stężeń 
u pacjentek z I i II typem raka jajnika. 

Materiały i metody: PO oraz osocze uzyskano od 102 pacjentek z rakiem 
jajnika. Pacjentki podzielono na dwie grupy, zgodnie z klasyfikacją nowotworu wg 
Kurmana i Shiha: typ I (n=47) i typ II (n=55). 

Wyniki: Stężenie SDF-1 α w PO u chorych na typ I raka jajnika wynosiło 
7562,20 pg/ml zaś u chorych na typ II- 8248,780 pg/ml i nie różniło się istotnie 
statystycznie pomiędzy badanymi grupami (p>0,05). Stężenie SDF-1 α w osoczu 
chorych na typ I wynosiło 1980,85 pg/ml zaś u chorych na typ II- 2158,50 pg/ml 
i również nie różniło się istotnie (p>0,05). Stężenie SDF-1 α w PO pacjentek 
okazało się istotnie statystycznie wyższe (p<0,0001) niż w osoczu, zarówno w I jak 
i II typie OC. 

Wnioski: Stężenie SDF-1 α w PO u chorych z OC jest wyższe niż w osoczu, 
zarówno u pacjentek z I jak i II typem raka jajnika. Poziom SDF-1α w osoczu i PO 
u kobiet z II typem OC jest wyższy niż w typie I, jednak różnica nie osiągnęła 
istotności statystycznej. Wysokie stężenia SDF-1 α w PO chorych w porównaniu do 
odnotowanego w osoczu wskazują na lokalną syntezę chemokiny. 
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Ocena wpływu nikotyny  

oraz ligandów receptorów kannabinoidowych  

na zachowania depresyjne  

indukowane przewlekłym stresem u myszy 

Karolina Pękała, karolinappp@wp.pl, Katedra i Zakład Farmakologii 

z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki 

Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Barbara Budzyńska, barbara.budzynska@umlub.pl, Katedra i Zakład 

Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny  z Oddziałem 

Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Grażyna Biała, grazyna.biala@umlub.pl, Katedra i Zakład Farmakologii 

z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny  z Oddziałem Analityki 

Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Nikotyna przyczynia się do rozwoju uzależnienia fizycznego i psychicznego. 
W zwierzęcych modelach doświadczalnych wykazano, iż chroniczny oraz ostry 
stres nasila skutki wywołane podaniem nikotyny. Badania wykazały, że układ 
endokannabinoidowy także wywiera znaczący wpływ na zachowania depresyjne. 
Istotne wydaje się zatem określenie interakcji między nikotyną, endokannabinoidami 
i stresem. Celem badań była ocena efektów towarzyszących jednorazowemu 
i chronicznemu podaniu nikotyny oraz ligandów receptorów kannabinoidowych 
CB1 i CB2 w połączeniu z chronicznym umiarkowanym nieprzewidywalnym 
bodźcem stresowym (ang. chronic mild unpredictable stress – CMUS). Przebadano 
efekty depresyjne w teście wymuszonego pływania (ang. forced swimming test  
– FST). Myszy poddano procedurze CMUS przez 4 tygodnie, 2 godziny na dobę. 
Zastosowano następujące bodźce stresowe: wilgotna ściółka lub jej brak, 
przechylenie lub wytrząsanie klatek, ograniczenie wody i pokarmu, zaburzenie 
cyklu dzień i noc, elektryczny sygnał dźwiękowy (90dB).  

Badania wykazały, że jednorazowe i przewlekłe podanie nikotyny u zwierząt 
poddanych procedurze CMUS skraca czas bezruchu, co świadczy o osłabieniu 
efektów depresyjnych indukowanych przewlekłym stresem. Jednorazowe podanie 
nikotyny łącznie z ligandami receptorów kannabinoidowych CB1 i CB2 nie 
wpływa na obserwowane efekty. Z kolei podanie ligandów receptorów CB1 
wydłuża czas bezruchu, skrócony chronicznym podaniem nikotyny u stresowanych 
myszy. Zaprezentowane wyniki mogą przyczynić się do poznania mechanizmu 
działania przeciwdepresyjnego nikotyny w warunkach stresowych oraz do 
wypracowania skuteczniejszej farmakoterapii depresji. 
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Ocena wpływu stresu prenatalnego na poziom fraktalkiny  

w aktywowanych lipopolisacharydem  

hodowlach organotypowych hipokampa 

Katarzyna Chamera, chamera@if-pan.krakow.pl, Zakład Neuroendokrynologii 

Doświadczalnej, Instytut Farmakologii, Polska Akademia Nauk, Kraków, 

Polska, www.if-pan.krakow.pl 

Ewa Trojan, trojan@if-pan.krakow.pl, Zakład Neuroendokrynologii 

Doświadczalnej, Instytut Farmakologii, Polska Akademia Nauk, Kraków, 

Polska, www.if-pan.krakow.pl 

Joanna Ślusarczyk, slusar@if-pan.krakow.pl, Zakład Neuroendokrynologii 

Doświadczalnej, Instytut Farmakologii, Polska Akademia Nauk, Kraków, 

Polska, www.if-pan.krakow.pl 

Agnieszka Basta-Kaim, basta@if-pan.krakow.pl, Zakład Neuroendokrynologii 

Doświadczalnej, Instytut Farmakologii, Polska Akademia Nauk, Kraków, 

Polska, www.if-pan.krakow.pl 

Zmiany ekspresji chemokin w OUN mogą leżeć u podłoża procesów patolo-
gicznych. Szczególnie interesujące wydają się być dane dotyczące fraktalkiny 
(CX3CL1) odgrywającej rolę neuromodulatora nie tylko w warunkach homeostazy, 
ale także w patomechanizmach depresji. 

Celem badań było określenie poziomu fraktalkiny w hodowlach organotypowych 
hipokampa, pochodzących od zwierząt kontrolnych oraz stresowanych prenatalnie. 

Ciężarne samice szczurów poddawano działaniu stresu unieruchomienia trzy razy 
dziennie od 14 dnia ciąży do dnia porodu. Hodowle organotypowe hipokampa 
zakładano od 7-dniowego potomstwa matek kontrolnych i stresowanych prenatalnie. 
W 7. dniu do hodowli dodawano aktywator układu odpornościowego – lipopoli-
sacharyd (LPS). Poziom uwolnionej fraktalkiny oznaczano wykorzystując test 
ELISA. 

Wykazano podwyższony poziom CX3CL1 u zwierząt stresowanych prenatalnie 
w porównaniu z grupą kontrolną. Po stymulacji LPS poziom fraktalkiny zarówno 
w grupie kontrolnej, jak i stresowanej prenatalnie znacząco wzrósł, ale, co ciekawe, 
wydzielanie CX3CL1 w grupie kontrolnej było istotnie wyższe niż w przypadku 
zwierząt pochodzących od matek stresowanych. 

Wyniki pokazują, że stres prenatalny prowadzi do zmian w poziomie fraktalkiny 
w obszarach hipokampa, zarówno w warunkach podstawowych, jak i po aktywacji 
czynnikiem zapalnym – LPS. Dalsze badania pozwolą na ustalenie potencjalnego 
znaczenia tych zmian w ewentualnym powstawaniu zaburzeń depresyjnych. 

Finansowane z grantu NCN 2013/09/B/NZ7/04096. 
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Opinia i poglądy pielęgniarek i położnych  

studiujących na niestacjonarnych studiach II stopnia  

na dawstwo narządów 

Wojciech Boratyński wojciech.boratynski@wum.edu.pl Zakład Zdrowia 

Publicznego Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Paulina Mularczyk mularczyk.paulina@gmail.com Zakład Zdrowia Publicznego 

Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Grażyna Bączek gbaczek@wum.edu.pl Zakład Dydaktyki Ginekologiczno 

Położniczej Warszawski Uniwersytet Medyczny  

Halina Zmuda Trzebiatowska halina.zmuda-trzebiatowska@wum.edu.pl Zakład 

Pielęgniarstwa Klinicznego Warszawski Uniwersytet Medyczny  

Przeszczepianie narządów bardzo często jest jedyną skuteczną metodą leczenia 
chorych ze schyłkową niewydolnością narządów. Wykonanie przeszczepu wpływa 
na znaczne polepszenie jakości życia u osób z niewydolnością narządu. 

Poznanie opinii i poglądów pielęgniarek i położnych będących również 
studentkami studiów uzupełniających niestacjonarnych II stopnia na temat dawstwa 
narządów.  

Badanie zostało przeprowadzone pośród studentów studiów niestacjonarnych 
pielęgniarstwa i położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Metodą badania był sondaż diagnostyczny przygotowany przez 
autorów publikacji. W badaniu wzięło udział 59 respondentów z kierunku pie-
lęgniarstwa i 59 respondentów z kierunku położnictwa. Udział respondentów był 
dobrowolny i w pełni anonimowy, zostało przeprowadzone w maju i czerwcu 2016 
roku. 

Badanie wykazało, że respondenci w większości popierają dawstwo i przeszczepy 
narządów od dawców zmarłych (99%), u których stwierdzono śmierć mózgu, od 
dawców żywych 68% położnych i 81% pielęgniarek. Ewentualną akceptację 
pobrania narządów od zmarłych bliskich wyraziło 75% położnych i 81% 
pielęgniarek. Nie wykazano istotnej statystycznie różnicy między miejscem 
zamieszkania a stosunkiem do pobierania narządów od zmarłych wśród pielęgniarek 
i położnych (p>0,05). 

Wnioski: Przeprowadzone badanie wykazują konieczność prowadzenia edukacji 
dotyczącej medycyny transplantacyjnej na zajęciach uczelni medycznych na 
wszystkich kierunkach.  
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Opinie i postawy studentów ratownictwa medycznego 

wobec zagadnień medycyny transplantacyjnej 

Karolina Kosiacka, karolina_kosiacka@o2.pl, studentka Wydziału Nauki  

o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Wojciech Boratyński, wojciech.boratynski@wum.edu.pl, Zakład Zdrowia 

Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, www.zzp.wum.edu.pl  

Wstęp: Transplantologia to gałąź medycyny zajmująca się pobieraniem narządu 
od dawcy i przeszczepianiem do organizmu biorcy, cierpiącego na schyłkową 
niewydolność danego narządu.  

Cel: Przedmiotem badania było przedstawienie ewaluacji poglądów studentów 
w zakresie transplantacji, w czasie trwania nauczania na studiach licencjackich 
kierunku ratownictwo medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  

Materiał i metody: Badanie przeprowadzono dwukrotnie, kolejno w roku 2016 
oraz roku 2017. W badaniu wzięło udział 197 respondentów, co stanowi 72% 
wszystkich studentów studiujących na tym kierunku. Badanie przeprowadzono 
metodą kwestionariuszową i było całkowicie anonimowe.  

Wyniki: Zgodę na pobieranie po śmierci własnych narządów wyraziło 91% 
badanych. Pobranie narządów od bliskiej osoby po jej śmierci akceptuje 84%. 
Pobieranie narządów od żywych dawców popiera 86% respondentów. Znajomość 
prawa w zakresie pobierania narządów od osób zmarłych, tj. istnienie domniemanej 
zgody zna 45% studentów.  

Testem chi² zbadano, jakie zmienne mają wpływ na stosunek studentów 
ratownictwa medycznego, wobec donacji do dokonywania przeszczepów. 

Wnioski: Zagadnienia dotyczące medycyny transplantacyjnej powinny stanowić 
nieodłączną część procesu kształcenia studentów kierunku ratownictwo medyczne.  

Opinie studentów kierunku Fizjoterapia  

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  

na temat e-learningu jako nowoczesnej formy kształcenia 

Anna Mosiołek, amosiolek@wum.edu.pl, Zakład Rehabilitacji Oddziału 

Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 

csr.wum.edu.pl/pl/zaklad-rehabilitacji 

Dariusz Białoszewski, dariusz.bialoszewski@wum.edu.pl, Zakład Rehabilitacji 

Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego, csr.wum.edu.pl/pl/zaklad-rehabilitacji 

Wstęp: Internet to narzędzie powszechnie wykorzystywane w komunikacji, 
współpracy oraz nauczaniu. Znajduje coraz częstsze zastosowanie w nauczaniu 
studentów kierunków medycznych, także Fizjoterapii. 
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Celem pracy było określenie częstotliwości wykorzystania Internetu przez 
studentów w procesie uczenia się oraz chęci studentów do udziału w takich 
zajęciach. 

Materiał i metody: 125 studentów kierunku Fizjoterapia studiów I i II stopnia 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) odpowiedziało na pytania 
dotyczące znajomości nauczania przez Internet, chęci wykorzystania tej formy 
kształcenia, a także opinii na temat zastosowania e-learningu. Porównano grupy 
studentów studiów I i II stopnia. Do analizy statystycznej wykorzystano program 
Statistica 9.1 PL. Poziom istotności statystycznej to p<0,05. 

Wyniki: Większość badanych (83%) spotkała się z zagadnieniem kształcenia na 
odległość (p>0,05), a 70% zadeklarowało chęć udziału w takich zajęciach. Studenci 
uznali, że zastosowanie nowoczesnych form nauczania może wpłynąć na poprawę 
jakości kształcenia.  

Wnioski: 1. Częste i umiejętne korzystanie z Internetu w czasie nauki wskazuje 
na gotowość studentów fizjoterapii WUM do wdrożenia e-learningu. 2. Pozytywne 
nastawienie studentów do kształcenia przez Internet może ułatwić wprowadzanie 
zmian do programów kształcenia, i udoskonalanie ich poprzez formy internetowe. 

Opis przypadku 15-letniego pacjenta 

z naczyniakowłókniakiem młodzieńczym nosogardła 

z towarzyszącymi zaburzeniami układu krzepnięcia 

Katarzyna Dudzińska-Ćwiek, kasia.d@wp.pl, Klinika Otolaryngologii  

i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.otolaryngologia.umlub.pl 

Anna Szkatuła-Łupina, annaszkatula@op.pl, Klinika Otolaryngologii 

i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.otolaryngologia.umlub.pl 

Piotr Trojanowski, troja23@yahoo.com, Klinika Otolaryngologii  i Onkologii 

Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.otolaryngologia.umlub.pl, Klinika Otolaryngologii i Onkologii 

Laryngologicznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.otolaryngologia.umlub.pl 

Janusz Klatka, janusz.klatka@wp.pl 

Naczyniakowłókniak młodzieńczy jest to guz łagodny, bardzo dobrze 
unaczyniony o miejscowej złośliwości występujący w części nosowej gardła 
w okolicy ujścia kanału skrzydłowatego. Stanowi około 0,5% guzów rejonu głowy 
i szyi. Guz występuje wyłącznie u płci męskiej najczęściej w okresie pokwitania. 
Guz może wnikać do dołu skrzydłowo-podniebiennego, podskroniowego oraz 
zatok: szczękowej, klinowej, komórek sitowych. U niektórych chorych dochodzi do 
wnikania do oczodołu i środkowego lub przedniego dołu czaszki. Unaczynienie 
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guza pochodzi najczęściej od tętnicy szyjnej zewnętrznej. Patogeneza nie jest do 
końca znana, ale najprawdopodobniej przyczyną są zaburzenia hormonalne na osi 
przysadka-gonady. Najlepszym sposobem leczenia jest interwencja chirurgiczna 
z dojścia przezszczękowego lub przezpodniebiennego. W przypadkach dużego 
zaawansowania guza stosuje się radioterapię. Dużą role w diagnostyce odgrywa 
badanie CT i MR, dzięki którym jest możliwe potwierdzenie wcześniejszego 
rozpoznania klinicznego. W angiografii ocenia się rozległość unaczynienia guza 
a następnie można zastosować embolizacje czyli ograniczenie ukrwienia w obrębie 
guza bez uszczerbku na zdrowych tkankach sąsiadujących. W niniejszej pracy 
przedstawiono przypadek 15-letniego pacjenta z naczyniakowłókniakiem mło-
dzieńczym nosogardła z towarzyszącymi zaburzeniami układu krzepnięcia. 

Opis przypadku 54-letniej pacjentki  

z polekową martwicą żuchwy  

wywołaną przyjmowaniem bisfosfonianów  

w terapii przerzutów nowotworowych do kości  

raka jasnokomórkowego nerki 

Katarzyna Dudzińska-Ćwiek, kasia.d@wp.pl, Klinika Otolaryngologii 

i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.otolaryngologia.umlub.pl 

Anna Szkatuła-Łupina, annaszkatula@op.pl, Klinika Otolaryngologii 

i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.otolaryngologia.umlub.pl 

Piotr Trojanowski, troja23@yahoo.com, Klinika Otolaryngologii  i Onkologii 

Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.otolaryngologia.umlub.pl 

Janusz Klatka, janusz.klatka@wp.pl, Klinika Otolaryngologii  i Onkologii 

Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.otolaryngologia.umlub.pl 

Bisfosfoniany są syntetycznymi analogami pirofosforanów. Hamują aktywność 
osteoklastów przez co wpływają na zahamowanie resorpcji kości. Głównym 
mechanizmem działania jest hamowanie pompy protonowej osteoklastów 
koniecznej do rozpuszczania hydroksyapatytu. W wyniku działania bisfosfonianów 
dochodzi do zmniejszenia tworzenia osteoklastów i zwiększenia ich apoptozy. 
Bisfosfoniany ze względu na swoje właściwości znalazły zastosowanie w leczeniu 
przerzutów nowotworowych do kości, hiperkalcemii nowotworowej, w leczeniu 
osteoporozy, chorobie Pageta, szpiczaku mnogim. U większości chorych 
z prawidłową funkcją nerek bisfosfoniany nie powodują istotnych działań 
ubocznych, jednak u niewielkiej części pacjentów mogą powodować dotkliwe 
działania niepożądane w postaci martwicy żuchwy. Osteonekroza występuje 
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najczęściej przy długotrwałym stosowaniu bisfosfonianów. Leczenie martwicy 
polekowej z dobrym skutkiem jest bardzo trudne i wiąże się najczęściej z antybio-
tykoterapią i stosowaniem płukanek 2-procentowym roztworem chlorheksydyny. 
W profilaktyce martwicy żuchwy należy szczególnie zwrócić uwagę na prawidłowe 
przygotowanie stomatologiczne przed rozpoczęciem terapii bisfosfonianami. 
W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 54-letniej pacjentki z polekową 
martwicą żuchwy wywołaną przyjmowaniem bisfosfonianów w terapii przerzutów 
nowotworowych do kości raka jasnokomórkowego nerki. 

Owocniki boczniaków (Pleurotus spp.)  

jako źródło (1→3)-α-D-glukanów 

Paulina Polak, paulinapolak2501@gmail.com, Zakład Mikrobiologii 

Przemysłowej, Wydział Biologii  i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie 

Małgorzata Pleszczyńska, m.pleszczynska@poczta.umcs.lublin.pl , Zakład 

Mikrobiologii Przemysłowej, Wydział Biologii  i Biotechnologii, Uniwersytet 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Adrian Wiater, adrianw2@poczta.umcs.lublin.pl, Zakład Mikrobiologii 

Przemysłowej, Wydział Biologii  i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie 

(1→3)-α-D-Glukany stanowią słabo poznaną grupę polisacharydów budujących 
ścianę komórkową grzybów. Występują u wielu przedstawicieli grzybów 
workowych oraz podstawkowych, wśród których najbogatsze ich źródło stanowią 
owocniki Laetiporus sulphureus (do 88% suchej masy). Polimery te, najczęściej 
występują w formie liniowej w której cząsteczki glukozy połączone są głównie 
wiązaniem (1→3)-α-D- glukozydowym.Prowadzone obecnie badania wskazują na 
duży potencjał biologiczny (1→3)-α-D-glukanów, począwszy od indukcji 
enzymów wykorzystywanych w stomatologii po aktywność immunomodulacyjną. 
Stosunkowo nowo poznanym źródłem tych polisacharydów są grzyby z rodzaju 
boczniak (Pleurotus). Z owocników wybranych gatunków Pleurotus (P. citrinopileatus, 
P. djamor oraz P. eryngii) wyizolowano nierozpuszczalną w wodzie, rozpuszczalną 
w alkaliach frakcję polisacharydową. Badania strukturalne i spektroskopowe 
(analiza metylacyjna, GC-MS, FT-IR, FT-Raman, 1 H NMR, 13 C NMR oraz 
SEM) wykazały, że analizowane polimery zbudowane są głównie z reszt 
glukozowych połączonych wiązaniem (1→3)-α-D-glukozydowym (82,1-87,5%) 
oraz w niewielkiej ilości (1→4)-α-D- glukozydowym (4,5-7,4%). Obecność 
(1→3)-α-D-glukanów w ścianie komórkowej boczniaków, określono dodatkowo 
przy użyciu przeciwciał monoklonalnych (MOPC-104E) „rozpoznających” specy-
ficznie glukozy połączone wiązaniem (1→3)-α-D-glukozydowym. Przeprowadzone 
badania wykazały, że owocniki grzybów z rodzaju Pleurotus stanowią bogate 
źródło (1→3)-α-D-glukanów.  
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Parkinsonizm atypowy  

– przegląd systematyczny i diagnostyka różnicowa 

Urszula Skrobas, urszula.skrobas@umlub.pl, Katedra i Klinika Neurologii, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Aleksandra Pietruczuk pietruczukaleksandra@wp.pl, Katedra i Klinika 

Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Konrad Rejdak konrad.rejdak@umlub.pl, Katedra i Klinika Neurologii, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Parkinsonizm atypowy stanowi heterogenną grupę zaburzeń ruchowych 
cechujących się spowolnieniem motorycznym. Wśród najczęstszych schorzeń 
obejmujących spektrum parkinsonizmu plus należą: postępujące porażenie 
ponadjądrowe (PSP – progressive supranuclear palsy), zanik wieloukładowy 
(MSA – multiple system atrophy), zwyrodnienie korowo-podstawne (corticobulbar 
degeneration) oraz otępienie z ciałami Lewy’iego (DLB – dementia with Lewy 
bodies). Ponadto elementy zespołu parkinsonowskiego spotykane są również 
w innych schorzeniach neurodegeneracyjnych takich jak choroba Alzheimera, (AD 
– Alzheimer disease) czy otępienie czołowo-skroniowe (FTD – frontotemporal 
dementia). 

Patofizjologia wymienionych zaburzeń nie jest dotychczas znana. Choroby te 
mogą mieć zarówno podłoże genetyczne lub występować sporadycznie. Atypowe 
parkinsonizmy należą do synukleinopatii lub taupatii i związane są z odkładaniem 
się nieprawidłowych depozytów białek – α-synukleiny lub białka tau w obrębie 
ośrodkowego układu nerwowego.  

Celem niniejszej pracy jest przegląd systematyczny najnowszej literatury 
medycznej dotyczącej kryteriów rozpoznania oraz diagnostyki różnicowej. 

Atypowe zespoły parkinsonowskie stanowią duże wyzwanie dla współczesnej 
medycyny ze względu na fakt, iż bardzo często pierwsze objawy kliniczne 
klasyfikowane są jako postać idiopatyczna choroby Parkinsona. Dopiero brak 
reakcji na lewodopę, charakterystyczne objawy kliniczne lub zmiany w rezonansie 
magnetycznym głowy sugerują weryfikację rozpoznania. 

Perspektywy w leczeniu bólu u pacjentów  

w nagłych przypadkach 

Bartłomiej Nycz, bartelny@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze  

i Zakładzie Farmakologii  z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie, www.umlub.pl 

Marta Marszałek-Grabska, marta.marszalek-grabska@umlub.pl, Katedra 

i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.umlub.pl 
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Jolanta H. Kotlińska, jolanta.kotlinska@umlub.pl, Katedra i Zakład 

Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie, 

www.umlub.pl 

Zadaniem współczesnej medycyny jest niesienie pomocy potrzebującym, 
pacjenci mają prawo do zapewnienia im ulgi w cierpieniu. Podczas wypadku 
w wyniku każdego urazu nieuchronnym następstwem jest ból. Jest to nieprzyjemna 
dla pacjenta odpowiedź ośrodkowego układu nerwowego o charakterze informacyjno-
ostrzegawczym. Za priorytetowe zadanie stawia się wówczas wdrożenie procedur 
niosących ulgę poszkodowanemu, a zarazem nie maskujących obrazu pacjenta, co 
pozwala postawić trafną diagnozę. 

W leczeniu bólu, jak w każdej podejmowanej terapii, nie ma leków idealnych. 
Występujące działania niepożądane, interakcje lekowe, niewygodna droga podania, 
czy nieodpowiedni czas działania leku – to wszystko sprawia, że nieustannie 
jesteśmy zmuszeni do poszukiwań coraz to nowszych, bezpieczniejszych i lepszych 
rozwiązań w walce z bólem. Szczególnie ważne jest to w nagłych, nieprzewi-
dzianych wypadkach. Presja czasu, brak pewności czy lek jest bezpieczny dla 
poszkodowanego oraz konieczność działania, zmuszają do wyboru farmakoterapii, 
która byłaby najbardziej bezpieczna a zarazem skuteczna. Niestety na chwilę 
obecną takie leki nie istnieją.  

Celem pracy jest przedstawienie najnowszych osiągnięć medycyny, które 
w przyszłości mogą zostać następcami niejednokrotnie nieidealnych leków 
stosowanych w leczeniu bólów urazowych. Tym samym już w krótkim czasie mogą 
trafić do karetek systemowych lub oddziałów ratunkowych. 

Porównanie osobników transgenicznych  
pod względem wyłączenia genu  

biorącego udział w syntezie epitopu Gal 

Natalia Mazurkiewicz, nmmazurkiewicz@gmail.com, Katedra Biochemii  

i Biotechnologii, Wydział Rolnictwa  i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu, www1.up.poznan.pl/kbib 

Agnieszka Nowak, nwk.agnieszka@gmail.com, Katedra Biochemii  

i Biotechnologii, Wydział Rolnictwa  i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy  

w Poznaniu, www1.up.poznan.pl/kbib 

Ryszard Słomski, slomski@up.poznan.pl, Katedra Biochemii  i Biotechnologii, 

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy  w Poznaniu, 

www1.up.poznan.pl/kbib/, Zakład Kwasów Nukleinowych, Instytut Genetyki 

Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, igcz.poznan.pl/struktura/zaklad-

funkcji-kwasow-nukleinowych 

Występowanie w surowicy człowieka ksenoreaktywnych przeciwciał oddzia-
łujących z antygenem Gal, obecnym na powierzchni komórek na glikolipidach 
i glikoproteinach membranowych, jest istotną przeszkodą w przeszczepach od świń 
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niepoddanych modyfikacjom. Jedną z przykładowych zmian genetycznych 
prowadzących do uzyskania transgenicznych osobników, które z powodzeniem 
mogłyby zostać wykorzystane w medycynie regeneracyjnej jest wyłączenie genu 
kodującego enzym alfa-1,3-galaktozylotransferazę odpowiedzialną za syntezę epitopu 
Gal. W 2002 roku po raz pierwszy uzyskano transgeniczne świnie posiadające 
wyłączony gen GGTA1 w jednym allelu. W tym celu użyto specjalnych wektorów 
umożliwiających wprowadzenie genu zmienionego, który po rekombinacji homo-
logicznej nie ulegał kompletnej ekspresji. Jednak w związku z tym, że modyfikacja ta 
została uzyskana w układzie heterozygotycznym, jeden niezmieniony allel ulegał 
ekspresji, przez co na powierzchni komórek identyfikowano obecność epitopu Gal. 
Obecnie istnieje wiele technik inżynierii genetycznej, dzięki którym w bardzo 
wydajny sposób można otrzymać zwierzęta wykazujące wyłączenie danego genu. 
W przedstawianej pracy omówiony zostanie efekt wykorzystania nukleaz z motywem 
palców cynkowych. 

Prezentowana praca uzyskała wsparcie finansowe z Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju (umowa nr INNOMED/I/17/NCBR/2014) ze środków Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 

Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa  

dwóch analgetyków opioidowych  

– tapentadolu i oksykodonu u pacjentek po histerektomii 

Dorota Kołodziej, dorota.kolodziej18@gmail.com, Pleszewskie Centrum 

Medyczne w Pleszewie, www.szpitalpleszew.pl 

Edyta Szałek, szalekedyta@wp.pl, Katedra Farmacji Klinicznej i Biofarmacji 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 

www.farmklin.ump.edu.pl 

Danuta Szkutnik-Fiedler, d.szkutnik@wp.pl, Katedra Farmacji Klinicznej 

i Biofarmacji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu, www.farmklin.ump.edu.pl 

Wprowadzenie: Tapentadol jest nowym lekiem opioidowym, którego skuteczność 
i bezpieczeństwo zostało udowodnione zarówno w bólu przewlekłym, jak i ostrym. 
Histerektomia jest powszechnym zabiegiem operacyjnym, wymagającym stoso-
wania leków opioidowych w pierwszych dniach po operacji. 

Cel: Celem pracy było porównanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania 
tapentadolu u pacjentek po zabiegu histerektomii brzusznej w odniesieniu do 
oksykodonu, który jest szeroko stosowany po tych zabiegach. 

Metodologia: Pancjentki (n=33) zostały losowo podzielone na 2 grupy  
– otrzymującą tapentadol (TAP) lub oksykodon (OXY). W obu grupach zbierano 
dane na temat natężenia bólu z użyciem skali numerycznej NRS (Numerical Rating 
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Scale) i działań niepożądanych. Monitorowano także użycie innych leków 
stosowanych przez pacjentki, czas trwania hospitalizacji, całkowitą dawkę 
podanego opioidu. 

Wyniki: W grupie TAP obserwowano większe obniżenie wartości NRS 
w kolejnych dobach po operacji niż w grupie OXY (2,44 vs. 1,76). Jednocześnie 
w grupie TAP odnotowano większe zużycie dodatkowych analgetyków (TAP 
1,55/24h, OXY 1,17/24h). Satysfakcja pacjentek z leczenia była wyższa w grupie 
OXY (2,11 vs. TAP 1,81). Częstość występowania PONV (postoperative nausea 
and vomiting) była zbliżona w obu grupach. Zawroty głowy, uczucie gorąca, 
sedacja częściej występowały w grupie OXY, pobudzenie, biegunka, suchość 
w ustach częściej w grupie TAP. 

Wnioski: Skuteczność i bezpieczeństwo tapentadolu u analizowanych pacjentek 
były zbliżone do oksykodonu. 

Poszukiwanie metod optymalizacji terapii 

z wykorzystaniem nerwowych komórek macierzystych 

Mateusz Król, krolm769@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze 

Histologii i Embriologii, Wydział Lekarski  w Katowicach, Śląski Uniwersytet 

Medyczny www.sum.edu.pl 

Łukasz Limanówka, llimanowka@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze Histologii i Embriologii, Wydział Lekarski  w Katowicach, Śląski 

Uniwersytet Medyczny www.sum.edu.pl 

Nerwowe komórki macierzyste (NSC) to komórki multipotencjalne różnicujące 
się w czasie rozwoju embrionalnego do neuronów i komórek glejowych. NSC są 
obecne również w życiu dorosłym w niektórych obszarach układu nerwowego, 
stanowiąc potencjał regeneracyjny m.in. w strefie okołokomorowej (SVZ) i w strefie 
podziarnistej zakrętu zębatego (SGZ) hipokampa. Hipokamp odgrywa znaczącą 
fizjologicznie rolę w procesach poznawczych i pamięciowych. 

Urazy struktur mózgowych indukowane czynnikami chemicznymi i mecha-
nicznymi, czy też zmiany neurodegeneracyjne skutkują śmiercią neuronów, 
spadkiem wydajności regeneracji w wyniku zmian stężeń czynników neuro-
troficznych (NF), nieprawidłowej migracji komórek oraz ubytku niektórych 
rodzajów neuronów, np. GABA-ergicznych hipokampa w stanach padaczkowych. 
Przeszczep NSC stanowi obiecującą metodę ograniczania tych zmian. NSC nie 
tylko różnicują się do neuronów tworzących czynne połączenia synaptyczne, ale 
także wydzielają NF i tworzą połączenia typu szczelinowego. Również w przebiegu 
choroby Alzheimer'a podanie NSC powoduje poprawę funkcji poznawczych dzięki 
synaptogenezie indukowanej wydzielanymi miejscowo NF (np. BDNF). 

Opracowanie odpowiedniej technologii przygotowania NSC w warunkach ex 
vivo do przeszczepienia jest kluczowe ze względu na bezpieczeństwo i wydajność 
transplantacji.  
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Potencjalne zastosowanie oreksyn  

w farmakoterapii różnych chorób 

Małgorzata Łupina, lupina.malgorzata@gmail.com, Katedra i Zakład 

Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie, 

www.umlub.pl 

Joanna Filarowska, joanna.filarowska@gmail.com, Katedra i Zakład 

Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.umlub.pl 

Joanna Listos, joannalistos@umlub.pl,Katedra i Zakład Farmakologii 

z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie, www.umlub.pl 

Nauki medyczne są dziedziną szybko rozwijającą się. Naukowcy stale odkrywają 
nowe związki oraz badają ich wpływ na organizm człowieka. W ten sposób są 
poszukiwane nowe kierunki farmakoterapii różnych chorób. Jednymi z niedawno 
odkrytych substancji są oreksyny, inaczej zwane także hipokretynami. Receptory 
oraz neurony oreksynowe zlokalizowane są głównie w podwzgórzu, ale wypustki 
neuronowe tworzą dużą sieć docierającą do prawie wszystkich struktur ośrodkowego 
układu nerwowego. Rozległość występowania oreksyn i jej receptorów wskazuje na 
wszechstronne działanie tych neuropeptydów. Dotychczas prowadzone badania 
naukowe wykazały zaangażowanie oreksyn w różnych procesach zachodzących 
w organizmach żywych, m.in. uczestniczą w regulacji rytmu sen-czuwanie, apetytu, 
a także wpływają na wydzielanie hormonów tropowych, na pobudzenie układu 
autonomicznego. Dane literaturowe wskazują również na istotną rolę oreksyn 
w procesach uzależnienia. Pojawiły się również przesłanki o zaangażowaniu 
oreksyn w procesie starzenia się organizmu, a także w zaburzeniach psychicznych 
związanych ze stresem. Kolejną nowością jest odkrycie przeciwbólowego działania 
oreksyn. Plejotropowe działanie oreksyn może być też wykorzystywane w mody-
fikowaniu odpowiedzi zapalnej. Niniejsza prezentacja będzie stanowić omówienie 
potencjalnego wykorzystania wszechstronnego działania oreksyn w wielu 
dziedzinach farmakoterapii. 

Prawa kobiet rodzących w Polsce 

Agata Mularczyk, agata.mularczyk@pum.edu.pl, Zakład Pielęgniarstwa 

Położniczo-Ginekologicznego, Wydział Nauk  o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet 

Medyczny, pum.edu.pl 

Martyna Maciejewska, martyna.maciejewska@pum.edu.pl, Zakład 

Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Wydział Nauk  o Zdrowiu, 

Pomorski Uniwersytet Medyczny, pum.edu.pl  
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Inga Janik, inga.janik@wp.pl, Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-

Ginekologicznego, Wydział Nauk  o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny, 

pum.edu.pl 

Od kilku dekad trwa dyskusja o poprawie sytuacji kobiet rodzących. Na całym 
świecie kobiety doświadczają braku poszanowania i złego traktowania w trakcie 
porodu. Aby poprawić jakość opieki okołoporodowej w Polsce wprowadzono 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. standardy postępo-
wania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki 
okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjolo-
gicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Tym samym Polska stała 
się trzecim krajem w Europie (po Wielkiej Brytanii i Hiszpanii), w którym 
wdrożono standardy. Celem wystąpienia jest przedstawienie aktów prawnych 
regulujących prawa kobiet w trakcie porodu (m.in. Konstytucja RP, Ustawa 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Konwencja o ochronie Praw 
Człowieka i podstawowych wolności, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 
września 2012 r., dwa Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.) 
oraz ocena stanu ich przestrzegania na podstawie monitoringów i kontroli 
przeprowadzonych zarówno przez organizacje pozarządowe (Fundacja Rodzić po 
Ludzku, Stowarzyszenie Obywatel Mama, akcja Lepszy Poród) jak i Najwyższą 
Izbę Kontroli. Badania te pokazują, że w polskich szpitalach nadal są problemy 
z przestrzeganie praw kobiet w trakcie porodu. 

Problem zmęczenia wśród pacjentów  

leczonych z powodu chorób nowotworowych 

Magdalena Sowa, magda.sowa89@wp.pl, Katedra i Zakład Laseroterapii 
i Fizjoterapii, Katedra Chirurgii Onkologicznej, Wydział Nauk  o Zdrowiu, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika  w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, 
www.cm.umk.pl 

Iwona Głowacka-Mrotek, iwona.glowacka@cm.umk.pl Katedra i Klinika 
Rehabilitacji, Wydział Nauk  o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika  
w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, www.cm.umk.pl 

Zmęczenie zaliczane jest do głównych objawów zgłaszanych przez pacjentów 
na wszystkich etapach leczenia przeciwnowotworowego. Problem ten stanowi od 
kilkunastu lat przedmiot badań naukowych. Zmęczenie będące konsekwencją 
choroby nowotworowej (CRF – cancer related fatigue) klasyfikuje się jako stan 
przewlekłego wyczerpania, braku wigoru, osłabienia, które nie ulega zmianie nawet 
po dłuższym wypoczynku. CRF nie ma żadnego związku z ostatnio podejmowaną 
aktywnością. Problem ten dotyka blisko 60-90% pacjentów zmagających się ze 
schorzeniami onkologicznymi. Ustalenie dokładnych przyczyn tego stanu jest 
aktualnym tematem doniesień naukowych.  
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Celem niniejszej pracy było oszacowanie skali problemu przewlekłego zmęczenia 
wśród osób zmagających się z chorobą nowotworową. Na podstawie analizy 
piśmiennictwa (lata 2000-2016), omówiono prawdopodobne mechanizmy 
powstania CRF, objawy oraz kryteria rozpoznania. Skupiono się także na metodach 
prewencji CRF.  

Zdaniem wielu autorów, z uwagi na skalę zjawiska niezwykle ważne jest 
opracowanie obiektywnych metod i strategii oceny dynamiki zmęczenia w trakcie 
terapii onkologicznych. W literaturze podkreśla się także pomijanie objawów 
przewlekłego zmęczenia przez personel medyczny. Tylko holistyczne podejście 
daje szansę na całkowity powrót do codziennego funkcjonowania we wszystkich 
wymiarach. 

Problemy zdrowotne pielęgniarek pracujących 

w narażeniu na leki cytostatyczne 

Monika Bieniak, monika675@poczta.onet.pl, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk  

o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Justyna Chałdaś-Majdańska, justynachaldas@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe 

przy Katedrze Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Nauk 

o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Agnieszka Cieślicka, Blok Operacyjny, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 

nr 4 w Lublinie 

Magdalena Gębka, Oddział Chirurgii Naczyniowej, Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie 

Wstęp: Obecnie każdego roku na świecie na choroby nowotworowe umiera 
7,6 mln osób.  

Jedną z metod leczenia jest chemioterapia, podczas której wykorzystywane są 
leki cytostatyczne. Pielęgniarki pracujące z pacjentami leczonymi chemioterapią są 
najbardziej narażone na pośrednie oddziaływanie leków cytostatycznych. 
Następstwa zdrowotne wpływu tych leków na zdrowy organizm są bardzo rozległe.  

Cel: Poznanie problemów zdrowotnych występujących u pielęgniarek mających 
kontakt z lekami cytostatycznymi w środowisku pracy. 

Materiał i metoda: Grupa badawcza liczyła 94 pielęgniarki, pracujące w lubelskich 
szpitalach, przygotowujące i/lub podające pacjentom leki cytostatyczne. Zastosowano 
metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankietowania z użyciem autorskiego 
kwestionariusza ankiety.  

Wyniki: Ponad 20% badanych podawała około 40 i więcej wlewów cytostatycz-
nych tygodniowo. Wraz ze wzrostem liczby podawanych leków cytostatycznych 
pacjentom w ciągu tygodnia, zespół pielęgniarski istotnie częściej deklarował 
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występowanie niepokojących zmian w organizmie. Nie wszyscy pracownicy 
stosowali podczas podawania leków środki ochrony osobistej we właściwy sposób.  

Wnioski: 
1.Staż pracy respondentów w narażeniu na cytostatyki wpływa na liczbę 

odczuwanych, niepokojących objawów zdrowotnych.  
2.Liczba podawanych w ciągu tygodnia wlewów cytostatycznych istotnie wiąże 

się z występowaniem niepokojących zmian w organizmie.  
3.Środki ochrony osobistej stosowane przez zespół pielęgniarski nie chronią 

pracowników we właściwy sposób. 

Profilaktyczna opieka ginekologiczna  

w okresie pomenopauzalnym 

Klaudia Pałucka, claudiapalucka@onet.pl, doktorantka w Katedrze i Klinice 

Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Wydziału Nauk  o Zdrowiu UM 

w Lublinie,www.umlub.pl 

Anna B.Pilewska-Kozak, apilewska@wp.pl, Katedra i Klinika Ginekologii 

i Endokrynologii Ginekologicznej Wydziału Nauk  o Zdrowiu UM 

w Lublinie,www.umlub.pl 

Celina Łepecka-Klusek, cklusek@onet.pl, Katedra i Klinika Ginekologii 

i Endokrynologii Ginekologicznej Wydziału Nauk  o Zdrowiu UM 

w Lublinie,www.umlub.pl 

Wstęp: Postmenopauza obejmuje okres życia kobiety po upływie 12 miesięcy 
od ostatniej w życiu mięsiączki i trwa do okresu senium.  

Cel: Celem pracy jest przedstawienie aktualnych zaleceń profilaktycznych 
w ginekologii dla kobiet w wieku pomenopauzalnym. 

Stan wiedzy: Funkcjonowanie biopsychospołeczne kobiety determinowane jest 
przez permamentne przemiany biologiczne. W okresie pomenopauzalnym najbardziej 
zauważalne są konsekwencje fizjologicznych zaburzeń hormonalnych. Obniżone 
stężenie hormonów steroidowych wywiera silny wpływ na organizm kobiety. 
Wzrasta w tym czasie ryzyko pojawienia się chorób metabolicznych i nowotwo-
rowych. Zachorowalność Polek na nowotwory złośliwe jest ponad 50% wyższa niż 
w większości krajów Unii Europejskiej. Prawdopodobnie spowodowane jest to 
niską frekwencją kobiet podczas badań profilaktycznych oraz zbyt późne podejmo-
wanie decyzji o leczeniu po postawionej diagnozie. 

Podsumowanie: Kobiety w wieku pomenopauzalnym są narażone na występo-
wanie różnych problemów zdrowotnych, w tym chorób nowotworowych. Ważną 
kwestią jest prowadzenie skutecznej promocji zdrowia i wdrażania działań 
profilaktycznych w tej grupie osób.  
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Profilaktyka zdrowych oczu 

Artur Andrzej Kanteluk , akanteluk@op.pl, doktorant, Wydział Nauk o Zdrowiu, 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, www.umb.edu.pl  

Grzegorz Rajecki, grzesrajecki@o2.pl. absolwent kierunku administracja na  

Uniwersytecie w Białymstoku 

Elżbieta Krajewska-Kułak, kierownik Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, elzbieta.krajewska-

kulak@umb.edu.pl, www.umb.edu.pl/index.php?s=2711 

Wystąpienie dotyczyło profilaktyki zdrowych oczu. Autorzy referatu mieli na 
celu odpowiedzieć na pytania: „czym jest zespół suchego oka” oraz „jak ważna jest 
higiena oczu i jak powinna być ona prawidłowo wykonana”. Zostały omówione: 
czynniki chorobotwórcze, główne objawy, diagnostyka, terapia zespołu suchego 
oka oraz czynności warunkujące prawidłowy stan narządu wzroku. Wykorzystano 
analizę literatury z lat 2007-2015 oraz doświadczenie własne autorów. Regularne 
dbanie o stan powiek i powierzchni oka oraz racjonalna dieta, a także zminima-
lizowanie kontaktu z czynnikami chorobotwórczymi, powoduje zmniejszenie 
dolegliwości narządu wzroku, a także gwarantują prawidłowa fizjologię oczu. 
Omówiona profilaktyka zdrowych oczu miała na celu zachęcić słuchaczy do 
rozpowszechniania problemu zespołu suchego oka wśród społeczeństwa, a także do 
dalszego etapu badawczego z wykorzystaniem ankietyzacji. Za pomocą kwestio-
nariusza ankietowego jest możliwe porównanie profilaktyki pierwotnej u osób 
zagrożonych ZSO i wtórnej, u których zdiagnozowano zespół suchego oka. 

Przeciwnowotworowy potencjał kannabinoidów 

Paweł Śledziński, pawel717@gmail.com, Katedra Biochemii i Biotechnologii, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, www1.up.poznan.pl/kbib 

Agnieszka Nowak, nwk.agnieszka@gmail.com, Katedra Biochemii 

i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 

www1.up.poznan.pl/kbib 

Ryszard Słomski, slomski@up.poznan.pl, Katedra Biochemii i Biotechnologii, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, www1.up.poznan.pl/kbib/, Instytut 

Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk  w Poznaniu, igcz@man.poznan.pl 

Kannabinoidy są klasą lipofilowych substancji oddziałujących z receptorami 
kannabinoidowymi (CB) obecnymi w organizmie człowieka. Najszerzej przeba-
danymi związkami z tej grupy są Δ9-tetrahydrokannabinol (THC) oraz kannabidiol 
(CBD), będące metabolitami wtórnymi roślin z rodzaju Cannabis.  

W wielu doświadczeniach in vitro i na modelach zwierzęcych wykazano, że 
kannabinoidy posiadają właściwości przeciwnowotworowe, jednak dokładny 
mechanizm ich działania nie jest w pełni wyjaśniony. THC aktywując receptory CB 
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wywołuje akumulację ceramidu oraz stres retikulum endoplazmatycznego, co 
powoduje stymulację szlaku sygnalizacyjnego białka NUPR1, inhibicję kinazy Akt, 
a w konsekwencji prowadzi do hamowania prolifercaji komórek nowotworowych 
oraz do apoptozy. Mechanizm działania CBD jest poznany w znacznie mniejszym 
stopniu. Jego aktywność opiera się najprawdopodobniej na stymulacji produkcji 
reaktywnych form tlenu (ROS), których akumulacja prowadzi indukcji apoptozy. 

Cele badawcze: analiza wpływu kannabidiolu (CBD) oraz ekstraktów z konopi 
o niskiej zawartości THC na żywotność, aktywność apoptotyczną oraz morfologię 
komórek raka piersi (MDA-MB-231) oraz raka prostaty (PC-3). 

Prezentowana praca uzyskała wsparcie finansowe z Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju (umowa nr INNOMED/I/11 /NCBR/2014) w ramach programu 
„INNOMED” pt. „Opracowanie technologii pozyskiwania kannabinoidów z konopi 
o niskiej zawartości THC jako środków wspomagających leczenie pacjentów 
onkologicznych” akronim: „ONKOKAN”. 

Realizacja programów polityki zdrowotnej  

w zakresie dofinansowania do leczenia niepłodności 

metodą zapłodnienia pozaustrojowego  

przez jednostki samorządu terytorialnego 

Zuzanna Labocha, zuza.labocha@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 
Zakładzie Polityki Zdrowotnej, Wydział Zdrowia Publicznego  w Bytomiu, Śląski 
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl 

Wiktoria Dyjas,wika_dyjas@poczta.onet.pl Studenckie Koło Naukowe przy 
Zakładzie Polityki Zdrowotnej, Wydział Zdrowia Publicznego  w Bytomiu, Śląski 
Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl 

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia 60-80 mln par na świecie 
dotkniętych jest problemem niepłodności. Społeczeństwa krajów rozwiniętych 
charakteryzują się wskaźnikiem niepłodności kształtującym się pomiędzy 10-12% 
populacji. Problem niepłodności w Polsce jest problemem narastającym, co przy 
niekorzystnych trendach demograficznych ma istotne znaczenie zarówno dla par 
oczekujących potomstwa, jak i dla samorządów, ze względu na liczbę mieszkańców. 
Samorządowy program polityki zdrowotnej o przedmiotowej tematyce po raz 
pierwszy pojawił się w 2012 roku w Częstochowie. Praca ma na celu: przedstawienie 
dotychczas wprowadzonych programów samorządowych oraz przesłanek dla ich 
wdrażania; porównanie pod kątem objętych celów, wysokości dofinasowania, 
populacji objętej dofinansowaniem, środków finansowych przeznaczonych na 
realizację programu; zestawienie skuteczności programów realizowanych w latach 
2012-2016. W pracy wykorzystano analizę ilościową i jakościową danych zawartych 
w treści programów polityki zdrowotnej w zakresie dofinansowania do leczenia 
niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez jednostki samorządu 
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terytorialnego w latach 2012-2016. Programy polityki zdrowotnej realizowane 
przez JST charakteryzują się dobrym wskaźnikiem skuteczności. Pod koniec 2016r. 
wzrosło zainteresowanie wdrażaniem programów dofinansowania do leczenia 
niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego zarówno przez samorządy, jak 
i mieszkańców miast. 

Rekreacyjna aktywność fizyczna  

studentów Uniwersytetu Warszawskiego 

Magdalena Fuhrmann, mfuhrmann@uw.edu.pl, Zakład Geografii Miast  

i Organizacji Przestrzennej WGSR, Uniwersytet Warszawski  

Aktywność fizyczna w czasie wolnym to jeden z czynników pozwalających na 
utrzymanie zdrowia, radzenie sobie z codziennym stresem, w szerszym kontekście 
także sposób organizacji czasu wolnego. Jedną z ważniejszych grup podlegających 
badaniu aktywności fizycznej są studenci, jako osoby młode, będące w okresie 
kształtowania swojej osobowości, ale jeszcze przed podjęciem aktywności 
zawodowej w pełnym znaczeniu. Celem prezentacji jest przedstawienie aktualnego 
poziomu rekreacyjnej aktywności fizycznej studentów Uniwersytetu Warszawskiego. 
Dodatkowym celem badań było wskazanie źródeł aktywności fizycznej, co 
pozwoliło na określenie, czy obecna aktywność fizyczna młodych ludzi jest efektem 
wzorców wyniesionych z okresu wychowania, czy stanowi i /lub własną, świadomą 
decyzję. Określono także bariery i czynniki wspierające podejmowanie aktywności 
fizycznej. Jednym z poruszonych w badaniu aspektów było określenie roli, jaką 
pełni przestrzeń publiczna miasta lub miejsca zamieszkania w kształtowaniu 
aktywności fizycznej studentów Uniwersytetu Warszawskiego. 

Retrospektywna analiza  

chirurgicznego leczenia raka jajnika 

Marcin Zębalski, marcin.zebalski@mp.pl, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa SUM, Wydział Lekarski, Śląski 

Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

Maria Piwowarczyk, marysia.piwowarczyk@gmail.com, Studenckie Koło 

Naukowe przy Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa SUM, Wydział 

Lekarski, Śląski Uniwersytet Medyczny  w Katowicach 

Veronica Palazzo, ver.palazzo@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa SUM, Wydział Lekarski, Śląski 

Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

Rak jajnika to choroba, dotykająca ok. 5 % kobiet w Polsce. Karcinogeneza tego 
nowotworu, szerzenie się przerzutów drogą otrzewnową powodują, że nowotwór 
ten szybko daje przerzuty do narządów jamy brzusznej. Brak specyficznych 
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objawów powoduje, że często jest diagnozowany w zaawansowanym stadium. 
Chcąc doprowadzić do jak najdłuższego przeżycia chorych konieczne jest radykalne 
usunięcie wszystkich ognisk nowotworowych chirurgicznie.  

Celem pracy była analiza chirurgicznego leczenia raka jajnika. W pracy 
porównano radykalne operacyjne leczenie raka jajnika z resekcją narządów jamy 
brzusznej z leczeniem oszczędzającym. Pacjentki podzielono na dwie grupy. 
Pierwszą grupę stanowiły pacjentki poddane histerektomii z przydatkami, drugą  
– poszerzone o wytrzewienie narządów jamy brzusznej. Przedstawiono główne 
rodzaje nowotworów jajnika, sposób ich chirurgicznego leczenia i związane z tym 
powikłania. Zwrócono uwagę na resekcję narządów jamy brzusznej ze sposobami 
chirurgicznego odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego. Praca polegała na 
retrospektywnej analizie przypadków pacjentek z rakiem jajnika na podstawie 
analizy historii chorób.  

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż wytrzewienie wiąże się z większą ilością 
powikłań, wydłuża okres hospitalizacji i wymaga specjalistycznej opieki w okresie 
pooperacyjnym. Jednak jak donoszą liczne badania, nie wpływa to na jakość życia 
pacjentek po operacji, natomiast korzystnie wpływa na długość przeżycia chorych. 

Rola probiotyków w chorobach metabolicznych 

Katarzyna Skrypnik, katarzyna.skrypnik@gmail.com, Katedra Higieny Żywienia 

Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy  

w Poznaniu, puls.edu.pl 

Joanna Suliburska, jsulibur@up.poznan.pl, Katedra Higieny Żywienia 

Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy  

w Poznaniu, puls.edu.pl 

Wstęp: Otyłość stanowi poważny problem epidemiologiczny XXI wieku. Jest to 
istotny czynnik ryzyka rozwoju chorób kardiometabolicznych: nadciśnienia 
tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, udaru mózgu, a także cukrzycy typu 2, 
dyslipidemii i miażdżycy. Schorzenia te są przyczyną licznych problemów psycho-
socjalnych i pogorszenia jakości życia pacjentów. W ostatnim czasie gwałtownie 
rozwija się wiedza na temat probiotyków i ich wykorzystania w leczeniu powyższych 
schorzeń. 

Cel i metoda: Celem niniejszego opracowania teoretycznego jest przedstawienie 
aktualnego stanu wiedzy o roli probiotyków w chorobach metabolicznych. 

Tematyka pracy: Mikroflora jelitowa pełni istotną rolę w procesie trawienia 
pokarmów oraz przyswajania energii. Podlega ona modyfikacji poprzez zastosowanie 
preparatów probiotycznych. Probiotyki zwiększają ilość bifidobakterii oraz pałeczek 
kwasu mlekowego w jelicie, co bezpośrednio przyczynia się do zmniejszenia 
endotoksemii przez uszczelnienie ściany jelita, a także poprawia parametry 
gospodarki tłuszczowej i węglowodanowej oraz insulinowrażliwość. 
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Wnioski: Modulowanie mikroflory jelitowej jest nowatorskim rozwiązaniem 
w terapii otyłości, zaburzeń gospodarki lipidowej i węglowodanowej, zwiększeniu 
przyswajalności składników mineralnych, co skutkuje poprawą jakości życia.  

Zastosowanie praktyczne: Międzynarodowe wytyczne odnośnie dietoterapii 
chorób metabolicznych powinny uwzględniać włączenie probiotyków do długo-
falowych programów terapeutycznych. 

Ruch jako środek wspomagający  

proces starzenia się społeczeństwa 

Paulina Sztandera, sztandera.paulina@gmail.com, Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Lekarski  i Nauk o Zdrowiu, studia 

doktoranckie, Dziekan: prof. zw. dr hab. n. med. Marianna Janion, 

www.wlinoz.ujk.edu.pl 

Beata Szczepanowska-Wołowiec, beatawolowiec@op.pl , Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Lekarski  i Nauk o Zdrowiu, Zakład 

Rehabilitacji w Schorzeniach Narządu Ruchu, Kierownik prof dr hab. n. med. 

Ireneusz Kotela, Wojewódzki Szpital Zespolony, Klinika Rehabilitacji, 

Kierownik Kliniki: lek. Grażyna Ściegienna-Zdeb, www.wlinoz.ujk.edu.pl 

Obecne społeczeństwo jest społeczeństwem starzejącym się, wg danych GUS do 
2025 r. udział osób w wieku 65+ może wynieść 32,7% ludności Polski. Problem 
starzejącego się społeczeństaw jest istotny z punkty ekonomicznego, polityki 
społecznej i zdrowotnejj. Ważnym jest, aby jak najwięcej osób doczekało wieku 
późnego w dobrym zdrowiu, by mogły być one samodzielne i samowystarczalne. 
Celem pracy było dokonanie przeglądu literatury przedmiotu dotyczącej 
aktywności fizycznej osób starszych zarówno polsko- jak i anglojęzycznej. Wyniki 
badań naukowych pokazują, że aktywność fizyczna, ma znaczący wpływ na 
poprawę jakości życia i ogólnej sprawności fizycznej czy funkcji poznawczych 
osób w wieku podeszłym. Poprawa następuje już po stosunkowo krótkim czasie 
aktywności fizycznej osób starszych. Nasuwa się wniosek, iż konieczne jest 
propagowanie regularnego wysiłku fizycznego u osób w podeszłym wieku. Jest to 
także rodzaj profilaktyki zdrowotnej, dzięki regularnemu wysiłkowi, minimalizuje 
się wiele negatywnych skutków zdrowotnych, przez co minimalizuje się także 
koszta przeznaczane na ochronę zdrowia. 

Rynek niekomercyjnych badań klinicznych w Polsce  

na tle innych krajów Unii Europejskiej  

– aspekty prawne, potencjalne korzyści i ryzyka 

Edyta Simińska, edyta.siminska@gmail.com, Katedra i Zakład Toksykologii, 

Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum UMK  w Bydgoszczy, 

www.cm.umk.pl 
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Paulina Cembrowska, paulina.cembrowska@wp.pl, Katedra i Zakład 

Diagnostyki Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum 

UMK w Bydgoszcz, www.cm.umk.pl 

Arkadiusz Goede, arkadiusz_goede@wp.pl, Zakład Genoterapii, Wydział 

Lekarski, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, www.cm.umk.pl 

Stale wzrastające występowanie chorób cywilizacyjnych, genetycznych oraz 
wielu innych zagrożeń zdrowotnych skutkuje zwiększonym zapotrzebowaniem 
pacjentów z całego Świata, na skuteczne i bezpieczne terapie. Rozwój współczesnej 
medycyny, występowanie nowych technologii medycznych oraz leków nie byłyby 
możliwe bez przeprowadzania badań klinicznych. Stanowią one podstawowy 
i niezbędny element w procesie rejestracji nowego leku, ale mają także ogromny 
wpływ na poszerzanie wiedzy na temat jednostek chorobowych, sposobów ich 
terapii oraz rozwój praktyki klinicznej. Niekomercyjne badania kliniczne wciąż 
stanowią niewielki odsetek wszystkich badań klinicznych przeprowadzanych 
w Polsce (około 4%), podczas gdy w innych krajach Unii Europejskiej odsetek ten 
sięga nawet 40%. Zauważa się wzrastający trend występowania badań niekomer-
cyjnych. Tak zwane „zielone światło” dla rynku badań niekomercyjnych w Polsce 
stanowiła nowelizacja Ustawy Prawo Farmaceutyczne – USTAWA z dnia 25 września 
2015 r. o zmianie Ustawy PF. Jedną z najistotniejszych wprowadzonych wraz 
z aktualizacją ustawy zmian było przejęcie przez Narodowy Fundusz Zdrowia 
kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych uczestnikom badań klinicznych 
prowadzonych przez niekomercyjnych sponsorów. Badania inicjowane przez 
badacza nie służą osiąganiu zysku w zakresie wytwarzania i obrotu produktami 
leczniczymi. Koncentrują się głownie na analizie skuteczności produktów będących 
już na rynku, w innym wskazaniu, czy dawkowaniu niż zarejestrowane. 

Skład ciała studentów fizjoterapii  

przy użyciu impedancji bioelektrycznej pod względem płci 

Paweł Szymanik, pawel.szymanik@o2.pl, Studia doktoranckie, Wydział Lekarski  

i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Paulina Sztandera, paulina.sztandera@mail.com, Studia doktoranckie, Wydział 

Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Irenusz Kotela, ikotela@op.pl, Zakład Rehabilitacji w Schorzeniach Narządu 

Ruchu 

Wprowadzenie: Może być wiele przyczyn różnic w poziomie otłuszczenia, 
zawartości tkanki mięśniowej, zawartości wody w organizmie człowieka. Są nimi 
między innymi aktywność fizyczna, styl życia, wiek, płeć, pochodzenie etniczne. 
Nasze społeczeństwo cechuje niska aktywność fizyczna. Zaledwie około 30% 
dzieci i młodzieży oraz 10% dorosłych uprawia różne formy ruchu, podczas 
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których zaspokajają potrzeby fizjologiczne organizmu. Stan ten wynika z niskiej 
świadomości potrzeby ruchu. 

Cel: Analiza składu ciała studentów fizjoterapii przy użyciu impedancji 
bioelektrycznej pod względem płci.  

Materiał i metody: W badaniach uczestniczyli studenci fizjoterapii Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach. Studenci zostali przebadani pod względem 
składu ciała. Przebadano 43 osoby (24 kobiety i 19 mężczyzn). Jako metodę badań 
zastosowano bioelektryczną impedancję (bioelectrical impedancje analysis – BIA). 
Badania przeprowadzono na urządzeniu TANITA. Analizę statystyczną przepro-
wadzono w oparciu o program Statistica PL.  

Wyniki: Różnice w składzie ciała były zależne od płci. BMI u kobiet wyniosło 
średnio 21,5 a u mężczyzn 24,5. Większą zawartość tkanki tłuszczowej miały 
kobiety. Wynika to z budowy anatomicznej. Masa mięśniowa natomiast była 
większa u mężczyzn. Rożnica tu była już znacznie większa. Zawartość wody większa 
była również u mężczyzn. Różnice w zakresie BMR ocenione testem t-Studenta 
wykazały istotny poziom statystyczny. 

Sposoby zwiększania szybkości rozpuszczalności 

aktywnych substancji farmaceutycznych 

Aniela Zubek, aniela.zubek@wp.pl, Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej, 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Magdalena Paczkowska, magda.paczkowska@gmail.com, Katedra i Zakład 

Chemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu 

Joanna Gościańska, asiagosc@amu.edu.pl, Pracownia Chemii Stosowanej, 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Judyta Cielecka-Piontek, jpiontek@ump.edu.pl, Katedra i Zakład Chemii 

Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu 

Szybkość rozpuszczania substancji aktywnych farmakologicznie (API) ma 
ogromne znaczenie na ich wchłaniania, zwłaszcza w przypadkach doustnych postaci 
leku. Szacuje się, że ponad 60% API charakteryzuje się małą rozpuszczalnością. Do 
najczęściej stosowanych metod zwiększania rozpuszczalności API zaliczamy: 
tworzenie rozpuszczalnych soli, zmniejszanie wielkości cząstek, tworzenie form 
polimorficznych lub amorficznych oraz dodatek solubilizatorów. 

Celem niniejszej pracy była ocena wpływu w/w technik na szybkość rozpuszczania 
API. Wpływ tworzenia soli i wielkości cząstek oceniono na przykładzie atorwastatyny 
(ATR) i jej wapniowej soli. Obecność form polimorficznych i fakt tworzenia 
kompleksów inkluzyjnych z cyklodestrynami (CD) o właściwościach solubiliza-
cyjnych badano na przykładzie benzokainy (BEN).  
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Procedura badań obejmowała kolejno: (1) przygotowanie określonej formy API 
(2) badanie tożsamości otrzymanej formy API (3) badanie zmian szybkości 
rozpuszczania otrzymanych API.  

Przeprowadzone badania prezentują potencjał tworzenia soli i mikronizacji na 
zwiększenie szybkości rozpuszczania API z grupy słabo wchłanianych – ATR. 
Stosując model API słabo rozpuszczalnego – BEN potwierdzono wpływ obecności 
określonych form polimorficznych oraz faktu tworzenia kompleksu z CD na wzrost 
szybkości rozpuszczania.  

Badania finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki (Sonata, UMO-
2013/09/D/NZ7/02525). 

Status prawny leków biologicznych  

w prawie europejskim i polskim 

Łukasz B. Pilarz, lukas129@poczta.onet.pl, lek. med., mgr prawa, Katedra 

Prawa Międzynarodowego Publicznego  i Prawa Europejskiego, Wydział Prawa  

i Administracji, Uniwersytet Śląski  w Katowicach, www.wpia.us.edu.pl 

Leki biologiczne to grupa leków związana z cząsteczkami biologicznie czynnymi 
naturalnie występującymi w organizmie człowieka. Leki biologiczne to leki, 
których wspólną cechą jest to, że ich substancje aktywne są biologicznymi 
polimerami lub agregatami molekuł wytwarzanymi przez żywe organizmy lub 
hodowle żywych komórek, w tym ludzkich. Główne grupy leków biologicznych: 
przeciwciała monoklonalne, białka fuzyjne, rekombinowane białka ludzkie. Ważną 
grupą leków biologicznych są leki wpływające na reakcje immunologiczne 
i działające wybiórczo na poziomie molekularnym. Celem pracy było określenie 
statusu prawnego leków biologicznych w prawie europejskim i polskim. W pracy 
wykorzystano metodę dogmatyczno-prawną, która skupia się na analizie przepisów 
zawierających definicje legalne leków biologicznych. W prawie unijnym funkcjonuje 
definicja oparta o załącznik Dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi. Biologiczny produkt leczniczy to produkt, 
którego substancją czynną jest substancja biologiczna. W prawie polskim nie ma 
definicji legalnej, która powinna była się znaleźć w ustawie Prawo farmaceutyczne. 
Jest to luka legislacyjna. Praca poruszyła również problem wykorzystywania 
pobranych komórek i tkanek do celów produkcji leków biologicznych, co można 
zakwalifikować jako przejaw komercjalizacji ciała ludzkiego zakazanej w prawie 
międzynarodowym. 
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Sterylizacja radiacyjna leków miejscowo znieczulających  

– badania pilotażowe 

Katarzyna Skrypnik, katarzyna.skrypnik@gmail.com, Katedra Higieny Żywienia 

Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy  

w Poznaniu 

Wstęp. Przewaga sterylizacji radiacyjnej nad innymi metodami wyjaławiania 
leków wynika m.in. z jej wysokiej skuteczności, braku pozostałości procesu 
sterylizacji, braku negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz możliwości 
przeprowadzenia procesu w dowolnej temperaturze. 

Cel i metoda. Celem pracy było określenie wpływu sterylizacji radiacyjnej na 
właściwości fizyko-chemiczne chlorowodorku bupiwakainy. Badaną substancję 
poddano działaniu promieniowania jonizującego. Dokonano analizy organoleptycznej, 
pomiaru temperatury topnienia, odczynu, zawartości wody oraz stabilności masy 
badanej substancji przed i po napromieniowaniu. 

Tematyka pracy. W porównaniu do substancji nienapromieniowanej, zarówno 
standardowa dawka sterylizacyjna tj. 25 kGy jak i dawki wyższe nie powodowały 
zmian zabarwieniu i postaci substancji, natomiast spowodowały spadek jej tempe-
ratury topnienia, wzrost zawartości wody oraz spadek wartości pH. Maksymalna 
względna różnica mas próbek przed i po napromieniowaniu wynosiła -0,1092% dla 
dawki 50 kGy. 

Wnioski. Sterylizacja radiacyjna spowodowała spadek temperatury topnienia, 
odczynu pH oraz wzrost zawartości wody chlorowodorku bupiwakainy. Wielkość 
zmian rosła wraz ze wzrostem dawki użytego promieniowania. 

Zastosowanie praktyczne. Wzrost skuteczności, bezpieczeństwa oraz ekonomizacja 
procesu wyjaławiania bupiwakainy – leku znieczulającego stosowanego do anestezji 
nasiękowej, przewodowej, rdzeniowej i nadoponowej m.in. w zabiegach chirur-
gicznych i ginekologicznych. 

Synteza i aktywność przeciwdrobnoustrojowa  

nowych zasad Mannicha 

Kinga Paruch, kinga.paruch93@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej, Wydział Farmaceutyczny  z Oddziałem 

Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Paweł Patrejko, treja92@o2.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze 

i Zakładzie Chemii Organicznej, Wydział Farmaceutyczny  z Oddziałem Analityki 

Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Łukasz Popiołek, lukasz.popiolek@umlub.pl, Katedra i Zakład Chemii 

Organicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 
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Anna Biernasiuk, anna.biernasiuk@umlub.pl, Katedra i Zakład Mikrobiologii 

Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny  z Oddziałem Analityki Medycznej , 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Monika Wujec, monika.wujec@umlub.pl, Katedra i Zakład Chemii Organicznej, 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie 

Zasady Mannicha są otrzymywane w wyniku reakcji Mannicha, zwanej także 
reakcją aminometylowania, polegającej na jednoczesnej reakcji związku posiada-
jącego aktywny atom wodoru, aldehydu, którym najczęściej jest aldehyd mrówkowy, 
oraz odpowiedniej pierwszo lub drugorzędowej aminy. Zasady Mannicha wykazują 
szerokie spektrum aktywności biologicznej obejmującej m.in. głównie aktywność 
przeciwnowotworową, przeciwbakteryjną, przeciwgrzybiczą, przeciwgruźliczą oraz 
przeciwwirusową. 

W niniejszej pracy wykorzystano reakcję Mannicha do otrzymania nowych N-2-
podstawionych pochodnych 1,2,4-triazolu o charakterze zasad Mannicha. W tym 
celu otrzymane 4,5-dipodstawione pochodne 1,2,4-triazolo-3(2H)-tionu poddano 
reakcji z formaldehydem oraz odpowiednimi pochodnymi układu piperazyny. 
Struktura otrzymanych związków została potwierdzona z wykorzystaniem metod 
spektroskopowych. Wszystkie otrzymane związki przebadano pod kątem ich 
potencjalnej aktywności przeciwdrobnoustrojowej w warunkach in vitro wobec 
szczepów wzorcowych bakterii i grzybów reprezentujących zarówno drobnoustroje 
patogenne jak i oportunistyczne. 

Przeprowadzone badania mikrobiologiczne wykazały, że niektóre z otrzymanych 
zasad Mannicha charakteryzowały się aktywnością przeciwbakteryjną wobec 
bakterii Gram-dodatnich, zwłaszcza z rodzaju Bacillus spp. 

Świadomość dostępności świadczeń rehabilitacyjnych 

wśród osób obciążonych chorobami układu oddechowego  

i układu krążenia – badanie ankietowe 

Michał Palonka, Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii UM 

w Lublinie, m.palonka@gmail.com 

Rafał Kuś, SKN Młodych Medyków przy Katedrze  i Zakładzie Anatomii 

Prawidłowej Człowieka UM w Lublinie 

Magdalena Gontarz, Katedra i Klinika Neurologii UM w Lublinie 

Janusz Milanowski, Kierownik Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii  

i Alergologii UM w Lublinie 

Dostępność do rehabilitacji u pacjentów obciążonych chorobami układu 
oddechowego i układu krążenia odgrywa ważną rolę w okresie rekonwalescencji 
oraz w prewencji wtórnej. Prezentacja ma celu weryfikację danych na temat 
świadomości możliwości rehabilitacji w chorobach układu oddechowego i układu 
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krążenia wśród pacjentów oddziałów internistycznych, a także dostępności do tego 
typu świadczeń. Ankietę przeprowadzono wśród chorych hospitalizowanych 
w oddziale chorób wewnętrznych SPSK (Samodzielny Publiczny Szpital 
Klinicznego) nr 1 w Lublinie oraz w Klinice Kardiologii i Klinice Pneumonologii 
SPSK nr 4 w Lublinie. Grupę badaną stanowiło 50 pacjentów, 28 mężczyzn i 22 
kobiety, w wieku od 29 do 90 lat. Kobiety i mężczyźni mieli równie często 
świadomość możliwości rehabilitacji, odpowiednio 59% oraz 57%. Kobietom 
istotnie statystycznie rzadziej proponowano rehabilitację niż mężczyznom (p<0,05). 
Osoby z większą ilością obciążeń pulmonologicznych i kardiologicznych (4 lub 
więcej) miały częściej proponowaną możliwość rehabilitacji (55%) w stosunku do 
osób z mniejszą ilością obciążeń (poniżej 4) – 37%. Analiza uzyskanych wyników 
wskazuje na zbyt małą świadomość możliwości rehabilitacji w chorobach układu 
krążenia i układu oddechowego oraz ograniczone możliwości uzyskania świadczeń, 
szczególnie wśród kobiet. Istnieje potrzeba zwiększenia świadomości i dostępności 
świadczeń rehabilitacyjnych dla chorych z chorobami układu oddechowego 
i układu krążenia. 

Terapeutyczne systemy transdermalne (TTS)  

jako farmaceutyczna postać leku – historia i rozwój 

Barbara Wasiewicz, barbara.wasiewicz@gmail.com, Katedra Historii 

Medycyny, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, 

Katedra Historii Medycyny, ul. Kopernika 7, 31-034 Kraków, www.khm.cm-

uj.krakow.pl 

Tematem wystąpienia są terapeutyczne systemy transdermalne (TTS), w aspekcie 
ich rozwoju historycznego. Systemy TTS mają już swoją niedługą, lecz bardzo 
ciekawą historię ewolucji. W wystąpieniu przedstawiono fakty obejmujące nie 
tylko ich odkrycie, ale również ich rozwój i znaczenie dla postępu medycyny na 
przestrzeni lat.  

Systemy transdermalne mają coraz szersze zastosowanie w lecznictwie, dlatego 
warto przypomnieć ich historię. Głównym celem wystąpienia jest przedstawienie 
zmieniającej się konstrukcji systemów i kolejnych etapów ich udoskonalania. 
Wszystko w kontekście ciągłego zwiększania się spektrum możliwości ich 
zastosowania. W wystąpieniu omówiono pod kątem współczesnym i historycznym: 
zasadę działania systemów transdermalnych, ich zastosowanie, kryteria klasy-
fikacji, wskazania oraz przeciwwskazania do ich stosowania, oraz substancje 
lecznicze podawane poprzez systemy transdermalne m. in. hormony i opioidy, 
a także zagadnienia dotyczące farmakokinetyki. Przedstawiono ponadto wady 
i zalety stosowania tej postaci farmaceutycznej leku. Omówiono także perspektywy 
rozwoju farmakoterapii z użyciem systemów transdermalnych. 
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Terapia monitorowana w medycynie 

Katarzyna Karaś-Ruszczyk, kkaras@ipin.edu.pl, Zakład Farmakologii, Instytut 

Psychiatrii i Neurologii, www.ipin.edu.pl 

Halina Sienkiewicz-Jarosz, jarosz@ipin.edu.pl, I Klinika Neurologii, Instytut 

Psychiatrii i Neurologii, www.ipin.edu.pl 

Znajomość stężeń terapeutycznych wraz z możliwością monitorowania stężenia 
leku u pacjenta pozwala na indywidualizację leczenia, polegającą na doborze 
skutecznej, a zarazem bezpiecznej dawki terapeutycznej.  

W pracy przedstawiono teoretyczne podstawy procesu terapeutycznego 
monitorowania leków (TDM) oraz wskazania do zastosowania TDM w praktyce 
klinicznej. Omówiono ponadto taktykę analityczną w procesie TDM, jako istotny 
czynnik prowadzący do optymalizacji postępowania leczniczego u indywidualnego 
pacjenta. Zastosowanie TDM wykazało znaczącą zmienność parametrów 
farmakokinetycznych leków i konieczność indywidualizacji leczenia. Czynniki, 
które przyczyniają się do zmienności farmakokinetycznych leków obejmują 
czynniki zewnętrzne (w tym żywność i równoczesne podawanie innych leków), 
czynniki fizjologiczne (płeć, wiek i ciąża), stany patologiczne (zaburzenia czynności 
narządów) oraz czynniki genetyczne (polimorfizm enzymów metabolizujących). 
Istotnym problemem współczesnej farmakoterapii jest również stale wzrastająca 
liczba powikłań polekowych. 

Aktualne badania wskazują, że TDM może być cennym narzędziem w opty-
malizacji leczenia, a współpraca lekarzy i diagnostów laboratoryjnych odgrywa 
tutaj kluczową rolę. 

Tlen singletowy 1Δg i jego rola  

w terapii fotodynamicznej nowotworów 

Karolina Jakubczyk, kjoncz@gmail.com, Zakład Chemii Ogólnej, Wydział 

Chemii, Uniwersytet Opolski 

Rudolf Słota, rslota@uni.opole.pl,Zakład Chemii Ogólnej, Wydział Chemii, 

Uniwersytet Opolski 

Efekt fotodynamiczny został odkryty już na początku XX w., lecz jego rola 
w eliminowaniu zmienionych nowotworowo komórek sięga lat 60-tych i 70-tych, 
kiedy to w 1976 roku opisano kliniczne zastosowanie PDT w leczeniu nowotworu 
pęcherza moczowego.  

Reakcja fotodynamiczna polega na wytworzeniu reaktywnych form tlenu 
(ROS), które mają zdolność reagowania z molekułami organelli i błon komór-
kowych, doprowadzając do ich trwałego uszkodzenia. Wśród ROS wyróżnia się 
między innymi tlen singletowy 1O2(1Δg). 
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Miarą skuteczności działania tlenu singletowego jest jego wydajność kwantowa, 
która zależy od zastosowanego fotouczulacza, dzięki któremu tlen singletowy może 
pojawić się w komórce. Wśród fotouczulaczy wymienia się m.in. metaloftalo-
cyjaniny, które w zależności od rodzaju zawartego w nich jonu metalu wykazują 
różną aktywność fotochemiczną a tym samym zdolność do generowania ROS. 
Ftalocyjaniny cynku oraz glinu wyróżniają się bardzo dobrą efektywnością 
w wytwarzaniu wolnych rodników.  

Na tworzenie się tlenu singletowego w komórce ma wpływ agregacja 
sensybilizatora, pH i/lub efekt siły jonowej, tworzenie się konkurencyjnych jonów 
nadtlenkowych oraz fizykochemicze właściwości tlenu singletowego, przede 
wszystkim krótki czas życia w środowisku wodnym (ok. 2 μs). Dlatego obecność 
tlenu singletowego, powodującego trwałe zniszczenia w komórkach jest tematem 
licznych badań w dziedzinie terapii fotodynamicznej nowotworów.  

Toksyczność preparatów farmakologicznych  

dostępnych bez recepty 

Ewelina Cholewińska, ewelina.cholewinska@mailplus.pl, Katedra Biochemii 
i Toksykologii, Wydział Biologii, Nauk  o Zwierzętach i Biogospodarki, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl 

Katarzyna Ognik, kasiaognik@poczta.fm, Katedra Biochemii i Toksykologii, 
Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl 

Paweł Sagan, Katedra Biochemii i Toksykologii, Wydział Biologii, Nauk  
o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 
www.up.lublin.pl 

Na rynku istnieje wiele preparatów dostępnych bez recepty (Over-The Drug) 
zawierających w swym składzie związki o działaniu psychoaktywnym, m.in. 
kodeinę, dekstromorfan, benzydaminę, czy pseudoefedrynę. Są one zwykle 
stosowane w celu złagodzenia kaszlu lub objawów przeziębienia, jednakże zażywane 
w ilościach przekraczających dawki lecznicze mogą wywołać efekt toksyczny. 

Celem pracy była ocena wiedzy różnych grup wiekowych na temat toksyczności 
leków dostępnych bez recepty.  

Badania przeprowadzono na 97 osobach w wieku powyżej 15 r.ż. do których 
skierowano anonimową ankietę dotyczącą preparatów OTC. 

Uzyskane wyniki badań wskazały, że ankietowani są świadomi, zagrożeń 
i toksyczności leków OTC. Respondenci mają wiedzę, że obecne w lekach OTC 
substancje czynne mogą wykazywać działanie toksyczne dla organizmu. W dużej 
mierze rozpoznają nazwy leków zawierających w swoim składzie substancje 
psychoaktywne np: Gripex czy Nurofen Plus oraz deklarują, że są one przez nich 
stosowane. Mniej niż połowa ankietowanych zażywa leki OTC w dawkach 
większych niż zalecane pomimo deklaracji o zaznajomieniu się z informacją 
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o dawkowaniu. Duża część ankietowanych nie zdaje sobie sprawy z tego, że mogli 
mieć kontakt ze środkami odurzającymi przy zażywaniu leków OTC. Wyniki 
ankiety wskazują również, że większość respondentów nie miała bezpośredniego 
kontaktu z informacjami o pozamedycznym zastosowaniu leków dostępnych bez 
recepty, a wiedzę tą czerpią ze środków masowego przekazu. 

Tworzenie kompleksów płytkowo-leukocytarnych  

w krwi obwodowej u osób  

po przebytym zawale mięśnia sercowego 

Angela Dziedzic, mellolontho@wp.pl, Katedra Biochemii Ogólnej, Wydział 

Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki , www.uni.lodz.pl 

Karolina Idzikowska, karolinaidzikowska@wp.pl, Klinika Intensywnej Terapii 

Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, www.umed.lodz.pl 

Joanna Saluk, saluk@biol.uni.lodz.pl, Katedra Biochemii Ogólnej, Wydział 

Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, www.uni.lodz.pl  

Wzmożona agregacja płytek i narastanie skrzepu prowadzą do okluzji tętnic 
wieńcowych, czego konsekwencją jest martwica mięśnia sercowego określana jako 
zawał.  

Najnowsze badania wskazują, że w inicjacji zawału mięśnia sercowego, 
w wyniku patologicznej aktywacji płytek krwi dochodzi do wzmożonej odpowiedzi 
immunologicznej i tworzenia się kompleksów płytkowo-leukocytarnych (KPL). 
Połączenie płytek z leukocytami powoduje zmianę funkcji komórek immuno-
kompetentnych, które zaczynają wytwarzać cytokiny prozapalne (np. IL-1β, IL-6, 
INF-y, INF-β i TNF-α) inicjujące proces odpowiedzi immunologicznej. Dodatkowo 
KPL są w stanie zwiększać rozmiary tworzonej w naczyniu wieńcowym skrzepliny 
i w ten sposób wzmagać niedokrwienie.  

Celem pracy jest poznanie komórkowych mechanizmów reakcji krzyżowych 
pomiędzy płytkami krwi a leukocytami podczas zawału, co może w przyszłości 
pozwolić na identyfikację nowych metod terapeutycznych. 

Poziom KPL oznaczano w krwi pełnej pacjentów po przebytym zawale mięśnia 
sercowego przy użyciu metody cytometrii przepływowej, stosując typowe 
przeciwciała charakterystyczne dla płytek krwi (CD61) oraz leukocytów (CD45). 
Dodatkowo oznaczano powierzchniową ekspresję płytkowej P-selektyny (CD62P), 
która łącząc się z ligandem PSGL-1 obecnym na powierzchni leukocytów 
odpowiada za tworzenia KPL.  

Wykazano wyraźny wzrost odsetka KPL oraz zwiększony poziom ekspresji 
płytkowej P-selektyny w krwi pełnej pacjentów po przebytym zawale mięśnia 
sercowego, w stosunku do grupy kontrolnej. 
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Ucieczka nowotworów spod nadzoru immunologicznego. 

CD83 – nowy czynnik  

warunkujący przeżycie komórek nowotworowych 

Tomasz Wandtke, tomasz_wandtke@wp.pl, Zakład Genoterapii, Wydział 

Lekarski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika  w Toruniu, Collegium Medicum im. 

Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, www.cm.umk.pl 

Arkadiusz Goede, arkadiusz_goede@wp.pl, Zakład Genoterapii, Wydział 

Lekarski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika  w Toruniu, Collegium Medicum im. 

Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, www.cm.umk.pl 

Paulina Cembrowska, paulina.cembrowska@wp.pl, Katedra i Zakład 

Diagnostyki Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny,Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 

w Bydgoszczy, www.cm.umk.pl 

Wstęp: Cząsteczka CD83 to powierzchniowy marker dojrzałości komórek 
dendrytycznych. Zaskakująca jest ekspresja tej molekuły na powierzchni komórek 
nowotworowych. Złuszczanie CD83 z powierzchni błony komórkowej może 
stanowić jeden z elementów ucieczki nowotworu spod nadzoru immunologicznego, 
gdyż obecna w mikrośrodowisku nowotworu cząsteczka CD83 może hamować 
dojrzewanie komórek dendrytycznych i zmniejszać odpowiedź cytotoksyczną 
limfocytów. 

Cel pracy: Ocena ekspresji cząsteczki CD83 na komórkach ludzkich nowotworów 
złośliwych. 

Materiały i metody: Przy pomocy immunofluorescencji bezpośredniej i cytometrii 
przepływowej analizowano ludzkie, ustalone linie komórkowe nowotworów 
złośliwych (H82 – drobnokomórkowy rak płuca, A549 – niedrobnokomórkowy rak 
płuca, U87 – glejak, TOV-112D – rak jajnika, PC-3 – rak prostaty) celem określenia 
powierzchniowej ekspresji cząsteczki CD83 i innych molekuł powierzchniowych 
(CD80, CD86, FasL, TNFR-1, IGFR-1, DR3, DR4). 

Wyniki: Wszystkie badane linie wykazywały ekspresję cząsteczki CD83 na 
powierzchni komórek. Najwyższa ekspresja charakteryzowała linie TOV-112D 
i PC-3. Wśród wszystkich cząsteczek kostymulujących, CD83 wykazywała 
najwyższą ekspresję. 

Wnioski: Ekspresja CD83 na powierzchni wszystkich linii nowotworowych to 
zaskakujące odkrycie, które rzuca nowe światło na udział tej cząsteczki w pato-
genezie nowotworów. Podejrzewa się, iż ekspresja tej molekuły może stanowić jeden 
z mechanizmów ucieczki nowotworu spod nadzoru immunologicznego. 
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Udział wirusa Epsteina-Barr w onkogenezie  

– aktualny stan wiedzy 

Katarzyna Schab, kas.s@o2.pl, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, II 

Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny  

w Lublinie, www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,104.html 

Magdalena Urbańczuk, magdalena.amarowicz@wp.pl Katedra i Zakład 

Patomorfologii, II Wydział Lekarski  z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, patomorfologia.lublin.pl 

Marcin Urbańczuk, marcin_urbanczuk@wp.pl, Katedra i Zakład Medycyny 

Rodzinnej, I Wydział Lekarski  z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl/uczelnia/struktura-

organizacyjna/szczegoly,150.html 

Wirus Epsteina-Barr jest limfotropowym wirusem z rodziny Herpesviridae 
i pierwszym czynnikiem infekcyjnym o udokumentowanym potencjale onko-
gennym. Pierwotna infekcja wiąże się z poliklonalną aktywacją i proliferacją 
komórek B i przebiega pod postacią mononukleozy zakaźnej. Jednocześnie, wirus 
EBV ma także zdolność do wywoływania zakażeń latentnych, trwających przez 
całe życie gospodarza i okresowo ulegających reaktywacji. Pierwsze doniesienia na 
temat związku między infekcją latentną wirusem EBV a nowotworzeniem sięgają 
lat pięćdziesiątych XX wieku.  

Obecnie wiadomo, że opisywany wirus ma udział w patogenezie raka 
nosogardzieli i żołądka a także chorób limfoproliferacyjnych, zaś jego rola w wielu 
innych nowotworach jest wciąż rozpatrywana. W dostępnej literaturze opisuje się, 
że antygeny latentne EBV zaburzają szereg istotnych szlaków sygnałowych 
w zainfekowanych komórkach przyczyniając się do deregulacji cyklu komór-
kowego, wzmagania proliferacji oraz hamowania apoptozy, ułatwiając degradację 
białka p53 czy nasilają szlaki syganłowe NFkB, JAK/STAT, ERK, MAPK, IRF 
i Wnt. Celem wystąpienia jest podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat roli 
jaką pełni wirus EBV w rozwoju nowotworów u człowieka. W pracy dokonano 
przeglądu istniejących badań dotyczących nowotworów litych i hematologicznych 
a także przedstawiono bezpośrednie i pośrednie mechanizmy działania onko-
gennego wirusa EBV. 

Wady postawy u dzieci w wieku przedszkolnym  

regionu bydgoskiego 

Katarzyna Zołądkiewicz , zoladkiewicz.k@gmail.com, Wydział Kultury 

Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 

www.ukw.edu.pl 
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Dominika Źiółkowska, je.suis.dominika@gmail.com, Wydział Kultury Fizycznej, 

Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, www.ukw.edu.pl  

Jan Mieszkowski, mieszkowskijan@ukw.edu.pl, Wydział Kultury Fizycznej, 

Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, www.ukw.edu.pl  

Wstęp: Problem wad postawy dotyczy coraz większej liczby dzieci w coraz to 
młodszym wieku i znacząco rzutuje na zdrowotność społeczeństwa. Wczesna 
diagnostyka oraz ich korekcja pozwala uzyskać wymierne efekty terapeutyczne 
znacząco niwelując szkodliwość występujących wad oraz ich wpływ na komfort 
życia w dorosłości. Celem badania była ocena wybranych parametrów postawy 
ciała dzieci w wieku przedszkolnym oraz określenie wpływu występujących wad na 
poziom siły mięśniowej wybranych grup mięśni wg skali Lovetta. 

Materiał i metody: Badania obejmowały grupę 50 dzieci, 23 dziewcząt 
i 27 chłopców (w wieku 5,34 ± 1,09 lata), uczęszczających do niepublicznego 
przedszkola „Ludzikowo” w Bydgoszczy. Badania przeprowadzono w okresie od 
października do grudnia 2016. Badanie obejmowało trzy części: kwestionariusz 
ankiety (met. sondażu diagnostycznego), badanie antropometryczne (pomiar masy 
ciała, wzrostu, BMI), badanie wzrokowe – metoda jakościowa (porównanie 
postawy swobodnej z wzorcem), ocena siły mięśniowej wybranych grup 
mięśniowych przy pomocy testu Lovetta. 

Wyniki: Grupa badana wykazywała odchylenia od normy w przynajmniej 
jednym z obserwowanych elementów postawy ciała. W projekcji przedniej oraz 
bocznej u 90% dzieci wykazano obecność zaburzeń postawy. W badaniu 
w projekcji tylnej u 96% badanych wystąpiły odchylenia od prawidłowych 
wzorców postawy ciała. Całościowa analiza budowy i postawy ciała wg Staffela 
wykazała, że jedynie 62% kwalifikuje się do tzw. normalnego wzorca postawy 
ciała. Mimo zaburzeń wzorców postawy nie stwierdzono zaburzeń siły mięśniowej 
wg Lovetta. 

Wnioski: Obecność wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym nie rzutuj na 
poziom siły mięśniowej wybranych grup mięśniowych oceniany testem Lovetta. 

Wielokierunkowe działanie surwiwiny  

w komórkach ludzkich 

Anna Tylutki, Studenckie Koło Naukowe Laboratoryjnej Genetyki Medycznej 

przy Zakładzie Genetyki Klinicznej, I Wydział Lekarski  z Oddziałem 

stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Magdalena Paziewska, Studenckie Koło Naukowe Laboratoryjnej Genetyki 

Medycznej przy Zakładzie Genetyki Klinicznej, I Wydział Lekarski  z Oddziałem 

stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Paulina Gil-Kulik, Zakład Genetyki Klinicznej I Wydział Lekarski  z Oddziałem 

stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
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Surwiwina, kodowana przez gen BIRC5, jest najmniejszym białkiem należącym 
do rodzinny inhibitorów apoptozy (IAP). Zbudowana jest ze 142 aminokwasów. 
Zawiera jedną domenę BIR oraz domenę alfa-helikalną, jednak nie posiada palca 
RING obecnego u większość białek tej rodziny. Poznano 5 izoform tego białka, 
które różnią się między sobą lokalizacją w komórce i pełnionymi funkcjami. 
Umiejscowienie surwiwiny w komórce zależne jest od fazy cyklu komórkowego: 
podczas mitozy znajduje się w jądrze komórkowym, a w pozostałych fazach 
lokalizuje się w cytoplazmie. 

Surwiwina jest inhibitorem apoptozy. W odpowiedzi na czynniki proapoptotyczne, 
przechodzi do cytoplazmy, gdzie zapobiega aktywacji kaspaz i hamuje śmierć 
komórki. Uczestniczy również w regulacji cyklu komórkowego, powodując 
przyspieszenie przejścia do fazy S na skutek indukowania oporności na zatrzymanie 
w fazie G1. Surwiwina wykazuje wielokierunkowe działanie poza udziałem 
w śmierci komórki oraz cyklu komórkowym prawdopodobnie posiada dodatkowe 
funkcje. 

W zróżnicowanych dojrzałych komórkach ekspresja surwiwiny jest niska. 
Zwiększona ekspresja charakterystyczna jest między innymi dla komórek 
nowotworowych, co wskazuje na rolę tego białka w etiologii nowotworów. 
Leczenie – chemioterapia hamuje jej ekspresję, co z kolei indukuje proces apoptozy 
w różnych komórkach nowotworowych. Najnowsze doniesienia wskazują na 
obecność dużych ilości surwiwiny także w prawidłowych komórkach macierzystych.  

Celem niniejszej pracy był przegląd aktualnej wiedzy na temat wielo-
kierunkowego działania surwiwiny oraz jej zaangażowania w procesy patologiczne 
i fizjologiczne. 

Witamina D niejedno ma imię  

– znaczenie witaminy D w kształtowaniu  

komponentu tłuszczowego składu ciała człowieka 

Paulina Pruszkowska-Przybylska, ppruszkowska@gmail.com, Katedra 

Antropologii, Wydział Biologii  i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki  

Naukowcy na całym świecie wskazują na alarmująco postępujący w populacji 
ludzkiej niedobór witaminy D. Coraz więcej badań wskazuje na kluczowe znaczenie 
witaminy D w wielu procesach metabolicznych, istotnych nie tylko w związku 
z prawidłowym funkcjonowaniem układu szkieletowego ale także m.in. mających 
znaczenie w kontrolowaniu czynników ryzyka cukrzycy typu 1 czy otyłości.  

Witamina D jest związkiem chemicznym powstającym z cholesterolu. 
W organizmie występuje najczęściej w formie 25-hydroksywitaminy D3 oraz 1-25 
dihydroksywitaminy D3, które razem stanowią o całkowitym stężeniu witaminy 
D3. 25-hydroksywitamina D3 jest syntezowana w wątrobie, a w kanalikach 
nerkowych bliższych jest metabolizowana do formy 1-25 dihydroksywitaminy D3. 
Wolna witamina D3 sanowi 1% jej całkowitej zawartości w organizmie, 85% jest 
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związana z proteiną wiążącą witaminę D (VDBP ang. vitamin D binding protein) 
natomiast pozostała część połączona jest z albuminami osocza.  

Zgodnie z literaturą przedmiotu, stężenie witaminy D3 jest istotnie powiązane 
z nadmiarami masy ciała we wszystkich grupach wiekowych. Badania wskazują, że 
poziom witaminy D3 reguluje odkładanie trójglicerydów w adipocytach. Wykazuje 
się na ujemną korelację stężenia witaminy D3, z takimi parametrami jak BMI, 
procentowa zawartość tkanki tłuszczowej, czy wskaźnik WHR.  

Wpływ amfoterycyny B  

na proliferację mezenchymalnych komórek macierzystych 

pochodzących z tkanki tłuszczowej 

Marcin Jajko, marcinstanislawjajko@gmail,com Studenckie Koło Naukowe 

Biologii Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny, 

www.sum.edu.pl 

Monika Baran, monbar@interia.eu,Studenckie Koło Naukowe Biologii 

Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny, 

www.sum.edu.pl 

Mezenchymalne komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej (ADSC) są poten-
cjalnym źródłem komórek wykorzystywanych w medycynie regeneracyjnej. 
Tkanka tłuszczowa jest łatwo dostępna, a jej pozyskiwanie jest etyczne. Do 
wykorzystania tych komórek bardzo często niezbędna jest ich hodowla in vitro. 

Stosowanie antybiotyków w hodowli komórkowej jest koniecznym elementem 
zapewniającym zabezpieczenie przed kontaminacją. Podobnie w przypadku 
transplantacji komórek stosuje się mieszankę antybiotyków zapewniającą 
bezpieczeństwo przeszczepów. Jednak badania wskazują, że dodatek antybiotyków 
wpływa na metabolizm hodowanych komórek. Do najczęściej wykorzystywanych 
antybiotyków w hodowli ADSC możemy zaliczyć: penicylinę, streptomycynę oraz 
amfoterycynę B.  

Celem badania była ocena wpływu antybiotyków stosowanych w hodowli 
ADSC na proliferację komórek.  

Materiałem badanym były ludzkie ADSC (PT-5006, Lonza) hodowane w medium 
DMEM z dodatkiem płodowej surowicy bydlęcej oraz odpowiednio z i bez dodatku 
antybiotyku. 

Do oceny proliferacji wykorzystano test MTT opierający się na zdolności 
dehydrogenazy mitochondrialnej do przekształcania soli tetrazolowej do formazanu. 
Test umożliwia pomiar aktywności przemian energetycznych w mitochondriach. 

Wyniki eksperymentu pozwolą na określenie czy w przypadku ADSC 
konieczne jest wyeliminowanie stosowania antybiotyków w celu zwiększenia ich 
żywotności oraz proliferacji.  
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Wpływ hydroksypropylometylocelulozy (HPMC)  

na właściwości fizykochemiczne i biologiczne  

wybranych β-laktamowych analogów 

Paulina Wojna, pau.wojna@gmail.com, Katedra i Zakład Chemii 

Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu, www.chefa.ump.edu.pl 

Magdalena Paczkowska, magda.paczkowska@gmail.com, Katedra i Zakład 

Chemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu, www.chefa.ump.edu.pl 

Jakub Dzitko, jakub.dzitko@pozlab.pl, Katedra i Zakład Chemii 

Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu, www.chefa.ump.edu.pl 

Daria Szymanowska-Powałowska, darszy@up.poznan.pl, Katedra 

Biotechnologii I Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy  w Poznaniu, 

www.up.poznan.pl/kbimz 

Judyta Cielecka-Piontek, jpiontek@ump.edu.pl, Katedra i Zakład Chemii 

Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu, www.chefa.ump.edu.pl 

Substancje pomocnicze są niezbędnym składnikami w przygotowaniu określonych 
postaci farmaceutycznych. Mogą one przyczyniać się do modyfikacji właściwości 
fizykochemicznych i biologicznych aktywnych substancji (API). 

Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu obecności HPMC na szybkość 
rozpuszczania, przenikanie przez modelowy układ błon oraz aktywność 
mikrobiologiczną wybranych API z grupy antybiotyków β-laktamowych (tebipenem 
piwoksyl, piwampicylina, cefetamet piwoksyl). 

Prezentowane badania obejmowały: (1) przygotowanie układów API-HPMC, 
(2) badania ich tożsamości metodami spektralnymi, (3) ocenę zmian rozpuszczalności 
i przenikalności przez modelową błonę nabłonka jelitowego oraz aktywności 
mikrobiologicznej. 

W efekcie przeprowadzonych badań oceniono pozytywny wpływ obecności 
HPMC na szybkość rozpuszczania oraz zwiększenie przenikalności API przez układ 
błon. Do pozytywnych efektów obecności oddziaływań API-HPMC należy zaliczyć 
spadek wartości minimalnych stężeń inhibitujących API dla wybranych szczepów 
bateryjnych. 

Badania finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki (Preludium, 
2015/17/N/NZ7/00937). 
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Wpływ izomerii konstytucyjnej na strukturę krystaliczną 

nowych ligandów receptorów serotoninowych 

Kinga Dziok, kinga.dziok@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe "Spectrum", 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Warszawski 

Uniwersytet Medyczny 

Edyta Pindelska, edyta.pindelska@wum.edu.pl, Katedra i Zakład Chemii 

Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Farmaceutyczny  z Oddziałem Medycyny 

Laboratoryjnej, www.chemia-nieorganiczna.wum.edu.pl 

Wacław Kołodziejski, waclaw.kolodziejski@wum.edu.pl, Katedra i Zakład 

Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział Farmaceutyczny  z Oddziałem 

Medycyny Laboratoryjnej, www.chemia-nieorganiczna.wum.edu.pl 

Depresja, schizofrenia i zaburzenia lękowe, to najczęściej występujące i naj-
bardziej obciążające finansowo schorzenia OUN. W ostatnich latach wzrosło 
zainteresowanie ligandami receptorów serotoninowych z grupy arylopiperazyn, 
które mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu powyższych chorób. 

Celem badań jest strukturalna analiza dwóch nowych, potencjalnych leków 
wykazujących bardzo wysokie powinowactwo do receptorów 5-HT1A i 5-HT7. 
Badane związki będące izomerami meta i para, zbudowane są z arylopiperazyny, 
salicylamidu i łączącego je pierścienia aromatycznego. 

Struktury wyznaczono przy użyciu spektroskopii 13C i 15N w ciele stałym oraz 
monokrystalicznej rentgenowskiej analizy strukturalnej. Badania wykazały, że 
izomer meta krystalizuje w układzie jednoskośnym, w grupie przestrzennej P21/c, 
z jedną cząsteczką w niezależnej części komórki elementarnej, natomiast izomer 
para w układzie trójskośnym, w grupie P-1 z dwoma cząsteczkami w niezależnej 
części. Analizy uzupełniono teoretycznymi obliczeniami optymalizacji geometrii, 
energii oraz obliczeniami parametrów NMR z wykorzystaniem metody DFT oraz 
metod bazujących na teorii GIPA. 

Badania są częścią dużego projektu mającego na celu wynalezienie nowych, 
lepszych leków psychoaktywnych. Wyznaczone struktury krystaliczne i opis 
występujących w nich oddziaływań posłużą do określenia konformacji bioaktywnej 
izomerów. Wyniki badań przyczynią się do zaproponowania mechanizmu łączenia 
tych ligandów z receptorami 5-HT1A i 5-HT7. 

Wpływ promieniowania X  

na linię raka wątrobowokomórkowego HepG2 

Grzegorz Adamczuk, grzegorzadamczuk@umlub.pl, Katedra i Zakład 

Toksykologi, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Ewelina Humeniuk, ewelinahumeniuk@umlub.pl, Katedra i Zakład 

Toksykologi, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
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Agnieszka Korga, agnieszka.korga@umlub.pl Samodzielna Pracownia Biologii 

Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Magdalena Iwan, magda.iwan@umlub.pl Samodzielna Pracownia Biologii 

Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Wstęp. Radioterapia obok chemioterapii oraz chirurgii onkologicznej uważana 
jest za jedną ze skuteczniejszych metod walki z nowotworami złośliwymi. Jednak 
część z nowotworów jest uznawana za radiooporne. Do tej grupy należy rak 
wątrobowokomórkowy, który wiąże się z niepomyślnym rokowaniem i trudnym 
leczeniem. Dlatego w oparciu o znajomość biologii tego nowotworu, poszukiwane 
są nowe strategie leczenia. 

Cel. Celem badań była ocena wpływu promieniowania X na linię komórkową 
raka wątrobowokomórkowego w warunkach in vitro. 

Metodyka. Badania zostały przeprowadzone na komórkach linii HepG2, które 
jednorazowo poddano działaniu promieniowania X w zakresie dawek 0,5- 10Gy. 
Następnie po 1, 2, 6 i 9 dniach od naświetlenia oceniono żywotność komórek oraz 
przeprowadzono analizę cyklu komórkowego. 

Wyniki. Na podstawie testu MTT wykazano niewielkie działanie cytotoksyczne 
promieniowania X tylko w przypadku dawki 10Gy. We wszystkich hodowlach 
stwierdzono zahamowanie cyklu komórkowego w fazie G2/M już po pierwszych 
24h. W przypadku niższych dawek promieniowania, w kolejnych dniach efekt ten 
został zniesiony, co wskazuje na skuteczną aktywacją komórkowych systemów 
naprawczych. W przypadku wyższych dawek, zahamowanie cyklu było obserwowane 
nawet po 9 dniach. 

Wnioski. Wykazano, że promieniowanie X działa cytostatycznie na komórki 
linii HepG2, co w przyszłości może przyczynić się do opracowania nowych 
standardów leczenia raka wątrobowokomórkowego przy użyciu radioterapii i leków 
fazowospecyficznych. 

Wpływ suchej igłoterapii  

na zmniejszenie dolegliwości bólowych  

u osób z zapaleniem rozcięgna podeszwowego 

Szymon Wyszyński, szym.wysz@wp.pl, Katedra Fizjoterapii, Zakład 

Fizjoterapii, Wydział Nauk  o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach, www.sum.edu.pl 

Cel: Celem pracy była ocena wpływu suchej igłoterapii na zmniejszenie się 
dolegliwości bólowych u osób z zapaleniem rozcięgna podeszwowego. 

Materiał i metoda: Badaniom poddano 23 pacjentów 7 mężczyzn oraz 16 kobiet 
w wieku 29-37 z rozpoznanym zapaleniem rozcięgna podeszwowego. U każdego 
badanego przez zabiegiem dokonano pomiaru zakresu ruchu w stawie skokowym, 
pomiaru bólu w skali VAS w czasie obciążania kończyny dolnej, pomiaru bólu 
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w wybranych punktach w obrębie rozcięgna podeszwowego oraz mięśnia 
trójgłowego łydki oraz badania gry stawowej w obrębie stawu skokowego. 
Następnie u każdego badanego wykonano 10 zabiegów suchej igłoterapii w obrębie 
rozcięgna podeszwowego oraz mięśnia trójgłowego losowo wybranych punktów. 
Po terapii ponownie powtórzono serie testów. Uzyskane wyniki umieszczono 
w bazie danych, a następnie poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem 
programu Statistica.  

Wyniki: Średni zakres zgięcia grzbietowego przed terapią wynosił 3,2 stopnia 
natomiast po terapii 9,7. Średni zakres zgięcia podeszwowego przed terapią wynosił 
33,7 natomiast po terapii 44,5. Średni zakres bólu w czasie obciążania kończyny 
dolnej przed terapią wynosił 8,4 natomiast po terapii 1,6. 

Wnioski: Sucha igłoterapia wpływa na zmniejszenie dolegliwości bólowych 
oraz na zwiększenie zakresu ruchu u pacjentów z zapaleniem rozcięgna 
podeszwowego. Należy wykonać dalsze badania na większej grupie probantów. 

Wpływ terapii poliwalentnym mechanicznym  

lizatem bakteryjnym (PMBL)  

na funkcjonowanie rodzin dziecka z astmą 

Anna Bodajko-Grochowska, annabodgroch@gmail.com,Klinika Chorób Płuc 

i Reumatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny, Lublin, www.umlub.pl  

Andrzej Emeryk, andrzejemeryk@plusnet.pl, Klinika Chorób Płuc 

i Reumatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny, Lublin, www.umlub.pl  

Ewa Markut-Miotła,evita.m@gazeta.pl, Klinika Chorób Płuc i Reumatologii 

Dziecięcej Uniwersytet Medyczny, Lublin, www.umlub.pl  

Małgorzata Bartkowiak-Emeryk,bartkowiakemeryk@gmail.com, Katedra 

i Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny, Lublin, www.umlub.pl  

Magdalena Kowalska, gabi0017@wp.pl, Klinika Chorób Płuc i Reumatologii 

Dziecięcej Uniwersytet Medyczny, Lublin, www.umlub.pl  

Wprowadzenie: Niekontrolowany przebieg astmy zaburza funkcjonowanie 
dziecka i jego rodziny na wszystkich płaszczyznach życia stanowiąc poważny 
problem społeczny. Wynika to m.in. z niedostatecznej kontroli czynników 
indukujących jej zaostrzenie. Od wielu lat głównym czynnikiem pogarszającym 
przebieg astmy u dzieci pozostają infekcje dróg oddechowych.  

Cel: Celem badania była ocena wpływu terapii PMBL na funkcjonowanie 
rodzin dziecka z astmą.  

Metody: Badaniem randomizowanym podwójnie zaślepionym objęto grupę 
120 dzieci chorych na astmę, u których do dotychczasowego leczenia przeciw-
astmatycznego dodano PMBL lub placebo. Funkcjonowanie społeczne opiekunów 
dzieci z astmą było oceniane trzykrotnie w ciągu 9 miesięcy trwania badania przy 
użyciu kwestionariusza jakości życia rodziców dziecka z astmą (PACQLQ). 
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Wyniki: W badaniu wzięło udział 87 chłopców (72,5%) i 33 dziewczynek 
(27,5%) ze średnią wieku 9,6 ± 2,6 lat. Po 3 miesięcznej kuracji w obydwu grupach 
obserwowano istotną statystycznie poprawę jakości życia rodziców dziecka z astmą 
zarówno w podskali ograniczenie aktywności (PMBL: +0,97 pkt vs. placebo: + 
1,09 pkt; p<0,01) jak i funkcjonowania emocjonalnego (PMBL: +0,89 pkt vs. 
placebo: + 1,23 pkt; p<0,01). W grupie stosującej PMBL poprawa ta utrzymywała 
się również przez 6 miesięcy po zakończeniu terapii. 

Wnioski: Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują na pozytywny wpływ 
terapii PMBL na funkcjonowanie społeczne rodziców dzieci z astmą. 

Wpływ witaminy D  

na choroby neurologiczne i psychiatryczne 

Aleksandra Marzęda, a.marzeda16@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Klinice Neurologii UM w Lublinie, www.umlublin.pl 

Joanna Szkatuła, asiaszkatula@vp.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze  

i Klinice Neurologii UM w Lublinie, www.umlublin.pl 

Vѐronique Petit, vpetit@onet.pl, Katedra i Klinika Neurologii UM w Lublinie, 

www.umlublin.pl 

Konrad Rejdak, konrad.rejdak@umlub.pl, Kierownik Katedry i Kliniki 

Neurologii UM w Lublinie, www.umlublin.pl 

Najlepiej poznaną funkcją witaminy D jest utrzymywanie homeostazy w gospo-
darce wapniowo-fosforanowej organizmu i zapewnianie prawidłowego funkcjo-
nowania układu mięśniowo-szkieletowego. Niedobór witaminy D jest czynnikiem 
ryzyka krzywicy, osteomalacji i osteoporozy. Źródłem witaminy D dla człowieka 
jest promieniowanie słoneczne, pokarm oraz suplementacja. U zdrowej osoby 
dorosłej zaleca się suplementację 800–2000 IU/dobę.  

Celem pracy jest przedstawienie aktualnej wiedzy na temat roli witaminy D 
w wybranych chorobach neurologicznych i psychiatrycznych. Praca jest oparta na 
analizie piśmiennictwa naukowego dotyczącego wpływu witaminy D na zdrowie. 
Liczne doniesienia naukowe wskazują korelację między niedoborem witaminy D 
a występowaniem chorób autoimmunologicznych, jak m.in. stwardnienie rozsiane 
(SM). Suplementacja witaminy D może zmniejszać ryzyko zachorowania, a także 
wpływać na przebieg choroby, zmniejszając częstość rzutów. Ryzyko występowania 
chorób sercowo-naczyniowych jest większe w regionach ze zmniejszonym 
nasłonecznieniem. Istnieje również zależność między niedoborem witaminy D 
a pogorszeniem funkcji poznawczych. Niektóre badania naukowe wykazały 
korzystny wpływ witaminy D u osób z padaczką oraz z chorobą Parkinsona. 
Niedobór witaminy D może również przyczyniać się do rozwoju schizofrenii, 
depresji oraz autyzmu. Dalsze badania nad rolą witaminy D w tych jednostkach 
chorobowych są niezbędne, aby w przyszłości można było im zapobiegać oraz 
skuteczniej leczyć. 
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Wrodzone patologie krwinki czerwonej 

Anna Wrona, anna.m.wrona@onet.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze  

i Klinice Hematoonkologii i Tranplantacji Szpiku, I Wydział Lekarski  

z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Wstęp: Wrodzone patologie krwinki czerwonej mają podłoże genetyczne. Mogą 
wiązać się z nieprawidłowościami w budowie błony komórkowej (wrodzona 
sferocytoza, owalocytoza) lub wiązać się z zaburzeniami w budowie łańcuchów 
hemoglobiny zawartej w erytrocytach (talasemia). Bywają również powiązane 
z zaburzeniami w funkcjonowaniu poszczególnych enzymów biorących udział 
w reakcjach zachodzących w krwinkach czerwonych, co można zaobserwować 
w przypadku niedoboru lub braku enzymu glukozo-6-fosfatazy czy kinazy 
pirogronianowej.  

Cel pracy: Praca ma na celu przybliżenie patogenezy, obrazu klinicznego 
i możliwość leczenia wybranych wrodzonych patologii krwinek czerwonych oraz 
porównanie ich ze sobą. 

Opis zagadnienia: Objawy wrodzonych patologii krwinki czerwonej mogą 
ujawniać się zarówno we wczesnych jak i w późniejszych latach życia człowieka. 
Patogeneza związana jest z mutacją w określonych genach. Patologie erytrocytów 
manifestują swoją obecność bardziej lub mniej charakterystycznymi objawami 
klinicznymi. Ich istnienie możemy również podejrzewać na podstawie wyników 
badań laboratoryjnych. Ważne, aby rozróżnić od siebie dane schorzenia i wdrożyć 
jak najlepszą dla pacjenta formę terapii. 

Wnioski: Wrodzone patologie erytrocytów stanowią szeroki wachlarz chorób. 
Pomimo wielu badań i szerokiej wiedzy na temat patologii tych nieprawidłowości, 
niejednokrotnie brak jest form terapii całkowicie eliminujących chorobę.  

Współpraca technika elektroradiologa (elektroradiologa)  

z innymi pracownikami medycznymi  

w opinii studentów kierunków medycznych 

Kinga Augustowska-Kruszyńska, kingaaugustowskakruszynska@umlub.pl, 

Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Zakład Podstaw Pielęgniarstwa  i Dydaktyki 

Medycznej Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Paweł Chruściel,Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa, Zakład Podstaw 

Pielęgniarstwa i Dydaktyki Medycznej Wydział Nauk  o Zdrowiu, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie 

Renata Rogala Zakład Ratownictwa Medycznego, Wydział Nauk  o Zdrowiu, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

W 1997 roku przeprowadzono badania dotyczące opinii uczniów kierunków 
medycznych dotyczących roli zawodowej techników elektroradiologów. Obecnie, 
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w związku z dyskusją w środowisku dotyczącej zakresu obowiązków i statusu 
zawodowego tej grupy zawodowej (prace nad projektem ustawy o zawodzie 
elektroradiologa), przeprowadzono badania ponownie.  

Celem pracy jest przedstawienie opinii studentów kierunków medycznych 
dotyczącej współpracy techników elektroradiologów z innymi pracownikami 
medycznymi na różnych stanowiskach pracy i porównanie ich z wynikami badań 
przeprowadzonych w roku 1997, a następnie wyciągnięcie wniosków, czy 
w przeciągu minionego czasu doszło do zmiany w opinii dotyczącej statusu 
zawodowego technika elektroradiologa, zakresu i miejsca jego współpracy z innymi 
pracownikami medycznymi. 

Zastosowana metoda to metoda sondażu diagnostycznego, a następnie analiza 
porównawcza wyników badań przeprowadzonych w grupie uczących się zawodów 
medycznych z lat 2015-2016 i z 1997 roku. Narzędziem badawczym był 
kwestionariusz ankiety dotyczącej roli technika elektroradiologa, zastosowany 
podczas badań prowadzonych do realizacji pracy magisterskiej (1998 r.).  

Pod uwagę została wzięta: współpraca z lekarzem, z innymi pracownikami 
medycznymi, miejsce współpracy, a także pozycja elektroradiologa w środowisku 
medycznym i to, czy jego praca, określana jako średnio ciężka, jest doceniana. 

Pośrednio będzie to przyczynek do próby odpowiedzi, jakie miejsce w systemie 
ochrony zdrowia zajmuje elektroradiolog i czy rzeczywiście zawód ten jest na tyle 
istotny dla systemu ochrony zdrowia, aby ostatecznie doprowadzić do uregulowania 
tej profesji. 

Wykorzystanie cieczy jonowych  

jako modyfikatorów eluentu w HPLC 

Anna Madejska, anna.groszek@umlub.pl, Zakład Chemii Analitycznej, Katedra 

Chemii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie 

Jolanta Flieger, jolanta.flieger@umlub.pl, Zakład Chemii Analitycznej, 

Katedra Chemii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie 

Małgorzata Tatarczak-Michalewska, malgorzata.tatarczak-

michalewska@umlub.pl, Zakład Chemii Analitycznej, Katedra Chemii, Wydział 

Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Joanna Feder-Kubis, joanna.feder-kubis@pwr.edu.pl, Zakład Inżynierii 

Chemicznej, Politechnika Wrocławska  

Ciecze jonowe (ang. ionic liquids) stanowią obszerną klasę związków chemicznych 
typu soli, charakteryzujących się dość niskimi temperaturami topnienia. Dzięki 
właściwościom przyjaznym środowisku oraz możliwościom dopasowywania 
struktury do konkretnego zadania analitycznego zdobywają coraz większą 
popularność.  
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Prezentowana praca dotyczy wykorzystania cieczy jonowych jako modyfi-
katorów eluentów chromatograficznych, jak również do tworzenia układów ekstrak-
cyjnych, stanowiąc alternatywę do tradycyjnych rozpuszczalników organicznych.  

W prezentowanej pracy wykorzystano efekt synergistyczny jaki wykazują nowe 
ciecze jonowe zawierające układ mentolu w rozdzielaniu kwasowych enancjomerów 
na kolumnie chiralnej. Badano wpływ różnych cieczy jonowych na selektywność 
rozdzielania enancjomerów kwasu migdałowego, wanilinomigdałowego oraz 
fenylomlekowego. Z kolei badania związków o charakterze zasadowym dowodzą, 
że ciecze jonowe wpływają korzystnie na poprawę kształtu piku i sprawność układu 
chromatograficznego. Ciecze jonowe znajdują również zastosowanie do tworzenia 
wodnych układach dwufazowych (ang. aqueous biphasic system, ABS). Potencjał 
ekstrakcyjny imidazolowych cieczy jonowych w układach ABS wykorzystano do 
izolacji barwników organicznych.  

Prezentowane przykłady pozwoliły na opracowanie zasad racjonalnego doboru 
cieczy jonowej do określonej analizy. Poprzez dobór odpowiedniego kationu 
i anionu istnieje możliwość projektowania cieczy jonowych o unikalnych właści-
wościach. Z tego względu związki te znajdują wiele zastosowań. 

Wykorzystanie spektralnej tomografii komputerowej 

w diagnostyce obrazowej 

Karol Krawiec, karolkrawiec93@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 

I Zakładzie Radiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.umlub.pl 

Izabela Dąbrowska, izis608@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 

I Zakładzie Radiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.umlub.pl 

Elżbieta Czekajska-Chehab, czekajska@gazeta.pl, I Zakład Radiologii 

Lekarskiej, II Wydział Lekarski  z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Tomografia komputerowa (TK) odgrywa istotną rolę w praktyce klinicznej. 
Konwencjonalne obrazy TK pojedynczej energii dostarczają ograniczone informacje 
na temat składu materiałowego tkanek objętych badaniem. Spektralna TK poprzez 
wykorzystywanie różnej energii promieniowania uzyskuje informację na temat 
współczynnika tłumienia promieniowania w danej tkance, co pozwala na 
dekompozycję materiału na obrazach diagnostycznych. 

Dostępne są zestawy spektralnej TK oparte o rozwiązania jedno- lub dwu-
źródłowe. Dwuźródłowa TK opiera się na wykorzystaniu układu z dwiema lampami 
(z których jedna wykorzystuje energię wysoką – 120-140 keV, a druga niską  
– 80-100 keV) i odpowiadającymi im dwoma osobnymi rzędami detektorów. Innym 
podejściem cechuje się jednoźródłowa TK z szybkim przełączaniem napięcia, 
w której jedna lampa emituje w krótkich okresach zmiennie promieniowanie przy 
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wysokim oraz niskim napięciu prądu. Innym rozwiązaniem jest jednoźródłowa 
spektralna TK wykorzystująca detektor o budowie dwuwarstwowej, pozwalający na 
rejestrowanie promieniowania o różnej energii. Badanie w technologii spektralnej 
TK pozwala na precyzyjne różnicowanie poszczególnych struktur anatomicznych, 
wykonywanie analiz materiałowych oraz prezentację wyników w sposób bardzo 
zbliżony do tradycyjnego obrazowania. 

Celem pracy jest charakterystyka spektralnej TK oraz porównanie jej różnych 
rozwiązań technicznych. Wskazanie zalet i ograniczeń, a także perspektyw co do jej 
wykorzystania. 

Wykorzystanie zmiennego pola elektrycznego  

o niskiej intensywności i pośredniej częstotliwości 

w leczeniu nowotworów 

Arkadiusz Goede, arkadiusz_goede@wp.pl, Zakład Genoterapii, Wydział 
Lekarski, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, www.cm.umk.pl 

Tomasz Wandtke, tomasz_wandtke@wp.pl, Zakład Genoterapii, Wydział 
Lekarski, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, www.cm.umk.pl 

Edyta Simińska, edyta.siminska@gmail.com, Katedra i Zakład Toksykologii, 
Wydział Farmaceutyczny, Collegium Medicum UMK  w Bydgoszczy, 
www.cm.umk.pl 

Wstęp: Znaczący wzrost zachorowań na nowotwory złośliwe na świecie, 
zawodność obecnie stosowanych strategii terapeutycznych i poszukiwania nowych 
metod leczenia stanowią jedno z najważniejszych wyzwań współczesnej medycyny. 
Jedną z obiecujących metod terapeutycznych jest TTF (ang. Tumor Treating Field). 
Polega ona na zastosowaniu zmiennego pola elektrycznego, oddziałującego na 
polarne składowe komórek, w tym na cytoszkielet i wrzeciono kariokinetyczne. 
Przyłożenie do komórek zmiennego pola elektrycznego powoduje drgania 
cząsteczek obdarzonych ładunkiem i obracanie się dipoli. Wspomniane struktury są 
silnie polarne, a zatem zastosowanie pola elektrycznego o odpowiednio dobranych 
parametrach skutkuje ich degradacją. W przypadku komórek nowotworowych, 
charakteryzujących się nieskończonymi podziałami i niezwykle szybkim tempem 
proliferacji, zastosowanie tej metody pozwala na zahamowanie ich podziałów 
i indukcję apoptozy. 

Cel pracy: Przedstawienie metody TTF i jej potencjalnego zastosowania 
w terapii nowotworów złośliwych 

Materiały i metody: Analiza dostępnych danych literaturowych 
Wyniki i wnioski: Terapia TTF jest metodą nowatorską, jak dotąd skutecznie 

zastosowano ją jedynie w leczeniu glejaków. U znacznego odsetka pacjentów 
zaobserwowano zahamowanie proliferacji komórek a nawet regresję choroby. 
Obecnie prowadzone są badania nad optymalizacją tej metody, które umożliwiłyby 
zastosowanie tej metody w leczeniu innych typów nowotworów. 
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Wykorzystanie żywności funkcjonalnej  

w regulacji sygnałów głodu i sytości 

Katarzyna Skrypnik, katarzyna.skrypnik@gmail.com, Katedra Higieny Żywienia 

Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy  

w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań, puls.edu.pl  

Damian Skrypnik, damian.skrypnik@gmail.com, Katedra i Klinika Chorób 

Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych  i Nadciśnienia Tętniczego, Wydział 

Lekarski I, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 82/84, 60-

569 Poznań, www.ump.edu.pl  

Paweł Bogdański, pawelbogdanski@wp.pl, Zakład Edukacji i Leczenia Otyłości 

oraz Zaburzeń Metabolicznych, Wydział Lekarski I, Uniwersytet Medyczny 

w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 82/84, 60-569 Poznań, www.ump.edu.pl  

Wstęp: Żywność funkcjonalna (FOSHU: Foods for Specified Health Use) to 
żywność, z której usunięto szkodliwe składniki i/lub wzbogacono o substancje 
korzystne dla zdrowia człowieka. Może być ona wykorzystana w terapii wielu 
chorób cywilizacyjnych, w tym otyłości – epidemii, na którą cierpi ponad 500 
milionów dorosłych.  

Cel i metoda: Celem niniejszego opracowania teoretycznego jest przedstawienie 
aktualnego stanu wiedzy na temat mechanizmów wpływu żywności funkcjonalnej 
na regulację sygnałów głodu i sytości. 

Tematyka pracy: Najnowsze badania wykazały, że główne składniki FOSHU 
mające zasadnicze działanie anoreksogenne to oligofruktoza, inulina, błonnik, 
chitosan, ginsenozydy, flawonole, polifenole roślinne i beta-glukan. Ich działanie 
polega między innymi na regulacji wydzielania peptydów jelitowych, zmniejszeniu 
ekspresji greliny, absorpcji znacznej ilości wody i zdolności do pęcznienia. 
Wykazano, że dla intensyfikacji procesu odczuwania sytości związanego z FOSHU 
istotne są również aspekty psychologiczne. European Food Safety Authority opraco-
wała regulacje prawne dotyczące stosowania FOSHU w celach anoreksogennych. 

Wnioski: Żywność funkcjonalna w sposób istotny klinicznie modyfikuje uczucie 
głodu i sytości. 

Zastosowanie praktyczne: Międzynarodowe wytyczne odnośnie dietoterapii 
chorób cywilizacyjnych powinny uwzględniać włączenie FOSHU do długo-
falowych programów żywieniowych pacjentów. 

Wyznaczenie parametrów termodynamicznych  

nowych substancji o działaniu przeciwdrgawkowym 

z zastosowaniem metody HPLC 

Anna Kowalska, a.kowalska1004@gmail.com, Zakład Chemii Analitycznej, 

Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
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Jolanta Flieger, jolantaflieger@umlub.pl, Zakład Chemii Analitycznej, Wydział 

Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Magdalena Pizoń, magdalenapizon@umlub.pl, Zakład Chemii Analitycznej, 

Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie 

Oznaczenie parametrów termodynamicznych z zastosowaniem metody HPLC, 
takich jak energia swobodna Gibbsa (∆G°), entalpia (∆H°) czy entropia (∆S°) 
stanowi podstawowy aspekt charakteryzujący proces adsorpcji na granicy ciecz-
faza stała i pozwala na uzyskanie podstawowych informacji, dotyczących 
mechanizmu retencji badanych substancji [1,2]. Parametry te wyznaczane są 
tradycyjnie na podstawie wykreślonych krzywych van’t Hoffa, wg zależności: 

 

Parametr φ oznacza stosunek objętości fazy stacjonarnej do fazy ruchomej dla 
danego układu chromatograficznego. W przypadku wyznaczania parametrów 
termodynamicznych dla substancji badanych przy zastosowaniu różnych układów 
faza stacjonarna-faza ruchoma współczynnik ten warunkuje w dużej mierze wynik 
końcowych obliczeń [5]. W prezentowanej pracy oznaczano podstawowe 
parametry termodynamiczne, mające wpływ na proces retencji nowych substancji 
o działaniu przeciwdrgawkowym. Jako faza stacjonarna wykorzystano kolumnę 
cholesterolową: UDS-Cogent Cholesterol. 

Zaawansowany rak dna jamy ustnej  

powikłany ciężką niewydolnością oddechową  

i zespołem Leriche’a – opis przypadku 

Anna Szkatuła-Łupina, annaszkatula@op.pl Klinika Otorynolaryngologii 

i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Katarzyna Dudzińska-Ćwiek, kasia.d@wp.pl Klinika Otorynolaryngologii 

i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Janusz Klatka, janusz.klatka@wp.pl Klinika Otorynolaryngologii i Onkologii 

Laryngologicznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Adam Nawrocki, Klinika Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej , 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Andrzej Kucharski, Klinika Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej , 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

W Polsce na nowotwory głowy i szyi zapada około 5500 do 6000 osób rocznie, 
a umiera około 3500. W tym guzy złośliwe stanowią 90% rozpoznań. W walce 
z nowotworami głowy i szyi rozwinęła się radykalna chirurgia z jednoczesną 
rekonstrukcją zmniejszającą kalectwo pooperacyjne. W leczeniu NGS celem jest 



IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 

Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju, Lublin, 18-19 marca 2017 r. 

Wystąpienia Ustne – Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu 
 

122 

uzyskanie największego odsetka wyleczeń przy najmniejszym stopniu okaleczania 
chorego. Rak dna jamy ustnej w Polsce pod względem częstości występowania jest 
na drugim miejscu, zaraz po raku krtani. Występuje przeważnie u ludzi palących 
tytoń oraz pijących alkohol w nadużyciu. 

Do Kliniki Otorynolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej został przyjęty 68 
letni pacjent z rozpoznaniem raka dna jamy ustnej naciekającego żuchwę. 
W badaniu laryngologicznym, stwierdzono naciek nowotworowy obejmujący dno 
jamy ustnej po stronie lewej, przylegającą część żuchwy oraz dolną część policzka 
po stronie lewej. Zgodnie z klasyfikacją – T4N1M0. Pacjent został zakwalifiko-
wany do zabiegu operacyjnego uzupełnionego później radioterapią. W dniu 
14.07.2015 roku wykonano operację. Zabieg operacyjny zakończył się pomyślnie. 
W czwartej dobie po operacji nastąpiło krytyczne niedokrwienie lewej kończyny 
dolnej. W 9 dobie po operacji wystąpiła zatorowość płucna. Wdrożono pilne 
leczenie chirurgiczne pacjenta i zachowawcze. Dzięki współpracy wielu specjalistów 
z różnych dziedzin medycyny, odniesiono sukces terapeutyczny. 

Zaburzenia depresyjne u pacjentów dorosłych z padaczką 

Magdalena Gontarz, magdag2904@gmail.com, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, www.umlub.pl 

Aleksandra Waszczuk, waszczuk197@wp.pl, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym , www.umlub.pl 

Michał Palonka, m.palonka@gmail.com, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym , www.umlub.pl 

Konrad Rejdak, konrad.rejdak@umlub.pl, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym , www.umlub.p 

Opracowanie dotyczy analizy przyczyn, czynników ryzyka, diagnozowania oraz 
sposobów leczenia zaburzeń depresyjnych u pacjentów dorosłych z padaczką. 

Padaczka (epilepsja) jest jedną z najczęstszych chorób neurologicznych, której 
mogą towarzyszyć zaburzenia takie jak lęk uogólniony, zaburzenia funkcji 
poznawczych, fobia społeczna, jak również objawy psychotyczne oraz otępienne. 
Osoby dotknięte padaczką mają problemy z nawiązywaniem relacji, funkcjono-
waniem w społeczeństwie, są stygmatyzowani, co skutkuje pogorszeniem relacji 
międzyludzkich, mniejszym odsetkiem zawartych małżeństw w tej grupie, 
słabszymi osiągnięciami naukowymi, a w konsekwencji wzrostem odsetka 
bezrobotnych. Wśród najczęstszych zaburzeń w tej grupie pacjentów wymienia się 
depresję, która jest skutkiem ubocznym leczenia przeciwpadaczkowego lub też 
występuje jako powikłanie samej choroby. Depresja u osób chorych na padaczkę 
może w większym stopniu wpływać na komfort życia niż częstość i „ciężkość” 
napadów padaczkowych.  

Celem pracy jest przedstawienie problematyki związanej z zaburzeniami 
depresyjnymi u dorosłych pacjentów z padaczką. Uzasadnieniem podjętej tematyki 
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badawczej jest założenie, że wczesne objęcie opieką specjalistyczną (psychiatryczną, 
psychologiczną) lub wyeliminowanie czynników ryzyka daje szanse uniknąć lub 
opóźnić pojawienie się depresji, co wpływa na poprawę jakości życia osób dotkniętych 
tym problemem. 

Zaburzenia pamięci po etanolu i marihuanie  

– prawda czy mit? 

Karol Pachla, celtic20@tlen.pl, Studenckie koło naukowe przy Katedrze  

i Zakładzie Farmakologii  z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny  

w Lublinie 

Ewa Gibuła-Bruzda, ewa.gibulabruzda@umlub.pl, Katedra i Zakład 

Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie 

Jolanta H. Kotlińska, jolanta.kotlińska@umlub.pl , Katedra i Zakład 

Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie 

Obecnie obserwujemy stały wzrost używania substancji psychoaktywnych przez 
dzieci oraz młodzież. Najnowsze badania potwierdzają negatywny wpływ 
nadużywania tych środków na zachowanie i rozwój mózgu oraz takie procesy jak: 
podzielność uwagi, pamięć, płynność mowy czy zapamiętywanie.  

 Etanol i marihuana stanowią jedne z najczęściej stosowanych używek 
szczególnie wśród młodzieży, a dzięki temu klasyfikują się w pierwszej dziesiątce 
stosowanych środków uzależniających. Główny składnik aktywny marihuany  
– THC wpływa na ośrodkowy układ nerwowy skutkując zaburzeniami łaknienia 
i percepcji (zwłaszcza czasu), problemami z koncentracją oraz pamięcią. Szczególnie 
osoby młode są podatne na wystąpienie stanów psychotycznych, zespołu 
amotywacyjnego, trwałego uzależnienia (1 na 6 nastolatków) oraz obniżenia IQ 
(o ok. 8 punktów) w wyniku palenia marihuany. W przypadku etanolu szczególnie 
niebezpieczny jest szybki rozwój uzależnienia u osób młodych w porównaniu 
z dorosłymi. Obserwowano u nich również zaburzenia sprawności intelektualnej, 
koncentracji, uwagi, pamięci oraz problemy w nauce. Dodatkowym niepokojącym 
zjawiskiem jest łączenie przez młodzież kilku substancji psychoaktywnych (np. 
alkoholu z marihuaną). Dlatego celem pracy jest przedstawienie najnowszych 
badań na temat bezpośrednich i odległych skutków łącznego zażywania 
powyższych substancji przez młode osobniki. 

Zapewnienie kontaktu ciało do ciała  

noworodkom urodzonym drogą cięcia cesarskiego 

Monika Salamończyk, monika.salamonczyk@wum.edu.pl, Zakład Dydaktyki 

Ginekologiczno-Położniczej, Wydział Nauki  o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet 

Medyczny, sek_nzg@wum.edu.pl 
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Anna Łozińska-Czerniak, anna.lozinska-czerniak@wum.edu.pl, Zakład 

Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej, Wydział Nauki  o Zdrowiu, Warszawski 

Uniwersytet Medyczny, sek_nzg@wum.edu.pl  

Ewa Dmoch-Gajzlerska, ewa.dmoch-gajzlerska@wum.edu.pl, Zakład Dydaktyki 

Ginekologiczno-Położniczej, Wydział Nauki  o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet 

Medyczny, sek_nzg@wum.edu.pl 

Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia noworodkom urodzonym drogą 
cięcia cesarskiego należy zapewnić bezpośredni kontakt z matką w zależności od jej 
stanu ogólnego. W przypadku znieczulenia przewodowego powinien on trwać 
nieprzerwanie przynajmniej jedną godzinę. Procedura ta jest często ograniczana ze 
względów medycznych i praktycznych. Alternatywnym rozwiązaniem może być 
zapewnienie takiego kontaktu przez ojca. Stworzenie warunków i zachęcanie ojca 
do pozostania w kontakcie ciało do ciała z noworodkiem ma wiele korzyści tj.: 
umacnianie więzi rodzicielskich, kolonizacja skóry i błon śluzowych noworodka 
korzystną florą bakteryjną, zapewnienie potrzeby bezpieczeństwa, redukcja stresu 
u dziecka, działanie przeciwbólowe,. 

Cel: Celem badań była ocena możliwości zapewnienia kontaktu ciało do ciała 
u noworodków urodzonych drogą cięcia cesarskiego. 

Materiał i metody: Badania przeprowadzono w 10 warszawskich szpitalach 
położniczych o różnym stopniu referencyjności. Materiał gromadzono za pomocą 
obserwacji bezpośredniej, którą prowadzono od marca 2015 roku do grudnia 2016 
roku. Analizie poddano 177 obserwacji. 

Wyniki: W większości szpitali zapewniany był kontakt ciało do ciała, lecz trwał 
on zbyt krótko. 

Wnioski: W większości przypadków przy porodzie był obecny ojciec, który 
mógłby brać czynny udział w zapewnieniu pierwszego, bezpośredniego kontaktu 
ciało do ciała. 

Zastosowania topologicznej analizy danych 

w neuroobrazowaniu funkcjonalnym 

Michał Lipiński, lipinski.msl@gmail.com, Katedra Matematyki Obliczeniowej, 

Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Jagielloński  

Relatywnie młode narzędzia topologii algebraicznej coraz częciej wykorzystuje 
się do wydobywania ukrytych wzorców lub klasyfikacji wielowymiarowych 
i złożonych danych. Dotyczy to w szczególności metody homologii persystentnych, 
której atutem jest m.in. możliwość uniknięcia, często arbitralnego, ustalania 
parametrów (np. progowania szumu) w analizowanych danych. W referacie 
zaprezentowano przykłady prób takiej analizy dla danych związanych z neuro-
obrazowaniem funkcjonalnym mózgu, tj. aktywności pojedyńczych neuronów, 
sygnału EEG oraz danych z fMRI. Dla poziomu pojedyńczych neuronów, 
sztandarowym przykładem jest model rekonstrukcji otoczenia podmiotu na 
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postawie jedynie współaktywności komórek miejsca w hipokampie. Analizę 
danych z EEG można przeprowadzić traktując sygnał jako szereg czasowy, 
z którego można otrzymać trajektorię możliwą do zbadania wspomnianymi 
metodami. Natomiast badanie zarejestrowanej aktywności przy pomocy fMRI lub 
EEG realizuje się czasem poprzez konstrukcję grafu korelacji pobudzenia obszarów 
mózgu. Zbadanie homologii persystentnych takiego grafu może stanowić 
rozszeżenie stosowanych w tej sytuacji miar pochodzących z teorii grafów. 
Omawiana analiza topologiczna pozwala na wydobycie cech, które dobrze 
spawdzają się przy np. klasyfikacji populacji badanych na grupy. Należy jednak 
zaznaczyć, że trudnością nadal pozostaje bezpośrednia interpretacja otrzymanej tak 
charakterystyki. 

Zastosowanie innowacyjnej metody pomiaru  
parametrów krążeniowo-oddechowych  

u szczura w badaniach nad nowymi lekami 

Joanna Mikłosz, joanmiklosz@gmail.com, Zakład Farmakodynamiki, Wydział 
Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,  Uniwersytet Medyczny 
w Białymstoku 

Bartłomiej Kałaska, kalaskab@gmail.com, Zakład Farmakodynamiki, Wydział 
Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,  Uniwersytet Medyczny 
w Białymstoku 

Andrzej Mogielnicki, amogiel@umb.edu.pl, Zakład Farmakodynamiki, Wydział 
Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej,  Uniwersytet Medyczny 
w Białymstoku 

Badania przedkliniczne z udziałem zwierząt są podstawowym i obecnie najlepszym 
sposobem oceny bezpieczeństwa nowego leku. Celem pracy było opracowanie 
nowoczesnej metody monitorującej równocześnie najważniejsze parametry 
krążeniowe i oddechowe zwierzęcia. Wprowadzona innowacyjność polegała na 
zestawieniu dwóch aparatur umożliwiających jednoczesną rejestrację 11 parametrów 
układu krążeniowo-oddechowego. Pomiar ciśnienia krwi oraz wyliczaną na jego 
podstawie częstość akcji serca (HR) wykonano umieszczając w lewej tętnicy 
szyjnej kaniulę połączoną z przetwornikiem ciśnienia Plugsys (Transonics System, 
USA). HR, perfuzję tkankową, saturację, częstość oddechów, temperaturę, ilość 
wydychanego CO2 rejestrowano za pomocą PhysioSuite (Kent Scientific Corp., 
USA). Badania przeprowadzono na szczurach szczepu Wistar w narkozie 
(pentobarbital, 45 mg/kg, i.p.). Parametry monitorowano przez 60 min od 
dożylnego podania związku referencyjnego (ADR; adrenaliny), kontrolnego (PBS) 
oraz potencjalnego kandydata na lek (HBC; heparin-binding copolymer). PBS nie 
zmienił parametrów krążeniowo-oddechowych szczura, podczas gdy ADR wywołał 
oczekiwany efekt. HBC obniżył ciśnienie tętnicze jednocześnie zwiększając 
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perfuzję tkanek i nie wpływając na pozostałe parametry. Opracowana metoda może 
stanowić wartościową część badań przedklinicznych nad nowymi lekami. 

Zastosowanie krokomierzy  

jako narzędzia pomiaru dystansu  

pokonywanego przez sędziów podczas meczu koszykówki 

Konrad Lasocki, konradlasocki@wp.pl, Wydział Wychowana Fizycznego, 

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego  w Warszawie 

Celem opracowania jest prezentacja problemów związanych z zastosowaniem 
krokomierzy jako narzędzia do pomiaru odległości pokonywanych przez sędziów 
podczas meczu koszykówki. W pracy zaprezentowano zalety i ograniczenia zasto-
sowania krokomierzy w badaniach naukowych oraz omówiono propozycje metod 
kalibracji uwzględniające specyfikę aktywności związanej z sędziowaniem meczu 
koszykówki. Kalibracji krokomierzy – której celem jest określenie wartości średniej 
długości kroku – dokonano trzema metodami: rejestracji liczby kroków podczas 
pokonania 10 odcinków 28 m, rejestracji liczby kroków wykonanych na 
20 odcinkach 20 m w różnym tempie oraz pomiaru odległości pokonanej przy 
wykonaniu 10 kroków w różnym tempie. Dokonano analizy statystycznej wartości 
długości kroku uzyskanych w poszczególnych próbach oraz w ramach każdej 
z metod. Wyniki uzyskane w oparciu o różne metody kalibracji ukazują różnice 
w wartościach przeciętnej długości kroku determinujących ostateczną wartość 
mierzonego dystansu. Ostateczna ocena przydatności krokomierzy jako narzędzia 
oraz wskazanie najlepszej metody kalibracji możliwe będą po zestawieniu 
uzyskanych danych z pomiarami opartymi na bardziej precyzyjnych metodach 
analizy przemieszczania się uczestników aktu sportowego. Dalsze badania pomogą 
ocenić wartość krokomierzy jako narzędzia do pomiaru dystansu podczas meczu 
koszykówki, ocenić wielkość ewentualnego błędu pomiaru oraz stworzyć podstawy 
do podjęcia próby zwiększenia jego dokładności. 

Zastosowanie nanocząstek tlenków żelaza  

w hipertermii magnetycznej 

Katarzyna Durak, kasiadur@wp.pl, Zakład Metod Jądrowych, Instytut Fizyki, 

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej 

Zbigniew Surowiec, zbigniew.surowiec@umcs.pl, Zakład Metod Jądrowych, 

Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej 

Odnotowany w ostatnich latach rozwój nanotechnologii przyczynił się do 
szeregu zastosowań w dziedzinie techniki i medycyny. Coraz większą uwagą cieszą 
się nanocząstki magnetyczne tlenków żelaza (magnety: Fe3O4 i maghemit:  
γ- Fe2O3). Używane są między innymi jako środki kontrastujące w technice 
obrazowania rezonansem magnetycznym (MRI) lub jako nośniki leków, których 
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transport jest sterowany zewnętrznym polem magnetycznym. Dodatkowo, ich 
unikatowe właściwości spowodowały duże zainteresowanie nad wykorzystaniem 
nanocząstek w walce ze schorzeniami onkologicznymi. W skojarzeniu z metodą 
hipertermii, nanocząstki (głównie Fe3O4) wprowadzone do obszarów tarczowych 
w formie ferrofluidu, powodują zwiększenie ich temperatury nawet do 48oC, 
prowadząc do apoptozy komórek nowotworowych. Takie biomedyczne aplikacje 
narzucają odpowiednie kryteria, jakie muszą spełniać wprowadzane do organizmu 
nanokrystality. Najważniejsze z nich to odpowiedni rozmiar aplikowanych struktur, 
biokompatybilność i niewielka (najlepiej znikoma) szkodliwość. Zaletami 
charakteryzującymi Fe3O4 są: biodegradowalność, niska toksyczność, długi czas 
retencji we krwi oraz możliwość modyfikacji właściwości poprzez regulowanie 
procesu powstawania i zastosowanie specyficznych powłok opłaszczających.  

Celem pracy jest omówienie techniki wytwarzania Fe3O4 oraz przybliżenie od 
strony fizycznej istoty i mechanizmu działania metody leczniczej, jaką jest 
hipertermia.  

Zastosowanie ortotyki miękkiej  

w rehabilitacji pediatrycznej 

Agnieszka Zdzienicka-Chyła, agnieszka.zdzienicka@interia.pl, Katedra 

Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w  Lublinie 

Anna Stelmach, stachurka1986@o2.pl, Katedra Rehabilitacji, Fizjoterapii  

i Balneoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Ortotyka jako gałąź nauki w ostatnich latach ulega intensywnemu rozwojowi. 
Dąży się do tworzenia funkcjonalnych ortez, które wspomagają proces rehabilitacji. 

Celem pracy jest analiza piśmiennictwa dotycząca zastosowania oraz wpływu 
ortotyki miękkiej w szczególności kamizelek i kombinezonów w rehabilitacji 
pediatrycznej.  

Zadaniem ortezy jest nadanie stabilizacji danej części ciała oraz stymulacja 
proprioceptywna. W rehabilitacji pediatrycznej (zespół Downa, mózgowe porażenie 
dziecięce, zaburzenia całościowe rozwoju, dystrofie mięśniowe) oraz w terapii 
zaburzeń przetwarzania sensorycznego wykorzystuje się między innymi miękkie 
ortezy tułowia. Wyróżniamy w nich między innymi kombinezony, kamizelki 
wykonane z miękkich materiałów nowej generacji o strukturze 3D oraz materiały 
typu lycra. Zastosowanie tego materiału ma umożliwiać dużą przepuszczalność 
powietrza, elastyczność i sprężystość podczas stosowania ortezy. Materiał typu 
lycra dodatkowo ma zapewniać korekcję ciała i wymusza jego liniowość. 

Elastyczne ortezy są stosowane w celu poprawy stabilizacji, równowagi, 
kontroli mięśniowej, wzorca oddechowego oraz biomechaniki chodu. Ortezy 
wykorzystuje się w czasie terapii bądź po jej zakończeniu. Biorąc pod uwagę coraz 
szersze wykorzystanie miękkiej ortotyki zwraca uwagę wciąż niewielka ilość badań 
naukowych w zakresie jej stosowania w konkretnych zaburzeniach. 
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Zastosowanie procesu fotochemicznego  

katalizowanego układem TiO2/FeCl3  

do usuwania pozostałości farmaceutyków ze środowiska  

Joanna Wilk, j.kliww@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie 

Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny  z Oddziałem 

Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 

www.sum.edu.pl 

Wojciech Baran, wbaran@sum.edu.pl, Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski 

Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl 

Ewa Adamek, eadamek@sum.edu.pl, Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski 

Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl 

Pozostałości leków stanowią poważne zagrożenie dla ekosystemów wodnych. 
Są one obecne w wodach powierzchniowych, gruntowych, w glebie i osadach 
rzecznych a także w ściekach. Ich usunięcie w konwencjonalnych mechaniczno-
biologicznych oczyszczalniach ścieków jest ograniczone. Pozostałości farmaceutyków 
występują więc w oczyszczonych ściekach, często odprowadzanych do wód 
powierzchniowych. Ze względu na fakt, że związki te mogą być odporne na 
procesy biodegradacji i często zachowują swa aktywność biologiczną to stanowią 
zagrożenie dla organizmów zajmujących różne poziomy troficzne w środowisku 
wodnym. 

W ostatnim czasie, dużym zainteresowaniem badaczy cieszą się tzw. metody 
zaawansowanego utleniania, umożliwiające pełną lub częściową degradację 
ksenobiotyków. Jedną z takich metod umożliwiających usuwanie pozostałości 
farmaceutyków z roztworów wodnych jest proces fotokatalityczny. Niska toksyczność 
i dostępność ditlenku tytanu (TiO2) sprawiły, że jest on jednym z najczęściej 
stosowanych fotokatalizatorów. Jednak jego niska aktywność wskazuje na celowość 
użycia dodatkowych substancji intensyfikujących proces fotokatalityczny. 

Celem pracy było dokonanie przeglądu literatury dotyczącej badań nad 
efektywnością procesu fotokatalitycznego zastosowanego do rozkładu leków 
i innych ksenobiotyków. Jako szczególnie warte uwagi uznano badania nad 
wykorzystaniem komercyjnego TiO2 (TiO2-P25) z dodatkiem FeCl3. 
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Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii jonowej 

oraz spektrometrii masowej z plazmą wzbudzoną 

indukcyjnie w analizie porównawczej  

zawartości pierwiastków śladowych  

u pacjentów z chroniczną depresją  

pochodzących z Polski i Tajwanu 

Anna Błażewicz, anna.blazewicz@umlub.pl, Katedra Chemii, Zakład Chemii 
Analitycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Katarzyna Krupa, katarzyna.krupa@umlub.pl, Katedra Chemii, Zakład Chemii 
Analitycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

Przemysław Niziński, przemyslaw.nizinski@umlub.pl, Katedra Chemii, Zakład 
Chemii Analitycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

 Kuan-Yung Liao,alex04278804@gmail.com, Homu Clinic (Tainan City) No.61, 
Dongping Rd., East Dist., Tainan City 701, Taiwan (R.O.C.)  

Heng-Hsin Liao,chemistry_coordinator@umlub.pl, Homu Clinic (Tainan City) 
No.61, Dongping Rd., East Dist., Tainan City 701, Taiwan (R.O.C.)  

Łukasz Komsta, lukasz.komsta@umlub.pl, Katedra I Zakład Chemii Leków, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Rajmund Michalski, michalski@ipis.zabrze.pl, Instytut Podstaw Inżynierii 
Środowiska Polskiej Akademii Nauk  

Magdalena Jabłońska-Czapla, magdalena.jablonska-czapla@ipis.zabrze.pl, 
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk  

Wśród czynników potencjalnie zaangażowanych w patogenezę chronicznej 
depresji brane są pod uwagę uwarunkowania natury genetycznej, zaburzenia 
w obrębie układu neuroprzekaźników w układzie nerwowym, czy zaburzenia 
czynności układu hormonalnego. W badaniach sprawdzono czy zawartości cynku, 
miedzi, żelaza, manganu, kobaltu i ołowiu oznaczonych w próbkach pobranych 
w sposób nieinwazyjny (włosy i paznokcie) są znacząco różne ze względu na 
pochodzenie etniczne i płeć pacjentów z chroniczną depresją oraz od zdrowych 
ochotników. Do przygotowania próbek zastosowano mineralizację kwasową 
wspomaganą energią mikrofalową. Oznaczenia dokonano z użyciem dwóch 
czułych technik analitycznych, tj. wysokosprawnej chromatografii jonowej 
z derywatyzacją podkolumnową oraz spektrometrii masowej z plazmą wzbudzoną 
indukcyjnie. Do analizy uzyskanych danych wykorzystano m.in. testy Shapiro-
Wilka, D’Agostino, Wilcoxona, U-Manna-Whitneya, drzewa klasyfikacyjne oraz 
modele regresji logistycznej. Wykazano istotną zależność zawartości cynku, 
manganu, żelaza i ołowiu z występowaniem chronicznej depresji niezależnie od 
pochodzenia etnicznego, czy płci badanych. 
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Zespół hemofagocytarny  

– zagrażająca życiu reakcja zapalna 

Monika Klimek, klimkowa1@gmail.com, Koło Naukowe przy Klinice 

Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Agnieszka Szymczyk, agnieszka.szymczyk.med@wp.pl, Klinika Hematoonkologii  

i Transplantacji Szpiku, Samodzielna Pracownia Transplantologii Klinicznej, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Monika Podhorecka, monika.podhorecka@umlub.pl, Klinika Hematoonkologii 

i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Wstęp: Zespół hemofagocytarny (ang. hemophagocytic lymphohistiocytosis, 
HLH) jest zaliczany do chorób rzadkich, przebiegających z hieperaktywacją układu 
immunologicznego, która może prowadzić do ciężkich powikłań narządowych 
i śmierci.  

Studium przypadku klinicznego: W wystapieniu przedstawiamy opis przypadku 
chorej, z wywiadem gorączki niereagującej na empiryczną antybiotykoterapię, 
guzowatymi zmianami skórnym, splenomegalią, pancytopenią, hiperferrytynemią, 
hipofibrynogenemią z towarzyszącymi zaburzeniami krzepnięcia oraz hemo-
fagocytozą w obrazie histopatologicznym terapanobiopunktatu, u której postawiono 
rozpoznanie HLH. W terapii zastosowano leczenie cytostatyczne według protokołu 
HLH uzyskując całkowitą remisję choroby. 

Podsumowanie: Na skuteczność leczenia w populacji chorych z rozpoznaniem 
HLH istotnie wpływa czas od wystapienia objawów do rozpoczęcia terapii 
ograniczającej stan nadmiernej aktywacji układu immunologicznego, dlatego 
prezentowany przez nas przypadek jest istotny z punktu widzenia lekarza 
klinicysty. 

Zespół odwracalnej tylnej encefalopatii  

– opisy przypadków 

Joanna Szkatuła, asiaszkatula@vp.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze  

i Klinice Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlublin.pl 

Aleksandra Marzęda, a.marzeda16@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Klinice Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.umlublin.pl 

Vѐronique Petit, vpetit@onet.pl, Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, www.umlublin.pl 

Konrad Rejdak, konrad.rejdak@umlub.pl, Kierownik Katedry i Kliniki 

Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Zespół odwracalnej tylnej encefalopatii (posterior reversible encephalopathy 
syndrom – PRES) charakteryzuje się występowaniem drgawek, bólów głowy oraz 
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zaburzeń widzenia. Przydatnym badaniem do diagnostyki różnicowej jest badanie 
rezonansu magnetycznego głowy, w którym zaobserwowano symetryczne zmiany 
w istocie białej i szarej obu półkul. Etiologia wystąpienia zespołu jest nieznana, 
aczkolwiek retrospektywne analizy przypadków wykazują pewne predyspozycje 
w kierunku wystąpienia objawów. Najważniejsze z nich to nagłe, wysokie wartości 
ciśnienia tętniczego, uszkodzenie śródbłonka naczyń poprzez stosowanie leków 
immunosupresyjnych oraz czynniki infekcyjne. 

Prawidłowe leczenie w większości przypadków prowadzi do wycofania się 
objawów neurologicznych, konieczne jest usunięcie czynnika sprawczego oraz 
unormowanie ciśnienia tętniczego. 

Celem pracy jest przedstawienie opisów dwóch przypadków pacjentek 
z Zespołem PRES oraz przedstawienie trudności diagnostycznych w różnicowaniu 
zespołu odwracalnej encefalopatii tylnej z innymi chorobami. W diagnostyce 
różnicowej należy brać pod uwagę udar niedokrwienny mózgu, chorobę Schildera, 
chorobę Marburga, neuroinfekcję oraz procesy zapalne w przebiegu chorób 
układowych.  

Zespół PRES jest rzadkim schorzeniem, które wciąż stanowi wyzwanie dla 
współczesnej medycyny. W ostatnich latach jego rozpoznawalność rośnie wraz 
z dynamicznym rozwojem neuroradiologii. 

Zmiany cytogenetyczne w nadpłytkowości 

Anna Trawicka, ania_trawicka@yahoo.pl, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, II Wydział Lekarski  

z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Ewelina Wieczerza, ewelinawieczerzak@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

przy Katedrze i Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, II Wydział 

Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie, 

www.umlub.pl 

Agnieszka Szymczyk, agnieszka.szymczyk@umlub.pl, Samodzielna Pracownia 

Transplantologii Klinicznej, I Wydział Lekarski  z Oddziałem Stomatologicznym, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Nadpłytkowość samoistna (ang. essential thrombocythosis, ET) to choroba 
zaliczana do grupy nowotworów mieloproliferacyjnych. U podłoża choroby leży 
patologiczna, nadmierna proliferacja megakariocytów prowadząca do zwiększonej 
produkcji płytek krwi. Rozpoznanie ET opiera się na kryteriach przyjętych przez 
Światową Organizację Zdrowia (ang. World Health Organization, WHO). Jednym 
z nich jest potwierdzenie obecności mutacji somatycznych w obrębie genu JAK2. 

Różnorodność fenotypowa ET warunkuje przebieg kliniczny choroby. 
W badaniach cytogenetycznych u ok. 5% stwierdza się zmiany chromosomowe, 
głównie w obrębie autosomów 1, 5, 9, 20 i 21. Obecności mutacji V617F w obrębie 
genu JAK2 występuje natomiast u ok. 55-56% chorych, mutacje w obrębie genu 
CALR – u ok. 25%, a mutacje genu MPL wykrywa się u 3-5% pacjentów. 
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Mutacjom mogą ulegać także inne geny, a czynniki środowiskowe niezwiązane ze 
wspomnianymi mutacjami somatycznymi mogą znacząco wpływać na etiopato-
genezę procesu chorobowego. 

Obecnie coraz większe znaczenie w diagnostyce chorób rozrostowych układu 
krwiotwórczego, w tym ET, ma ocena zmian cytogenetycznych i molekularnych, 
a kolejne doniesienia potwierdzają złożoność tych zmian i potwierdzają wartość ich 
oznaczania w praktyce klinicznej. 

Celem pracy jest przedstawienie znaczenia zmian cytogenetycznych i mole-
kularnych w etiopatogenezie, diagnostyce oraz monitorowaniu przebiegu choroby 
i odpowiedzi na terapię.  

Zmiany w narządzie wzroku  
w przebiegu stwardnienia rozsianego 

Robert Rejdak, Klinika Okulistyki Ogólnej SPSK1  w Lublinie 

Katarzyna Nowomiejska , Klinika Okulistyki Ogólnej SPSK1 w Lublinie 

Edyta Koman, Klinika Okulistyki Ogólnej SPSK1  w Lublinie  

Dominika Nowakowska, Klinika Okulistyki Ogólnej SPSK1 w Lublinie 

Katarzyna Załuska, Studenckie Koło Naukowe Kliniki Okulistyki Ogólnej 
SPSK1 w Lublinie 

Katarzyna Wrona, Studenckie Koło Naukowe Kliniki Okulistyki Ogólnej SPSK1  
w Lublinie 

Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex – SM) jest przewlekłą, autoimmuno-
logiczną chorobą demielinizacyjną ośrodkowego układu nerwowego o nieznanej 
etiologii. Na klasyczny obraz składają się objawy rozsiane w czasie i przestrzeni. 
Głównymi objawami SM są deficyty neurologiczne o różnym stopniu natężenia. 
Wraz z postępem choroby zauważalne są spadek liczby aksonów komórek 
nerwowych w rdzeniu kręgowym i mózgu oraz uszkodzenie bariery krew-mózg. 
Powszechność występowania SM na świecie wynosi powyżej 2 mln osób, z czego 
ok. 50 tys. w Polsce. W populacji północnej części Europy wynosi około 30-
80:100000, choroba najczęściej dotyka ludzi młodych, między 20. a 40. rokiem 
życia, głównie kobiety. Jest ona najczęstszą przyczyną (poza urazami) niepełno-
sprawności ruchowej w tej grupie wiekowej. Jednym z najwcześniej występujących 
objawów SM, poprzedzających objawy neurologiczne, są zaburzenia widzenia 
będące efektem pozagałkowego zapalenia nerwu wzrokowego i zmian, jakie 
zachodzą w nerwie wzrokowym. Objawiają się niewyraźnym i zamazanym 
widzeniem, a nawet nagłym zaniewidzeniem. Objawy mogą wystąpić nagle, mieć 
postać nawracającą lub narastającą w ciągu kilku dni. Często towarzyszy temu ból 
gałki ocznej, podwójne widzenie, także utrata kontrastu oraz zaburzenia widzenia 
kolorów. Wielu pacjentów zgłasza się najpierw do okulisty, istotne jest więc, 
w przypadku wystąpienia charakterystycznych objawów okulistycznych, przepro-
wadzenie diagnostyki w kierunku stwardnienia rozsianego. 
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Znaczenie hamowania monoaminooksydazy  

w rozwoju nałogu tytoniowego 

Jolanta Kotlińska, jolanta.kotlinska@umlub.pl, Katedra i Zakład Farmakologii 
z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny  z Oddziałem Analityki 
Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Ewa Gibuła-Bruzda, ewa.gibula-bruzda@umlub.pl, Katedra i Zakład 
Farmakologii z Farmakodynamiką, Wydział Farmaceutyczny  z Oddziałem 
Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Paweł Grochecki, pa.grochecki@gmail.com, Wydział Farmaceutyczny  
z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 
www.umlub.pl 

Palenie tytoniu jest poważnym problemem społecznym, wg danych WHO 
z 2015 roku na świecie paliło tytoń ponad 1,1 miliarda osób, co czyni go (wyłączając 
alkohol oraz produkty z kofeiną) najczęściej używanym środkiem uzależniającym. 

Wśród wielu związków obecnych w dymie tytoniowym najważniejszym z nich 
jest nikotyna, fizjologiczne efekty jej działania wynikają z bezpośredniego 
oddziaływania na receptory nikotynowe – nAChRs (fizjologicznie pobudzane przez 
acetylocholinę), a także z nasilenia uwolnienia amin katecholowych z rdzenia 
nadnerczy oraz zwiększenia wydzielania hormonu antydiuretycznego.  

W ośrodkowym układzie nerwowym, poprzez presynaptyczne receptory 
nikotynowe znajdujące się na neuronach dopaminergicznych, nikotyna wywołuje 
pobudzenie szlaku mezolimbicznego, co skutkuje aktywacją układu nagrody. Jest to 
podstawowy mechanizm prowadzący do powstania nałogu tytoniowego. 

Ostatnimi laty pojawia się wiele doniesień o zdolności substancji obecnych 
w dymie tytoniowym, innych niż nikotyna, do wpływu na liczne mechanizmy 
neurochemiczne. Najważniejszym z nich wydaje się zdolność do inhibicji 
monoaminooksydaz (MAO-A oraz MAO-B), co skutkuje wzmocnieniem potencjału 
uzależniającego samej nikotyny. 

Celem prezentacji jest przedstawienie nowych informacji o rozwoju zależności 
od palenia tytoniu oraz perspektyw nowych metod leczenia, w obliczu 
nieskuteczności nikotynowej terapii zastępczej (NTZ). 

Znaczenie mykotoksyn w życiu i gospodarce człowieka 

Monika Sałaga-Pylak, mpylak@poczta.onet.pl,Katedra i Zakład 
Higieny,Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Grzegorz Kania,grzegorz.kania@umlub.pl,Katedra i Zakład Biologii 
i Parazytologii,Uniwersytet Medyczny w Lublinie,www.umlub.pl 

Andrzej Borzęcki,andbo5@wp.pl,Katedra i Zakład Higieny, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie,www.umlub.pl 

Grzyby pleśniowe oraz ich metabolity nadal odgrywają istotną rolę w etiopato-
genezie wielu chorób ludzi, zwierząt i roślin. Mykotoksyny są jednymi z najsilniej 
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działających trucizn pochodzenia naturalnego. Mogą powodować zatrucia o przebiegu 
ostrym lub przewlekłym. Mykotoksyny są w większości niskocząsteczkowymi 
substancjami, przeciwko którym organizm nie może wytworzyć żadnych przeciwciał. 
Obecnie znanych jest około 400 mykotoksyn, z czego 20 to substancje występujące 
w artykułach spożywczych. Źródła narażenia człowieka i zwierząt na działanie 
mykotoksyn wiodą droga pokarmową, wziewną oraz poprzez skórę i błony 
śluzowe. Do najbardziej niebezpiecznych skutków działania mykotoksyn 
w organizmie człowieka i zwierząt należą zaburzenia w syntezie kwasów 
nukleinowych prowadzące do mutagenezy i kancerogenezy – niektóre mykotoksyny 
ze względu na swe właściwości zostały umieszczone przez Międzynarodową 
Agencję Badań nad Rakiem w wykazie substancji rakotwórczych. Wiele mykotoksyn 
wykazuje ponadto właściwości cytotoksyczne, teratogenne, neurotoksyczne 
i estrogenne. Mykotoksyny zakłócają funkcje przewodu pokarmowego i układu 
immunologicznego, powodują uszkodzenia nerek i wątroby oraz mogą indukować 
występowanie alergii. Celem niniejszego wystąpienia jest przedstawienie licznych 
kierunków toksycznego działania mykotoksyn, ich źródeł dla człowieka oraz 
sposobów ochrony przed ich szkodliwym działaniem. 

Znaczenie naturalnych i chemicznych radiouwrażliwiaczy 

w terapii raka trzustki  

– przegląd najnowszych doniesień naukowych 

Magdalena Szydełko, mszydelko@interia.pl, Studenckie Koło Naukowe przy 
Zakładzie Onkologii, I Wydział Lekarski  z Oddziałem Stomatologicznym, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Mateusz Bilski, bilskimat@gmail.com, Zakład Onkologii, I Wydział Lekarski  
z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie, 
www.umlub.pl 

Dominika Szymczyk, szymczyk.d32@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 
Zakładzie Onkologii, I Wydział Lekarski  z Oddziałem Stomatologicznym, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Anna Szewczyk, anna.szewczyk92@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 
Zakładzie Onkologii, I Wydział Lekarski  z Oddziałem Stomatologicznym, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Monika Ruszała, monika.ruszala@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe przy 
Zakładzie Onkologii, I Wydział Lekarski  z Oddziałem Stomatologicznym, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Rak trzustki jest trzecią co do częstości przyczyną zgonów z powodu 
nowotworów w Europie. Średnie 5-letnie przeżycie od chwili postawienia diagnozy 
wynosi 3-7%. Obecne standardy postępowania terapeutycznego to leczenie 
operacyjne, konwencjonalna radioterapia, chemioterapia, a także chemioradioterapia. 
Biorąc pod uwagę fakt, iż leczenie indukcyjne w postaci radiochemioterapii może 
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zwiększyć szansę na wykonanie radykalnego zabiegu chirurgicznego w przypadku 
guzów o granicznej resekcyjności, istnieje konieczność poszukiwania związków 
zwiększających wrażliwość komórek raka trzustki na promieniowanie jonizujące. 

Cel pracy: 
1. Dokonanie przeglądu najnowszych doniesień naukowych nt. skuteczności 

radiouwrażliwiaczy w terapii raka trzustki. 
2. Omówienie podstawowych mechanizmów oddziaływania tych związków na 

komórki nowotworowe. 
3. Profil bezpieczeństwa radiouwrażliwiaczy w praktyce klinicznej. 
Wyniki: 
1. MGDG zawarty w szpinaku w warunkach in vitro oraz in vivo wywołuje 

w połączeniu z radioterapią synergistyczny efekt w zakresie indukcji apoptozy 
komórek nowotworowych. 

2. Polisacharydy zawarte w aloesie w skojarzeniu z radioterapią aktywują proces 
autofagii w komórkach raka trzustki. 

3. Inhibitory Wee1, PARP1/2 oraz inhibitory Mcl-1 wykazują działanie 
radiouwrażliwiające w warunkach in vitro. 

Wyniki badań pokazują, że zarówno naturalne związki takie jak polisacharydy, 
MGDG, jak również inhibitory Wee1, PARP1/2 oraz Mcl-1 zwiększają skuteczność 
promieniowania jonizującego nie nasilając toksyczności leczenia. 

Znaczenie samoregulacji – przegląd interdyscyplinarny 

Wojciech Sak, wojciech.r.sak@gmail.com, Zakład Kognitywistyki 

i Epistemologii, Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, filozofia.umk.pl 

Zjawisko samoregulacji jest, po problemie świadomości, drugim pod względem 
trudności obszarem badań w kognitywistyce. Jest ono jednocześnie jednym 
z najistotniejszych elementów funkcjonowania człowieka, mającym wolicjonalny 
charakter o podstawach poznawczych oraz behawioralnych, związanym z procesami 
umożliwiającymi kierowanie własną celową aktywnością. Zakres zjawisk odnoszonych 
do samoregulacji jest bardzo szeroki, dotyczą one między innymi zdolności 
modyfikacji własnej uwagi, myśli, uczuć oraz zachowań związanych z docieraniem 
do jakiegoś standardu (celu), bądź z określaniem samego celu. Jakość warunków 
w których odbywa się samoregulacja, związane z nią sposoby, techniki i wiedza na 
których jest oparta, to jakimi metodami oraz procesami jest kierowany w jej wyniku 
przepływ informacyjno-energetyczny, ma podstawowe znaczenie dla osiągania 
i utrzymywania zdrowia psychofizycznego oraz ogólnego dobrostanu człowieka. 
W wystąpieniu przedstawiono zjawisko samoregulacji z punktu widzenia kogni-
tywistyki prezentując szeroki przegląd literatury dotyczący tej aktywności – od jej 
związków z jaźnią i samowiedzą po relacje z procesami świadomymi. Główny 
nacisk został położony na kontekst psychoterapeutyczny i kliniczny odnoszący się 
do samoregulacji emocjonalnej oraz korzystania z technik typu umysł-ciało (na 
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przykład medytacja mindfulness). Całość rozważań poddano syntezie w autorskiej 
koncepcji autonomizacji jako opartej na informacji swobodzie działania nabywanej 
w kolejnych obszarach. 

Zróżnicowanie poziomu sprawności fizycznej  

studentek uczelni medycznej 

Dominika Ziółkowska, je.suis.dominika@gmail.com, Wydział Kultury Fizycznej, 

Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, www.ukw.edu.pl  

Katarzyna Żołądkiewicz , zoladkiewicz.k@gmail.com, Wydział Kultury 

Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 

www.ukw.edu.pl 

Bartłomiej Niespodziński , barnie@ukw.edu.pl, Wydział Kultury Fizycznej, 

Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, www.ukw.edu.pl  

Wstęp: Aktywność zawodowa pracowników opieki medycznej związana jest 
z dużym obciążeniem fizycznym i psychicznym. Dlatego też poziom sprawności 
fizycznej studentek uczelni medycznych może stanowić istotny problem badawczy, 
rzutujący na przyszłe perspektywy zawodowe tej grupy. Celem badania było 
porównanie poziomu sprawności fizycznej wśród studentek 1 roku uczelni 
medycznej. 

Materiał i metody: Badania objęto 227 studentek Collegium Medicum im. 
Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Należały one do pierwszych roczników 
(2016/2017) czterech kierunków studiów: fizjoterapii, pielęgniarstwa, lekarskiego 
oraz ratownictwa medycznego, ze średnią wieku osoby badanej 19,46 (± 0,72) lat. 
Ocena została przeprowadzona przy pomocy testu sprawności fizycznej wg Pilicza 
oraz próby wytrzymałości Burpee’go. Wyniki zostały poddane analizie i przekształ-
cone na skale punktowe, których suma pozwoliła na ustalenie końcowej oceny testu 
sprawności. Dodatkowo sprawdzono wartości wskaźnika Rohrera oraz BMI. 

Wyniki: Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji oraz testu Kruskala-
Wallisa wykazały różnice między badanymi kierunkami dla wszystkich przepro-
wadzonych prób sprawności fizycznej. Analiza wyników zarówno pojedynczych 
prób testów sprawności, jak i w przypadku sumy uzyskanych punktów ukazała 
istotnie wyższe wartości punktowe w przypadku kierunków fizjoterapia oraz 
ratownictwo medyczne oraz niższe wartości dla studentek pielęgniarstwa. 

Wnioski: Wyniki testów sprawnościowych ukazują zróżnicowanie poziomu 
sprawności fizycznej grupy badanej. Ponadto studentki kierunku pielęgniarstwo, 
uzyskały istotnie niższe wyniki w teście Pilicza oraz próbie Burpee’go w porównaniu 
do studentek pozostałych kierunków. 
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Analiza interakcji pomiędzy lipidami  

na przykładzie kwasu fosfatydowego  

w oparciu o technikę monowarstw lipidowych 

Karolina Penkal, karolina.penkal@uwr.edu.pl, Zakład Cytobiochemii, Wydział 
Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, www.uni.wroc.pl 

Aleksander F. Sikorski , afsbc@ibmb.uni.wroc.pl, Zakład cytobiochemii, 
Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, www.uni.wroc.pl 

Aleksander Czogalla, aleksander.czogalla@uwr.edu.pl, Zakład cytobiochemii, 
Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, www.uni.wroc.pl  

Badanie interakcji pomiędzy danym efektorem a cząsteczkami budującymi 
błonę komórkową, zasadza się na różnych podejściach eksperymentalnych. Biorąc 
pod uwagę fakt, że naturalne błony komórkowe są złożone z różnego rodzaju 
lipidów i białek, konieczne jest uproszczenie układu. Często najlepszym wyborem 
jest wykorzystanie modelowych błon lipidowych, do których należą monowarstwy 
lipidowe. Metoda ta od dawna jest wykorzystywana m.in. do badań oddziaływania 
cholesterolu z fosfolipidami, umożliwiając kwantyfikację „efektu kondensacji”, 
który wywiera cholesterol na lipidy tworzące struktury lamelarne. Analiza efektu 
kondensującego na powierzchnię monowarstwy pozwala określić siłę interakcji 
cholesterolu z fosfolipidami. 

W prezentacji zostanie przedstawiona metoda analizy interakcji pomiędzy 
lipidami oparta o technikę monowarstw na przykładzie kwasu fosfatydowego 
i cholesterolu. Analiza izoterm ciśnienia powierzchniowego w funkcji powierzchni 
zajmowanej przez cząsteczkę lipidu pozwala określić stopień kondensacji mono-
warstwy przez cholesterol oraz obliczyć energię swobodną oddziaływania. Dzięki 
temu można wykazać istnienie korzystniejszych pod względem energetycznym 
oddziaływań z cholesterolem pomiędzy badanymi lipidami porównując uzyskane 
dane do charakterystyki oddziaływań występujących w modelowych tratwach 
lipidowych. 

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego pod nazwą „Iuventus Plus” w latach 2015 – 2016 nr projektu IP2014 
007373. 

Analiza struktury organizmów osadu czynnego 

Volodimir Pliashechnik, volodymyr.pliashechnyk@uzhnu.edu.ua, Użhorodski 

Państwowy Uniwersytet, www.uzhnu.edu.ua 

Agnieszka Dobrowolska , a.dobrowolska.2208@gmail.com, Studenckie Koło 

Naukowe For&Against, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska, 

www.pollub.pl 

Sylwia Duda, sylwia.duda48@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe For&Against, 

Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska, www.pollub.pl  
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Osad czynny jest skupiskiem mikroorganizmów, które odżywiają się materią 
organiczną oraz nieorganiczną zawartą w ściekach, czym przyczyniają się do 
mineralizacji zanieczyszczeń. Bakterie, a zwłaszcza pierwotniaki zasiedlające 
kłaczki występują w ściśle określonych warunkach. Ocena stanu środowiska na 
podstawie analizy reakcji takich organizmów na zmiany w otoczeniu nazywana jest 
biomonitoringiem, czemu poświęcone została niniejsza praca. Próbki osadu czynnego 
pobierano na wlocie komory beztlenowej reaktora oraz odpływie do osadników 
wtórnych. Zakres badań objął mikroskopową obserwację wybranych gatunków 
pierwotniaków, tj. Aspidisca cicada, Acineria uncinata oraz Arcella vulgaris, 
a następnie zestawienie otrzymanych wyników w formie indeksów biocenotycznych. 
Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że oczyszczalnia, z której 
pobierano próbki pracowała w niskim obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń, co jest 
charakterystyczne dla ścieków komunalnych. Ponadto, wyliczony średni indeks 
proporcjonalności dla wlotu i wylotu z bioreaktora wynosił kolejno 72% oraz 76%, 
co świadczy o sporym zróżnicowaniu występujących organizmów, a zatem dobrej 
kondycji osadu i sprawności usuwania zanieczyszczeń. 

Analiza związków krzemoorganicznych w biogazie 

Mirosława Kaszubska, mirka424@op.pl, Katedra Inżynierii Procesowej, 

Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska,  www.wm.po.opole.pl 

Małgorzata Wzorek, m.wzorek@po.opole.pl, Katedra Inżynierii Procesowej, 

Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska, www.wm.po.opole.pl 

Związki krzemoorganicznne, zwane siloksanami występujące w biogazie stanowią 
zagrożenie technologiczne dla instalacji energetycznych wykorzystujących zanie-
czyszczony biogaz oraz szkodliwe wpływają na środowisko naturalne, organizmy 
żywe i glebę. W artykule przedstawiono źródła ich pochodzenia, charakterystykę 
najpowszechniej występujących związków tej grupy w biogazie składowiskowym 
oraz ukazano światowe trendy analityczne w oznaczaniu oraz poborze siloksanów ze 
strumienia biogazu. 

Celem przeprowadzonych badań było opracowanie programu chromatograficznego 
do oznaczania siloksanów z zastosowaniem metody analitycznej GC/FID. W badaniach 
wykorzystano chromatograf gazowy System 7890B Agilent Technoligies w sprzę-
żeniu z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym. Dla wybranych grup związków 
krzemoorganicznych wykonano krzywe wzorcowe. Parametry pracy aparatu 
niezbędne dla prawidłowego przeprowadzania analizy chromatograficznej zostały 
ustalone i zoptymalizowane na podstawie wielu analiz przeprowadzonych na 
roztworach wzorcowych interesujących nas związków. Końcowym efektem prac 
badawczych jest program chromatograficzny oraz krzywe kalibracyjne, dzięki 
którym możliwe jest prowadzenie analiz, co pozwoli na oznaczenie silksanów 
w próbkach środowiskowych. 
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Badania morfologii, rozkładu metali  

i właściwości fizykochemicznych popiołu  

ze spalania biomasy 

Dagmara Galas, dgalas@stud.prz.edu.pl, Zakład Chemii Nieorganicznej  

i Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, www.prz.edu.pl  

Jan Kalembkiewicz, Zakład Chemii Nieorganicznej  i Analitycznej, Wydział 

Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, www.prz.edu.pl  

Elżbieta Sitarz-Palczak, Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, Wydział 

Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, www.prz.edu.pl  

Uboczne produkty spalania stałych paliw energetycznych są wykorzystywane 
w różnych gałęziach gospodarki m.in. w górnictwie, rolnictwie, budownictwie, 
podczas rekultywacji terenów oraz w procesach adsorpcji metali. O sposobie skła-
dowania, zagospodarowania lub odzysku odpadów decyduje ich skład chemiczny 
i właściwości fizykochemiczne oraz morfologia. Popioły ze spalania biomasy na 
skalę przemysłową stanowią nową klasę odpadów paleniskowych, których 
właściwości nie zostały w pełni zbadane ze względu na różne źródła ich pochodzenia. 
W celu opracowania technologii zagospodarowania tych odpadów na skalę 
przemysłową, a także oceny ryzyka wynikającego z ich niekontrolowanego 
składowania niezbędna staje się ich wielokierunkowa analiza.  

Zbadano morfologię i rozkład metali w ziarnach popiołu ze spalania biomasy 
z Elektrociepłowni Arłamów metodą SEM/EDS. Stwierdzono, że badany popiół 
charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem i dominującym udziałem ziaren 
o nieregularnym kształcie. Wyniki badań wykazały niejednorodny rozkład metali 
w odpadzie, a także obecność Al, Si, K, Ca oraz Sr we wszystkich badanych 
mikroobszarach. Oznaczono parametry fizykochemiczne popiołu tj. wilgotność, 
straty prażenia, skład granulometryczny, pH, gęstość nasypową i gęstość 
rzeczywistą. Wykonano widma FT-IR oraz UV-VIS-NIR, a także analizę termo 
grawimetryczną popiołu. Na spektrogramach odnotowano obecność pasm 
świadczących o obecności szkieletu glinowo-krzemowego, z kolei na krzywych 
TG/DTG – efekt endotermiczny związany z ubytkiem masy, w temperaturze 636°C 
i dekompozycję popiołu.  

Badanie i modelowanie matematyczne  

procesu współosadzania/roztwarzania bizmutu i ołowiu 

Dorota Saletnik, d.saletnik@stud.prz.edu.pl, Zakład Chemii Nieorganicznej  

i Analitycznej, Wydział Chemiczny,  Politechnika Rzeszowska, 

wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-chemii-nieorganicznej-i-

analitycznej 
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Piotr Skitał, pskital@prz.edu.pl, Zakład Chemii Nieorganicznej  i Analitycznej, 

Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki -

organizacyjne/zaklad-chemii-nieorganicznej-i-analitycznej 

Przemysław Sanecki, psanecki@prz.edu.pl, Zakład Chemii Nieorganicznej  

i Analitycznej, Wydział Chemiczny,  Politechnika Rzeszowska, 

wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-chemii-nieorganicznej-i-

analitycznej 

Zbadano przebieg współosadzania/roztwarzania w układzie Bi3+/Bi2+/Bi+/Bi0 
i Pb2+/Pb+/Pb0 w środowisku 0,5M KNO3 o pH=1 oraz przeprowadzono modelo-
wanie matematyczne tego procesu. Pomiary zostały wykonane na elektrodzie 
z węgla szklistego metodą woltamperometrii cyklicznej. Rejestracji krzywych CV 
dokonano dla 9 różnych szybkości polaryzacji: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10; 
20 V/s oraz 4 stężeń jonów Bi3+: 0; 0,05; 0,2; 1 mM, przy stałym stężeniu jonów 
Pb2+ równym 1 mM. 

Przeprowadzono modelowanie matematyczne procesu współosadzania/roztwa-
rzania bizmutu i ołowiu z zastosowaniem modelu dwupłatowego opisującego 
adsorpcję za pomocą izotermy BET. Uzyskano dobre dopasowanie danych 
teoretycznych do doświadczalnych – odwzorowano piki adsorpcyjne i dyfuzyjne, 
a także pętlę charakterystyczną dla procesu osadzania/roztwarzania metalu na 
elektrodzie stałej. Wyznaczono i przedyskutowano wartości parametrów kinetycznych. 
Zbadano i przedyskutowano wpływ stężenia jonów Bi3+ na proces elektroredukcji 
jonów Pb2+. 

Proces współosadzania bizmutu i ołowiu zależy od obecności bizmutu, który 
działa jak katalizator elektroredukcji jonów ołowiu. Technika cyklicznej woltampero-
metrii wraz z modelem dwupłatowym są wystarczające aby w pełni opisać proces 
współosadzania/roztwarzania w układzie Bi3+/Bi2+/Bi+/Bi0 i Pb2+/Pb+/Pb0 
w szerokim zakresie stężeń i wartości szybkości polaryzacji. Można oczekiwać, że 
podobne podejście będzie przydatne przy modelowaniu osadzania innych matali 
i stopów. 

Badanie oddziaływań białko-lipid  

na przykładzie białka mTOR i kwasu fosfatydowego  

oraz wpływ cholesterolu na tę interakcję 

Jolanta Zegarlińska, jolanta.zegarlinska@uwr.edu.pl, Zakład Cytobiochemii, 

Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, www.uni.wroc.pl 

Aleksander F. Sikorski , afsbc@ibmb.uni.wroc.pl, Zakład  Cytobiochemii, 

Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, www.uni.wroc.pl 

Aleksander Czogalla, aleksander.czogalla@uwr.edu.pl, Zakład Cytobiochemii, 

Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, www.uni.wroc.pl  
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Lipidy błonowe przez długi czas były uznawane jedynie za szkielet komórki, 
w którym zanurzone są białka błonowe. Dowiedziono jednak, że podobnie jak 
białka, mogą pełnić funkcję sygnalną. Tym samym oddziaływania białko – lipid 
zyskały nowe znaczenie i stały się obiektem intensywnych badań. 

Kwas fosfatydowy (PA), występuje w komórce w niewielkich ilościach. Badania 
wskazują, iż mimo to jest centralnym punktem wielu szlaków sygnałowych 
i partnerem molekularnym sporej liczby białek. W zależności od szlaku syntezy, 
PA różni się długością i stopniem nasycenia łańcuchów acylowych, co może 
wpływać na jego interakcje z białkami. Ponadto, dane wskazują, że cholesterol, 
poprzez zmianę konformacji główki otaczających go lipidów, może wpływać na 
wiązanie białek do błony. 

Podjęto próby zbadania oddziaływania kwasu fosfatydowego z domeną FRB 
białka mTOR, oraz wpływu cholesterolu na tę interakcję. Zastosowano metodę 
flotacji, opierającą się na wirowaniu mieszaniny białek z liposomami w gradiencie 
stężeń, jako jedną z technik pozwalających na badania oddziaływań białko – lipid. 
Wykorzystane w badaniach liposomy zawierały lub nie cholesterol, a także PA 
o różnej budowie łańcuchów acylowych. Zaobserwowano wpływ cholesterolu na 
oddziaływanie białko – lipid oraz różnicę w powinowactwie białka do PA 
w zależności od budowy łańcuchów acylowych. 

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego pod nazwą „Iuventus Plus” w latach 2015-2016 nr projektu IP2014 
007373. 

Bioasekuracja ferm trzody chlewnej  

w aspekcie zagrożenia afrykańskim pomorem świń 

Patrycja Kołodziej, kolodziej.patrycja@interia.pl, Studenckie Koło Naukowe 

Biologów i Hodowców Zwierząt- Sekcja Hodowli i Biotechnologii Świń, Wydział 

Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie 

Marek Babicz, marek.babicz@up.lublin.pl, Katedra Hodowli i Technologii 

Produkcji Trzody Chlewnej, Wydział Biologii, Nauk  o Zwierzętach 

i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Konrad Grzesiuk, konrad25_1994@o2.pl, Studenckie Koło Naukowe Biologów  

i Hodowców Zwierząt- Sekcja Hodowli i Biotechnologii Świń, Wydział Biologii, 

Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Bioasekuracja ferm trzody chlewnej to zespół praktycznych działań, które są 
podejmowane w celu zapobiegania przedostawaniu się patogenów chorobotwórczych 
do fermy oraz kontroli ich szerzenia się. Ochronę fermy definiuje się jako 
planowanie i wprowadzanie do chlewni programu minimalizującego wystąpienia 
wszelkiego ryzyka, które mogłoby mieć ujemny wpływ na trzodę chlewną. 



IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 

Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju, Lublin, 18-19 marca 2017 r. 

Wystąpienia Ustne – Obszar nauk przyrodniczych 
 

144 

Afrykański pomór świń (ASF) to choroba wirusowa trzody chlewnej i dzików, 
jest zakaźna, zaraźliwa i często wolno się szerzy. Towarzyszy jej bardzo duży 
wskaźnik śmiertelności. ASF jest zwalczany z urzędu, co reguluje stosowna 
instrukcja [Dz.U. 2016 poz. 70]. W Polsce stwierdzono występowanie tej choroby 
na terenie trzech województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego 
w związku z czym wyznaczono trzy obszary: zagrożenia, objęty ograniczeniami 
i ochronny. 

Celem pracy była analiza zasad bioasekuracji w aspekcie zagrożenia afrykańskim 
pomorem świń na terenie gospodarstwa położonego w regionie Lubelszczyzny. 

W pracy omówiono zasady zabezpieczenia gospodarstw, służących zapewnieniu 
bezpieczeństwa stad w aspekcie zagrożenia afrykańskim pomorem świń. W analizie 
uwzględniono m. in. lokalizację fermy, kontrolę wizyt na fermie, system ochronny 
„czarne-białe”, kwarantannę i izolację, profilaktykę weterynaryjną, ogrodzenie 
budynków, dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację. 

Jak wykazano bioasekuracja gospodarstwa spełnia wszystkie wymogi zabez-
pieczenia epizootycznego typowe dla ferm trzody chlewnej. 

Biologia murarki ogrodowej 

Aleksandra Łoś, los-aleksandra@o2.pl, Katedra Biologicznych Podstaw 

Produkcji Zwierzęcej, Wydział Biologii, Nauk  o Zwierzętach i Biogospodarki, 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, www.up.lublin.pl 

Murarka ogrodowa (łac. Osmia rufa) należy do owadów z nadrodziny pszczół. 
Prowadzi samotny tryb życia. Występuje na terenie Europy i w niewielkim stopniu 
w Afryce Północnej w okolicach basenu Morza Śródziemnego. Owłosiona 
powierzchnia ciała murarki sprawia, że jest ona niezwykle skutecznym owadem 
zapylającym. Samice są większe od samców i na głowie mają charakterystyczny 
wyrostek zwany rogiem. Okres aktywności muraki przypada pomiędzy końcem 
marca a początkiem lipca. Samce wygryzają się z kokonów jako pierwsze, po 
tygodniu kopulują ze świeżo wygryzionymi samicami. Zaplemnione samice 
zakładają gniazda w pustych łodygach roślin – najczęściej w rurkach trzcinowych. 
Po złożeniu porcji pyłku wewnątrz rurki samica składa jajo, a następnie zamurowuje 
je gliną i oddziela od następnej komory z pyłkiem i jajem – tak aż do całkowitego 
zapełnienia rurki gniazdowej jajami. Samice murarki oblatują i zapylają kwiaty 
roślin znajdujących się do 300 metrów od gniazda. Jaja złożone latem przekształcają 
się w larwy, następnie w poczwarki, które w kokonie dojrzewają do postaci imago 
i w tej formie zimują. Wiosną, gdy temperatura jest odpowiednia i zakwitną pierwsze 
rośliny, dorosłe owady wygryzają się z kokonów. Murarka ma zredukowane żądło 
i nie wykazuje zachowań związanych z obroną terytorialną gniazda. Jako owad 
hodowlany jest wykorzytsywana do zapylania roślin w tunelach, szklarniach 
i sadach. 
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Bioróżnorodność natywnej populacji  

grzybów mikoryzy arbuskularnej (GMA)  

w glebie skażonej węglowodorami 

Monika Rajtor, monika.rajtor@us.edu.pl, Katedra Mikrobiologii, Wydział 

Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski, www.wbios.us.edu.pl  

Zofia Piotrowska-Seget, zofia.piotrowska-seget@us.edu.pl, Katedra 

Mikrobiologii, Wydział Biologii  i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski, 

www.wbios.us.edu.pl 

Celem niniejszych badań było określenie bioróżnorodności i aktywności GMA 
w ryzosferze roślin zebranych wokół skażonego węglowodorami Stawu Kalina. 
Ilościową ocenę populacji GMA w korzeniach przeprowadzono na podstawie 
stopnia ich mikoryzacji, natomiast oszacowania ilości i aktywności GMA w glebie 
dokonano w oparciu o długość strzępek, ilość spor oraz zawartość neutralnych 
i fosfolipidowych kwasów tłuszczowych 16:1ω5 i glomaliny w glebie. Struktura 
populacji GMA została określona na podstawie profili nested-PCR-DGGE genu 
18S rDNA. W celu identyfikacji kluczowych gatunków, prążki dominujące 
w profilach poddano sekwencjonowaniu. 

Skażenie węglowodorami miało negatywny wpływ na kolonizację korzeni przez 
GMA i ich żywotność; jednakże rozwój grzybni zewnątrzkorzeniowej nie został 
zahamowany, co wynikało z dominacji kilku gatunków GMA. Bioróżnorodność 
GMA na terenie skażonym była znacznie niższa w porównaniu z terenem 
kontrolnym, przy czym ilość gatunków GMA była wyższa w glebie ryzosferowej 
niż w korzeniach. Ponadto, oba badane tereny charakteryzuje odmienny skład 
gatunkowy populacji GMA. Uzyskane wyniki wskazują, że węglowodory hamują 
rozwój GMA, i sprzyjają selekcji szczepów wykazujących tolerancję na zanie-
czyszczenie. Obecnie trwają pracę nad izolacją i namnożeniem tych szczepów, aby 
wykorzystać jej jako inokulum w eksperymencie fitoremediacyjnym. 

Charakterystyka parametrów biofizycznych  

delecyjnych form ludzkich rybosomalnych białek P1-P2 

metodą nano różnicowej fluorymetrii skaningowej 

Patrycja Horbowicz, patrycja.horbowicz@gmail.com, Zakład Biologii 

Molekularnej, Wydział Biologii  i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl 

We wszystkich żywych komórkach proces biosyntezy białka zachodzi przy 
udziale rybosomów. Ważną rolę w tym procesie pełni kompleks rybosomalnych 
białek P, które tworzą tzw. boczną wyniosłość rybosomalną na większej podjednostce 
rybosomalnej. Kompleks ten wraz z pętlą sarcynowo-rycynową tworzy centrum 
GTPazowe, odpowiedzialne za rekrutację czynników translacyjnych, tzw. trans-
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lacyjnych GTP-az, oraz indukcję hydrolizy związanego z nimi GTP. U wyższych 
Eukaryota rybosomalna wyniosłość boczna to pentametryczna struktura, zbudowana 
z kompleksu białek uL10-(P1-P2)2, gdzie dimer P1-P2 uważa się za jego jednostkę 
funkcjonalną. W strukturze białek P1/P2 wyróżnić można trzy domeny: domenę  
N-terminalną, odpowiedzialną za dimeryzację białek P1-P2 i kotwiczenie ich do 
rybosomu za pośrednictwem białka uL10, elastyczną domenę zawiasową oraz 
domenę C-terminalną z wysoce konserwatywnym fragmentem kilkunastu 
aminokwasów, uznawanym za ich element funkcjonalny. Część C-terminalna 
wchodzi w bezpośrednią interakcję z czynnikami translacyjnymi. Przedmiotem 
niniejszych badań jest charakterystyka parametrów biofizycznych delecyjnych form 
ludzkich rybosomalnych białek P1-P2, pozbawionych 16 ostatnich aminokwasów, 
metodą nano różnicowej fluorymetrii skaningowej (Nano differential scanning 
fluorimetry, nanoDSF). Określone parametry stabilności termicznej badanych 
kompleksów wskazują na brak zaburzeń w fałdowaniu polipeptydów białek P1/P2 
po odcięciu konserwatywnej części C-terminalnego peptydu. 

Czy rośliny mogą pomóc w walce ze schistosomatozą  

– poważnym zagrożeniem parazytologicznym Afryki? 

Kinga Górniak, kinga.gorniak@student.uj.edu.pl, Zakład Cytologii 
i Embriologii Roślin, Instytut Botaniki,Uniwersytet Jagielloński, 
www.ib.uj.edu.pl 

Monika Tuleja, monika.tuleja.uj.edu.pl, Zakład Cytologii i Embriologii Roślin, 
Instytut Botaniki,Uniwersytet Jagielloński,www.ib.uj.edu.pl  

Schistosomatoza, obok malarii jest najpoważniejszym zagrożeniem parazyto-
logicznym w skali światowej. Szacuje się, że z 258 mln zachorowań, 91% wystę-
puje w Afryce (WHO, 2014). Schistosomatozę wywołują pasożytnicze przywry 
z rodzaju Schistosoma, których żywicielami pośrednimi są ślimaki słodkowodne 
z rodzajów Bulinus, Biomphalaria, Oncomelania, a żywicielem ostatecznym jest 
człowiek. Z uwagi na styl życia większości mieszkańców terenów nie zurbanizo-
wanych Afryki, skupiających się wokół akwenów wodnych, są oni szczególnie 
narażeni na tę chorobę. Światowa Organizacja Zdrowia wyznaczyła sposoby 
zwalczania schistosomatozy. Jednym z nich jest Program Kontroli Ślimaków, 
w ramach którego stosuje się głównie syntetyczny środek, wykazujący toksyczne 
działanie na niektóre niedocelowe organizmy wodne, dlatego ważne stało się 
znalezienie alternatywnej substancji jaką okazał się być lateks Euphorbia milii 
(Oliveira-Filho i Paumgartten, 1999). Aktualnie przeprowadzanych jest wiele badań 
nad wpływem tej naturalnej, biodegradalnej substancji w porównaniu do synte-
tycznych środków (Shall i in., 2001). Aby wyeliminować rozbieżność w składzie 
chemicznym oraz skuteczności pozyskiwanego lateksu, a także w celu ograniczenia 
kosztów podjęto próby testowania zdolności morfogenetycznych eksplantatów 
pochodzących z E. milii. Z uzyskanych, wysoko wydajnych kultur in vitro korzeni 
włośnikowych można byłoby pozyskiwać lateks na szeroką skalę. 
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Czynniki wpływające na dobrostan koni 

Agnieszka Kozak, agnieszka.kozak@up.lublin.pl, Katedra Etologii  i Podstaw 

Technologii Produkcji Zwierzęcej, Wydział Biologii, Nauk  o Zwierzętach 

i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Monika Budzyńska monika.budzynska@up.lublin.pl, Katedra Etologii  

i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej, Wydział Biologii, Nauk  

o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Dobrostan zwierząt (ang. animal welfare) to wg Brooma stan, w którym zwierzę 
potrafi radzić sobie ze środowiskiem zewnętrznym. Wielokierunkowość użytkowania 
koni i urbanizacja środowiska sprawiły, iż konie nie są w stanie żyć bez opieki ze 
strony człowieka. Zapewnienie dobrostanu jest więc warunkiem koniecznym do 
utrzymania zdrowotności i produkcyjności koni. Celem pracy była charakterystyka 
czynników wpływających na poziom dobrostanu koni. 

Jakość środowiska hodowlanego (m.in. warunki mikroklimatyczne) i społecznego 
(obecność innych osobników, wpływ człowieka) to czynniki mające wpływ na 
poziom dobrostanu koni. Wskaźnikiem właściwej opieki nad zwierzętami jest 
zachowanie pięciu wolności, które opracowane zostały w odniesieniu do zwierząt 
gospodarskich i mają kluczowe znaczenie w utrzymaniu koni. Przestrzeganie ich 
zapewnia właściwe warunki chowu i hodowli, a także zapobiega cierpieniu 
zwierząt. Koń jako zwierzę uciekające radzi sobie z problemem stresu czy strachu 
poprzez próbę ucieczki. Uniemożliwienie mu swobodnego ruchu w przestrzeni lub 
nieodpowiednie warunki utrzymania mogą powodować liczne zranienia i urazy. 
Jednak głównymi stresorami są zwykle bodźce napływające ze strony człowieka. 
Gwałtowne ruchy, hałas, nieodpowiedni sposób obsługi czy użytkowania mają 
ogromny wpływ na samopoczucie psychiczne i fizyczne koni.  

Dlatego też nie tylko warunki utrzymania, ale także znajomość specyfiki 
behawioru koni, stopień wyszkolenia i doświadczenie pracowników, hodowców, 
jeźdźców czy właścicieli tych zwierząt mają ogromny wpływ na poziom dobrostanu 
koni.  

Gospodarka niskoemisyjna na szczeblu lokalnym 

Katarzyna Botwińska, katarzyna_botwinska@sggw.pl, Katedra Organizacji 

i Inżynierii Produkcji, Wydział Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, www.sggw.pl 

Gospodarka niskoemisyjna to zupełnie odmienne podejście do rozwoju 
gospodarczego. Obecnie można wręcz obserwować pogarszanie się jakości 
powietrza, które wynika z nieefektywnych, przestarzałych technologii, stosowanych 
zarówno w ogrzewnictwie jak i budownictwie czy transporcie. Należy wspomnieć, 
iż problem nadmiernej emisji zauważono już w 1992 roku podczas Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 9 maja 1992 roku. 
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Dała ona początek działaniom w zakresie ochrony klimatu przed „gazami 
szklarniowymi” a także badaniom nad zmianami klimatycznymi. Od 2013 roku 
jednostki samorządu terytorialnego dostały nowe narzędzie, umożliwiające przejście 
na gospodarkę niskoemisyjną – Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. W dokumencie 
tym określana są cele i obszary Gminy w których można obniżyć emisje dwutlenku 
węgla, podnieść efektywność energetyczną oraz zwiększyć udział źródeł odnawialnych 
w ogólnym bilansie energetycznym danego obszaru/regionu. Dokument ten aby 
odnieść sukces, wymaga zaangażowania mieszkańców, inwestorów, pracowników 
administracyjnych – Interesariuszy. Ich wpływ jest ważny zarówno przy planowaniu 
działań/inwestycji niskoemisyjnych jak i realizacji. Transformacja lokalnej 
gospodarki na niskoemisyjną odbywa się poprzez: wymianę źródeł ciepła na nowo-
czesne zarówno pod względem efektywności jak i emisji, modernizacje taboru, 
termomodernizację budynków, inwestycje w oze, rozbudowę ścieżek rowerowych, 
akcje edukacyjne dla mieszkańców. 

Idea „slow tourism” jako nowe podejście do turystyki  

Kamila Płazińska, kamila.plazinska@gmail.com, Instytut Geografii, 

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 

Slow tourism to idea wywodząca się z Włoch, która pośrednio powstała już 
w 1986 roku. W coraz szybciej globalizującym się świecie, zyskuje na znaczeniu. 
Idea slow tourism bardzo szybko rozprzestrzeniła się na świecie, obejmując przy 
tym wiele różnych dziedzin życia. Nurt slow wiąże się przede wszystkim z kulturą, 
tradycją oraz poszanowaniem środowiska zarówno przyrodniczego jak i społecznego. 
Slow tourism to zwolnienie tempa w turystyce, którego synonimami są: cierpliwość, 
spokój, wzmocniony kontakt z lokalną kulturą i tradycją oraz ich poznanie. 
Dostosowując się do tej idei niezwykle ważne jest powolne podróżowanie 
z wykorzystaniem pociągów, komunikacji miejskiej, roweru ale i również siły 
własnych nóg, poprzez spacery. Takie pospolite formy podróżowania mają na celu 
zapewnienie turystom wielu bogatych doświadczeń a przy okazji ich zadaniem jest 
minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. Celem niniejszego opraco-
wania jest zaprezentowanie stosunkowo nowego zjawiska jakim jest slow tourism 
oraz scharakteryzowanie tego typu turystyki. Podjęto próbę dokonania oceny 
popularności idei slow oraz określono wpływ tego trendu na kształtowanie 
wizerunku regionów oraz rozwój społeczno-gospodarczy. Do powstania tego 
opracowania najważniejszą metodą okazał się wnikliwy przegląd literatury z tego 
zakresu zarówno polskiej jak i zagranicznej.  

Komercyjny wychów matek pszczelich 

Aleksandra Łoś, los-aleksandra@o2.pl, Katedra Biologicznych Podstaw 

Produkcji Zwierzęcej, Wydział Biologii, Nauk  o Zwierzętach i Biogospodarki, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl 
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Pszczelarze zajmujący się hodowlą pszczoły miodnej (łac. Apis mellifera) mogą 
wyspecjalizować swoją pasiekę w kierunku wychowu i sprzedaży matek pszczelich. 
Cena pojedynczej matki pszczelej waha się pomiędzy 20PLN a 1000PLN i zależy od 
rasy/podgatunku oraz rodowodu matki. W celu rozpoczęcia produkcji matek 
konieczny jest zakup komercyjnego systemu do wychowu (najczęściej złożonego 
z ramki, uchwytów do mocowania matecznika, uchwytów do miseczki matecznikowej 
i miseczek matecznikowych) oraz posiadanie świeżego mleczka pszczelego, a także 
silnych rodzin z czerwiącą matką w celu pozyskania 2-3 dniowych larw. Po 
zaopatrzeniu się w komercyjny system do wychowu matek należy przygotować 
bezmateczną rodzinę z młodymi robotnicami, w której będziemy prowadzili 
wychów. Do miseczki matecznikowej wprowadzamy kroplę rozcieńczonego wodą 
mleczka pszczelego, wkładamy larwę i całą ramkę z tak przygotowanymi miseczkami 
umieszczamy w rodzinie wychowującej. Robotnice nie wyczuwając w rodzinie 
feromonów matki będą próbowały wytworzyć nową matkę z larw w miseczkach 
matecznikowych. Po dwóch tygodniach utworzone mateczniki zawierające 
poczwarki matek pszczelich należy zabezpieczyć izolatorami i całą ramkę przenieść 
do cieplarki. W cieplarce młode matki bezpiecznie się wygryzą w izolatorach, 
a każda z nich może zostać łatwo przeniesiona do klateczki transportowej z kilkoma 
robotnicami, które się nią zaopiekują i w takiej postaci zostanie sprzedana. 

Kontrola odtwarzalności ułożenia bolusa 

z wykorzystaniem obrazowania CBCT 

Edyta Dąbrowska, e.t.dabrowska@gmail.com, Zakład Fizyki Biomedycznej, 

Uniwersytet Warszawski, Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii-Instytut 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 

Paweł Kukołowicz, p.kukolowicz@zfm.coi.pl, Zakład Fizyki Medycznej, Centrum 

Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 

Anna Zawadzka, a.zawadzka@zfm.coi.pl, Zakład Fizyki Medycznej, Centrum 

Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie 

Podstawowym celem radioterapii jest precyzyjne zdeponowanie dawki 
terapeutycznej w całkowitej objętości guza nowotworowego. Stanowi to istotny 
problem w przypadku guzów, które naciekają skórę lub tkanki podskórne. Liniowe 
akceleratory medyczne stosowane w Zakładzie Teleradioterapii w Centrum 
Onkologii – Instytut w Warszawie generują wiązki promieniowania fotonowego 
o energiach 6MV i 15MV. Dla wymienionych energii dawka na powierzchni skóry 
stanowi odpowiednio 53% i 37% wartości dawki w maksimum, a maksymalna 
wartość dawki głębokiej występuje na głębokości 1,5 cm i 2,5 cm. W celu 
napromieniania dawką terapeutyczną obszarów położonych blisko powierzchni 
skóry należy zastosować bolus – materiał o własnościach fizykochemicznych 
zbliżonych do własności tkanek miękkich (wody). Przy zastosowaniu bolusa duże 
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znaczenie ma precyzyjne odtworzenie jego ułożenia na powierzchni ciała pacjenta 
podczas każdej sesji terapeutycznej.  

Celem niniejszej pracy było zbadanie odtwarzalności ułożenia bolusa podczas 
kolejnych sesji terapeutycznych. Analizowano także wpływ niedokładności 
w ułożeniu bolusa (obecność przestrzeni powietrznych pomiędzy ciałem pacjenta, 
a bolusem) na rozkład dawki w przygotowanym planie leczenia. Odtwarzalność 
ułożenia bolusa była kontrolowana w oparciu o wykonaną w wybranych dniach 
terapii tomografię wiązką stożkową (CBCT, ang. Cone Beam Computed Tomography). 
Na kontrolnym CBCT obliczono również rozkład dawki z planu leczenia 
przygotowanego uprzednio na tomografii komputerowej do planowania leczenia.  

Podczas prezentacji przedstawiono analizę odtwarzalności ułożenia bolusa i jej 
wpływ na rozkład dawki w planie leczenia na przykładzie pacjentów napromie-
nianych z powodu nowotworów tkanek miękkich oraz nowotworów ginekologicznych, 
a także pacjentek napromienianych po mastektomii. 

Mcl-1 w patogenezie i terapii  

przewlekłej białaczki limfocytowej 

Małgorzata Kubczak, malgorzata.kubczak@biol.uni.lodz.pl, Katedra 

Cytobiochemii, Wydział Biologii  i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki  

Aleksandra Szustka, aleksnadra.szustka@biol.uni.lodz.pl, Katedra 

Cytobiochemii, Wydział Biologii  i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki  

Małgorzata Rogalińska , malgorzata.rogalinska@biol.uni.lodz.pl, Katedra 

Cytobiochemii, Wydział Biologii  i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki  

Antyapoptotyczne białko Mcl-1 należy do rodziny białek Bcl-2 odpowiedzialnej 
za regulację procesu apoptozy. W klasycznej postaci przewlekłej białaczki limfo-
cytowej przebiegającej u osób starszych obserwuje się w transformowanych 
nowotworowo limfocytach zatrzymanie cyklu komórkowego w fazie G0/G1. 
Dlatego też zasadnym wydaje się poszukiwanie nowych możliwości indukcji 
apoptozy. Wykazano, że rozwojowi PBL towarzyszą zmiany ilościowe/jakościowe 
ekspresji białek pro- i antyapoptotycznych, w tym podwyższenie poziomu białka 
Mcl-1. Na różnice w ekspresji tego białka mogą mieć wpływ czynniki transkrypcyjne 
zaangażowane w ekspresję jego genu, modyfikacje potranskrypcyjne, zmiany 
poziomu miRNA, modyfikacje potranslacyjne, zaburzenia procesu degradacji 
białek, a także sygnały pochodzące z mikrośrodowiska. Dane eksperymentalne 
wskazują, że wysoki poziom białka Mcl-1 koreluje ze słabszą odpowiedzią na 
leczenie oraz krótszym czasem przeżycia pacjentów. Obniżenie ilości białka Mcl-1 
wydaje się być szansą na polepszenie jakości leczenia chorych. Celem pracy jest 
przedstawienie za pomocą dostępnych danych literaturowych możliwych przyczyn 
podwyższenia poziomu białka Mcl-1 oraz jego roli w patogenezie PBL.  
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Metody paleontologiczne w badaniach dawnego klimatu 

Aleksander Majchrzyk, a.majchrzyk@student.uw.edu.pl, Koło Naukowe 

Paleobiologów Terenowych, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski, 

www.geo.uw.edu.pl 

Antoni Lewczuk, a.lewczuk@student.uw.edu.pl, Koło Naukowe Paleobiologów 

Terenowych, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski, www.geo.uw.edu.pl  

Paleontologia jako dziedzina geologii zajmująca się analizą wymarłych organizmów 
jest również wykorzystywana do badań nad dawnym klimatem. O zmianach 
paleoklimatu mogą mówić nam takie wydarzenia jak dostrzegane w zapisie 
kopalnym migracje ciepło i zimnolubnych faun, doskonale widoczne min. w osadach 
ostatnich zlodowaceń, czy też zachowane w warstwach skalnych epizody 
masowych wymierań, świadczące o gwałtownych zmianach klimatu. Niezwykle 
pomocne są także dane izotopowe pozyskiwane ze skamieniałości np. stosunki 
ilości stabilnych izototopów tlenu w węglanowych szkieletach morskich bez-
kręgowców, stanowiące ważne narzędzie w odtwarzaniu temperatury dawnych 
mórz. W kontekście badań dawnego klimatu, bardzo istotne są dane z zakresu 
paleobotaniki. Skamieniałości protistów roślinopodobnych, np. bruzdnic, pozwalają 
na identyfikacje warunków panujących w środowiskach wodnych, zarówno słonych 
jak i słodkich. Zarodniki oraz pyłki roślin, są od dawna wykorzystywane do badań 
paleoklimatologicznych. Metoda ta ma duże znaczenie na terenie Polski, gdzie ich 
analiza pozwala na rozpoznawanie okresów ocieplenia klimatu w czasie trwania 
zlodowaceń z towarzyszącymi im zmianami szaty roślinnej. Sfosylizowane liście 
roślin mogą stanowić pośredni wskaźnik temperatury; ich rozmiar oraz kształt są 
rożne w zależności od strefy klimatycznej w jakiej powstawały. Wszystkie te 
metody szczególnie jeśli będą wzbogacone o inne geologiczne dane stanowią 
doskonałe narzędzie do badań dawnego klimatu. 

Ocena efektywności symbiotycznej izolatów  

bakterii symbiotycznych  

wyodrębnionych z brodawek korzeniowych grochu 

Monika Kozieł, mmaczka@iung.pulawy.pl, Zakład Mikrobiologii Rolniczej, 

Instytut Uprawy Nawożenie i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy, 

www.iung.pulawy.pl 

Sylwia Siebielec sstaniak@iung.pulawy.pl, Zakład Mikrobiologii Rolniczej, 

Instytut Uprawy Nawożenie i  Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy, 

www.iung.pulawy.pl 

Stefan Martyniuk sm@iung.pulawy.pl, Zakład Mikrobiologii Rolniczej , Instytut 

Uprawy Nawożenie i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy, 

www.iung.pulawy.pl 
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Zakład Mikrobiologii Rolniczej IUNG-PIB w Puławach posiada kolekcję 
licznych izolatów bakterii brodawkowych, a najefektywniejsze symbiotycznie 
szczepy wykorzystywane są do badań i produkcji szczepionek. Z tego też względu 
bardzo ważne jest pozyskiwanie nowych izolatów, które wzbogaciłyby istniejącą 
kolekcję i mogłyby być wykorzystywane w praktyce. 

Głównym celem pracy było porównanie efektywności symbiotycznej szczepów 
bakterii z rodzaju Rhizobium wyodrębnionych z brodawek korzeniowych grochu ze 
szczepami bakterii pochodzącymi z kolekcji Zakładu Mikrobiologii Rolniczej 
IUNG-PIB w Puławach.  

W doświadczeniu wazonowym wykorzystano 6 szczepów bakterii z rodzaju 
Rhizobium leguminosarum biovar. viciae wyizolowanych z brodawek korzeniowych 
grochu oraz 3 szczepów pochodzących z kolekcji Zakładu Mikrobiologii Rolniczej 
IUNG-PIB. Po 4 tygodniach wzrostu w pokoju fitotronowym oznaczono liczbę 
brodawek na korzeniach oraz świeżą i suchą masę części nadziemnych grochu. 

W doświadczeniu wazonowym z grochem najbardziej efektywne symbiotycznie 
okazały się dwa szczepy kolekcyjne PRE i GGC oraz jeden nowo wyizolowanym 
szczep 3A6 z brodawek korzeniowych tej rośliny, który wzbogaci istniejącą 
zakładową kolekcję bakterii symbiotycznych i będzie mogły być wykorzystywany 
do produkcji szczepionek. 

Ocena wpływu stresu oksydacyjnego i niskiego pH  

na przeżywalność bakterii Dickeya solani,  

ważnego patogenu ziemniaka 

Tomasz Przepióra, tomasz.przepiora@phdstud.ug.edu.pl , Katedra Biochemii 

Ogólnej i Medycznej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, 

www.biochemia.ug.edu.pl 

Donata Figaj, donata.figaj@biol.ug.edu.pl, Katedra Biochemii Ogólnej  

i Medycznej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, www.b iochemia.ug.edu.pl 

Joanna Skórko-Glonek, joanna.skorko@biol.ug.edu.pl, Katedra Biochemii 

Ogólnej i Medycznej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, 

www.biochemia.ug.edu.pl 

Rodzaj Dickeya obejmuje bakterie pektynolityczne, powodujące duże szkody 
w uprawach rolnych. W roku 2011 z grupy tych patogenów wyodrębniono gatunek 
Dickeya solani, infekujący głównie ziemniaka. Bakterie te są przyczyną strat 
plonów sięgających w Europie kilku milionów euro rocznie.  

W ciągu cyklu rozwojowego bakterie D. solani narażone są na liczne czynniki 
stresowe, obejmujące stres cieplny, osmotyczny, solny, oksydacyjny, zmiany pH 
środowiska, a także obecność roślinnych metabolitów. Bakterie, które wniknęły do 
apoplastu zakażonej rośliny, zanim wywołają masową infekcję, muszą przetrwać 
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i namnożyć się w środowisku charakteryzującym się niskim pH oraz obecnością 
reaktywnych form tlenu.  

Prowadzone badania miały na celu określenie wpływu niskiego pH i różnych 
stężeń nadtlenku wodoru na przeżywalność bakterii. Prowadzono hodowle płynne 
w warunkach tlenowych oraz ograniczonego dostępu tlenu, w obecności czynników 
stresowych. W trakcie hodowli dokonywano pomiarów wartości OD595 i wykonano 
płytkowe testy przeżywalności z wykorzystaniem metody rozcieńczeń seryjnych.  

Uzyskane wyniki wskazują, iż komórki D. solani nie są w stanie przeżyć 
w pożywce o pH=4.0 (najniższa wartość pH stwierdzona dla roślinnego apoplastu), 
podczas gdy bardzo dobrze rosną w pH=5.0. Kwaśny odczyn środowiska znacznie 
wzmagał wrażliwość bakterii na obecność H2O2. Wyniki posłużą do dalszych 
badań dotyczących roli systemu kontroli jakości białek w ochronie komórek przed 
skutkami warunków stresowych. 

Oddziaływanie wybranych olejków eterycznych  

na gąsienice Acrobasis advenella (Zinck.)  

(Lepidoptera, Pyralidae) 

Klaudia Magierowicz, klaudiamagierowicz@yahoo.pl, Katedra 

Entomologii,Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie 

Motyl z rodziny omacnicowatych Acrobasis advenella (Zinck.) jest najgroźniejszym 
szkodnikiem w uprawie aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa [Michx.] 
Elliott). Gąsienice żerują w kwiatostanach oraz owocach, przyczyniając się do 
obniżenia wielkości i jakości plonu owoców. Celem przeprowadzonych badań było 
określenie oddziaływania wybranych olejków eterycznych na gąsienice A.advenella. 

Doświadczenie przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych. Badaniami 
objęto olejki eteryczne pozyskiwane z siedmiu gatunków roślin: cząber ogrodowy 
(Satureja hortensis L.), kocimiętka właściwa (Nepeta cataria L.), krwawnik pospolity 
(Achillea millefolium L.), lebiodka pospolita (Origanum vulgare L.), trawa 
cytrynowa (Cymbopogon citratus L.), tymianek pospolity (Thymus vulgaris L.) 
i wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare L.). Ich oddziaływanie oceniono po 24, 48 
i 72 godzinach. 

W wyniku przeprowadzonych badań największą śmiertelność gąsienic odnotowano 
po zastosowaniu olejków eterycznych z wrotyczu pospolitego, cząbru ogrodowego 
oraz krwawnika pospolitego. Natomiast najsilniejsze właściwości wabiące dla 
gąsienic A. advenella wykazały olejki z lebiodki pospolitej. 

  



IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 

Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju, Lublin, 18-19 marca 2017 r. 

Wystąpienia Ustne – Obszar nauk przyrodniczych 
 

154 

Opakowania aktywne w przemyśle mięsnym  

na przykładzie regulatorów wilgotności  

oraz absorberów i emiterów smaku i/lub zapachu 

Patrycja Hurman, patrycjahurman@interia.eu, Studenckie Koło Naukowe 

Inżynierii Rolniczej, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach, www.uph.edu.pl 

Na przestrzeni ostatnich 15 lat obserwuje się duże zainteresowanie nowymi 
materiałami oraz koncepcjami w opakowalnictwie żywności. Przykładem tego 
trendu są opakowania aktywne, znacznie wykraczające poza normy i „klasyczną” 
funkcję opakowań w których to zasada głosząca, że opakowanie i produkt wewnątrz 
niego w ogóle nie powinny na siebie oddziaływać została złamana. Opakowania 
aktywne mogą przyjąć różnorodne formy jednak najczęściej spotyka się je 
w postaci saszetek, etykiet czy folii lub w formie innych małych dodatków. 
Efektywnym sposobem kontroli zawartości wody/wilgotności w opakowaniu są 
pochłaniacze wilgotności. Mechanizm funkcjonowania pochłaniaczy wody bazuje 
na procesie absorpcji. Można wyróżnić kilka możliwości działania tych aktywnych 
opakowań. Działanie ich opiera się bądź na usuwaniu nadwyżki wody nagromadzonej 
w opakowaniu, bądź na monitorowaniu stanu wilgotności względnej wewnątrz 
opakowania. Absorbery i emitery zapachów znajdują zastosowanie, gdy opakowanie 
z tworzywa polimerowego wydziela niechciany zapach, obniża natężenie składników 
zapachowych artykułu albo przekształca jego profil organoleptyczny, na przykład 
podczas obróbki cieplnej. Są one również stosowane, gdy podczas transportu i/lub 
przechowywania, między innymi z powodu utlenienia tłuszczów bądź beztlenowej 
glikolizy, tworzą się substancje zapachowe, które przyczyniają się do odrzucenia 
produkt. 

Otoczki do nawozów – aspekt ekonomiczny 

Katarzyna Rucińska, krucinska@ch.pw.edu.pl, Katedra Chemii i Technologii 

Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, ul. Noakowskiego 3, 

00-663 Warszawa 

Zbigniew Florjańczyk, evala@ch.pw.edu.pl, Katedra Chemii i Technologii 

Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, ul.  Noakowskiego 3, 

00-663 Warszawa 

W pracy przedstawiono analizę ekonomiczną nawozu otoczkowanego. Pomysłem 
na otoczkę, która dłużej będzie ochraniać nawóz przed rozpuszczeniem jest otoczka 
z polimeru biodegradowalnego: polilaktydu (PLA) z dodatkami substancji 
nieorganicznych wzbogacających glebę w składniki odżywcze. Kwas mlekowy jest 
podstawowym surowcem do otrzymania PLA. Kwas mlekowy w naszych badaniach 
został wykorzystany w syntezie nowych materiałów otaczających ziarno nawozu 
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i prowadzi do powolnego rozkładu nawozu (mocznika) i systematycznej biodegradacji. 
PLA jest podwójnie zielonym, ponieważ jest zarówno biodegradowalny, jak 
i otrzymywany z surowców odnawialnych. Polimer uważa się za biodegradowalny, 
jeśli w całości ulega rozkładowi przez bakterie w glebie lub w wodzie w ciągu 
6 miesięcy. Produktami końcowymi tego procesu są biomasa, woda i dwutlenek 
węgla. PLA ma szerokie zastosowanie m.in. jako materiały do opakowań, 
pojemników, tacek do żywności, butelek oraz innych produktów jednorazowego 
użytku. Dotychczas zbadano jako otoczki do nawozów liczne polimery syntetyczne 
m.in.: poliolefiny (polietylen, polipropylen), poliuretany, polisulfonian i inne. 
Zbadano ich zdolność do uwalniania substancji odżywczych dla roślin. Polimery 
syntetyczne mają lepsze właściwości mechaniczne jednakże kiedy dostają się do 
gleby staja się nowym zanieczyszczeniem, który trudno usunąć. Zsyntetyzowane 
propozycje ekologicznych materiałów do otoczkowania na bazie kwasu mlekowego 
oraz domieszek z surowców naturalnych wydają się być optymalnym rozwiązaniem. 

Oznaczanie jonów metali szlachetnych  

w próbkach geologicznych techniką GF AAS 

Marzena Dąbrowska, m.dabrowska0608@gmail.com, Zakład Chemii 
Analitycznej i Analizy Instrumentalnej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl 

Rafał Olchowski, rafal.olchowski@gmail.com Zakład Chemii Analitycznej 
i Analizy Instrumentalnej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie -
Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl 

W pracy przedstawiono syntezę modyfikowanych materiałów SBA-15 z odwzo-
rowaniem jonowym złota, platyny lub palladu i analogicznych materiałów bez 
odwzorowania jonowego, otrzymanych w celach porównawczych. Omówiono 
proces optymalizacji adsorpcji jonów złota(III), platyny(IV) i palladu(II) na 
otrzymanych materiałach. Zbadano wpływ pH roztworu, jonów chlorkowych 
i azotanowych(V) oraz jonów konkurencyjnych na ich adsorpcję. Określono kinetykę 
adsorpcji jonów Au(III), Pt(IV) i Pd(II) na zmodyfikowanych materiałach SBA-15 
oraz ich selektywność względem odwzorowywanych jonów w obecności jonów 
konkurencyjnych o tym samym stężeniu. Wyznaczono izotermy adsorpcji jonów 
Au(III), Pt(IV) i Pd(II) na badanych sorbentach. Otrzymane modyfikowane 
materiały typu SBA-15 z odwzorowaniem jonowym Au(III), Pt(IV) lub Pd(II) 
zastosowano w procesie wzbogacania złota/platyny/palladu przed ich oznaczeniem 
w próbkach geologicznych techniką absorpcyjnej spektrometrii atomowej z ato-
mizacją w kuwecie grafitowej. Poprawność zastosowanej procedury analitycznej 
oceniono poprzez zastosowanie certyfikowanych materiałów odniesienia. 

  



IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 

Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju, Lublin, 18-19 marca 2017 r. 

Wystąpienia Ustne – Obszar nauk przyrodniczych 
 

156 

Partenogeneza geograficzna krocionoga Trachysphaera 

costata (Waga, 1857) (Diplopoda: Glomerida) 

Grzegorz Kania,grzegorz.kania@umlub.pl, Katedra i Zakład Biologii 

i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Władysław Michałek, wladyslaw.michalek@up.lubl in.pl, Zakład Ekologii 

Ogólnej, Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 

Partenogeneza (dzieworództwo) jest specyficzną formą rozmnażania płciowego, 
w którym uczestniczy tylko jeden rodzaj komórki płciowej: niezapłodniona komórka 
jajowa. Jeśli osobniki tego samego gatunku na jednym obszarze występowania 
rozmnażają się partenogenetycznie, a na innym obupłciowo to jest partenogeneza 
geograficzna. Zwierzętami wykazującymi partenogenezę geograficzną są skorupiaki, 
roztocze, owady, pareczniki i krocionogi. Albert Vandel (1926) stworzył koncepcję 
spanandrii geograficznej na gatunku krocionoga Polyxenus lagurus (L.). Vandel 
określił występowanie form partenogenetycznych P. lagurus w Północnej Europie 
i Ameryce, natomiast populacje obupłciowe zamieszkują cieplejsze obszary Europy 
w Basenie Morza Śródziemnego. Pośród krocionogów opisano gatunki rozdzielno-
płciowe i partenogenetyczne z rzędów : Polyxenida, Glomerida, Julida i Polydesmida. 
Celem pracy jest prezentacja wyników badań różnych populacji Trachysphaera 
costata. Osobniki zebrano ręcznie w Polsce w Kazimierzu Dolnym, Szczebrzeszynie 
i w Ojcowskim Parku Narodowym. Analiza materiału wykazała dominację samic. 
Dane te potwierdzają spanandrię. T. costata jest znana z partenogenetycznych 
populacji w środkowej i wschodniej Europie, podczas gdy rozdzielnopłciowe 
populacje występują na Bałkanach oraz na Kaukazie. 

Pilotażowe badania jakości sensorycznej  

autorskich receptur preparatów kosmetycznych 

zawierających śluz ze ślimaka 

Adriana Pacia, a.pacia@o2.pl, Samodzielna Katedra Biotechnologii i  Biologii 

Molekularnej, Uniwersytet Opolski 

Małgorzata Nabrdalik, mnabrdalik@uni.opole.pl, Samodzielna Katedra 

Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Opolski  

Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, agna@uni.opole.pl, Samodzielna Katedra 

Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Opolski  

Abstrakt: Od wielu lat ślimaki lądowe rodzaju Helicidae pełnią rolę luksusowego 
surowca spożywczego. Ich spożycie oscylujące wokół 40 tysięcy ton rocznie co 
dało początek idei hodowli fermowych ślimaków lądowych. Pojawił się również 
pomysł wykorzystania ich wydzieliny w produktach kosmetycznych o działaniu 
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leczniczo-upiększającym. Śluz ze ślimaka wykazuje, m.in. właściwości: regenerujące, 
ochronne, przeciwzapalne, nawilżające, zwiększające elastyczność skóry. 

Celem pracy była analiza jakości sensorycznej autorskich receptur preparatów 
kosmetycznych zawierających śluz ze ślimaka. 

Badania sensoryczne odgrywają ważną rolę przy opracowywaniu nowopowstałych 
receptur preparatów kosmetycznych oraz w potwierdzeniu efektywności towaru. Za 
pomocą tych badań można przeanalizować dany wyrób kosmetyczny pod kątem 
tego, co ludzie doświadczają przy pomocy zmysłów w czasie nakładania kosmetyku 
na skórę. 

W wyniku przeprowadzonej oceny porównawczej jakości otrzymanych preparatów 
kosmetycznych stwierdzono, że reprezentują one zróżnicowany poziom jakości. 
W żadnym z otrzymanych preparatów kosmetycznych nie stwierdzono cech 
dyskwalifikujących wyrób. 

Podziękowania przedsiębiorstwu HELIXIA Spółka jawna. A. Minossora 
i wspólnicy, za udostępnienie śluzu i możliwość przeprowadzenia badań. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  

– klucz do sukcesu gospodarki niskoemisyjnej? 

Katarzyna Botwińska, katarzyna_botwinska@sggw.pl, Katedra Organizacji 

i Inżynierii Produkcji, Wydział Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, www.sggw.pl 

W dobie pogarszającego się stanu środowiska naturalnego w tym otaczającego 
nas powietrza atmosferycznego należy podejmować zdecydowane działania, które 
umożliwią poprawę. W związku z przyjętymi zobowiązaniami wewnątrz Wspólnoty 
w postaci pakietu energetyczno – klimatycznego („3x20”), Polska przystąpiła do 
opracowywania Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 
(NPRGN), będącym wsparciem w transformacji gospodarczej kraju. Zmiany 
globalne zależą w dużej mierze od zmian lokalnych, które mogą mieć miejsce 
dzięki odpowiednim instrumentom wykonawczym. Przykładem tego jest „Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej”. PGN stanowi dokument strategiczny w który 
jednostka samorządu terytorialnego (Gmina) określa cele oraz wizję przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną. Dokument ten wyznacza cele strategiczne i szczegółowe 
danej gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Jego kluczowym elementem 
jest „bazowa inwentaryzacja emisji” czyli inwentaryzacja źródeł emisji dwutlenku 
węgla oraz ilość wyemitowanych zanieczyszczeń. Następnie określa się obszary 
problemowe – „słabe punkty” danej gminy. To wszystko umożliwia zaplanowanie 
polityki gminy w przyjętym okresie czasu (do 2020, 2022 r.). W tym celu umieszcza 
się w planie wszelkie inwestycje, uwzględnione w wieloletniej prognozie 
finansowej, które zmierzają do obniżenia emisji na danym obszarze. Dokument ten 
jest obecnie wymagany podczas ubiegania się o środki unijne z perspektywy 
finansowe 2014-2020. 
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Plonowanie i wartość technologiczna ziarna pszenicy 

w zależności od wielkości i podziału dawki  

nawozu azotowego 

Marta Wyzińska, mwyzinska@iung.pulawy.pl, Zakład Uprawy Roślin 

Zbożowych, Instytut Uprawy Nawożenia  i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut 

Badawczy w Puławach, iung.pulawy.pl 

Pszenica zwyczajna jest jedną z najważniejszych roślin zbożowych zarówno 
w Polsce, jak i na świecie. Wynika to z jej wysokiego poziomu plonowania, cennego 
składu chemicznego oraz wyjątkowych właściwości technologicznych ziarna, co 
czyni ją niezastąpionym surowcem do produkcji mąki i wypieku pieczywa. Jednym 
z najważniejszych czynników wpływających na jakość oraz plonowanie ziarna 
zbóż, w tym także pszenicy jest nawożenie azotem. Z dotychczas przeprowadzonych 
badań wynika, że zwiększenie poziomu nawożenia N powoduje zwiększenie 
plonowania oraz poprawę cech jakościowych ziarna, jednak po przekroczeniu 
optymalnej dawki azotu może nastąpić spadek plonu jak i pogorszenie jego jakości. 
Niedobór azotu powoduje ograniczenie możliwości plonotwórczych poprzez 
zahamowanie wzrostu roślin, z kolei nadmiar może powodować zbyt intensywny 
wzrost roślin przez co są one bardziej podatne na wyleganie i porażenie przez 
choroby grzybowe liści i źdźbeł. Przenawożenie gleby azotem może mieć ujemne 
konsekwencje środowiskowe związane z jego wymywaniem, dlatego tak ważne jest 
precyzyjne określenie nie tylko dawki ale również jej podziału, który należy 
dostosować do tempa pobierania tego składnika w okresie wzrostu roślin. 
Optymalny dobór dawki azotu zależy przede wszystkim od jego zawartości 
w glebie, ale również od warunków uprawy i przedplonu. Celem pracy było 
zaprezentowanie dotychczasowych wyników badań w zakresie wpływu nawożenia 
azotem na plon oraz jakość ziarna pszenicy. 

Polidepsipeptydy – biomateriały inspirowane naturą 

Magdalena Ezman, ezmanka1@wp.pl, Wydział Chemiczny Politechniki 

Warszawskiej 

Agnieszka Sebai, asebai@ch.pw.edu.pl, Laboratorium Procesów 

Technologicznych, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej  

Paweł Ruśkowski, pawel.ruskowski@ch.pw.edu.pl, Laboratorium Procesów 

Technologicznych, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej  

Polidepsipeptydy to związki wielkocząsteczkowe zawierające w swojej budowie 
wiązania peptydowe i estrowe. Powstają z α-aminokwasów i α-hydroksykwasów. 
Tworzą nowoczesne biomateriały o ciekawych właściwościach, wykorzystywane 
m.in. w inżynierii tkankowej.  
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Polidepsipeptydy są biodegradowalne i biozgodne. Wykazują większą hydro-
filowość w stosunku do odpowiedniego poliestru, co korzystnie wpływa na adhezję 
komórek do materiału. Za ich biozgodność odpowiada w dużej mierze wiązanie 
peptydowe. Na konkretne właściwości polimeru wpływ ma jego budowa. Obecność 
grup bocznych, pochodzących np. od aminokwasu, może zwiększać adhezję 
komórek, ale też pozwala na chemiczną modyfikację biomateriału. Uwalniane 
podczas degradacji aminokwasy mogą służyć jako składniki odżywcze dla komórek 
wspierając ich proliferację. Niestety, ze względu na problematyczną syntezę nie są 
to związki handlowe, a nawet jeśli to nie w dużej skali.  

Polidepsipeptydy są ciekawymi polimerami o dużym potencjale jako 
biomateriały w inżynierii tkankowej. Podczas wystąpienia zaprezentowany zostanie 
przegląd literatury dotyczący metod syntezy i właściwości otrzymanych już 
materiałów. 

Porównanie plonowania dwóch odmian kukurydzy  

z przeznaczeniem na kiszonkę 

Magdalena Moczulska,mmagda181@interia.pl, Studenckie Koło Naukowe 
Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 

W Polsce z roku na rok dynamicznie wzrasta areał uprawy kukurydzy, co 
wynika z różnych kierunków jej użytkowania. Głównie uprawiana jest w czterech 
kierunkach: na kiszonkę, ziarno, kiszonkę z kolb (CCM) lub na susz z całych roślin. 
Bardzo ważną rolę odgrywa w przemyśle rolno-spożywczym, gdyż wykorzystuje 
się ją do produkcji mąk, kasz czy też płatków. Stanowi również bardzo cenną paszę 
dla bydła mlecznego i opasowego, dla których podawana jest najczęściej w postaci 
kiszonki, ziarna suszonego lub mokrego.  

Według wyników które zostały opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny 
powierzchnia uprawy kukurydzy w Polsce w 2015 roku wynosiła 1419,9 tys. ha, 
z czego zasiewy kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno stanowiły około 670 tysięcy 
ha. W porównaniu z danymi z 2014 roku zauważa się spadek około 10% uprawy 
kukurydzy na ziarno. Powierzchnia kukurydzy w 2015 roku z przeznaczeniem na 
kiszonkę wyniosła 749,9 tysięcy. 

 Mając na uwadze, jak ważną rolę odgrywa kukurydzy w gospodarstwie 
ukierunkowanym na produkcję mleka, w niniejszej pracy podjęto próbę oceny 
plonowania dwóch odmian kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę na 
przykładzie gospodarstwa rodzinnego położonego w środkowo-zachodniej części 
powiatu siemiatyckiego, w województwie podlaskim. 
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Potencjalna toksyczność nanocząsteczek srebra i złota  

dla organizmów żywych 

Kamil Wydra, wydra.kamil1312@gmail.com, student biologii sądowej, 

Studenckiej Koło Naukowe Biologów  i Hodowców Zwierząt, Sekcja 

Biochemiczna, Wydział Biologii, Nauk  o Zwierzętach i Biogospodarki, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Iwona Sembratowicz, iwona.s1969@interia.pl, Pracownia Biochemii 

Analitycznej, Wydział Biologii, Nauk  o Zwierzętach i Biogospodarki, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Katarzyna Ognik, katarzyna.ognik@up.lublin.pl, Pracownia Biochemii 

Analitycznej, Wydział Biologii, Nauk  o Zwierzętach i Biogospodarki, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Zmniejszenie wymiarów cząstek do wymiarów nano (poniżej 100 nm) powoduje 
wzrost ich powierzchni w stosunku do objętości oraz zwiększenie ilości atomów 
eksponowanych na zewnątrz, co istotnie wzmaga ich reaktywność i nadaje im 
unikatowe cechy fizykochemiczne. Nanocząsteczki metaliczne wykorzystywane są 
zarówno w medycynie, kosmetologii, w produkcji żywności jak również w produkcji 
rolnej. Mimo wielu korzyści jakie niesie ze sobą nanotechnologia, coraz częściej 
podnosi się kwestię toksyczności nanomateriałów. Nasilone właściwości oksydacyjne 
i katalityczne wpływają na ich interakcje z systemami biologicznymi a łatwość 
przenikania przez błony ułatwia docieranie do wnętrza komórek i kumulowanie się 
w narządach. Nanocząsteczki srebra i złota mogą być odkładane w nerkach, 
wątrobie, śledzionie i szpiku kostnym. Liczne badania in vitro i in vivo wykazały 
toksyczność srebra koloidalnego, objawiająca się zmianami morfologii komórek, 
skróceniem czasu ich życia, zwiększeniem stresu oksydacyjnego oraz wzrostem 
produkcji markerów prozapalnych. Nanocząsteczki złota powodują, m.in.: liczne 
dermatozy, zapalenia i owrzodzenia jelit, rogówki oka, degradację kanalików 
nerkowych i kory nerek, a także uszkodzenie wątroby. Negatywne oddziaływania 
nanokoloidów srebra i złota uwarunkowane są jednak takimi czynnikami, jak: 
rozmiar cząstek, kształt, ładunek, obecność otoczki, a także dawkowanie oraz 
sposób aplikacji. 

Preferencje siedliskowe wysokotorfowiskowego ekotypu 

dostojki eunomii Boloria eunomia (Esper, 1799) 

Przemysław Klimczuk, bio_przemek@poczta.onet.pl, Pracownia Biologii 

Ewolucyjnej i Ekologii Owadów, Instytut Biologii, Wydział Biologiczno -

Chemiczny, Uniwersytet w Białymstoku 

Dostojka eunomia Boloria eunomia jest holarktycznym, borealno-górskim 
gatunkiem motyla z rodziny rusałkowatych (Lepidoptera, Nymphalidae) zagrożonym 
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wyginięciem w wielu krajach Europy. Zaliczana jest do środowiskowych specja-
listów, ale tworzy różne ekotypy zamieszkujące znacznie różniące się od siebie 
środowiska. Przedmiotem badań był słabo poznany ekotyp wysokotorfowiskowy 
tego gatunku. Badania wykonano w Puszczy Knyszyńskiej w północno-wchodniej 
Polsce na dwóch zbliżonych pod względem roślinności torfowiskach wysokich 
zajętych w większości przez zespół Ledo-Sphagnetum. Na wytypowanych do 
porównań powierzchniach dokonano zliczeń osobników dorosłych metodą 
transektu i zbadano strukturę roślinności w celu sprawdzenia czy istnieją zależności 
między względną liczebnością motyli a poszczególnymi parametrami „roślinnymi”. 
Liczebność osobników dorosłych była istotnie ujemnie skorelowana ze zwarciem 
drzew i mchów nie należących do torfowców, natomiast dodatnio – z obfitością 
kwitnienia bagna zwyczajnego Ledum palustre (głównej rośliny nektarodajnej). 
Zwarcie drzew miało duży wpływ na niektóre parametry roślinne. Nie stwierdzono 
istotnego związku między liczebnością imagines a stopniem pokrycia żurawiny 
błotnej Oxycoccus palustris (rośliny żywicielskiej gąsienicy). 

Projektowanie rynków  

w oparciu o algorytmy kojarzenia teorii gier 

Marek Szopa, marek.szopa@us.edu.pl, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, 

www.ekonofizyka.pl 

W roku 2015 przeprowadzono pierwszy w Polsce tzw. krzyżowy przeszczep 
nerek od żywych, niespokrewnionych dawców. Kolejnym krokiem usprawnienia tej 
metody byłoby zastosowanie tzw. przeszczepów łańcuchowych. W metodzie tej, 
zwanej NEAD, wykorzystuje się łańcuch dawców i biorców zapoczątkowany przez 
tzw. dawcę altruistycznego, a operacje są przeprowadzane niejednocześnie. Dzięki 
niej liczba przeszczepów od żywych dawców w USA zwiększyła się wielokrotnie. 
Twórcy metody, amerykański ekonomista i matematyk Alvin Roth oraz specjalista 
z teorii gier Lloyd Shapley, dostali w 2012 roku nagrodę im. A. Nobla w dziedzinie 
ekonomii. 

W prezentacji przedstawię teorię stabilnego dopasowania: algorytmy odroczonej 
akceptacji (lub stabilnego małżeństwa) i algorytm TTC oraz ich zastosowania do 
różnych dziedzin życia społecznego. Dzięki przedstawionym algorytmom możliwy 
staje się nowy rodzaj ekonomii, dla której alokacja dóbr nie opiera się na pieniądzu 
ale na matematycznych algorytmach dopasowania, co daje szerokie możliwości 
optymalizacji wykorzystania zasobów. Omówiono właściwości tych algorytmów 
oraz ich odporność na manipulacje. Przedstawiono cechy algorytmu TTC, dzięki 
którym krzyżowe transplantacje nerek można było zastąpić łańcuchowymi. 

Połączenie medycyny, matematyki i ekonomii daje unikalne możliwości 
polepszenia standardu, a niejednokrotnie przedłużenia życia wielu tysiącom ludzi 
na świecie.  
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Promieniotwórczość naturalna wód  

w wybranych rejonach kopalnictwa rud uranu w Polsce 

Agata Walencik-Łata, agata.walencik@us.edu.pl, Instytut Fizyki, Zakład Fizyki 

Jądrowej i Jej Zastosowań, Uniwersytet Śląski 

Beata Kozłowska, beata.kozlowska@us.edu.pl, Instytut Fizyki, Zakład Fizyki 

Jądrowej i Jej Zastosowań, Uniwersytet Śląski 

Rejon Sudetów charakteryzuje się podwyższonym tłem promieniowania γ, 
wyższą zawartością 226Ra w skałach a w latach 50-tych i 60-tych XX prowa-
dzeniem kopalnictwa rud uranu. Wody podziemne przepływające przez skały 
zawierające uran, w wyniku oddziaływania ze skałą, mogą „wzbogacić” się w pier-
wiastki promieniotwórcze, które w konsekwencji mogą wniknąć do organizmu 
człowieka wraz ze spożywaną wodą. Przebadanych pod względem obecności 
izotopów: 222Rn, 226,228Ra, 234,238U zostało 10 prób wód pobranych z okolic 
byłych kopalni uranu w Kletnie i Kowarach. Zawartość izotopów radonu i radu 
wyznaczona została za pomocą licznika ciekłoscyntylacyjnego WinSpectral 1414 
(Wallac), poprzedzona preparatyką chemiczną na rad polegającą na współstrącaniu 
radu z barem. Do oznaczania zawartości izotopów 234,238U w próbach wód 
wykorzystano spektrometr α 7401 VR (Canberra-Packard). Chemiczna separacja 
uranu wykonana została z wykorzystaniem chromatografii jonowymiennej. Część 
badanych wód jest używana do celów pitnych. W związku z tym oszacowane 
zostały roczne dawki efektywne wynikające z wchłanianiu izotopów wraz z wodą 
oraz ryzyko chemiczne związane z konsumpcją uranu wraz z wodą. Otrzymane 
stężenia izotopów promieniotwórczych w wodach porównane zostały z wcześniejszymi 
badaniami autorów dotyczącymi zawartości tych izotopów w wodach Sudetów. 
Uzyskane wyniki pozwolą poszerzyć istniejącą wiedzę o izotopach promienio-
twórczych w środowisku i uwalnianych do środowiska w wyniku działalności 
człowieka. 

Prozdrowotne aspekty spożywania owadów 

Ewelina Zielińska, ewelina.ziel@o2.pl, Katedra Biochemii  i Chemii Żywności, 

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie, www.up.lublin.pl 

W ciągu ostatniej dekady nastąpił znaczny wzrost zainteresowania tematyką 
owadów jadalnych, zarówno wśród naukowców jak i konsumentów. Owady 
cenione są ze względu na walory smakowe i wartość odżywczą natomiast najnowszy 
kierunek badań stanowią ich właściwości prozdrowotne. 

Celem przeprowadzonych badań była analiza wpływu obróbki termicznej na 
właściwości przeciwutleniające hydrolizatów oraz potencjalnie biodostępnych 
frakcji peptydowych otrzymanych z wybranych gatunków owadów jadalnych. 



IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 

Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju, Lublin, 18-19 marca 2017 r. 

Wystąpienia Ustne – Obszar nauk przyrodniczych 
 

163 

Owady surowe oraz poddane obróbce termicznej (gotowanie, pieczenie) zliofilizowano 
i zmielono. 4% zawiesiny (w/v) poddano trawieniu in vitro oraz przeprowadzono 
symulowane wchłanianie produktów hydrolizy. W hydrolizatach oraz uzyskanych 
bioaktywnych frakcjach peptydowych oznaczono aktywność przeciwrodnikową 
wobec ABTS•

+
 oraz DPPH•, zdolność do chelatowania jonów żelaza Fe

2+
 oraz siłę 

redukcji jonów Fe
3+.

 Następnie dokonano rozdziału chromatograficznego oraz 
identyfikacji peptydów (technika MS) o najwyższych właściwościach przeciw-
utleniających. 

Zastosowana obróbka termiczna różnicowała właściwości przeciwutleniające 
badanych hydrolizatów, a także otrzymanych z nich frakcji peptydowych. 
W większości przypadków najkorzystniejszy wpływ na analizowane właściwości 
wywarło pieczenie owadów. Wyniki te mogą stanowić cenną wskazówkę w zakresie 
wyboru metod kulinarnych używanych do przygotowywania potraw z owadów by 
mogły one przynieść najwyższe korzyści dla zdrowia konsumentów. 

Rola makro i mikroelementów we wzroście  

i aktywności fotosyntetycznej rzepaku (Brassica napus L.) 

Jakub Oliwa, jakuboliwa@gmail.com, Zakład Fizjologii Roślin, Instytut 

Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, www.up.krakow.pl 

Katarzyna Możdżeń, kasiamozdzen@interia.pl, Zakład Fizjologii Roślin, 

Instytut Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, www.up.krakow.pl 

Ola Woda, Zakład Fizjologii Roślin, Instytut Biologii, Uniwersytet 

Pedagogiczny w Krakowie, www.up.krakow.pl 

Andrzej Rzepka, rzepkazf@up.krakow.pl, Zakład Fizjologii Roślin, Instytut 

Biologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, www.up.krakow.pl 

Żywienie mineralne oddziałuje bezpośrednio na procesy wzrostu roślin, jakość 
uzyskiwanych plonów oraz kształtowanie ich odporności na pojawiające się 
niekorzystne warunki środowiskowe. Znaczenie poszczególnych pierwiastków jest 
różne w zależności od gatunku rośliny, a także jej odmiany. Makro i mikroelementy 
regulują m.in. procesy osmoregulacji, zapewniają właściwą stabilizację błon 
komórkowych, stanowią składnik kwasów nukleinowych, a także pełnią ważną rolę 
w przemianach energetycznych u roślin. Biorą również bezpośredni udział 
w procesach wzrostu, stanowiąc składnik budulcowy wchodzący w skład pektyn 
i ścian komórkowych. Sposoby i mechanizmy wykorzystywania makro i mikro-
elementów przez roślinę są zależne od jej budowy morfologiczno-anatomicznej, jak 
również abiotycznych oraz biotycznych czynników środowiskowych.  

Celem niniejszej pracy było określenie wpływu różnej koncentracji makro 
i mikroelementów zawartych w pożywce Steinera na wzrost i aktywność foto-
syntetyczną roślin rzepaku (Brassica napus L.). Zakres prac obejmował analizę 
biometryczną korzenia i pędu, a także określenie wybranych parametrów kinetyki 
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fluorescencji chlorofilu a. Niniejsze badania wykazały, iż odmienna zawartość 
makro i mikroelementów znacząco modyfikuje proces przyrostu korzenia i pędów 
u B. napus oraz reguluje przebieg fazy jasnej fotosyntezy, w szczególności 
funkcjonowanie fotosystemu II.  

Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń mikrobiologicznych  

w powietrzu 

Magdalena Kręcidło, mkoszal@o2.pl, Samodzielna Katedra Biotechnologii  

i Biologii Molekularnej, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet 

Opolski, www.uni.opole.pl 

Teresa Krzyśko-Łupicka, teresak@uni.opole.pl, Samodzielna Katedra 

Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, 

Uniwersytet Opolski, www.uni.opole.pl 

Powietrze jest jednym z ważniejszych środków rozprzestrzeniania się zanie-
czyszczeń mikrobiologicznych. Komórki bakterii, strzępki grzybów, zarodniki 
i wirusy mogą być przenoszone przy udziale cząstek stałych, takich jak kurz, włosy, 
martwy naskórek lub w formie aerozolu złożonej z trójfazowej mieszaniny 
azeotropowej. 

Celem pracy jest przedstawienie dostępnych danych na temat źródeł oraz 
czynników wpływających na rozprzestrzenianie się mikroorganizmów w powietrzu 
wewnątrz budynków.  

Ważnym elementem składającym się na poznanie składu mikrobioty zawieszonej 
w powietrzu jest ocena potencjalnych źródeł zanieczyszczenia mikrobiologicznego. 
W przypadku, gdy środowiskiem badań jest pomieszczenie zamknięte – źródłem 
mikroorganizmów mogą być zwierzęta, aktywność ludzi, systemu wentylacji, 
rośliny, żywność czy woda. W przypadku atmosfery obecność mikroorganizmów 
może być związana z mikrobiotą naturalnie występującą w powietrzu danego 
środowiska oraz zanieczyszczeniem mikrobiologicznym przeważnie o podłożu 
antropogenicznym pochodzące np. z składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków, 
ubojni itp. Ważnym elementem jest również rozgraniczenie pomiędzy mikrobiotą 
naturalnie występującą w powietrzu, a zanieczyszczeniem, które ma swoje źródło 
emisji. Na podstawie dostępnych danych omówiono czynniki wpływające na 
liczebność mikroorganizmów obecnych w bioaerozolu zanieczyszczającym powietrze 
wewnątrz budynków z uwzględnieniem podziału na czynniki fizyczne, chemiczne 
oraz biologiczne. 
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Rozszerzony kod genetyczny  

oraz nieklasyczne bloki budulcowe białek  

i kwasów nukleinowych – obecne zastosowania 

w inżynierii genetycznej i perspektywy na przyszłość 

Mieszko Majka, mieszko.majka@student.uw.edu.pl, Kolegium 

Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno -Przyrodniczych, 

Uniwersytet Warszawski, www.mismap.uw.edu.pl  

Centralny dogmat biologii molekularnej przewiduje przepływ informacji z DNA 
lub RNA do białek przy użyciu 4-elementowego alfabetu nukleotydowego  
i 22-elementowego alfabetu aminokwasowego. Klasyczny (kanoniczny) kod 
genetyczny zakłada przełożenie kombinacji trzech nukleotydów (kodonu) w RNA 
informacyjnym na jeden aminokwas w powstającym łańcuchu peptydowym, co 
jednak ogranicza tam liczbę możliwych kombinacji kodon-aminokwas do 64, 
z których w warunkach komórkowych wszystkie są obsadzone. Spowodowało to 
w ostatnich latach wzrost zainteresowania tematem syntetycznych, bioortogonalnych 
systemów ekspresji informacji genetycznej umożliwiającej wprowadzenie 
w naturalny sposób do komórki dodatkowych aminokwasów o pożądanych właści-
wościach (np. fluorescencyjnych). Szczególnie interesującym układem wykorzysty-
wanym w tym celu są ortogonalne rybosomy, przyjmujące jako substrat kodony 
złożone z 4 kanonicznych zasad. Zmodyfikowane niekanonicznymi aminokwasami 
białka mogą być natomiast używane do badań proteomicznych. 

W prezentacji przedstawiono przegląd systemów wykorzystujących rozszerzony 
alfabet genetyczny i ich możliwości w zakresie ekspresji genów. Omówiono także 
zastosowania niekanonicznych aminokwasów w analizie lokalizacji białek i ich 
interakcji, kontroli aktywności enzymatycznej i przebiegu skojarzonych z ich 
obecnością procesów zachodzących w komórce. 

Sposoby magazynowania energii elektrycznej 

Krystian Chudzik, krystian.chudzik@doctoral.uj.edu.pl , Marcin Molenda, 

molendam@chemia.uj.edu.pl, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Zakład 

Technologii Chemicznej, www.chemia.uj.edu.pl 

Gwałtowny wzrost zużycia energii na całym świecie oraz związane z nim 
problemy zanieczyszczenia środowiska powodują ciągły rozwój systemów magazy-
nowania energii elektrycznej (Energy Storage Systems – EES). Wzrost wydajności 
pozyskiwania energii z jej odnawialnych i nieodnawialnych źródeł idzie w parze ze 
zmniejszającym się kosztem różnych sposobów jej przechowywania. Postęp tych 
dziedzin techniki doprowadzi nas do momentu, w którym połączenia odnawialnych 
źródeł energii z układami EES będą korzystne ekonomicznie oraz ekologicznie. 
Szczególnie wyraźnym przypadkiem łączącym kwestie finansowe i środowiskowe 
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jest zapotrzebowanie rynku na wydajne i tanie źródła energii do pojazdów 
elektrycznych, które w przyszłości mają w dużym stopniu zastąpić konwencjonalne, 
nieekologiczne pojazdy napędzane paliwami kopalnymi. 

Prezentacja ta ma na celu przedstawienie różnych sposobów magazynowania 
energii począwszy od elektrochemicznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
prężnie rozwijającej się dziedziny akumulatorów litowo-jonowych, poprzez 
superkondensatory, systemy termiczne, skompresowane powietrze, hydroenergetyczne, 
wodorowe, aż do gazu syntezowego oraz wskazanie prawdopodobnych kierunków 
rozwoju poszczególnych metod w najbliższej przyszłości. 

Niniejsza praca jest finansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
w ramach grantu LIDER/463/L-6/14/NCBR/2015. 

Synteza i badania właściwości antyoksydacyjnych 

związków kompleksowych jonów metali przejściowych 

z sulfonową pochodną hydroksyflawonu  

(ligandem moryno-5’-sulfonowym – MSA) 

Elżbieta Pieniążek, nykiele@prz.edu.pl, Zakład Chemii Nieorganicznej  

i Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, www.prz.edu.pl  

Jan Kalembkiewicz, kalembic@prz.edu.pl, Zakład Chemii Nieorganicznej  

i Analitycznej, Wydział Chemiczny, Po litechnika Rzeszowska, www.prz.edu.pl  

Maciej Dranka, mdranka@ch.pw.edu.pl, Katedra Chemii Nieorganicznej  

i Technologii Ciała Stałego, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, 

www.pw.edu.pl 

Syntetyczne sulfonowe pochodne hydroksylawonów w odróżnieniu od związków 
wyjściowych (moryny, kwercetyny) należą do związków dobrze rozpuszczalnych 
w wodzie, przy czym zachowują właściwości takie jak ich substancje macierzyste, 
tj. aktywność antyoksydacyjną, antybakteryjną, czy też zdolność kompleksowania 
jonów metali. 

W pracy przedstawiono syntezę w stanie stałym nowych związków 
kompleksowych o właściwościach antyoksydacyjnych wybranych jonów metali 
przejściowych (Co, Ni, Mn) z ligandem moryno-5’-sulfonowym (MSA) w postaci 
soli sodowej kwasu moryno-5’-sulfonowego (NaMSA). Określono skład, budowę 
i strukturę otrzymanych związków z użyciem różnorodnych technik analitycznych: 
UV-VIS, FTIR, analizy elementarnej, termicznej. Otrzymanie nowych związków 
poprzedziła synteza ligandu moryno-5'-sulfonowego (MSA) w postaci soli sodowej 
kwasu moryno-5'-sulfonowego (NaMSA). Zakres pracy obejmował otrzymanie 
związków w postaci umożliwiającej przeprowadzenie pomiarów metodą dyfrakcji 
rentgenowskiej na monokryształach, jak również zbadanie zachowania potencjału 
antyoksydacyjnego wydzielonych związków w warunkach in vitro z zastoso-
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waniem metody spektrofotometycznej z użyciem wolnego rodnika DPPH i metodą 
spektrofluorymetryczną w obecności 5(6)-karboksyfluoresceiny i AAPH. 

Wyniki badań potwierdzają zachowanie wysokiego potencjału antyoksydacyjnego 
związków kompleksowych z ligandem MSA (w szczególności kompleksów 
bischelatowych) w porównaniu do moryny i pochodnej witaminy E. 

Światło jako regulator wzrostu roślin 

Magdalena Trojak, magdalenatrojak@onet.pl, Zakład Biochemii i Genetyki, 

Instytut Biologii, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, www.ujk.edu.pl/ibiol 

Ernest Skowron, skowron.ernest@gmail.com, Zakład Ochrony Przyrody 

i Fizjologii Roślin, Instytut Biologii, Wydział Matematyczno -Przyrodniczy, 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, www.ujk.edu.pl/ibiol 

Spośród różnych czynników środowiskowych kontrolujących rozwój roślin, 
światło odgrywa szczególnie ważną rolę, ponieważ jest źródłem energii dla 
procesów fotosyntetycznych i sygnałem zaangażowanym w regulację procesów 
rozwojowych (fotomorfogeneza). Roślinne fotoreceptory pozwalają rejestrować 
ilość, jakość i kierunek padających promieni światła, a uzyskane informacje służą 
zoptymalizowaniu wzrostu i rozwoju w panujących warunkach otoczenia. Integracja 
sygnałów środowiskowych, umożliwia koordynację rozwoju roślin, przy sprzyjających 
warunkach sezonowych, ostatecznie determinując ich wzrost. Dodatkowo sygnały 
świetlne, odbierane przez receptory fotomorfogenetyczne (fitochromy, krypto-
chromy i fototropiny), pełnią kluczową rolę w wykrywaniu i reagowaniu na różne 
zmiany w środowisku. Liczne badania potwierdziły, że receptory pośredniczą 
w wielu reakcjach adaptacyjnych roślin oraz uczestniczą w każdym etapie ich 
ontogenezy. Nabiera to szczególnego znaczenia w kontekście upowszechnienia 
kontrolowanych upraw roślin z zastosowaniem oświetlenia LED.  

Poznanie różnorodności reakcji fotomorfogenetycznych, pozwoli dopasować 
zakres spektralny emitowanego światła do konkretnego gatunku roślin uprawnych. 
W ciągu ostatnich dwóch dekad, pomimo znaczącego postępu, nadal istnieje wiele 
nierozwiązanych mechanizmów molekularnych, leżących u podstawy fotomorfo-
genezy. Niniejsza praca stanowi podsumowanie aktualnego stanu wiedzy 
dotyczącego fotoreceptorów i ich funkcji w całym cyklu życia roślin.  

Uprawa oraz nawożenie kukurydzy  

w gospodarstwie rolnym 

Sebastian Krasuski, seba1994k@o2.pl, Studenckie Koło Naukowe Inżynierii 

Rolniczej, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytety Przyrodniczo -Humanistyczny 

w Siedlcach 
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Kukurydza zaliczana jest do najbardziej wydajnych roślin zbożowych, 
charakteryzuję się wszechstronnością użytkowania, wykorzystywana jest jako 
surowiec przemysłowy i energetyczny oraz na cele pastewne i spożywcze. 
Kukurydza jest rośliną o szerokich wymaganiach klimatycznych. Zasięg jej uprawy 
jest bardzo duży i spowodowany tym, że potrafi przystosować się do różnych 
warunków klimatycznych i charakteryzuje się dużą różnorodnością form botanicznych. 
Dzięki wyhodowaniu odmian o mniejszych wymaganiach termicznych i krótszym 
okresie wegetacji spowodował, że rozmiar i zasięg jej uprawy systematycznie 
rośnie na świecie. Kukurydza należy do roślin dnia krótkiego. Temperatura jest 
jednym z kluczowych czynników wpływających na plonowanie jej i rozwój. 
Kukurydza należy do roślin ciepłolubnych. Kiełkuje szybko w temperaturze 
powyżej 10 stopni Celsjusza. Kukurydza jest rośliną tolerancyjną na odczyn gleby, 
może być uprawiana na glebach obojętnych, lekko kwaśnych i zasadowych, pH od 
5 do 7,5. Największe plony jednak uzyskuje się na glebach o odczynie obojętnym. 

Woltamperometria stripingowa  

– metoda umożliwiająca oznaczanie  

śladowych stężeń Cd(II) i Pb(II) 

Katarzyna Domańska, domanska.k91@gmail.com, Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Chemii Analitycznej i  Analizy 

Instrumentalnej, www.umcs.pl 

Katarzyna Tyszczuk-Rotko, ktyszczuk@poczta.umcs.lublin.pl, Uniwersytet 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Chemii 

Analitycznej i Analizy Instrumentalnej, www.umcs.pl  

Agnieszka Szwagierek, agnieszkaszwagierek@gmail.com, Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Chemii Analitycznej  

i Analizy Instrumentalnej, www.umcs.pl  

Niniejsza praca przedstawia nową, prostą i szybką procedurę umożliwiającą 
jednoczesne oznaczanie Cd(II) i Pb(II) na sitodrukowanej elektrodzie węglowej 
modyfikowanej bizmutem (BiF/SPCE) metodą anodowej woltamperometrii 
stripingowej (ASV). Elektrodę pracującą modyfikowano poprzez osadzenie in situ 
błonki bizmutu z zastosowaniem odtwarzalnie osadzanego mediatora (Zn), dzięki 
czemu uzyskano wzmocnienie sygnału analitycznego zarówno kadmu jak i ołowiu. 
Pomiary przeprowadzano z roztworu 0,05 mol L-1 buforu octanowego (pH = 3,8) 
zawierającego ponadto 2 × 10-5 mol L-1 Bi(III), 2 × 10-5 mol L-1 Zn(II) oraz 
wzrastające stężenie Cd(II) i Pb(II). Otrzymano niskie granice wykrywalności, 
które wynoszą 1,35 × 10-9 i 1,41 × 10-10 mol L-1 odpowiednio dla kadmu 
i ołowiu. Procedura została zastosowana do jednoczesnego oznaczenia stężenia obu 
jonów metali w próbkach realnych: wody z rzeki Krzny oraz z Morza Bałtyckiego 
po mineralizacji, jak i w próbkach niezmineralizowanych. Wykonano także analizę 
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Cd i Pb w certyfikowanym materiale odniesienia bez uprzedniej mineralizacji, 
a otrzymane wyniki były zgodne z deklarowanymi przez producenta. Z tego też 
względu opracowana procedura może być z powodzeniem stosowana do oznaczania 
kadmu i ołowiu w niezmineralizowanych próbkach wód naturalnych. 

Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego finansowanego ze 
środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-
2013/08/M/ST4/00286. 

Wpływ nanosrebra stosowanego do odkażania  

oraz suplementacji pożywki na czystość i wzrost 

eksplantatów Pennisetum alopecuroides 

Monika Poniewozik, monika87_1987@o2.pl, Katedra Roślin Ozdobnych  

i Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa  i Architektury Krajobrazu, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie www.up.lublin.pl 

Marzena Parzymies, marzena.parzymies@up.lublin.pl, Katedra Roślin 

Ozdobnych i Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa  i Architektury 

Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie www.up.lublin.pl 

Rozplenica japońska (Pennisetum alopecuroides) to piękna trawa ozdobne, 
szczególnie polecana do sadzenia w ogrodach japońskich, w sąsiedztwie wody 
i nowoczesnej architektury. Rozmnażana jest głównie przez podział, jednak metoda 
ta jest mało efektywna w porównaniu do mikrorozmnażania. 

Celem doświadczenia było określenie wpływu nanosrebra stosowanego do 
odkażania lub dodanego do pożywki, na czystość kultur i wzrost pędów rozplenicy 
japońskiej in vitro. 

Materiałem badawczym były węzły i pąki przybyszowe, odkażane w 2% NaOCl 
(30 min) i nanosrebrze (NS) 50, 100 i 250 mg·dm-3 (1h) lub 0,1% HgCl2 (5 sek.), 
które następnie wykładano na pożywki MS z BA 3 mg·dm-3 + IBA 0,3 mg·dm-3 
lub dodatkowo uzupełnione 0,4; 0,8 lub 1,6% NS, i umieszczono w temp. 18-20°C, 
przy 16-h fotoperiodzie i natężeniu światła 30 µmol·m-2·s-1. Po 8 tygodniach 
doświadczenie zakończono i stwierdzono, że sposób odkażania wpłynął na czystość 
kultur. Najwięcej czystych pędów (28%) uzyskano z pąków przybyszowych 
odkażonych w 2% NaOCl i wyłożonych na pożywkę z 0,4% NS. Ten sposób 
odkażania spowodował też najlepszą regenerację pąków przybyszowych (56%), 
niezależnie od zakażeń. W przypadku węzłów stopień regeneracji wynosił 76% po 
zastosowaniu NaOCl i pożywki z 1,6% NS. Najwięcej zakażeń (węzły 92% i pąki 
52%) obserwowano po dezynfekcji w NaOCl i 50 mg·dm-3 NS. Odkażanie pąków 
przybyszowych tylko w NaOCl spowodowało nekrozę 40% eksplantatów, a 60% 
węzłów po odkażeniu w 2% NaOCl i wyłożeniu na pożywkę z 0,4% NS. 
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Wpływ sposobu parzenia herbaty  

na zawartość substancji aktywnych 

Joanna Hodyl, joannah11@wp.pl, Koło Naukowe Technologów Żywności 

CIBUS, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Uniwersytet 

Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 

Błażej Błaszak, blazej.blaszak@gmail.com, Koło Naukowe Technologów 

Żywności CIBUS, Wydział Technologii  i Inżynierii Chemicznej, Uniwersytet 

Technologiczno-Przyrodniczyw Bydgoszczy 

Karolina Majewska, ka-ma-95@o2.pl, Koło Naukowe Technologów Żywności 

CIBUS, Wydział Technologii  i Inżynierii Chemicznej, Uniwersytet 

Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 

Joanna Szulc, joanna.szulc@utp.edu.pl, Zakład Technologii i Inżynierii 

Przemysłu Spożywczego, Wydział Technologii  i Inżynierii Chemicznej, 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 

Herbata, jeden z najbardziej rozsławionych napojów na świecie, jest spożywana 
od starożytności i pochodzi z Chin. Napar herbaty przygotowywany z liści i pąków 
roślin z rodzaju Camellia. Ze względu na sposób przetworzenia otrzymuje się 
herbaty o różnej barwie i aromacie. Wyróżnia się herbaty czarne, zielone, białe, 
ulung, żółte, aromatyzowane i czerwone. 

Herbata czerwona dzięki poddaniu liści lekkiej fermentacji jest bogata w związki 
garbnikowe, między innymi taniny, które odpowiedzialne są za nadanie herbacie 
odpowiedniej barwy, aromatu oraz charakterystycznej goryczy odpowiednio 
intensywnej dla każdego gatunku herbaty. W naparach znajdują się także silne 
przeciwutleniacze, jak kwas askorbinowy czy polifenole. 

Celem przeprowadzonych badań było zbadanie wpływu sposobu przygotowania 
naparów herbaty czerwonej na zawartość w nich polifenoli ogółem, antocyjanów 
oraz witaminy C. W celu przygotowania naparu zastosowano cztery warianty przy-
gotowywania naparów: zaparzenie suszu herbaty czerwonej wodą o temperaturze 
95°C w czasie 3 i 7 minut, infuzję wodą o temperaturze 4°C przez 12h oraz infuzję 
lodem w warunkach pokojowych przez 5 godzin. Najwięcej polifenoli ogółem 
i antocyjanów przeszło z suszu w wariancie parzenia gorącą wodą przez 7 minut. 

Wpływ zmiany paliwa w pojazdach silnikowych  

na redukcję emisji CO2 

Błażej Gaze, SKN BioEnergia, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  

Filip Kierzkowski, kierzkowskifilip@gmail.com, SKN BioEnergia, Wydział 

Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc ławiu 
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Arkadiusz Dyjakon arkadiusz.dyjakon@up.wroc.pl, Instytut Inżynierii 

Rolniczej, Zakład Niskoemisyjnych Źródeł Energii i  Gospodarki Odpadami, 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

Ciągły wzrost zanieczyszczenia powietrza spowodowany przemysłem ciężkim, 
energetyką oraz transportem powoduje, że poszukuje się rozwiązań zmniejszających 
negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne, zwłaszcza w aglomeracjach 
miejskich. 

Rosnąca ilość użytkowanych pojazdów mechanicznych spowodowana rozwojem 
ekonomicznym i gospodarczym społeczeństwa powoduje zwiększoną emisję do 
atmosfery substancji szkodliwych takich, NOx, pyły, CO oraz CO2. Rynek 
motoryzacyjny aktualnie oferuje wiele technologii umożliwiających zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Jedną z możliwości jest zmiana paliwa.  

W pracy zbadano wpływ zmiany paliwa w pojazdach silnikowych o zapłonie 
iskrowym na redukcję emisji CO2. Dodatkowo, przeprowadzono także analizę 
ekonomiczną zastosowania instalacji zasilania pojazdów silnikowych paliwem 
alternatywnym takim, jak LPG i CNG. Uwzględniono koszt montażu, przeglądów 
rejestracyjnych czy wymiany niezbędnych elementów związanych z prawidłowym 
funkcjonowaniem instalacji. Analizę przeprowadzono dla pojazdu o popularnej 
pojemności skokowej silnika z uwzględnieniem różnego stopnia jego eksploatacji 
(ilości przejechanych kilometrów w ciągu roku). Wykazano, że korzyści środo-
wiskowe, ze względu na ograniczenie emisji CO2 przy pracy silnika na paliwie 
gazowym w porównaniu do silnika zasilanego paliwem standardowym (benzyną 
bezołowiową E95) wynosi odpowiednio: dla LPG redukcja o 11,8%, dla CNG 
redukcja o 31,3%. Natomiast, zwrot nakładów inwestycyjnych zależy od ilości 
przejechanych kilometrów w ciągu roku i może wynosić przykładowo od 4 lat dla 
10 000 km∙rok-1 do 1 roku dla 50 000 km∙rok-1. 

Wybrane techniki biologii molekularnej  

w identyfikacji i róźnicowaniu mikrosymbiontów roślin 

Małgorzata Łyszcz, Zakład Mikrobiologii Rolniczej, Instytut Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, mlyszcz@iung.pulawy.pl  

Anna Gałązka, Zakład Mikrobiologii Rolniczej,  Instytut Uprawy Nawożenia  
i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, mlyszcz@iung.pulawy.pl 

Bakteryjne endofity zasiedlające tkanki wewnętrzne roślin występują w ogromnej 
liczbie gatunków jako główna część i mikrobiomu roślinnego. Niektóre z nich 
posiadają zdolność promowania wzrostu i rozwoju roślin. Takie mikroorganizmy 
nazwano PGPE (Plant Growth-Promoting Endophyte). Analiza bioróżnorodności jest 
kluczowym krokiem w kierunku poszukiwania nowych mikroorganizmów. Celem 
naszych badań była izolacja bakterii endofitycznych z kukurydzy, bobiku, pszenicy, 
żyta, skrzypu i łapaniu. Łącznie otrzymaliśmy 45 szczepów bakteryjnych. Następnym 
celem badań była identyfikacja mikroorganizmów poprzez analizę porównawczą 
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sekwencji fragmentu genu 16S rRNA z gatunkami referencyjnym. Wybrana na 
podstawie danych literaturowych grupa mikroorganizmów potencjalnie promujących 
wzrost roślin poddana została analizie DGGE. 11 szczepów Delftia sp. zróżnicowano 
techniką rep-PCR. Na podstawie sekwencjonowano bakterie zakwalifikowano do 
10 rodzjaów. W analizie DGGE zaobserwowano korelację pomiędzy ruchliwością 
produktów PCR i wynikami sekwencjonowania DNA. Ogólnie, na dendrogramach 
skonstruowanych w oparciu o wzory DNA uzyskane metodą PCR-DGGE, BOX-
PCR i ERIC-PCR, skład szczepów w obu głównych grupach Delftia jest bardzo 
podobny. Rodzaj rośliny gospodarza miał decydujący wpływ na stopień 
zróżnicowania wyizolowanych mikroorganizmów.  

Badania sfinansowano z Tematu Badawczego 1.21 realizowanego w ramach 
działalności Statutowej IUNG-PIB. 

Wydajności fotosyntezy  
Calamagrostis epigejos i Molinia caerulea  

dominujących traw na hałdzie sodowej w Jaworznie 

Ewelina Roszkowska, roszkowska.ewelina@gmail.com, Katedra Botaniki  
i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii  i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski  
w Katowicach, www.wbios.us.edu.pl 

Tereny przekształcone przez działalność m.in. tereny poprzemysłowe stanowią 
bardzo specyficzne warunki, wręcz eksperymentalne, dla roślin porastających ich 
podłoże. Rodzi się więc bardzo ciekawe pytanie: czy mechanizmy umożliwiające 
roślinom przeżycie w tak ciężkich warunkach siedliskowych, związane są 
z modyfikacją procesu fotosyntezy? 

Badania prowadzono na przykładzie hałdy sodowej „wapniówka” w Jaworznie. 
Na terenie hałdy spontanicznie rozwinęła się roślinność murawowa. W jej składzie 
odnotowano wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin. Jednak dominującymi 
są tutaj dwa gatunki traw: Molinia caerulea i Calamagrostis epigejos. W ostatnich 
latach zauważa się coraz to większy spadek udziału trzęślicy modrej na rzecz 
trzcinnika piaskowego, który swój sukces zawdzięcza szerokiej amplitudzie 
ekologicznej i dużej konkurencyjności. By sprawdzić czy funkcjonowanie aparatu 
fotosyntetycznego ma wpływ na konkurencyjność Calamagrostis epigejos 
w stosunku do Molinia caerulea dokonano porównania wartości wskaźników 
fluorescencji chlorofilu obu traw. Badania wykazały, że oba gatunki charakteryzują 
się podobną maksymalną fotochemiczną wydajnością fotoukładu II (PSII) (Fv/Fm) 
oraz podobną wielkością puli akceptorów elektronów w PSII (Area). Jak również 
wykazują podobną efektywność rozszczepiania wody (wydzielania tlenu) w PSII. 
Jednak mimo swojej konkurencyjności to C. epigejos wykazuje znacznie niższy 
wskaźnik funkcjonowania i ogólnej żywotności PSII w stosunku do M. caerulea. 
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Wykorzystanie oznaczenia poziomu kortyzolu  

w ocenie dobrostanu zwierząt 

Justyna Wojtaś, justyna.wojtas.87@gmail.com, Katedra Hodowli Zwierząt 

Towarzyszących i Dzikich, Wydział Biologii, Nauk  o Zwierzętach 

i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Dobrostanem określany jest stan zdrowia fizycznego i psychicznego zwierzęcia, 
osiągany w warunkach pełnej harmonii ze środowiskiem jego bytowania. Do 
zaburzeń dobrostanu przyczyniają się wszelkiego rodzaju czynniki stresogenne. 
Wśród nich wymienia się między innymi nieprawidłowy transport, niewłaściwy 
sposób utrzymywania, czy zbyt intensywne eksploatowanie zwierząt. Metody 
wykorzystywane w ocenie dobrostanu zwierząt można podzielić na metody 
subiektywne oraz obiektywne. Do pierwszej grupy zalicza się obserwacje 
zachowania i indywidualne odczucia stanu środowiska. Druga grupa to przede 
wszystkim diagnostyka kliniczna i laboratoryjna, analizy statystyczne oraz badania 
etologiczne. Wśród obiektywnych metod oceny dobrostanu zwierząt, coraz więcej 
uwagi poświęca się badaniu poziomu kortyzolu. Ten produkowany przez korę 
nadnerczy hormon kortykosteroidowy nazywany jest potocznie hormonem stresu. 
Celem pracy było omówienie znaczenia poziomu kortyzolu w ocenie poziomu 
stresu u zwierząt, a tym samym w ocenie ich dobrostanu. Przedstawiono rolę 
kortyzolu w reakcji stresowej oraz scharakteryzowano materiał biologiczny 
wykorzystywany do pomiaru jego stężenia. 

Zastosowanie czujników elektrochemicznych  

do oznaczania pozostałości antybiotyków w żywności 

Aleksandra Pollap, aleksandra.pollap@gmail.com, Zakład Chemii Analitycznej, 

Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński  w Krakowie, www.chemia.uj.edu.pl 

Jolanta Kochana, kochana@chemia.uj.edu.pl, Zakład Chemii Analitycznej, 

Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, www.chemia.uj.edu.pl 

Żywność stanowi jeden z kluczowych elementów zdrowia i prawidłowego 
rozwoju organizmów żywych. Niestety często istotnym problemem w zapewnieniu 
bezpieczniej żywności jest obecność różnego rodzaju zanieczyszczeń, m.in. 
pozostałości antybiotyków. Ze względu na swoje antybakteryjne właściwości 
antybiotyki są często wykorzystywane podczas uprawy roślin i hodowli zwierząt, 
dlatego też ich śladowe ilości są obecne m.in. w mleku, miodzie czy mięsie. 
Występowanie pozostałości antybiotyków w żywności może być związane 
z nieprawidłowym ich dawkowaniem bądź nieprzestrzeganiem okresu karencji. 
Spożywanie produktów roślinnych bądź zwierzęcych, w których występują 
antybiotyki, może skutkować występowaniem wielu niepożądanych efektów, 
w tym występowaniem reakcji alergicznych. Wśród szeregu metod umożlwiających 
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oznaczanie antybiotyków w żywności można wyróżnić zastosowanie (bio)czujników 
elektrochemicznych. Celem niniejszej pracy było przedstawienie przykładów ich 
zastosowania w analizie żywności pod kątem zawartości antybiotyków takich jak 
amoksycylina, tetracykliny, a także sulfametoksazol. Wykazano, iż ze względu na 
bardzo dobre parametry analityczne mogą one stanowić odpowiednie narzędzie do 
tego typu analiz, będąc jednocześnie dobrą alternatywą wobec innych powszechnie 
stosowanych technik. 

Zdolność polimerów dendrymerycznych typu PAMAM  

do tworzenia kompleksów typu host-guest i ich 

biomedyczne zastosowanie 

Barbara Laskowska, barbara.laskowska917@gmail.com, Wydział Chemiczny, 

Zakład Polimerów i Biopolimerów, Politechnika Rzeszowska , Państwowa 

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu 

Marek Laskowski, laskowskimail@gmail.com, ICN Polfa Rzeszów S.A. 

Tomasz Ruman, Wydział Chemiczny, Zakład Polimerów i  Biopolimerów, 

Politechnika Rzeszowska  

Polimery dendrymeryczne stanowią nową grupę polimerów o regularnej, 
wysoko rozgałęzionej strukturze oraz specyficznych właściwościach. Do 
najbardziej znanych związków dendrymerycznych należą dendrymery typu 
PAMAM. 

Celem przeprowadzonych badań było określenie zdolności tworzenia kompleksów 
typu host-guest przez dendrymery PAMAM z wybranymi substancjami 
biologicznie czynnych, budowy powstających kompleksów, a następnie zbadanie 
ich właściwości.  

Struktury dendrymeryczne są wykorzystywane do kontrolowanego uwalniania 
leków oraz jako nośniki słabo rozpuszczalnych leków bezpośrednio do miejsca 
targetowego, gdyż są zdolne do pokonywania błon komórkowych. Transport leku 
odbywa się poprzez kowalencyjne związanie proleku lub innych biomolekuł jako 
biokoniugat lub enkapsulację we wnękach dendrymeru jako kompleks host – guest 
czyli gospodarz – gość tworzący się na podstawie rozpoznania molekularnego, które 
związane jest między innymi z komplementarnością odpowiednich rozmiarów 
molekularnych cząsteczek, a także innymi ich właściwościwościami.  

W wyniku przeprowadzonych badań otrzymano kompleksy typu host – guest 
dendrymerów PAMAM generacji całkowitych z witaminami oraz 8-MOP, a także 
określono skład powstających kompleksów. Otrzymane związki scharakteryzowano 
za pomocą metod 1H–NMR oraz DSC. 

Dalsze badania obejmować będą wpływ odpowiednio zaprojektowanych kom-
pleksów gospodarz – gość z dendrymerami PAMAM na rozpuszczalność witamin 
oraz 8-metoksypsoralenu. 



IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 

Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju, Lublin, 18-19 marca 2017 r. 

Wystąpienia Ustne – Obszar nauk przyrodniczych 
 

175 

Zjawisko elektrostrykcji  
– fizykochemiczna podstawa działania  

czujników pojemnościowych 

Karolina Starzec, karolina.wapiennik@doctoral.uj.edu.pl , Zakład Chemii 
Analitycznej Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński  w Krakowie, 
www.chemia.uj.edu.pl 

Jolanta Kochana, kochana@chemia.uj.edu.pl, Zakład Chemii Analitycznej, 
Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński  w Krakowie, www.chemia.uj.edu.pl 

Paweł Knihnicki, knihnick@chemia.uj.edu.pl, Zakład Chemii Analitycznej, 
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński  w Krakowie, www.chemia.uj.edu.pl 

Celem prezentowanej pracy jest przedstawienie fizykochemicznych podstaw 
zjawiska elektrostrykcji jako zasady działania czujników pojemnościowych. 

 Zjawisko elektrostrykcji polega na zmianie wymiarów ciała pod wpływem 
zmian zewnętrznego pola elektrycznego. Znalazło ono praktyczne zastosowanie 
w przypadku czujników pojemnościowych opartych na samoorganizujących się 
monowarstwach długołańcuchowych tioli. Pomiędzy grupami funkcyjnymi 
membrany tiolowej a cząsteczkami analitu może dojść do charakterystycznych 
oddziaływań powodujących różnice w rozkładzie potencjałów podwójnej warstwy 
elektrycznej. Przy stałej wartości różnicy potencjałów pomiędzy elektrodą pracującą 
i referencyjną te charakterystyczne oddziaływania powodują zmianę różnicy 
potencjałów między powierzchniami dielektryka. W efekcie następuje zmiana 
natężenia pola elektrycznego, co w konsekwencji powoduje zmianę grubości 
membrany prowadzącą do zmiany rejestrowanej pojemności proporcjonalnej do 
stężenia analitu w badanym roztworze.  

Dzięki znajomości różnych mechanizmów oddziaływania pomiędzy grupą 
funkcyjną tiolu a oznaczaną substancją, istnieje możliwość zaprojektowania 
czujnika z membraną tiolową, której grupa funkcyjna wykazuje selektywne 
powinowactwo do analitu. Poszerza to znacznie grupę analitów ograniczoną 
dotychczas do substancji ulegających reakcjom utleniania bądź redukcji oraz 
jonów, które posiadają zdolność przechodzenia przez membrany. 

Znaczenie gospodarcze krocionogów  
(Arthropoda, Diplopoda) 

Grzegorz Kania, Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie, grzegorz.kania@umlub.pl 

Krocionogi są roślinożercami, ale w większości to saprofagi biorące udział 
w dekompozycji szczątków organicznych w różnego typu lasach, otwartych 
terenach trawiastych, ekotonach i agrocenozach.  

Znaczenie gospodarcze krocionogów należy rozpatrywać w aspekcie biologicznej 
ochrony, lasu, rekultywacji ekosystemów, kompostowania, szkodników roślin 
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uprawnych i roślin ozdobnych, przypadkowego zawleczenia oraz masowych 
wędrówek.  

Diplopoda wraz z innymi przedstawicielami fauny glebowej (Insecta, 
Chilopoda, Isopoda, Acari) zasiedlają tereny porolne, pozrębowe, hałdy i ugory 
przyczyniając się do wzbogacenia gleby w pierwiastki i odbudowy ekosystemów. 
Krocionogi są szkodnikami roślin ozdobnych i uprawnych niszcząc plantacje 
ziemniaków, kukurydzy i buraków cukrowych. Badania w ogrodach Lublina 
wykazały, że Blaniulus guttulatus i Choneiulus palmatus są szkodnikami truskawek, 
a najczęściej gatunki Kryphioiulus occultus, Brachydesmus superus i Polydesmus 
inconstans znajdowano w kompostach.  

W Polsce od wielu lat obserwuje się masowe wędrówki dwóch gatunków 
Ommatoiulus sabulosus i Cylindroiulus caeruleocinctus (Julida). O. sabulosus 
występował masowo na Dolnym Śląsku (Wałbrzych) i Górnym Śląsku (Jaworzno, 
Dąbrowa Górnicza i Sławków), w Małopolsce (Chrzanów i Kraków) i w okolicach 
Warszawy. Wędrówki C. caeruleocinctus w kilku dzielnicach Lublina obserwowane 
były od 2006 roku do października 2016 roku. 

Znaczenie martwic wapiennych  
w badaniach naukowych na terenie Karpat Polskich 

Damian Hełdak, damian.heldak@gmail.com, Instytut Geografii, Wydział 
Geograficzno-Biologiczny, Uniwersytet Oedagogiczny, www.up.krakow.pl 

Martwice wapienne to, z geologicznego punktu widzenia, młode osady 
czwartorzędowe. Ich występowanie na terenie Karpat od ponad wieku budzi 
zainteresowanie geologów, gdyż skały te ewidentnie wyróżniają się na tle 
najczęściej fliszowego podłoża Karpat. W pracy dokonano przeglądu literatury na 
ich temat. Jego celem było określenie znaczenia tych utworów w badaniach 
naukowych w ujęciu interdyscyplinarnym. W toku postępowania badawczego 
ustalono, że martwice wapienne mają zastosowanie w wielu dziedzinach wiedzy. 
Przykładowo, w badaniach tektonicznych służą one jako wskaźniki występujących 
w podłożu, często głęboko zakorzenionych uskoków a nawet całych stref 
uskokowych. Dowodem na to jest wyraźna korelacja przebiegu głównych stref 
uskokowych z występowaniem martwic wapiennych między innymi na obszarze 
fliszu podhalańskiego. Geolodzy zajmujący się odtwarzaniem paleośrodowiska 
czwartorzędu również wykorzystują omawiane osady. Jest to związane z częstą 
obecnością w tych osadach malakofauny. Skład gatunkowy tych organizmów 
w poszczególnych poziomach profilu pionowego pozwala odtworzyć, na podstawie 
wymagań środowiskowych tych zwierząt, zmiany klimatu i warunków środowiska 
w przeciągu nawet kilku tysięcy lat. W związku z tym należy stwierdzić, że 
martwice wapienne są cennym i użytecznym obiektem badań naukowych. Należy 
się spodziewać, że w przyszłości pojawi się jeszcze więcej wartościowych prac z tej 
tematyki. 
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Zróżnicowanie florystyczne polan  

masywu Czantorii w Beskidzie Śląskim 

Katarzyna Kulik-Knapik, kakulik@us.edu.pl, Katedra Biologii  i Ochrony 

Przyrody, Wydział Biologii  i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski  

w Katowicach 

Celem pracy było poznanie zróżnicowania flory naczyniowej polan górskich 
(Usyp, Mała Czantoria, Bąkula, Przy Schronisku, Stokłosica) masywu Czantorii 
w Beskidzie Śląskim. Badania florystyczne prowadzono w latach 2012-2014 
wykonując w terenie spisy florystyczne w obrębie poszczególnych polan. Na ich 
podstawie sporządzono bazę danych roślin naczyniowych. Florę przeanalizowano 
pod kątem: przynależności gatunków do rodzin botanicznych, form życiowych, 
preferencji siedliskowych gatunków wykorzystując liczby ekologiczne Ellenberga 
(L, T, F, R, N i K), grup socjo-ekologicznych. Ponadto porównano również 
bogactwo i zróżnicowanie flory naczyniowej pomiędzy poszczególnymi polanami. 
Flora naczyniowa badanych liczy w sumie 192 gatunki roślin, z których 69% 
stanowiły hemikryptofity. Odnotowane taksony należą do 60 rodzin botanicznych, 
największy udział we florze polan miały gatunki z rodzin Poaceae i Asteraceae. 
43% flory stanowiły gatunki łąkowe reprezentujące klasę Molinio-Arrhenatheretea. 
Największą liczbę gatunków (157) odnotowano na polanie Usyp. Z kolei polana 
Stokłosica należała do najuboższych gatunkowo (29), będąca pod silnym wpływem 
antropopresji. Gatunki flory polan Usyp i Bąkula wykazują szersze spektrum 
preferencji co do wszystkich liczb wskaźnikowych. Z kolei we florze polan Mała 
Czantoria, Usyp i Przy Schronisku zaznacza się większy udział procentowy 
gatunków preferujących nasłonecznione miejsca; we florze polany Usyp mniejszy 
jest udział gatunków acydofilnych. 

Źródła diaspor i drogi migracji roślin  

na żwirowiskach górskiej rzeki Soły 

Dariusz Kozik, kozik.dariusz@gmail.com, Katedra Ekologii, Wydział Biologii  

i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski  

Roślinność porastająca doliny rzek stanowi jeden z najbogatszych w gatunki 
roślin ekosystem lądowy. W ramach tego ekosystemu mieści się największa 
różnorodność biologiczna, która z jednej strony płynie z nadrzecznych lasów 
łęgowych porastających doliny rzek, z drugiej zaś strony jest wynikiem mozaiki 
siedlisk utworzonej na kamienistych korytach górskich potoków, które stanowią 
siedliska dla roślin o szerokim spektrum ekologicznym. Podwyższony poziom 
wody, jej przepływ, wiatry dolinne i górskie oraz działalność człowieka wpływa na 
dynamikę flory dolin rzecznych.  
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Celem pracy jest określenie źródeł diaspor gatunków na kamieńcach 
nadrzecznych i próba określenia ich kierunku migracji.  

Odcinki rzeki, które wytypowano do badań są pod względem składu florystycznego 
różne, co jest wynikiem rzeźby badanego terenu, a także wspomnianej dynamiki 
panującej w dolinach górskich rzek. Żwirowiska Soły są zasilane w diaspory 
z rejonów wyżej położonych jak i z sąsiednich fitocenoz, z tym, że warunki 
panujące w dolinie rzeki sprawiają, iż dalszy transport diaspor odbywa się wzdłuż 
doliny. 
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Analiza wczesnych stadiów rekrystalizacji  

monokryształu <111> Cu-8,5%at.Al  

po wyciskaniu hydrostatycznym 

Milena Koralnik, milena.koralnik@inmat.pw.edu.pl, Zakład Projektowania 
Materiałów, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej 
www.inmat.pw.edu.pl 

Dorota Moszczyńska, d.jakubowska@inmat.pw.edu.pl, Zakład Projektowania 
Materiałów, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej 
www.inmat.pw.edu.pl 

Bogusława Adamczyk-Cieślak, badamczyk@inmat.pw.edu.pl, Zakład 
Projektowania Materiałów, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki 
Warszawskiej www.inmat.pw.edu.pl 

Mariusz Kulczyk, mariusz@unipress.waw.pl, Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej 
Akademii Nauk, www.unipress.waw.pl 

Jarosław Mizera, jmizera@inmat.pw.edu.pl, Zakład Projektowania Materiałów, 
Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej 
www.inmat.pw.edu.pl 

Krzysztof Jan Kurzydłowski , kjk@inmat.pw.edu.pl, Zakład Projektowania 
Materiałów, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej 
www.inmat.pw.edu.pl 

Celem pracy była analiza wczesnych stadiów rekrystalizacji monokryształu 
<111> Cu-8,5at.Al po procesie wyciskania hydrostatycznego (HE). Metoda ta, 
polega na wyciskaniu materiału z zastosowaniem trójosiowego stanu naprężeń, 
generowanym przez ściskane medium ciśnieniowe. Proces HE wykonano dwu-
stopniowo: ze średnicy początkowej Ф 9 mm, następnie Ф 7 mm do końcowej 
średnicy Ф 5 mm, przedstawione w pracy badania wykonano na przekroju 
poprzecznym – prostopadłym do kierunku wyciskania. Zadane w ten sposób 
odkształcenie pozwoliło na uzyskanie odkształcenia skumulowanego na poziomie 
ε≈1,2. Analizę zmian mikrostruktury odkształconego monokryształu przeprowadzono 
na podstawie wyżarzania in-situ w transmisyjnym mikroskopie elektronowym 
(TEM), z prędkością grzania 30°C/min. do temperatury 260°C oraz 300°C. Podczas 
eksperymentów zarejestrowano wczesne stadia rekrystalizacji materiału po 
wygrzewaniu do temperatury 260°C oraz częściowo zrekrystalizowaną mikro-
strukturę po osiągnięciu temperatury 300°C. W celu dokładniejszej analizy zmian 
zachodzących w materiale przeprowadzono badania metodą elektronów wstecznie 
rozproszonych (EBSD) dla każdego z analizowanych stanów. Otrzymane mapy 
rozkładu orientacji wraz z odpowiadającymi im figurami biegunowymi {111}, {220} 
oraz {200} wykazały obecność składowej sześciennej (001)<100> w obu próbkach. 
W próbce wygrzanej do 300°C dodatkowo widoczne są liczne podziarna, których 
orientacja jest przypadkowa – są to zrekrystalizowane elementy mikrostruktury. 
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Architektura nanomateriałów  

w ogniwach litowo-jonowych 

Arleta Siepka, arleta.siepka@student.uj.edu.pl, Wydział Chemii, Zakład 

Technologii Chemicznej, Uniwersytet Jagielloński  

Monika Bakierska, bakierska@chemia.uj.edu.pl, Wydział Chemii, Zakład 

Technologii Chemicznej, Uniwersytet Jagielloński  

Marcin Molenda, molendam@chemia.uj.edu.pl, Wydział Chemii, Zakład 

Technologii Chemicznej, Uniwersytet Jagielloński 

Obecnie jednym z największych wyzwań w obszarze magazynowania energii 
jest zapewnienie efektywnych systemów gromadzenia i przetwarzania energii. 
Z uwagi na wysoką gęstość energii i mocy obiecujące są akumulatory litowo-
jonowe, które są przedmiotem intensywnych badań. 

W celu dalszego rozwoju technologii ogniw litowo-jonowych konieczna jest 
modyfikacja istniejących rozwiązań materiałowych. Szczególne zainteresowanie 
budzi zastosowanie nanomateriałów, które charakteryzują się wieloma ciekawymi 
właściwościami strukturalnymi, teksturalnymi oraz transportowymi. 

W niniejszej pracy zaprezentowano przykłady nanomateriałów o różnorodnej 
architekturze, stosowanych w ogniwach litowo-jonowych, oraz przedstawiono jak 
dany typ struktury materiału wpływa na właściwości i parametry pracy akumulatorów 
litowo-jonowych. Poza skupieniem się na oczywistych zaletach nanostrukturalnych 
materiałów, omówione zostały również ograniczenia i wyzwania jakie nanomateriały 
stawiają przed nami, gdy wykorzystywane są w ogniwach litowo-jonowych. 

Praca realizowana jest w ramach projektu nr 2015/19/B/ST8/01077, finan-
sowanego przez Narodowe Centrum Nauki. 

Badanie procesów fizyko-chemicznych  

zachodzących w stopach Fe-Cr i Fe-Cr-Si 

Rafał Idczak, ridczak@ifd.uni.wroc.pl, Instytut Fizyki Doświadczalnej, 

Uniwersytet Wrocławski , www.ifd.uni.wroc.pl 

Karolina Idczak, kidczak@ifd.uni.wroc.pl, Instytut Fizyki Doświadczalnej, 

Uniwersytet Wrocławski, www.ifd.uni.wroc.pl 

Robert Konieczny, robi@ifd.uni.wroc.pl, Instytut Fizyki Doświadczalnej, 

Uniwersytet Wrocławski , www.ifd.uni.wroc.pl 

Ogromne zainteresowanie stopami Fe-Cr oraz Fe-Cr-Si wynika z ich odporności 
na wysokie temperatury, dobre właściwości antykorozyjne oraz względnie niski 
koszt produkcji. Takie cechy mają kluczowe znaczenie przy opracowywaniu 
nowych materiałów mogących zachować swoje własności konstrukcyjne przez 
długi okres, ponad 10 lat, pomimo przebywania w trudnych warunkach określonych 



IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 

Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju, Lublin, 18-19 marca 2017 r. 

Wystąpienia Ustne – Obszar nauk ścisłych 
 

183 

np. przez wysoką temperaturę, bombardowanie wysokoenergetycznymi neutronami 
oraz bezpośredni kontakt z tlenem atmosferycznym. Takie warunki pracy występują 
w obecnie projektowanych osłonach reaktorów jądrowych IV generacji oraz 
w reaktorach termojądrowych. Budowa nowoczesnych reaktorów wymaga zasto-
sowania całkowicie nowych materiałów konstrukcyjnych odpornych na bardzo 
trudne środowisko panujące wewnątrz reaktora. 

Innowacyjnym elementem badań autorów jest zastosowanie kombinacji kilku 
wybranych technik doświadczalnych takich jak transmisyjna spektroskopia 
mössbauerowska (TMS), spektroskopia elektronów konwersji wewnętrznej 
(CEMS) oraz rentgenowska spektroskopia fotoelektronów (XPS). Techniki te 
pozwalają na określenie szeregu istotnych parametrów badanego materiału, 
w szczególności koncentracji składników oraz stopnia utlenienia atomów zarówno 
w całej objętości jak i na powierzchni próbki. Otrzymane wyniki pozwoliły na 
precyzyjne i kompleksowe określenie zmian zachodzących w badanych stopach 
w wyniku narażenia ich na takie czynniki jak wysoka temperatura czy bezpośredni 
kontakt z tlenem. 

Bezpieczeństwo i ekologia ogniw litowo-jonowych 

Weronika Marszałowicz , weronika.marszalowicz@student.uj.edu.pl, Wydział 

Chemii, Uniwersytet Jagielloński  

Michał Świętosławski, m.swietoslawski@uj.edu.pl, Wydział Chemii, 

Uniwersytet Jagielloński  

Marcin Molenda, molendam@chemia.uj.edu.pl, Wydział Chemii, Uniwersytet 

Jagielloński 

W ciągu dwudziestu lat innowacje technologiczne wykorzystywane przy 
konstruowaniu ogniw litowo-jonowych pozwalały na uzyskanie coraz to lepszych 
parametrów użytkowych. Jednym z najważniejszych aspektów branych pod uwagę 
przy projektowaniu nowego źródła energii jest jego bezpieczeństwo. Ogromne 
zużycie baterii litowo-jonowych i udokumentowane przypadki ciężkich wypadków 
spowodowały zwiększenie nacisku kładzionego na ten parametr. 

Prezentowana praca przeglądowa ma na celu przybliżenie wpływu fizyko-
chemicznych i strukturalnych właściwości materiałów wchodzących w skład ogniw 
Li-ion na ich parametry pracy oraz bezpieczeństwo. Przedstawiono rodzaje 
zagrożeń i ich chemiczne podstawy oraz dostępne lub teoretyczne metody ich 
eliminacji. Omówiono także ryzyka wynikające z użycia reaktywnych materiałów. 
Kolejnym punktem są sposoby utylizacji i recyklingu baterii zużytych lub 
zniszczonych.  

Ponadto, przedstawiono nową klasę materiałów katodowych (polikrzemianowe 
materiały katodowe typu Li2MSiO4) przeznaczonych do produkcji bezpiecznych 
ogniw Li-ion w przyszłości. 

Praca jest finansowana przez NCN w ramach projektu nr 2014/13/B/ST5/04531. 
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Bezpieczne i efektywne zarządzanie baterią ogniw  

– pakiety akumulatorów 

Marcelina Lis, marcelina.lis@student.uj.edu.pl, Zakład Technologii 

Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, www.uj.edu.pl  

Marcin Molenda, molendam@chemia.uj.edu.pl, Zakład Technologii 

Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, www.uj.edu.pl  

Wraz z dynamicznym rozwojem nowych technologii obserwuje się wzrost 
zapotrzebowania na wydajne i niezawodne urządzenia magazynujące energię. 
Obecnie największą popularnością cieszą się odwracalne ogniwa litowo-jonowe 
(Li-ion), które są dominującym źródłem zasilania nie tylko dla elektroniki 
użytkowej ale także dla samochodów hybrydowych i elektrycznych. 

Zastosowanie akumulatorów Li-ion w pojazdach elektrycznych wiążę się 
z zaprojektowaniem pakietu ogniw, który pozwoli na efektywne przechowywanie 
możliwie największej ilości energii przy jak najniższej masie urządzenia. Na jego 
produktywne działanie ma wpływ głównie: rodzaj stosowanych ogniw, ilość cel 
i ich odpowiednie połączenie oraz prawidłowe dobranie systemu zarządzania 
baterią (BMS). Konstrukcja skutecznego i zarazem bezpiecznego systemu 
magazynowania energii wymaga rozpatrzenia całego układu na poziomie każdego 
podsystemu wchodzącego w skład pakietu bateryjnego.  

Prezentowana praca przeglądowa stanowi zwięzły opis sposobu projektowania 
oraz możliwości użycia pakietów ogniw w samochodach elektrycznych. Mając na 
uwadze szybki postęp technologiczny na rynku motoryzacyjnym, celem 
wystąpienia jest uświadomienie użytkownikom jak dużą rolę odgrywa rozwój 
przemysłu bateryjnego  

w procesie skutecznego wdrażania elektromobilności w kraju i na świecie. 
Praca jest współfinansowana przez NCBiR w ramach projektu nr LIDER/463/L-

6/14/NCBR/2015, NCN w ramach projektu 2014/13/B/ST5/04531 oraz ze środków 
dotacji KNOW. 

Charakterystyka i zastosowania uporządkowanych 

mezoporowatych materiałów węglowych  

otrzymanych metodą twardego odwzorowania 

Rafał Olchowski, rafal.olchowski@gmail.com, Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Chemii Analitycznej i  Analizy 

Instrumentalnej 

Marzena Dąbrowska, marzena.cejner@wp.pl, Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej, Wydział Chemii, Zakład Chemii Analitycznej  i Analizy 

Instrumentalnej 
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Uporządkowane mezoporowate materiały węglowe zostały po raz pierwszy 
uzyskane w 1999 roku przez Ryoo. Jednym ze sposobów otrzymywania tego typu 
materiałów jest wykorzystanie metody twardego odwzorowania. W tej metodzie 
rolę szablonu pełni sztywne nieorganiczne ciało stałe, którym jest uporządkowana 
mezoporowata krzemionka. Można ją otrzymać w wyniku procesu polikondensacji 
prekursora krzemionkowego metodą zol – żel na ciekłokrystalicznej mezofazie 
odpowiedniego środka powierzchniowo czynnego. Kolejnym etapem syntezy OMC 
(ang. Ordered Mesoporous Carbon, uporządkowany mezoporowaty węgiel) jest 
impregnacja porów sztywnego szablonu określonym prekursorem węglowym 
(sacharoza, alkohol furfurylowy, żywice fenolowe, akrylonitryl, smoła), na którą 
składa się wprowadzenie prekursora węglowego do wnętrza porów szablonu oraz 
polimeryzacja wewnątrz jego porowatej sieci. Następnie uzyskany kompozyt 
krzemowo-węglowy zostaje poddany procesowi karbonizacji. Ostatnim etapem 
syntezy OMC jest usunięcie szablonu krzemionkowego wskutek kilkukrotnej 
ekstrakcji wodno-etanolowym roztworem NaOH lub wodnym roztworem HF. 

W pracy przedstawiono charakterystykę uporządkowanych mezoporowatych 
materiałów węglowych uzyskanych metodą twardego odwzorowania, a także ich 
liczne praktyczne zastosowania.  

Diagnostyka współliniowości w modelu regresji liniowej 

Kamila Szewczyk, kamila.szewczyk@ajd.czest.pl, Instytut Fizyki, Wydział 

Matematyczno-Przyrodniczy, Akademia im. Jana Długosza  w Częstochowie, 

www.wmp.ajd.czest.pl 

Anna Duda, anna.duda@wip.pcz.pl, Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii 

Produkcji i Technologii Materiałów , Politechnika Częstochowska,  

www.wip.pcz.pl 

W pracy przedstawiono etapy diagnozowania współliniowości mogącej 
pojawiać się w modelu regresji liniowej oraz konsekwencje jej występowania. 
Przeanalizowane zostały miary wykrywające obecność jednej lub więcej 
współliniowych relacji wśród kolumn macierzy X, rozważone zostały miary 
identyfikujące podzbiór zmiennych objaśniających, zaangażowanych w każdą taką 
relację. Omówiona metoda jest coraz szerzej stosowana oraz różni się od innych 
lepszą efektywnością i skutecznością. W pracy tej zostały również wymienione 
oraz dokładnie opisane popularne metody wykrywania współliniowości wraz ze 
wskazaniem ich wad. Wykazano, że źródłem tego typu obserwacji jest źle 
uwarunkowana macierz danych. Złe uwarunkowanie dotyczy numerycznej lub 
geometrycznej charakterystyki tej macierzy – takie obserwacje są problemem 
danych, a nie problemem statystycznym. Głównym wnioskiem płynącym z tej 
pracy jest to, że wysoka korelacja jest wystarczająca do zdiagnozowania relacji 
współliniowych, ale nie jest konieczna. 
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Dyskretne grupy symetrii zapachowej  

w Modelu Standardowym i w modelach Nowej Fizyki 

Sebastian Zając, s.zajac@uksw.edu.pl, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, 

Szkoła Nauk Ścisłych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie  

Bartosz Dziewit, bartosz.dziewit@us.edu.pl, Zakład Teorii Pola i Cząstek 

Elementarnych, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Monika Richter, monikarichter18@gmail.com, Zakład Teorii Pola i Cząstek 

Elementarnych, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Marek Zrałek, marek.zralek@us.edu.pl, Zakład Teorii Pola i Cząstek 

Elementarnych, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Jacek Holeczek, Jacek.Holeczek@us.edu.pl, Zakład Teorii Pola i Cząstek 

Elementarnych, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Naszym celem jest analiza teoretyczna jak i obliczenia numeryczne w zakresie 
dyskretnych grup symetrii dla członów masowych leptonów naładowanych 
i neutrin w Modelu Standardowym oraz w jego rozszerzeniach. Sektor neutrin to 
obecnie jeden z podstawowych elementów sugerujących wyjście poza Model 
Standardowy. Natomiast dyskretne grupy symetrii mogą być odpowiedzialne za 
wyjaśnienie różnicy mas w sektorze leptonowym oraz za wyjaśnienie postaci 
macierzy mieszania Maki-Nakagawy-Sakaty sektora leptonowego. Wyjaśnienie 
tego problemu jest obecnie jednym z głównych celów teoretycznych rozważań 
wynikających z modeli GUT. Nasza analiza dotyczy wszystkich grup skończenie 
wymiarowych do rzędu 1025 dostępnych w pakiecie GAP. Badania tyczą się 
Modelu Standardowego jak i w modeli z dwoma i większą ilością bozonów Higgsa. 
Zaprezentowane zostaną podstawowe własności grup skończenie wymiarowych 
oraz ich reprezentacji i ich zastosowanie w konstrukcji członów Yukawy. 
Przedstawimy analityczny wynik wskazujący potrzebę rozszerzenia Modelu 
Standardowego o dodatkowe bozony Higsa wraz z dodatkowymi oddziaływaniami. 

Hybrydowe magazyny energii elektrycznej 

Joanna Śmietańska, joanna.smietanska@student.uj.edu.pl, Zespół Technologii 

Materiałów i Nanomateriałów, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński  

Monika Bakierska, bakierska@chemia.uj.edu.pl, Zespół Technologii 

Materiałów i Nanomateriałów, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński 

Marcin Molenda, molendam@chemia.uj.edu.pl, Zespół Technologii Materiałów  

i Nanomateriałów, Wydział Chemii , Uniwersytet  Jagielloński 

Współcześnie trudno jest wyobrazić sobie funkcjonowanie nowoczesnego 
społeczeństwa niekorzystającego z odnawialnych źródeł energii. W dobie rosnącego 
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zapotrzebowania na energię elektryczną poważnym wyzwaniem stało się jej 
efektywne magazynowanie i wynikająca z tego konieczność opracowania nowych, 
stabilnych systemów jej przechowywania pozwalających na wykorzystanie 
naturalnych zasobów środowiska. Systemy magazynowania energii muszą 
wykazywać odporność na zakłócenia wywołane wahaniami napięcia, wysoką 
efektywność energetyczną i niezawodność. Obiecującym rozwiązaniem są 
hybrydowe magazyny energii oparte na systemach wykorzystujących ogniwa Li-
ion i superkondensatory.  

Układy tego typu kombinują w sobie zalety ogniw Li-ion, jakimi są duża 
gęstość energii sięgająca nawet 200 Wh/kg, wysokie napięcie jednostkowe oraz 
niski stopień samorozładowania, a także korzyści wynikające z technologii super-
kondensatorów, czyli dużą moc i efektywność pracy pod wysokimi natężeniami 
prądu oraz szybkość ładowania.  

W niniejszej pracy przedstawiono hybrydowe systemy magazynowania energii 
oparte na połączeniu w różnych konfiguracjach ogniw litowo-jonowych i super-
kondensatorów. Szczegółowo omówiono przykładowy system hybrydowy jako 
źródło zasilania w pojazdach elektrycznych (EV). 

Praca jest realizowana w ramach projektu NCN nr 2015/19/B/ST8/01077. 

Jak przesiać liczby, czyli znajdowanie liczb pierwszych  

z wykorzystaniem matematyki  

i algorytmów informatycznych 

Martyna Maria Sieczkiewicz , marsie2@o2.pl, Koło Naukowe Studentów 

Matematyki GRAF, Wydział Nauk Ścisłych, Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach, www.uph.edu.pl 

W pracy poruszony został temat przesiewania liczb, w taki sposób, by odróżnić 
liczby pierwsze od innych liczb. Przedstawiona została najbardziej znana metoda 
takiego przesiewania pochodząca od starożytnego matematyka Eratostenesa (jest to 
tzw. sito Eratostenesa) wraz z jego implementacją w programie C++ oraz krótki rys 
historyczny oraz skrótowo – inne osiągnięcia wybitnego uczonego. Wymienione 
zostały dodatkowo dwie inne metody, bardziej współczesne i jedna z nich oparta 
w dużej mierze na zdolnościach obliczeniowych komputerów. Jest to sito Atkina-
Bernsteina. Jak się okazuje można znaleźć algorytm (opisując pewne zależności 
podzielności liczb), który oddzieli liczby pierwsze i można go opisać w języku 
informatycznym, a także zaprogramować, co również zostało zaprezentowane 
w pracy. Dzięki pomocy komputera można wyznaczać bardzo duże liczby 
pierwsze. W omawianym temacie pokazana została również ciekawostka dotycząca 
liczb pierwszych – tzw. spirala Ulama. Stworzona przez polskiego matematyka 
Stanisława Ulama spirala ukazuje dotąd niewyjaśniony rozkład liczb pierwszych 
wśród innych liczb. 
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Magazynowanie energii w energetyce i elektromobilności 

Rafał Knura, rafal.knura@student.uj.edu.pl , Zakład Technologii Chemicznej, 

Zespół Technologii Materiałów  i Nanomateriałów, Wydział Chemii, Uniwersytet 

Jagielloński, www.chemia.uj.edu.pl 

Joanna Świder, j.swider@uj.edu.pl, Zakład Technologii Chemicznej, Zespół 

Technologii Materiałów i Nanomateriałów, Wydział Chemii, Uniwersytet 

Jagielloński, www.chemia.uj.edu.pl 

Marcin Molenda, molendam@chemia.uj.edu.pl, Zakład Technologii 

Chemicznej, Zespół Technologii Materiałów  i Nanomateriałów, Wydział Chemii, 

Uniwersytet Jagielloński, www.chemia.uj.edu.pl 

Spopularyzowane w 1991 roku przez firmę Sony Co. akumulatory litowo-
jonowe (Li-ion) znalazły szereg zastosowań w dziedzinie zasilania przenośnych 
urządzeń elektronicznych. Stało się tak za sprawą dużej gęstości magazynowanej 
energii na jednostkę masy i objętości oraz wysokiego napięcia pracy. Nie były one 
jednak pozbawione wad, z których najistotniejszymi wydają się być wysoki koszt 
produkcji oraz obecność toksycznych dla środowiska metali (kobalt, nikiel).  

Opracowanie nowych materiałów katodowych i anodowych oraz rozwijanie 
obecnych technologii pozwoliło na eliminację wcześniej wymienionych wad 
i rozszerzenie spektrum aplikacji akumulatorów Li-ion o stacjonarne zasobniki 
energii poprawiające jakość dostarczanej energii elektrycznej i obniżające jej cenę 
oraz jako źródło energii w samochodach elektrycznych (EV) i hybrydowych 
(HEV). 

Przedstawione informacje skupią się na akumulatorach Li-ion obecnie 
wdrażanych w stacjonarne i mobilne źródła zasilania oraz porównaniu ich parametrów 
z obecnie stosowanymi technologiami spełniającymi podobne funkcje, tj. systemów 
wspomagających dystrybucję energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE) 
oraz infrastruktury komunikacyjnej. 

Autorzy pragną podziękować Narodowemu Centrum Nauki za sfinansowanie 
prezentowanych badań, grant nr 2015/19/B/ST8/01077. 

Możliwości tworzenia kompleksów inkluzyjnych między  

5-fluorouracylem a β-cyklodekstrynami w oparciu 

o obliczenia kwantowochemiczne 

Tomasz Płowucha, tomaszplowucha@gmail.com, Zakład Chemii Fizycznej  

i Modelowania Molekularnego, Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski, 

wch.uni.opole.pl 

Małgorzata Broda, malgorzata.broda@uni.opole.pl, Zakład Chemii Fizycznej  

i Modelowania Molekularnego, Wydz iał Chemii, Uniwersytet Opolski, 

wch.uni.opole.pl 
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Teobald Kupka, teobald@uni.opole.pl, Zakład Chemii Fizycznej  i Modelowania 

Molekularnego, Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski, wch.uni.opole.pl 

Celem prowadzonych badań jest poznanie właściwości strukturalnych i spektro-
skopowych 5-fluorouracylu (5FU), który uznawany jest przez WHO (ang. World 
Health Organization) za jeden z najważniejszych leków używanych w medycynie. 
Lek ten stosuje się w chemioterapii chorób nowotworowych. Wybranymi metodami 
DFT i ab initio określona została trwałość możliwych tautomerów i rotamerów 
badanej cząsteczki a także geometria wiązań wodorowych stabilizujących dimery 
5FU. Ponadto szczegółowej analizie poddane zostały możliwości tworzenia 
kompleksów inkluzyjnych pomiędzy molekułami 5FU a β-cyklodekstrynami 
(βCD). Kompleksy te są szczególnie interesujące ze względu na zdolność 
zmniejszenia działań niepożądanych w trakcie prowadzenia chemioterapii  
5-fluorouracylem. Rozważania zostały oparte na analizie tworzonych wiązań 
wodorowych i słabych oddziaływań dyspersyjnych pomiędzy molekułami 5FU 
a βCD z zastosowaniem metod chemii obliczeniowej. Obliczone również zostały 
widma IR dla izolowanej cząsteczki 5FU oraz jej kompleksów inkluzyjnych z βCD. 
Otrzymane wyniki porównano z dostępnymi danymi eksperymentalnymi.  

O dywanach, gąbkach i szalikach matematycznych 

Anna Zabłocka, ania147@o2.pl, Koło Naukowe Studentów Matematyki GRAF, 

Wydział Nauk Ścisłych, Uniwersytet Przyrodniczo -Humanistyczny w Siedlcach, 

www.uph.edu.pl 

W pracy został poruszony temat ciągu Leonarda Fibonacciego w kontekście 
mniej znanych zastosowań. Przedstawiona została metoda konstruowania, 
własności ciągu oraz krótki rys historyczny. Wymienione zostały niektóre z wielu 
zastosowań wspomnianego wcześniej ciągu. Głównym tematem omawianym 
w prezentacji jest tworzenie dywanów, szalików i gąbek mistrza Antoniego, który 
był wiernym uczniem Leonarda Fibonacciego. Jak się okazuje ciąg Fibonacciego 
można tworzyć nie tylko w obszarze liczb dodatnich, lecz również ujemnych, co 
zostało zaprezentowane w pracy. Dzięki temu odkryciu można utkać nieskończony 
szalik Antoniego. W oparciu o tę własność przedstawione zostały różne metody 
tworzenia dywanów Antoniego – dywany systematyczne i niesystematyczne. 
W omawianym temacie pokazany jest także sposób tworzenia płaszczyzny złożonej 
z ciągów Fibonacciego, którą można porównać z płaszczyzną liczb naturalnych  
– tabliczką mnożenia, oraz przestrzeni złożonej z ciągów Fibonacciego wraz 
z omówionymi i udowodnionymi własnościami tych figur. 
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Opis stanów energetycznych cząsteczki  

w sposób kwantowy 

Anna Kosiacka, akosiacka@vp.pl, Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Produkcji  

i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska  

Anna Duda, aduda@wip.pcz.pl, Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Produkcji  

i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska  

W pracy przedstawiono fononowy model molekuły, który składa się z trzech 
atomów wodoru. Zaprezentowano energię fononów dla różnych wartości 
sprzężenia fHX, zależność temperatury krytycznej od fH dla różnych wartości Ω0 
i fHX. Omówiono krótką historię i właściwości nadprzewodnictwa. Wyliczono 
całkowitą energię układu przy wykorzystaniu m.in. formalizmu termodynamicznych 
funkcji Greena. Wyznaczono funkcję Eliashberga. Zaobserwowano w jakiej 
temperaturze krytycznej gaz przechodzi w stan nadprzewodzący. Zauważono, że 
w modelu składającym się z trzech atomów wodoru zachodzi odwrotna zależność 
masy mX atomu od temperatury krytycznej (im mniejsza masa ty większe TC). 
Należy również podkreślić, że wysoka wartość fHX znacznie zaniża temperaturę 
krytyczną. W przypadku słabego sprzężenia między atomami wodoru, stan 
nadprzewodzący może nawet zaniknąć. Na podstawie uzyskanych wyników 
stwierdzono, że wysokiej temperaturze krytycznej sprzyja niska wartość mX i fHX. 
Wyliczona molekuła ułatwia modelowanie skomplikowanych układów molekularnych. 

Reprezentacja i analiza łańcuchów pokarmowych  

za pomocą teorii grafów 

Paulina Czubaj, paulaczubaj@wp.pl, Koło Naukowe Studentów Matematyki 

GRAF, Wydział Nauk Ścisłych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 

w Siedlcach 

Biomatematyka jest dziedziną zajmującą się zastosowaniem modelowania 
matematycznego w naukach biologicznych. W wystąpieniu przedstawiono sposób, 
w jaki za pomocą pojęć z teorii grafów można zaprezentować zależności występujące 
między gatunkami w danym ekosystemie, a w szczególności zjawisko konkurencji 
o pożywienie. Nauka biologiczna jest w tym przypadku tłem do zaprezentowania 
elementów teorii grafów oraz zastosowania jej cech. 

Założenia: Łańcuch pokarmowy reprezentowany przez graf skierowany, 
w którym wierzchołkami są gatunki występujące w badanym ekosystemie.  

Teza: Wzrost złożoności ekosystemu zmniejsza jego podatność na zmiany. 
Metoda: Zbadanie elastyczności danego ekosystemu pod kątem zmian. 

Sprecyzowanie pojęcia oraz stopnia podatności na zmiany danego grafu. Zbadanie 
zależności liczby krawędzi od liczby wierzchołków w grafie. 
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Wnioski: Im większy stopień podatności danego łańcucha pokarmowego 
(wielkość matematyczna), tym większa jest jego stabilność i mniejsza podatność na 
zmiany.  

W trakcie wystąpienia przeprowadzono dedukcję danej metody oraz 
zaprezentowano wizualizację przykładowych łańcuchów pokarmowych przy użyciu 
teorii grafów. 

Surowce odnawialne  

do magazynowania energii elektrycznej.  

Alternatywa dla surowców kopalnych? 

Ilona Bąk, ilona.bak@student.uj.edu.pl, Zakład Technologii Chemicznej, 

Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński  

Monika Bakierska, bakierska@chemia.uj,edu.pl, Zakład Technologii 

Chemicznej, Uniwersytet Jagielloński  

Marcin Molenda, molendam@chemia.uj.edu.pl, Zakład Technologii 

Chemicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński  

Aktualnie obserwujemy wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną. 
Przyczyniło się to do szukania bardziej efektywnych technologii magazynowania 
energii, pochodzącej z odnawialnych źródeł. Rozwój ten skupia się głównie na 
znalezieniu nowych lub modyfikacji istniejących już materiałów dla ogniw 
elektrochemicznych. Przewiduje się bowiem, iż zmiany w konstrukcji systemów 
magazynowania energii pozwolą na wzrost efektywności pracy tych urządzeń, ale 
także przyczynią się do ograniczenia kosztów ich wytwarzania i poprawy jakości 
środowiska naturalnego. 

Obecnie w komercyjnych ogniwach elektrochemicznych wykorzystywane są 
zazwyczaj materiały bazujące na surowcach kopalnych. Wyczerpywanie się ich 
światowych zasobów, a także obserwowany wzrost ich cen oraz fakt, iż często 
powodują duże zanieczyszczenia środowiska, prowadzi do poszukiwania nowych 
materiałów, zdolnych do magazynowania energii. Materiałami stanowiącymi 
obiecującą alternatywę są łatwo dostępne, tanie i nietoksyczne surowce odnawialne 
pochodzenia naturalnego. 

W niniejszej pracy przedstawiono szereg surowców odnawialnych wykazujących 
potencjał do zastosowania w ogniwach elektrochemicznych. Zaprezentowano 
również porównanie właściwości surowców odnawialnych z surowcami kopalnymi, 
próbując jednocześnie odpowiedzieć na pytanie czy zasoby naturalne wyprą 
stosowane powszechnie surowce nieodnawialne i pozwolą na dalszy rozwój 
technologii magazynowania energii. 

Praca zrealizowana w ramach projektu NCN 2015/19/B/ST8/01077. 



IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 

Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju, Lublin, 18-19 marca 2017 r. 

Wystąpienia Ustne – Obszar nauk ścisłych 
 

192 

Synteza i właściwości fizykochemiczne 

oktakarboksyftalocyjaniny manganu 

Łukasz Kołodziej, 109175@student.uni.opole.pl, Studenckie Koło Naukowe 

Chemików "Koronan", Zakład Chemii Fizycznej  i Modelowania Molekularnego, 

Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski, wch.uni.opole.pl 

Joanna Nackiewicz, Joanna.Nackiewicz@uni.opole.pl, Katedra Chemii 

Nieorganicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski, wch.uni.opole.pl 

Ftalocyjaniny to organiczne związki chemiczne, które uzyskuje się jedynie na 
drodze syntezy chemicznej. Stanowią one jednak analogi strukturalne porfiryn, 
które naturalnie występują w przyrodzie, m.in. w takich cząsteczkach jak witamina 
B₁₂ czy chlorofil. Obszerne badania dotyczące kompleksów ftalocyjanin wynikają 
z budowy tych związków, ponieważ cząsteczkę ftalocyjaniny można modyfikować 
na bardzo wiele sposobów. Wpływa to na różnorodność zastosowań ftalocyjanin, 
m.in. w urządzeniach elektronicznych, fotowoltaicznych, jako fotosensiblilizatory, 
barwniki i pigmenty. Kompleksy ftalocyjanin z takimi metalami jak mangan czy 
kobalt są intensywnie badane ze względu na ich interesujące właściwości 
elektrokatalityczne. Wprowadzenie ośmiu grup karboksylowych do pierścieni 
benzenowych powoduje, że kompleksy metaloftalocyjanin są rozpuszczalne 
w rozpuszczalnikach polarnych, np. w wodzie. Poszerza to znacznie zakres 
stosowania tych związków. 

Oktakarboksyftalocyjaniny metali (MPcOC) można syntezować różnymi 
metodami dostępnymi w literaturze. Oktakarboksyftalocyjanina manganu (MnPcOC) 
została zsyntezowana metodą zaproponowaną w pracy Dolotova O i in. 2013.  

Topologiczna charakterystyka RNA i białek 

Sebastian Zając, s.zajac@uksw.edu.pl, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, 

Szkoła Nauk Ścisłych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie 

Piotr Sułkowski, psulkows@fuw.edu.p, Instytut Fizyki, Uniwersytet Warszawski  

Analiza oddziaływań w skomplikowanych strukturach RNA i białek jest bardzo 
trudna i czasochłonna nawet dla bardzo szybkich superkomputerów. Projekt ten jest 
interdyscyplinarny i wskazuje na wykorzystanie metod fizyki kwantowej w analizie 
biostruktur oraz wykorzystanie matematycznych metod związanych z analizą takich 
struktur jak węzły. W niniejszej prezentacji przedstawiona została topologiczna 
charakterystyka struktur RNA i białek, która jest nową i innowacyjną metodą 
pozwalającą w prosty sposób opisywać i charakteryzować te struktury. Omówiono 
sposób analizy tych struktur poprzez modele macierzy losowych, które w fizyce 
określa się jako 0-wymiarowe kwantowe teorie pola. Wskazano metodologie 
wyrażania wiązań struktur RNA przez dwu wymiarowe powierzchnie Riemmana. 
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Powierzchnie te charakteryzowane są poprzez ich genus. Każda taka struktura 
przedstawiana jest za pomocą grafu chordowego, który można przetransformować 
na pewną powierzchnię dwu-wymiarową. Analizie poddano bardzo duża ilość 
danych różnych struktur RNA jak i białek. 

Właściwości implantowanego tlenku cyrkonu  

– badania strukturalne na rzecz reaktorów IV generacji 

Marta Gapińska, marta_gapinska@student.uw.edu.pl, Zakład Chemii 

Teoretycznej i Krystalografii, Wydział Chemii, Kolegium MISMaP, Uniwersytet 

Warszawski 

Badania nad reaktorami jądrowymi IV generacji mają na celu stworzenie 
wydajniejszych i bezpieczniejszych urządzeń. Będą one jednak wymagały zastoso-
wania materiałów konstrukcyjnych odpornych na gwałtowne utlenianie i uszko-
dzenia radiacyjne. Cyrkon charakteryzuje się dużą twardością, odpornością na 
korozję i małym przekrojem czynnym dla neutronów, co czyni jego stopy 
materiałami użytecznymi w przemyśle jądrowym.  

Zrozumienie procesów związanych z uszkodzeniami radiacyjnymi jest kluczowe 
dla badań materiałów strukturalnych przemysłu jądrowego. Poniższe opracowanie 
dotyczy mechanicznych i strukturalnych właściwości cyrkonu i jego tlenków oraz 
wpływu implantacji jonami Ar

2+
 na te własności. Próbki wypolerowanego 

i zrelaksowanego cyrkonu utleniono, badając grubość warstwy tlenku za pomocą 
termograwimetrii. Wykonano w nich zgłady sferyczne odsłaniające przekrój 
warstwy tlenkowej i powierzchnię metalu. Wykorzystano implantację jonami 
argonu jako szybką, precyzyjną i nie powodującą aktywacji materiału metodę 
symulacji uszkodzeń radiacyjnych. Implantowane próbki badano z użyciem 
spektroskopii Ramana, rentgenowskiej analizy strukturalnej oraz nanoindentacji. 
Zaobserwowano zależność między dawką jonów argonu, a twardością materiału, 
a także wywołane implantacją zmiany w strukturze, obserwowane jako przesunięcia 
maksimów w widmach Ramana i dyfraktogramach. Wzrost twardości oraz zmiany 
strukturalne (przypisane przemianie jednoskośnej fazy tlenku w tetragonalną) 
powiązano ze wzrostem lokalnych naprężeń wywołanych implantacją. 

Właściwości strukturalne i spektroskopowe  

ftalocyjaniny cynku 

Łukasz Gajda, gajdow@op.pl, Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 

48, 45-052 Opole, www.wch.uni.opole.pl 

Małgorzata Broda, malgorzata.broda@uni.opole.pl, Zakład Chemii Fizycznej 

i Modelowania Molekularnego, Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski, ul. 

Oleska 48, 45-052 Opole, wch.uni.opole.pl 
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Metaloftalocyjaniny są grupą związków, które otworzyły nowy rozdział w wielu 
dziedzinach przemysłu i nauki. Dzięki czterem pierścieniom izoindolowym 
połączonym ze sobą za pomocą mostków azometinowych, powstaje szesnastoatomowy 
układ sprzężonych wiązań podwójnych składających się na makrocykl, który 
zawiera 18 zdelokalizowanych elektronów π spełniając regułę aromatyczności 
Hückla (4n + 2, n = 4). Możliwe jest jednak odkształcenie płaskiej struktury 
ftalocyjaniny przy zachowaniu jej aromatycznych właściwości. Stopień 
odkształcenia makrocyklu jest zależny od jonu metalu, który znajduje się wewnątrz 
struktury – jego rozmiarów, stopnia utlenienia i ilości wolnych orbitali, którymi on 
dysponuje. Duży wpływ ma również charakter rozpuszczalnika. Ftalocyjanina 
z jonem cynku – zawierającym 10 elektronów na orbitalach 3d, jest molekułą 
graniczną między strukturami płaskimi i zgiętymi. 

Wykonano optymalizację struktury geometrycznej oraz wyznaczono parametry 
spektroskopowe ftalocyjaniny cynku (ZnPc). W obliczeniach użyte zostały 
funkcjonały B3LYP i M06-2X oraz wybrane bazy funkcyjne Pople’a i Jensena. 
Wpływ polarnego rozpuszczalnika modelowano metodą PCM. Analiza uzyskanych 
wyników pozwala na stwierdzenie, że polarne otoczenie oraz użycie funkcjonału 
M06-2X sprzyja przyjmowaniu przez ZnPc struktury niepłaskiej. Ponadto 
zastosowanie w obliczeniach baz funkcyjnych zawierających funkcje dyfuzyjne 
w większości przypadków prowadzi do wypłaszczenia struktury ftalocyjaniny. 

Wpływ czynników atmosferycznych  

na właściwości elastomerów  

stosowanych w mieszankach gumowych 

Anna Toniarz, anna.toniarz@gmail.com, Instytut Nauki o Materiałach, 

Uniwersytet Śląski 

Sylwia Golba, sylwia.golba@us.edu.pl, Instytut Nauki  o Materiałach, 

Uniwersytet Śląski  

Jagoda Barczyk, jbarczyk@us.edu.pl, Instytut Nauki o Materiałach, Uniwersytet 

Śląski 

Praca miała na celu określenie stabilności kauczuków poddanych okresowemu 
oddziaływaniu warunków atmosferycznych, jak również wpływu zmian temperatur 
na strukturę tych materiałów.  

Zaprezentowane zostały ogólne informacje dotyczące elastomerów, a w szcze-
gólności te dotyczące materiałów badań. Przybliżone zostały również techniki 
zastosowane w ich analizie, jakimi są metody spektrofotometryczne UV-Vis (ang. 
Ultraviolet/ Visible Spectroscopy) i FTIR (ang. Fourier Trnasform Infrared 
Spectroscopy), chromatografia cienkowarstwowa TLC (ang. Thin-Layer Chromato-
graphy), oraz różnicowa kalorymetria skaningowa DSC (ang. Defferential Scanning 
Calorimetry). 
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W części praktycznej wyeksponowane są wyniki w postaci widm i krzywych, 
uzyskanych dzięki wyżej wspomnianej aparaturze. Pomiary te odnoszą się do 
kauczuków o określonej specyfikacji technicznej, czyli TSR 10 dla kauczuku 
naturalnego, a dla styrenowo-butadienowego, jest to SBR 1500. Oba typy występują 
w postaci kilku różnych próbek, co daje możliwości dokonania porównania nie 
tylko pomiędzy gatunkami, ale także w obrębie danego rodzaju. 

Wpływ upakowania cząsteczek na własności elektryczne 

cienkich półprzewodzących warstw organicznych 

Janusz Kuliński, janusz.kulinski@p.lodz.pl, Wydział Matematyczno-

Przyrodniczy, Akademia im. Jana Długosza  w Częstochowie, 

www.wmp.ajd.czest.pl 

Sylwester Kania, sylwester.kania@p.lodz.pl, Centrum Nauczania Matematyki 

i Fizyki, Politechnika Łódzka, www.cmf.p.lodz.pl  

Bernard Marciniak, b.marciniak@ajd.czest.pl, Katedra Badań Rentgenowskich  

i Materiałowych, Instytut Chemii, Ochrony Środowiska  i Biotechnologii, 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Akademia im. Jana Długosza  

w Częstochowie, www.wmp.ajd.czest.pl  

W pracy przedstawiono zmierzone i obliczone wielkości elektryczne określające 
własności transportu elektrycznego cienkich warstw dwu niskocząsteczkowych 
aromatycznych związków organicznych o własnościach półprzewodnikowych, tj. 
9,10-dimetyloantracenu i 9,10-bis(chlorometylo)antracenu uzyskanych metodą 
naparowywania próżniowego w próżni rzędu 10-5Tr. Charakteryzację jakości 
uzyskanych warstw prowadzono metodą proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej 
w geometrii Bragga-Brentano uzyskując rozmiary ziaren, ułożenie molekuł 
w warstwie i wskaźnikowanie refleksów dyfraktogramów. Pomiary elektryczne 
prowadzono z wykorzystaniem warstwowych komórek pomiarowych typu 
„sandwich”. Badania stałoprądowe prowadzono dla ciemnych prądów skrośnych. 
Uzyskana zależność przewodności badanego materiału w funkcji przyłożonego 
pola elektrycznego oraz dodatkowa analiza wykorzystująca ruchliwości nośników 
uzyskanych z pomiarów prądów przejściowych pozwoliła na wyznaczenie 
koncentracji swobodnych nośników, koncentracji pułapek i rozkładu energetycznej 
gęstości stanów. Badania fotoprądów przejściowych indukowanych impulsem 
światła U-V prowadzono z wykorzystaniem zmodyfikowanej metody badania czasu 
przelotu (Time of Flight – TOF). Dla obu badanych materiałów uzyskano ruchliwość 
dziur powyżej 10-5 cm2/Vs. Dla wyjaśnienia wpływu rodzaju podstawnika 
przyłączonego do rdzenia antracenowego przeprowadzono analizę energii reorgani-
zacji zgodnie z teorią Marcusa, wykorzystując do tego celu obliczenia molekularne. 
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Wytwarzanie polimerowych substytutów kości 

Monika Budnicka, mbudnicka@ch.pw.edu.pl, Laboratorium Procesów 

Technologicznych, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej  

Agnieszka Gadomska-Gajadhur, agnieszka.gadomska@ch.pw.edu.pl, 

Laboratorium Procesów Technologicznych, Wydział Chemiczny Politechniki 

Warszawskiej 

Paweł Ruśkowski, pawel.ruskowski@ch.pw.edu.pl, Laboratorium Procesów 

Technologicznych, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej  

Defekty kości, które osiągnęły stan „krytyczny” nie leczą się samoistnie. 
Najczęściej w celu zapoczątkowania leczenia się takich defektów stosuje się 
przeszczepy autogeniczne. Te ostatnie zawierają elementy o właściwościach 
kościotwórczych. Wspomniane leczenie jest standardem w chirurgii ortopedycznej, 
jednak niesie ono ze sobą ryzyko zakażenia miejsca przeszczepu, krwotoku oraz 
uszkodzenia nerwów. Stąd istnieje potrzeba nowych substytutów kości, które będą 
promotorami ich regeneracji. Sukces zastosowania takiego implantu zależy od 
eliminacji niechcianych tkanek i komórek z miejsca defektu udostępniając miejsce 
dla nowo formującej się kości oraz wprowadzenia autogenicznych czynników 
wzrostu wewnątrz obszaru leczenia. Zaszczepienie komórek autogenicznych 
wewnątrz implantu pozwala na stworzenie dogodnego środowiska wzrostu nowej 
kości. 

W pracy przedstawiono generacje materiałów stosowanych w implantologii 
kostnej. Wskazano wady i zalety stosowania poszczególnych typów materiałów. 
Wśród nich polimery resorbowalne jak poliestry biodegradowalne zajmują ważną 
pozycję. Polimery te zastosowano z pozytywnym rezultatem nie tylko w badaniach 
przedklinicznych na zwierzętach, lecz również w badaniach klinicznych na 
ludziach. Omówiono wybrane metody wytwarzania polimerowych rusztowań 
porowatych z uwzględnieniem wymagań stawianych substytutom kości. 

Zastosowanie błonkowej elektrody bizmutowej  

do oznaczeń indu i galu  

metodą adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej 

Joanna Wasąg, jkolcz@op.pl, Zakład Chemii Analitycznej  i Analizy 

Instrumentalnej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej, 

www.umcs.pl 

Małgorzata Grabarczyk , mgrabarc@poczta.umcs.lublin.pl, Zakład Chemii 

Analitycznej i Analizy Instrumentalnej, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej, www.umcs.pl  

Adsorpcyjna woltamperometria stripingowa jest jedną z najczulszych metod 
elektrochemicznych stosowanych w analizie ilościowej. Pozwala na oznaczanie 
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śladowych stężeń metali w próbkach środowiskowych. Dawniej najpopularniejszą 
elektrodą stosowaną w tych metodach była wisząca kroplowa elektroda rtęciowa 
(HMDE), jednak obecnie ze względu na dużą toksyczność rtęci prowadzone są 
pracę nad zastąpieniem jej mniej toksycznymi metalicznymi elektrodami 
filmowymi. Przykładem takich elektrod może być błonkowa elektroda bizmutowa 
(BiFE) w której błonka bizmutu nakładana jest na powierzchnię elektrody stałej 
przed wykonaniem właściwego pomiaru analitycznego. Z wykorzystaniem takiej 
elektrody z powodzeniem oznaczono śladowe ilości In(III) i Ga(III) w próbkach 
wodnych. W obydwu procedurach jako czynnik kompleksujący wykorzystano 
kupferron. Analizy prowadzono z roztworu in situ nagromadzając z tej samej 
próbki na powierzchnię elektrody błonkę bizmutu a następnie na powstałą błonkę, 
kompleksy In(III)-kupferron lub Ga(III)-kupferron. Po pomiarze elektrodę 
oczyszczano w sposób elektrochemiczny usuwając nagromadzoną wcześniej błonkę 
bizmutu i pozostałości po wcześniejszej analizie poprzez przyłożenie odpowiednich 
potencjałów do elektrody. Jest to bardzo wygodny sposób czyszczenia ze względu 
na szybkość i łatwość jego przeprowadzenia. W każdej z omówionych procedur 
otrzymano bardzo niskie granice wykrywalności: 1,6×10-9 mol L-1 dla oznaczeń 
In(III) oraz 1,05×10-10 mol L-1 dla oznaczeń Ga(III). 

Zastosowanie sitodrukowanej elektrody węglowej 

modyfikowanej błonką bizmutu 

w woltamperometrycznych oznaczeniach kofeiny 

Agnieszka Szwagierek, agnieszkaszwagierek@gmail.com, Wydział Chemii, 

Zakład Chemii Analitycznej  i Analizy Instrumentalnej,Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl 

Katarzyna Tyszczuk-Rotko, ktyszczuk@poczta.umcs.lublin.pl,Wydział Chemii, 

Zakład Chemii Analitycznej  i Analizy Instrumentalnej,Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl 

Katarzyna Domańska, domanska.k91@gmail.com, Wydział Chemii, Zakład 

Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej,Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl 

Kofeina – organiczny związek z grupy alkaloidów purynowych, najpopularniejsza 
substancja pobudzająca na świecie. Naturalnie występuje w ziarnach kawy, liściach 
ostrokrzewu paragwajskiego i nasionach guarany. Wpływa na ośrodkowy układ 
nerwowy, działa pobudzająco, poprawia nastrój i koncentrację, z tego względu 
spożywana jest  

w postaci kawy, napojów energetycznych i suplementów diety. Niniejsza praca 
przedstawia nową procedurę oznaczania kofeiny na sitodrukowanej elektrodzie 
węglowej pokrytej błonką bizmutu (BiF/SPCE). Pomiary prowadzono metodą 
woltamperometrii pulsowo-różnicowej (DPV) w naczynku elektrolitycznym 
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o pojemności 10 ml z roztworu elektrolitu podstawowego zawierającego 0,2 mol L-1 
H2SO4 i 5 × 10-6 mol L-1 Bi(III). Sitodrukowaną elektrodę węglową modyfikowano 
za pomocą błonki bizmutu, gdyż bizmut znacząco wpływa na wzmocnienie sygnału 
analitycznego, ponadto jest nietoksyczny dla człowieka i dla środowiska 
w porównaniu z elektrodą ołowiową czy rtęciową. Zaproponowana procedura 
została wykorzystana do oznaczania kofeiny w próbkach rzek: Mlecznej (Radom) 
i Bystrzycy (Lublin), po uprzednim przefiltrowaniu. Nie stwierdzono znaczącego 
wpływu licznych jonów metali oraz surfaktantów na wynik pomiarów. Niniejsza 
procedura jest szybka, prosta, nie wymaga skomplikowanych modyfikacji 
i pozwala na oznaczanie kofeiny w realnych próbkach środowiskowych. 

Zastosowanie TMB  

w syntezie mezoporowatych materiałów krzemionkowych 

Małgorzata Skibińska, Zakład Krystalografii, Wydział Chemii, Uniwersytet 

Marii Curie-Skłodowskiej 

Mezoporowate materiały krzemionkowe otrzymywane są metodą zol-żel. Proces 
ich syntezy składa się z 3 etapów. W pierwszym z nich, przy zastosowaniu matrycy 
oraz źródła krzemionki (najczęściej TEOS) następuje wytworzenie mezoporowatej 
struktury. W kolejnym następuje obróbka hydrotermalna a na końcu usunięcie 
środka powierzchniowo czynnego – matrycy. Na każdym z etapów procesu syntezy 
mamy możliwość regulowania wielkości porów oraz powierzchni otrzymanego 
materiału. Uzależnione jest to przede wszystkim od warunków procesu syntezy, 
temperatury, pH, czasu trwania poszczególnych etapów syntezy oraz stosowanych 
odczynników. Materiał SBA-15 otrzymywany jest z niejonowego kopolimeru trój 
blokowego, Pluronic P123. Wykorzystanie TMB (tir metylobenzen) stanowiącego 
środek pęczniejący powoduje zwiększenie rozmiaru porów produktu końcowego- 
otrzymujemy mezoporowate piany MCF. TMB stanowi niepolarny odczynnik, stąd 
też przechodząc do hydrofobowego rdzenia miceli zwiększa je. Zmieniając 
stosunek TMB/P123 istnieje możliwość regulowania wielkości porów materiału. 

Zrównoważona gospodarka surowcowa  

na potrzeby magazynów energii elektrycznej 

Dominika Szczerbik, dominika.szczerbik@student.uj.edu.pl , Wydział Chemii, 

Zakład Technologii Chemicznej, Uniwersytet Jagielloński  

Michał Świętosławski, m.swietoslawski@uj.edu.pl, Wydział Chemii, Zakład 

Technologii Chemicznej, Uniwersytet Jagielloński  

Marcin Molenda, molendam@chemia.uj.edu.pl, Wydział Chemii, Zakład 

Technologii Chemicznej, Uniwersytet Jagielloński  
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Magazynowanie energii elektrycznej jest jednym z najważniejszych wyzwań 
współczesnego świata. Rozwój technologii mobilnych oraz dyktowana ochroną 
środowiska presja na wykorzystywanie napędu elektrycznego w transporcie leży 
u podstaw dużego zapotrzebowania na pojemniejsze, trwalsze i szybko ładujące się 
baterie elektryczne.  

Projektowanie elektrochemicznych magazynów energii wiąże się z użyciem 
różnego rodzaju substratów (m.in. związków metali grupy 3d, metali lekkich). 
W prezentacji przedstawiono materiały najczęściej używane do produkcji ogniw 
oraz surowce wykorzystywane do ich produkcji. Dodatkowo omówiono kryteria 
wyboru takich substancji – ich cena, dostępność w przyrodzie oraz toksyczność 
względem środowiska naturalnego. Przytoczono również problem wyczerpywania 
się surowców nieodnawialnych i wywołane nim badania nad nowymi metodami 
pozyskiwania i wykorzystania powszechnie występujących w przyrodzie związków, 
których przetwórstwo pozwoli na wytwarzanie nowych materiałów zdolnych do 
magazynowania energii.  

Ostatnim aspektem był proces recyklingu. Wprowadzenie odpowiednich 
regulacji prawnych: zakazu wyrzucania zużytych ogniw i nałożeniu obowiązku ich 
zbiórki na sprzedawców, daje możliwość odzyskania materiałów. Przykładem 
takiej praktyki jest odzyskiwanie ołowiu z powszechnie stosowanych w motoryzacji 
akumulatorów kwasowo-ołowiowych.  

Praca jest finansowana przez NCN w ramach projektu nr 2014/13/B/ST5/04531. 
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Akustyczne metody diagnostyczne  

zegarków mechanicznych oraz numeryczna implementacja 

równania ruchu oscylatora na przykładzie mechanizmu  

z wychwytem kotwicowym i kołem balansowym 

Paweł Bednarek, pawel.bednarek@pwr.edu.pl, Zakład Dynamiki Budowli, 

Politechnika Wrocławska  

Wykonano pracę badawczą nad mechanizmami zegarków naręcznych wyposa-
żonych w szwajcarski wychwyt kotwicowy. W pracy rozwiązano dwa problemy: 
stworzenie narzędzia służącego do bezdotykowej oceny parametrów chodu zegarka 
oraz sformułowanie numerycznego algorytmu mającego na celu uniwersalne 
sformułowanie równania ruchu oscylatora mechanizmu zegarka naręcznego.  

W przypadku bezdotykowej diagnostyki zegarków naręcznych problemem było 
zaproponowanie uniwersalnej metody, która oprócz odczytu najważniejszego 
parametru – odchyłki dobowej (+/– s/d) – umożliwi natychmiastową ocenę stanu 
technicznego elementów wewnętrznych mechanizmu poprzez bezdotykowy pomiar 
akustyczny.  

W odniesieniu do projektowania nowych mechanizmów zegarowych wyposa-
żonych w sprężynę spiralną o silnie nieliniowej sztywności, doznającej dużych 
wychyleń rzędu 280-300 stopni, sformułowano globalny nieliniowy opisu ruchu 
oscylatora. Rozwiązanie tych równań ruchu pozwala określić częstotliwość pracy 
mechanizmu na podstawie charakterystyk geometrycznych i materiałowych 
zastosowanych części. 

Algorytm wielomodelowej metody predykcji wartości 

procesów resztkowych 

Ewelina Kosicka, e.kosicka@pollub.pl, KPIP, Wydział Mechaniczny, 

Politechnika Lubelska, www.wm.pollub.pl 

Dariusz Mazurkiewicz, d.mazurkiewicz@pollub.pl, KPIP, Wydział 

Mechaniczny, Politechnika Lubelska, www.wm.pollub.pl  

Edward Kozłowski, e.kozlovski@pollub.pl, KMIZ, Wydział Zarządzania, 

Politechnika Lubelska, www.wz.pollub.pl 

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach konkurencji wymusza na nich 
wprowadzanie zmian pozwalających na uzyskanie wzrostu wydajności i poprawy 
jakości wytwarzanych wyrobów bez ponoszenia dodatkowych kosztów przezna-
czonych na ich produkcję. Z tego względu przedsiębiorcy podejmują liczne 
działania mające na celu wprowadzanie usprawnień i nowych rozwiązań techno-
logicznych eliminujących niedoskonałości, które mogą mieć negatywny wpływ na 
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zachowanie ciągłości produkcji, dyspozycyjność, niezawodność i bezpieczeństwo 
maszyn oraz jakość wyrobów.  

Wsparcie w tym obszarze może zapewnić podjęcie działań wdrożeniowych 
nowej rewolucji przemysłowej będącej koncepcją Przemysłu 4.0. Współczesne 
rozwój Przemysłu 4.0 skłania ku wdrażaniu rozwiązań z zakresu predykcyjnego 
utrzymania ruchu, opierających się na różnych modelach matematycznych. 
W prezentacji przedstawiono fragment inteligentnego systemu doboru metody 
predykcji dla ciągu homoskedastycznego z zerowym stopniem integracji, który jest 
częścią autorskiego algorytmu wielomodelowej metody predykcji. Składa się on 
z modelu ARMA, testu ADF, kryteriów AIC oraz BIC, a także błędów prognozy 
MAE, MPE i MAPE niezbędnych do konstrukcji wskaźników błędów prognozy. 

Analiza cyklu życia jako narzędzie  

do oceny oddziaływania na środowisko,  

na przykładzie oceny systemu gospodarki  

odpadami komunalnymi 

Karolina Kossakowska, kossakowska@agh.edu.pl, Katedra Kształtowania 

i Ochrony Środowiska, Wydział Geodezji Górniczej  i Inżynierii Środowiska, 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica  w Krakowie, 

www.agh.edu.pl 

Analiza Cyklu Życia (Life Cycle Assessment – LCA) jest techniką zarządzania 
środowiskowego służącą do oceny oddziaływania na środowisko, stosowaną 
między innymi do oceny systemów gospodarki odpadami. Przeprowadzanie LCA 
to skomplikowane zadanie wymagające precyzyjnego określenia zakresu badań, 
zrozumienia zasad funkcjonowania badanych obiektów, pozyskania dokładnych 
danych oraz właściwego doboru metody oceny aspektów środowiskowych. 
W niniejszej pracy przeprowadzono analizę cyklu życia sytemu gospodarki 
zmieszanymi odpadami komunalnymi w Rybniku (stan w roku 2015) za pomocą 
modelu EASETECH. Za jednostkę funkcjonalną przyjęto 1 tonę zmieszanych 
odpadów komunalnych wprowadzonych do systemu gospodarki odpadami. Granice 
systemu obejmują procesy przetwarzania i unieszkodliwiania prowadzone 
w instalacjach oraz transport odpadów do tych instalacji. W modelu obliczane są 
emisje do środowiska w przeliczeniu na jednostkę funkcjonalną. Są one następnie 
przekształcane w kategorie wpływu. Przeprowadzona analiza wykazała, że największy 
wpływ na środowisko wynika z procesu składowania. Pośród analizowanych 
substancji największy wpływ zaobserwowano dla emisji metanu, tlenków azotu, 
azotanów i ksylenu. Aby ograniczyć wpływ na środowisko spowodowany 
składowaniem sugerowane jest produkowanie paliwa alternatywnego z balastu 
posortowniczego oraz wyposażenie obiektu w system pozwalający na energetyczne 
wykorzystanie biogazu. 
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Analiza mikrostruktury i właściwości mechanicznych 

złącza stali T24 po eksploatacji 

Jarosław Kłosowicz, klosowicz@onet.pl, Instytut Inżynierii Materiałowej, 

Politechnika Częstochowska,www.inzynieriama terialowa.pl 

Paweł Urbańczyk, pawel.urbanczyk@udt.gov.pl, Urząd Dozoru Technicznego 

oddział w Dąbrowie Górniczej, o_dabrowa@udt.gov.pl  

Grzegorz Golański, grisza@wip.pcz.pl, Instytut Inżynierii Materiałowej, 

Politechnika Częstochowska,www.inzynieriamaterialowa.pl  

Bainityczna stal 7CrMoVTiB10-10 (T24) przeznaczona jest do budowy ścian 
szczelnych bloków energetycznych o nadkrytycznych parametrach pracy. 

Stal T24 powstała na bazie składu chemicznego stali 10CrMo9-10 (T22). Stal ta 
miała być według danych producenta stalą dobrze spawalną, a przy grubości ścianki 
poniżej 10 mm nie wymagała obróbki cieplnej po spawaniu. Optymistyczne 
założenia producenta szybko zweryfikowała praktyka przemysłowa, która uwidoczniła 
znaczące problemy w czasie spawania, montażu i eksploatacji tej stali. Problemy te 
dotyczyły głównie pękania złączy spawanych w gotowych blokach energetycznych 
co wiązało się z wielkimi kosztami remontów tych bloków oraz stratami podczas 
ich postoju.  

Celem pracy była analiza składu chemicznego, badanie mikrostruktury złącza 
spawanego i materiału rodzimego oraz pomiar twardości doczołowego złącza stali 
7CrMoVTiB10-10 (T24) po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania przez 
36014 godzin w temperaturze 540°C przy ciśnieniu 26,8 MPa. 

Przeprowadzona analiza badanego złącza spawanego stali T24 nie wykazała 
żadnych niezgodności spawalniczych przy jego twardości poniżej dopuszczalnej 
wartości 350 HV. 

Analiza stopnia doskonałości strukturalnej 

wentylowanych monokrystalicznych łopatek turbin 

Jacek Krawczyk, jacek.krawczyk@us.edu.pl, Zakład Krystalografii, Instytut 

Nauki o Materiałach, Wydział Informatyki  i Nauki o Materiałach, Uniwersytet 

Śląski w Katowicach, www.inom.us.edu.pl 

Anna Tondos, atondos@us.edu.pl, Zakład Krystalografii, Instytut Nauki  

o Materiałach, Wydział Informatyki  i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski  

w Katowicach, www.inom.us.edu.pl 

Łopatki turbiny spalinowej są podczas pracy narażone na duże obciążenia 
mechaniczne o skomplikowanym charakterze oraz działanie wysokiej temperatury 
i agresywnego środowiska. Z tego powodu produkuje się je obecnie najczęściej 
w postaci wentylowanych monokrystalicznych odlewów z nadstopów niklu. Ta 
skomplikowana technologia wytwarzania umożliwia otrzymanie łopatek 
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o wymaganych właściwościach wytrzymałościowych pod warunkiem zachowania 
m.in. zadanej orientacji krystalograficznej oraz wysokiej doskonałości struktury, co 
bezpośrednio związane jest z parametrami technologicznymi procesu otrzymywania. 
Ze względu na specyficzną strukturę nadstopów i skomplikowany kształt łopatek, 
w procesie krystalizacji mogą powstawać różnego rodzaju defekty, które nie są 
eliminowane w dalszych etapach produkcji. Z tego powodu istotnym jest, aby 
dokonać analizy stopnia doskonałości struktury łopatek po krystalizacji, co było 
celem niniejszej pracy. Analizę doskonałości wentylowanych łopatek wykonano na 
podstawie badań przeprowadzonych metodami elektronowymi i rentgenowskimi, 
w tym metodą rentgenowskiej topografii dyfrakcyjnej oraz mapowania orientacji 
krystalicznej z użyciem dedykowanego dyfraktometru firmy Freiberg Instruments 
EFG. Otrzymane wyniki badań mogą przyczynić się do modyfikacji parametrów 
procesu otrzymywania łopatek turbin, co z kolei może pośrednio przełożyć się na 
podwyższenie temperatury pracy czy wydłużenie czasu ich eksploatacji, 
zwiększając ekonomię i ekologię budowanych maszyn. 

Analiza zmian nowotworowych płuc  

za pomocą pakietu Matlab 

Magdalena Fryc, magdalena_fryc@o2.pl, Studenckie Koło Naukowe Inżynierii 

Biomedycznej – InBio, Wydział Informatyki  i Nauki o Materiałach, Uniwersytet 

Śląski w Katowicach, www.wiinom.us.edu.pl 

Sylwia Stiler, stiler.sylwia@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe Inżynierii 

Biomedycznej – InBio, Uniwersytet Śląski  w Katowicach, www.us.edu.pl 

Barbara Kornafel, basia.kornafel@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

Inżynierii Biomedycznej  – InBio, Uniwersytet Śląski  w Katowicach, 

www.us.edu.pl 

Rak płuc to jedna z najbardziej rozwijających się chorób na świecie, zaliczająca 
się do tych, które są praktycznie nieuleczalne, ale dzięki postępowi medycyny 
i inżynierii biomedycznej możliwe jest przedłużenie życia chorych. Głównymi 
narzędziami do wykrycia raka płuc jest RTG, TK, a w szczególnych przypadkach 
MRI. Ze względu na praktycznie całkowitą bez inwazyjność dla człowieka MRI 
zasługuje na szczególną uwagę. Przedstawiona praca ma na celu stworzenie 
programu ułatwiającego diagnostykę i analizę zmian nowotworowych płuc 
w środowisku Matlab, który ma ułatwić pracę onkologów, tak by lekarz mógł 
wskazać interesującą go zmianę w płucach w celu automatycznego obliczenia jej 
pola powierzchni, objętości i dobrania odpowiedniego leczenia pacjenta. Program 
został stworzony w Matlabie, gdyż jest to pakiet o uniwersalnym środowiskiem 
umożliwiającym przeprowadzenie złożonych obliczeń naukowo-technicznych, 
poprzez dostęp do różnorodnych algorytmów obliczeniowych. Pozwala na 
wizualizację uzyskanych wyników w postaci różnych wykresów i grafiki 3D. 
oprócz wbudowanych funkcji obliczeniowych i graficznych, program pozwala na 
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samodzielną rozbudowę zakresu zastosowań przez tworzenie własnych skryptów 
i programów w wybranym języku programowania. Matlaba znalazł swoje zastosowanie 
w takich dziedzinach jak fotografia, energetyka, a nawet medycyna, co wynika 
z jego wielu zalet i funkcji jakie posiada, a zwłaszcza umożliwia szybkie uzyskanie 
i wizualizację wyników złożonych obliczeń. 

Badania eksperymentalne intensyfikacji wymiany ciepła 

wymiennika U-rurowego z wykorzystaniem turbulizatora 

helikoidalnego 

Przemysław Kozak, przkozak@pg.gda.pl, Politechnika Gdańska, Wydział 

Mechaniczny 

Rafał Andrzejczyk, rafal.andrzejczyk@pg.gda.pl, Politechnika Gdańska, 

Wydział Mechaniczny  

Tomasz Muszyński. tomasz.muszynski@pg.gda.pl, Politechnika Gdańska, 

Wydział Mechaniczny  

W niniejszej pracy zostały zaprezentowane możliwości intensyfikacji wymiany 
ciepła po stronie płaszcza wymiennika U-rurowego. Badania eksperymentalne 
zostały przeprowadzone zarówno dla wymienników referencyjnych tj. prosty – rura 
w rurze, U-rurowy bez turbulizacji jak i wymiennika z turbulizatorem helikoidalnym. 
Dla konstrukcji rura w rurze w celu uzyskania wartości referencyjnych przepro-
wadzono pomiary w układzie woda-woda oraz woda-grzałka elektryczna. W przy-
padku wymiennika U-rurowego bez turbulizatora i z wykorzystaniem tego 
elementu testy wykonano dla układu woda-woda. Badania obejmowały szeroki 
zakres pomiarowy tj. Re=800-9000 – po stronie płaszcza, Pel=600-1400W dla 
stałej temperatury wody zimnej 9°C i wody gorącej 50°C. Wymienniki zostały 
wykonane z rur miedzianych o średnicach 10 mm oraz 18 mm i grubości ścianki 
1 mm. Turbulizator helikoidalny został wykonany zaś z drutu mosiężnego o średnicy 
2,5 mm, średnicy podziałowej zwoju 13 mm i skoku 8,5 mm. Dla omówionych 
przypadków obliczono współczynniki przejmowania ciepła metoda Wilsona, 
określono również wartości oporów przepływu. Całość została uzupełniona o analizę 
NTU-ε. 

Badania wytrzymałościowe jesiona  
stosowanego do wykończeń  

pod kątem wykorzystania go na elementy konstrukcyjne 

Henryk Żelazny, hzelazny@wp.ue, Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii 
Materiałów, Budownictwa  i Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna 
w Bielsku-Białej, info.ath.bielsko.pl  
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Bartłomiej Bednarz, bednarz.bartek93@gmail.com, dyplomant w Instytucie 
Budownictwa, Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa  i Środowiska, 
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, info.ath.bielsko.pl  

Jesion stosowany jest do wyrobu stolarki budowlanej, boazerii, posadzek itd. 
Celem pracy było sprawdzenie cech mechanicznych tego gatunku drewna pod 
kątem możliwości wykorzystania go także do elementów konstrukcyjnych. Badania 
wytrzymałościowe wykonano w specjalistycznym laboratorium. Wytrzymałość na 
ściskanie wzdłuż włókien wyniosła aż 68,43 MPa i porównaniu do ustalonych 
w normie klas wytrzymałości dla drewna konstrukcyjnego liściastego znacznie 
przekraczała najwyższą wartość charakterystyczną, to jest 34 MPa. W przypadku 
zginania również uzyskano olbrzymią wytrzymałość 109,35 MPa, znacząco 
odbiegająca od klasy D70. W pomiarach rozciągania wzdłuż włókien wytrzymałość 
charakterystyczna była równa 133,75 MPa i ponad trzykrotnie przekraczała wartość 
normową dla najwyższej klasy wytrzymałościowej dla drewna liściastego, czyli 
42 MPa. W analizie wytrzymałości jesiona na rozciąganie w poprzek włókien 
otrzymano wynik 3,70 MPa, który także przewyższał wartość przyjmowaną do 
analizy inżynierskiej dla drewna klasy D70. Z kolei na ścinanie wytrzymałość 
ustalona laboratoryjnie wyniosła 6,88 MPa i także była większa od najwyższej 
klasy podanej w normie dla drewna litego liściastego. Ponadto obliczone na 
podstawie pomiarów wytrzymałości kształtowały się o wiele korzystniej niż 
normowe wartości podawane dla drewna litego gatunków iglastych. Stąd 
należałoby stwierdzić – przynajmniej na etapie badań instrumentalnych – pełną 
przydatność jesiona do wykorzystania także do ustrojów nośnych. 

Badanie morfologii wielowarstwowych  

ceramicznych form odlewniczych 

Mateusz Konrad Koralnik , mateusz.koralnik@wimpw.edu.pl, Zakład 
Projektowania Materiałów, Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika 
Warszawska, www.inmat.pw.edu.pl 

Paweł Wiśniewski, p.wisniewski@inmat.pw.edu.pl,Zakład Projektowania 
Materiałów, Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska, 
www.inmat.pw.edu.pl 

Jarosław Mizera, jmizera@inmat.pw.edu.pl,Zakład Projektowania Materiałów, 
Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska, 
www.inmat.pw.edu.pl 

Odlewnictwo precyzyjne rozwijane jest od bardzo dawna. Ze względu na 
możliwości jakie daje znalazło zastosowanie w jubilerstwie oraz innych gałęziach 
przemysłu. W szczególności w zastosowaniach, w których od odlewów o skompli-
kowanych kształtach wymaga się wysokiej dokładności wymiarowej oraz niskiej 
chropowatości. Głównym odbiorcom wysoce wyspecjalizowanych produktów 
otrzymywanych na drodze odlewania precyzyjnego metodą traconego wosku jest 
przemysł lotniczy. Uzyskanie dokładnych i wolnych od wad odlewów precyzyjnych 
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części silników lotniczych możliwe jest dzięki wykorzystaniu w praktyce 
przemysłowej wielowarstwowych, samonośnych ceramicznych form odlewniczych.  

Formy odlewnicze wytwarzane w trakcie procesu traconego wosku pozwalają 
na wierne odtworzenie modelu woskowego w zakrzepłym stopie. 

Przedmiotem badań przedstawionych w tej pracy jest opis produkcji 
ceramicznych form odlewniczych oraz charakterystyka surowców w nim użytych. 
Stosując mikroskopię skaningową oraz laserowy analizator wielkości cząstek 
scharakteryzowano morfologię i rozkład wielkości cząstek proszków. Dzięki 
zastosowaniu technik mikro tomografii komputerowej poddano charakteryzacji 
morfologię wytworzonych ceramicznych form odlewniczych.  

Badanie wytrzymałości połączeń drutowych  
wykonanych metodami ultrakompresji  

oraz ultratermokompresji dla wybranych metalizacji 

Tomasz Lizak, tomasz@lizak.pl, Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych, 
Wydział Elektrotechniki  i Informatyki, Politechnika Lubelska, www.pollub.pl 

Krzysztof Muzyka, krzysztof.muzyka.1990@gmail.com, Instytut Elektroniki 
i Technik Informacyjnych, Wydział Elektrotechniki  i Informatyki, Politechnika 
Lubelska, www.pollub.pl 

Andrzej Kociubiński, akociub@semiconductor.pl, Instytut Elektroniki i Technik 
Informacyjnych, Wydział Elektrotechniki  i Informatyki, Politechnika Lubelska, 
www.pollub.pl 

Najważniejszym etapem procesu technologicznego pakowania układów 
wysokiej skali integracji jest wykonanie elektrycznych połączeń pomiędzy polami 
metalizacji na strukturach półprzewodnikowych a zewnętrznymi wyprowadzeniami 
obudowy. Na właściwości elektryczne i mechaniczne tych połączeń wpływa 
zastosowana metoda montażu oraz odpowiedni dobór parametrów tego procesu. 

 W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałości mechanicznej połączeń 
drutowych dla metody ultrakompresji i ultratermokompresji, przy zastosowaniu 
różnych metalizacji. Na podstawie otrzymanych rezultatów ustalono optymalne 
wartości parametrów procesu łączenia. W ramach eksperymentu wykorzystano 
płytkę PCB z warstwą Au oraz przygotowano cienkie warstwy metalizacji (Sn, Cu, 
Al) na podłożu krzemowym metodą rozpylania magnetronowego. Testowanie 
połączeń przeprowadzono pod kątem wytrzymałości mechanicznej metodą 
zrywania drutu. Struktury połączeń poddano także optycznej kontroli oraz ocenie 
defektów. W tym celu zostały wykonane zdjęcia, wykorzystując mikroskopy 
optyczny i cyfrowy oraz skaningowy mikroskop elektronowy. 

 Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano wnioski dotyczące 
możliwości i jakości wykonania połączeń drutowych w różnych konfiguracjach 
materiałowych, a na ich podstawie został opracowany zestaw wartości parametrów 
do uzyskania najbardziej niezawodnych połączeń dla przebadanych materiałów. 
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Defekty struktury łopatek turbin silników lotniczych 

Anna Tondos, atondos@us.edu.pl, Zakład Krystalografii, Instytut Nauki  

o Materiałach, Wydział Informatyki  i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski  

Jacek Krawczyk, jacek.krawczyk@us.edu.pl, Zakład Krystalografii, Instytut 

Nauki o Materiałach, Wydział Informatyki  i Nauki o Materiałach, Uniwersytet 

Śląski 

Włodzimierz Bogdanowicz , wlodzimierz.bogdanowicz@us.edu.pl, Zakład 

Krystalografii, Instytut Nauki o Materiałach, Wydział Informatyki  i Nauki 

o Materiałach, Uniwersytet Śląski  

Nadstopy niklu ze względu na wyjątkowe właściwości wytrzymałościowe są 
stosowane do produkcji elementów konstrukcyjnych, od których wymagana jest 
odporność na wysoką temperaturę podczas długotrwałej pracy pod obciążeniem. 
Do takich elementów należą łopatki turbiny wysokiego ciśnienia silników 
lotniczych, które muszą spełniać wiele wymagań dotyczących ich jakości ze 
względu na trudne warunki pracy. Te wysokie wymagania spełnia nadstop niklu 
drugiej generacji CMSX-4. Monokrystaliczne podzespoły silnika wytwarzane są 
metodą kierunkowej krystalizacji. Złożony skład chemiczny stopu oraz kształt 
łopatek często podwyższają skomplikowanie procesu otrzymywania, czego efektem 
jest tworzenie defektów struktury. Nawet niewielka ilość defektów powstałych 
podczas wytwarzania, może powodować obniżenie właściwości wytrzyma-
łościowych materiału. Niezbędna jest zatem kontrola wyrobów w stanie as-cast 
w celu analizy występujących defektów i sposobów ich eliminacji, co jest 
przedmiotem niniejszej pracy. Do analizy defektów struktury użyto metod 
rentgenowskich: topografii rentgenowskiej z zastosowaniem zmodyfikowanej 
metody Auleytnera, metody Lauego oraz mapowania Ω-skan. Obserwację 
morfologii struktury dendrytycznej badanych próbek przeprowadzono metodą 
Skaningowej Mikroskopii Elektronowej. Otrzymane wyniki mogą być podstawą do 
dalszych badań i posłużyć wyeliminowaniu lub ograniczeniu tworzenia się defektów 
już w początkowym etapie produkcji łopatek, co w konsekwencji zwiększy ich 
wydajność pracy. 

Efektywne zarządzanie projektem  

na przykładzie tworzenia trasy edukacyjnej  

po Staropolskim Okręgu Przemysłowym 

Katarzyna Styk, styk.katarzyna@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

Zarządzanie, Katedra Ekonomiki  i Zarządzania w Przemyśle, Wydział 

Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 

Staszica w Krakowie, www.agh.edu.pl  
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Paweł Bogacz, bogacz@agh.edu.pl, Katedra Ekonomiki  i Zarządzania 

w Przemyśle, Wydział Górnictwa  i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza 

im. Stanisława Staszica  w Krakowie, www.agh.edu.pl 

W ostatnich latach panuje tendencja, by podejmowane działania określać 
mianem projektu. Warto pamiętać, że projekt to przedsięwzięcie ze swojej istoty 
złożone i wieloaspektowe. Na projekt składa się wiele działań cząstkowych, pomiędzy 
którymi muszą zachodzić odpowiednie relacje. Powodzenie całego przedsięwzięcia 
zależy od zaangażowania jednostek ludzkich, stąd też tak ważne w realizacji 
projektu jest odpowiednie nim zarządzanie. Menagerowie projektów mają do 
wyboru określone narzędzia, techniki i metodologie, które zapewniają skuteczność 
i efektywność w procesie zarządzania projektem. Najskuteczniejszą, najbardziej 
powszechną i uniwersalną dostępną metodyką zarządzania projektami jest 
PRINCE2. Bezpośrednim powodem podjęcia niniejszego tematu jest fakt, że 
autorzy podejmując się zadania polegającego na stworzeniu trasy dydaktycznej po 
Staropolskim Okręgu Przemysłowym postanowili skorzystać z tej właśnie 
metodologii. Celem pracy jest prześledzenie procesu zarządzania i realizacji 
projektu oraz próba odpowiedzi na następujące pytania. Czy udało się efektywnie 
zarządzać przedsięwzięciem? Czy zostały spełnione wszystkie zadania i plany? Czy 
osiągnięto założone cele i korzyści? Czy nie przekroczono zakładanych tolerancji? 
I wreszcie czy PRINCE2 pomógł czy przeszkodził w realizacji projektu? Autorzy 
mają nadzieję, że odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne rozdziały niniejszej 
pracy. 

Efektywność energetyczna oświetlenia drogowego 

Katarzyna Czuja, kczuja@gmail.com, Wydział Elektrotechniki  i Informatyki, 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza  

Henryk Wachta, hwachta@prz.edu.pl, Wydział Elektrotechniki  i Informatyki, 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza  

Damian Mazur, mazur@prz.rzeszow.pl,Wydział Elektrotechniki  i Informatyki, 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 

Współcześnie dynamika życia charakteryzuje się intensywnym przemieszczaniem 
się z miejsca na miejsce. W związku z tym na znaczeniu zyskuje kontekst 
bezpieczeństwa na drodze. W nocy podróż staje się trudniejsza i bardziej męcząca 
a oświetlenie drogowe może ją znacznie ułatwić. Jego celem bowiem jest uzyskanie 
odpowiednich warunków widzenia, które zapewnią komfortowe poruszanie się 
użytkowników drogi. Na dobrze oświetlonej ulicy i w bliskim jej otoczeniu wzrasta 
też poczucie bezpieczeństwa, ponieważ zdarza się tam mniej przestępstw na tle 
rabunkowym. Ostatnimi czasy zwiększa się liczba użytkowników dróg oraz 
pojawiają się nowe możliwości technologiczne, przez co coraz większą uwagę 
przykłada się do efektywności energetycznej systemu oświetleniowego, którą 
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można przedstawić jako związek pomiędzy wielkością mocy zużywanej przez 
system a uzyskanym poziomem oświetlenia na danej powierzchni. 

Należy tutaj także zauważyć, że na przestrzeni lat znaczna część kosztów 
związanych z oświetleniem drogowym wynika z zaopatrzenia w energię do 
oświetlenia danej ulicy, dlatego też wprowadzane są nowe technologie a te 
istniejące są znacznie ulepszane, czego efektem jest zmniejszenie poboru mocy 
przy takich samych efektach oświetleniowych.  

Z powyższych powodów praca zawiera omówienie czynników wpływających na 
efektywność energetyczną oświetlenia drogowego a także przedstawia analizę 
fotometryczną, energetyczną i ekonomiczną trzech wariantów oświetlenia 
przykładowego odcinka drogi z wykorzystaniem źródeł metalohalogenkowych, 
wysokoprężnych źródeł sodowych oraz źródeł LED.  

Fenomen postrzegania przestrzeni publicznej  

w kontekście architektonicznego  

projektowania partycypacyjnego 

Łukasz Rosiak, lukaszrosiak86@gmail.com, Katedra Architektury, Wydział 

Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet 

Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, wbis.utp.edu.pl 

Niniejsza praca ma na celu zaprezentowanie wyników badań przestrzeni 
publicznych w Bydgoszczy w kontekście implementacji architektonicznego 
projektowania partycypacyjnego. W badaniach metodą AdLS (Architektura dla 
Lokalnej Społeczności) wzięli udział mieszkańcy Bydgoszczy, którzy odpowiadali 
na pytania ankiety. Respondenci wyrażali własne zdanie na temat danej przestrzeni 
miejskiej, w której się znaleźli, jako przypadkowi użytkownicy przestrzeni (bierni 
odbiorcy), bądź osoby spędzające każdą wolną chwilę w tejże przestrzeni, 
chociażby ze względów lokacyjnych, gdyż ich habitat znajduje się w pobliżu 
(aktywni użytkownicy). Poprzez niniejszą pracę autor ma na celu przedstawić 
fenomen postrzegania przestrzeni w kontekście wieloaspektowości i wielopłasz-
czyznowości zagadnień partycypacji społecznej w projektowaniu architektonicznym. 
Bazując na konkretnych przykładach przestrzeni publicznych Bydgoszczy autor 
udowadnia, poprzez interdyscyplinarność architektury, że metoda ta stwarza 
demokratyczną szansę dla każdego z interesariuszy przestrzeni. 

Identyfikacja współczynnika przepuszczalności gazu  

dla gipsu przy użyciu metody mechanicznej 

Anna Adamska, anna.kaminska@dokt.p.lodz.pl, Wydział Inżynierii Procesowej 
i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka, www.p.lodz.pl  

Robert Adamski, rober.adamski@p.lodz.pl, Wydział Inżynierii Procesowej 
i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka, www.p.lodz.pl  
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Zdzisław Pakowski, zdzislaw.pakowski@p.lodz.pl, Wydział Inżynierii 
Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka, www.p.lodz.pl  

Proces suszenia to jeden z kluczowych i najbardziej energochłonnych etapów 
produkcji m.in. wielu materiałów budowlanych. Wybór metody suszenia ma wpływ 
na właściwości chemiczne i fizyczne produktu końcowego a także na ekonomiczne 
aspekty produkcji. Temat optymalizacji oraz wyznaczania kluczowych współczyn-
ników i parametrów niezbędnych do modelowania mechanizmów transportu masy 
i ciepła w procesie suszenia jest przedmiotem badań w wielu pracach naukowych. 

Przedstawiona praca miała na celu wyznaczenie współczynnika przepusz-
czalności gazu dla porowatego materiału, który nie wykazuje skurczu suszarniczego. 

W eksperymentach wykorzystano gips budowlany firmy PIOTROWICE II 
(marka ALPOL), który wykorzystuje się do prac budowlanych oraz do produkcji 
prefabrykatów i sztukaterii. Badania przeprowadzono przy użyciu cylindrycznych 
próbek o średnicy 13mm, wysokości 4mm. Pomiary wykonano metodą dynamiczną 
w zakresie ciśnień od 2 atm do 8 atm, wykorzystując w obliczeniach prawo Darcy 
dla gazów. Na podstawie uzyskanych danych doświadczalnych wyznaczono 
wartość współczynnika na poziomie 2.23*10-14 m

2
. Wyznaczony współczynnik 

można wykorzystać w przemyśle do modelowania suszenia dowolnej geometrii 
wykonanej z badanego w pracy materiału, wykorzystując jako jeden z mechanizmów 
przepływ Darcy. 

Konstrukcja i technologia elektrod grzebieniowych 

z miedzi do pomiaru impedancji komórek hodowlanych 

Krzysztof Muzyka, krzysztof.muzyka.1990@gmail.com, Instytut Elektroniki 

i Technik Informacyjnych, Wydział Elektrotechniki  i Informatyki, Politechnika 

Lubelska, www.pollub.pl 

Tomasz Lizak, tomasz@lizak.pl, Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych, 

Wydział Elektrotechniki  i Informatyki, Politechnika Lubelska, www.pollub.pl  

Andrzej Kociubiński, akociub@semiconductor.pl, Instytut Elektroniki i Technik 

Informacyjnych, Wydział Elektrotechniki  i Informatyki, Politechnika Lubelska, 

www.pollub.pl 

W pracy omówiono konstrukcję oraz sposób wytworzenia elektrod metalowych 
umożliwiających monitorowanie hodowli komórek odzwierzęcych za pomocą 
pomiaru impedancji elektrycznej. Zaprojektowano strukturę zawierającą 8 konden-
satorów grzebieniowego z polami montażowymi pozwalającymi na podłączenie jej 
do systemu pomiarowego ECIS (ang. Electric Cell-substrate Impedance Sensing).  

 Pierwsze eksperymenty technologiczne wykonano przy zastosowaniu komer-
cyjnego podłoża PCB z warstwą miedzi o grubości 35µm, na których wykonano 
proces fotolitografii w celu odwzorowania kształtu zaprojektowanych elektrod. 
Płytki po procesie zostały oczyszczone oraz wysterylizowane, a następnie komórki 
wraz z pożywką hodowlaną zostały naniesione bezpośrednio na metalowe elektrody. 
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Pomiar parametrów elektrycznych w czasie rzeczywistym pozwolił na scharakte-
ryzowanie cyklu życia komórek, ich adhezję, rozprzestrzenianie się, wzrost 
i dynamikę monowarstwy powstającej na wykonanym podłożu.  

 Użyta metoda stanowi ważne narzędzie w badaniach inwazyjności komórek 
rakowych, toksyczności substancji jako alternatywy do testów prowadzonych na 
zwierzętach, a także służy do odkrywania nowych leków. A testowanie innych 
materiałów przewodzących niż zwykle stosowane złoto, umożliwia ocenę ich 
biozgodności do późniejszych zastosowań w urządzeniach typu „laboratorium na 
chipie”. 

Konstrukcja łupinowa i jej zastosowanie  

w architekturze nowoczesnej i współczesnej 

Adam Krawiec, krawiecadam94@gmail.com, Politechnika Łódzka, Wydział 

Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, www.bais.p.lodz.pl  

Patrycja Stasiak, patusias2@interia.pl, Politechnika Łódzka, Wydział 

Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, www.bais.p.lodz.pl  

Celem opracowania tematu jest zapoznanie odbiorcy z zastosowaniem 
konstrukcji łupinowych w architekturze nowoczesnej i współczesnej. W opraco-
wanej pracy skupiono się na pokazaniu różnorodnych form tego typu rozwiązań. 
Przedstawiono również proces powstawania wyżej wymienionej konstrukcji. Tego 
typu rozwiązania są bardzo kontrowersyjne ale pozwalają na stworzenie wizualnie 
bardzo spektakularnych form architektonicznych. Mimo efektów optycznych, 
konstrukcje te wymagają bardzo wielu skomplikowanych analiz. Powołano się na 
kilka istniejących przykładów tego typu budynków o konstrukcji łupinowej oraz 
rozważono wady i zalety w tych rozwiązaniach. Finalnie, wyżej wymienione 
przykłady zostały zestawione z konstrukcjami stalowymi. Tego typu analiza 
pozwoliła na wysunięcie wniosków oraz zastanowienie się nad tym, czy konstrukcja 
łupinowa kiedykolwiek będzie mogła powrócić do łask w spektakularny sposób. 

Mikrofiltracja mleka  

z zastosowaniem membran ceramicznych 

Aleksandra Zielińska, aleksandra.zielinska@dokt.p.lodz.pl , Katedra 
Termodynamiki Procesowej, Wydział Inżynierii Procesowej  i Ochrony 
Środowiska, Politechnika Łódzka, www.wipos.p.lodz.pl 

Elwira Tomczak, elwira.tomczak@p.lodz.pl, Katedra Termodynamiki 
Procesowej, Wydział Inżynierii Procesowej  i Ochrony Środowiska, Politechnika 
Łódzka, www.wipos.p.lodz.pl 

Membrany ceramiczne są coraz częściej wykorzystywane w przemyśle. Posiadają 
wiele zalet m.in. odporność na wysokie temperatury, czy stabilność chemiczną. 
Ponadto mogą pracować przy dużych ciśnieniach i strumieniach nadawy. Sprawdzają 
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się w przemyśle spożywczym ze względu na możliwość sterylizacji parą wodną. 
W przemyśle mleczarskim membrany ceramiczne wykorzystuje się m.in. do 
usuwania bakterii i przetrwalników z mleka lub serwatki, bez zmiany składu 
chemicznego produktów.  

W pracy przedstawiono proces frakcjonowania białek mleka komercyjnego przy 
użyciu jednokanałowej membrany ceramicznej o średnicy porów 0,14 μm. 
Mikrofiltrację przeprowadzono na laboratoryjnym układzie filtracyjnym wyposa-
żonym w membranę ceramiczną o powierzchni 0,0125 m

2
. Badania przeprowadzono 

dla mleka pasteryzowanego (3,2% tłuszczu) dwóch wiodących producentów. Proces 
przeprowadzono w zakresie temperatur 23-25°C, dla ciśnienia transmembranowego 
wynoszącego 0,1 MPa, przy stałym natężeniu przepływu nadawy. W pracy 
przeanalizowano zmianę zawartości odpowiednich frakcji białka w mleku przed i po 
mikrofiltracji. Zawartość białka w strumieniu retentatu analizowano metodą 
formolową. Zbadano hydrodynamikę membrany 0,14 μm. Rozważono również 
spadek strumienia permeatu oraz wzrost oporu membrany w kolejnych szarżach 
mikrofiltracji świadczący o zjawisku foulingu. 

Mikrostruktura i właściwości mechaniczne stali T91  

po długotrwałej eksploatacji 

Klaudia Klimaszewska, klaudia.klima93@gmail.com, Instytut Inżynierii 

Materiałowej, Wydział Inżynierii Produkcji  i Technologii Materiałów, 

Politechnika Częstochowska, www.wip.pcz.pl 

Anna Zielińska-Lipiec, alipiec@agh.edu.pl, Katedra Metaloznawstwa 

i Metalurgii Proszków, Wydział Inżynierii Metali  i Informatyki Przemysłowej, 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica  w Krakowie, 

galaxy.uci.agh.edu.pl/~wmiim 

Grzegorz Golański, grisza@wip.pcz.pl, Instytut Inżynierii Materiałowej, 

Wydział Inżynierii Produkcji  i Technologii Materiałów, Politechnika 

Częstochowska,www.wip.pcz.pl 

Badania przeprowadzono na próbkach pobranych z wężownicy przegrzewaczy 
pary wykonanej ze stali X10CrMoVNb9-1 (T91). Badany materiał długotrwale 
eksploatowany był przez ponad 105000 godzin, przy ciśnieniu 12,5 MPa 
i temperaturze 540°C. Przeprowadzone badania obejmowały: analizę składu 
chemicznego, badania mikrostrukturalne – mikroskopię optyczną (OM), skaningową 
mikroskopię elektronową (SEM) oraz transmisyjną mikroskopię elektronową 
(TEM). W celu określenia wpływu długotrwałej eksploatacji na właściwości 
mechaniczne stali T91 przeprowadzono badania: pomiar twardości metodą Vickers’a, 
próbę udarności oraz statyczną próbę rozciągania. Badania mikrostrukturalne 
potwierdziły, że stal T91 pod długotrwałej eksploatacji posiada nadal zachowaną 
listwową mikrostrukturę martenzytu odpuszczonego z licznymi o zróżnicowanej 
morfologii wydzieleniami i dość dużą gęstość dyslokacji swobodnych. Identy-
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fikacja faz wtórnych wykazała występowanie w badanej stali wydzieleń: MX  
– wewnątrz listew martenzytu, M23C6 i fazy Lavesa po granicach ziaren byłego 
austenitu oraz granicach listew i pojedynczych wydzieleń fazy Z. Właściwości 
wytrzymałościowe badanej stali (Rp0,2, Rm) w porównaniu do stanu dostawy po 
eksploatacji uległy obniżeniu o ok. 10%. Właściwości plastyczne – wydłużenie 
były porównywalne jak w stanie dostawy. Wszystkie wyznaczone właściwości 
mechaniczne spełniały minimalne wymagania normy dla tego gatunku stali. 

Model matematyczny symulujący zderzenia narciarzy  

z przeszkodami na stoku 

Kaja Wójcik, wojcikaja@gmail.com, Katedra Transportu Linowego, 

ktl.imir.agh.edu.pl,Wydział Inżynierii Mechanicznej  i Robotyki, imir.agh.edu.pl, 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica  w Krakowie, 

www.agh.edu.pl 

Tomasz Magiera, magiera@agh.edu.pl,Katedra Transportu Linowego, 

ktl.imir.agh.edu.pl,Wydział Inżynierii Mechanicznej  i Robotyki, imir.agh.edu.pl, 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica  w Krakowie, 

www.agh.edu.pl 

Przedmiotem referatu jest model matematyczny układu dynamicznego 
opisującego ruch narciarza podczas zderzenia z przeszkodą. Model fizyczny 
narciarza został oparty na manekinie pomiarowym typu Hybrid III (mężczyzna, 50 
centyl), który jest używany w procesie określania rzeczywistych oddziaływań 
dynamicznych na narciarzy podczas zderzeń. Do opisu matematycznego ruchu 
wykorzystano równania Lagrange’a II rodzaju, przyjmując odpowiednie 
uproszczenia. Na tym etapie prac została przeprowadzona wstępna weryfikacja 
opracowanego modelu matematycznego, w celu określenia jego poprawności 
i stopnia zbieżności z wynikami z przeprowadzonych testów. 

Celem opracowywanego modelu matematycznego symulującego zderzenia 
narciarza z przeszkodą, jest wykorzystanie go do podniesienia poziomu bezpie-
czeństwa zapewnianego przez elementy zabezpieczające stoki narciarskie – siatki 
i materace. 

Pozytywnie zweryfikowany model matematyczny może zostać wykorzystany do 
opracowania zaleceń dotyczących ustawienia siatek i materacy zabezpieczających 
na stokach narciarskich. 

Modelowanie parametryczne  

w projektowaniu geometrii korytarza trasy drogowej 

Jakub Siwiec, jakub.siwiec@agh.edu.pl, Katedra Geodezji Inżynieryjnej  

i Budownictwa, Wydział Geodezji Górniczej  i Inżynierii Środowiska, Akademia 

Górniczo-Hutnicza, www.agh.edu.pl 
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Przedmiotem pracy „Modelowanie parametryczne w projektowaniu geometrii 
korytarza trasy drogowej” było opracowanie algorytmu służącego automatycznemu 
odtworzeniu geometrii przestrzennej trasy drogowej w zależności od przyjętych 
parametrów i warunków. W pracy przedstawiono rolę geodezji w procesie inwestycji 
drogowych oraz zaproponowano wprowadzenie modelowania parametrycznego 
w celu usprawnienia standardowych procedur. Wynikiem opracowania było 
stworzenie dwóch algorytmów konstrukcji elementów przekroju poprzecznego 
drogi wojewódzkiej oraz dróg serwisowych, przy użyciu środowiska programo-
wania blokowego Subassembly Composer. Dzięki rozciągnięciu stworzonych 
elementów wzdłuż obiektu liniowego utworzono korytarz, którego konstrukcja 
w każdym punkcie zależy od postawionych warunków przestrzennych – dosto-
sowania do terenu i obiektów docelowych. Prezentowane rozwiązanie umożliwiło 
przyśpieszenie geodezyjnej obsługi inwestycji poprzez automatyzację czynności 
odtwarzania projektu, generowania danych oraz kontroli poprawności i spójności 
danych. Opracowane metody zostały wykorzystane w praktyce przy budowie 
obwodnicy miasta Myszków. 

Modyfikacje popiołu lotnego i ich rola  

w procesie oczyszczania płynu pozabiegowego 

Jan Macuda, macuda@agh.edu.pl, Katedra Inżynierii Naftowej, Wydział 

Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 

Staszica w Krakowie, www.agh.edu.pl 

Kinga Klima, kingaklima7@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Zdrój, 

Wydział Wiertnictwa, Nafty  i Gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 

Staszica w Krakowie, www.agh.edu.pl 

Regulacje prawne oraz obecnie silnie wspierane działania pro-ekologiczne, stają 
się bodźcem do poszukiwań nowych technologii oczyszczania bądź utylizacji 
odpadów. Analiza możliwości zastosowania zarówno popiołu lotnego jak i zeolitów 
syntetycznych w roli adsorbenta jonów szczególnie zagrażających środowisku, 
stanowi podstawę przeprowadzonych badań. 

 Płyn pozabiegowy będący odpadem klasyfikowanym zgodnie z obowiązującym 
Katalogiem Odpadów jako „Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, 
fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin”, został poddany 
procesowi oczyszczania i usuwania jonów ze szczególnym uwzględnieniem metali 
ciężkich poprzez aplikację odpadu pochodzącego z reakcji termicznych, wspom-
nianego popiołu lotnego. Ocena efektywności procesu oraz wpływ zeolitów 
syntetycznych i popiołu lotnego stanowi istotę przeprowadzonych prac w kierunku 
dalszego i efektywnego rozwoju technik i technologii proekologicznych możliwych 
do zastosowania w procesie poszukiwania i udostępniania złóż węglowodorów. 
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Możliwość wczesnego wykrywania porażenia 

mikrobiologicznego budynków za pomocą matrycy 

wieloczujnikowej 

Monika Garbacz,monika.garbacz@interia.pl,Wydział Inżynierii Środowiska, 

Politechnika Lubelska 

Problem porażenia mikrobiologicznego stanowi istotne zagadnieniem w branży 
budowlanej. Grzyby, w tym pleśnie są poważnym zagrożeniem dla ludzi przeby-
wających w pomieszczeniach zamkniętych. Najczęściej przyczynami rozwoju 
grzybów są wady konstrukcyjne budynków. W wielu przypadkach powodem 
zagrzybienia jest wzrost wilgotności przegród budowlanych, ale również nadmierna 
wilgotność w pomieszczeniach. Problem porażenia mikrobiologicznego często 
łączony jest z wprowadzeniem innowacyjnych technologii oraz zastosowaniem 
nowych materiałów stosowanych do budowy ścian zewnętrznych obiektów 
budowlanych czy poprawy wydajności wentylacji naturalnej. Te czynniki stwarzają 
odpowiednie warunki do rozwoju pleśni, która wpływa niekorzystnie na trwałość 
budynku, jego stan techniczny, zdrowotność, czyli tzw. Sick Building Syndrome 
(SBS). Do oceny stopnia porażenia służą metody: mikrobiologiczna, chemiczna 
oraz szybka detekcja. Matryca wieloczujnikowa stanowi podstawę technologii 
eklektycznego nosa, który obecnie znalazł zastosowanie do oceny jakości powietrza 
w pomieszczeniach zamkniętych. 

Nowe stopy o strukturze austenitycznej dla energetyki 

Agata Merda, agata.mer93@gmail.com, Instytut Inżynierii Materiałowej, 

Wydział Inżynierii Produkcji  i Technologii Materiałów, Politechnika 

Częstochowska, www.wip.pcz.pl 

Adam Zieliński, azielinski@imz.pl, Instytut Metalurgii Żelaza  im. Stanisława 

Staszica w Gliwicach, www.imz.gliwice.pl/pl 

Grzegorz Golański, grisza@wip.pcz.pl, Instytut Inżynierii Materiałowej, 

Wydział Inżynierii Produkcji  i Technologii Materiałów, Politechnika 

Częstochowska, www.wip.pcz.pl 

Polityka dekarbonizacji energetyki prowadzona przez Unię Europejską i wynikające 
z niej coraz bardziej restrykcyjne przepisy w zakresie ochrony środowiska, 
wymagają zwiększenia sprawności cieplnej bloków energetycznych. Wyższa 
wymagana temperatura i ciśnienie pary w blokach, eksploatacja przy tzw. nadkry-
tycznych, czy też ultranadkrytycznych parametrach wymagają zastosowania 
w instalacjach materiałów konstrukcyjnych o wysokich właściwościach – żarowy-
trzymałości i żaroodporności. Stopy o strukturze austenitycznej – stal austenityczna 
Sanicro 25 oraz nadstop niklu HR6W. Jako nowoczesne, przyszłościowe materiały 
mogą mieć zastosowanie w nowych blokach o sprawności rzędu 50%. W pracy 
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przeprowadzona została charakterystyka stopów o strukturze austenitycznej, która 
obejmowała analizę: składu chemicznego, obróbki cieplnej, mikrostruktury oraz 
właściwości mechanicznych. Badania mikrostrukturalne wykonane za pomocą 
mikroskopii świetlnej i skaningowej mikroskopii elektronowej uzupełniono 
charakterystyką wydzieleń w tych stopach w stanie dostawy. 

Nowoczesne materiały inżynierskie  

– polimery przewodzące jako nowa klasa materiałów. 

Potencjalne aplikacje 

Jagoda Barczyk, jbarczyk@us.edu.pl, Instytut Nauki o Materiałach, Uniwersytet 

Śląski w Katowicach, www.us.edu.pl 

Sylwia Golba, sylwia.golba@us.edu.pl,, Instytut Nauki o Materiałach, 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, www.us.edu.pl 

Anna Toniarz anna.toniarz@gmail.com, Instytut Nauki  o Materiałach, 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, www.us.edu.pl 

Niniejsza praca została poświęcona nowoczesnym materiałom, zaliczanych do 
grupy inteligentnych, polimerom przewodzącym. Głównym celem autorów jest 
pokazanie potencjalnych możliwości nowoczesnych materiałów przewodzących, 
jako pojedynczych komponentów na przykładzie polianiliny (PANi) oraz 
w połączeniu z innymi materiałami. W pierwszej części pracy przybliżono rys 
historyczny polimerów przewodzących oraz zaprezentowano ich przykłady. 
Wspomniano również o mechanizmie przewodzenia a także podano wybrane 
sposoby wytwarzania i modyfikacji omawianych ciał – metoda chemiczna 
i elektrochemiczna. W pracy omówiono zakres wartości przewodnictwa polimerów 
wraz z ich typem. Natomiast w drugiej części skupiono się na wybranych 
potencjalnych zastosowaniach kompozytów zawierających polimery przewodzące. 
Między innymi ciekawym zastosowaniem wydają się być samolotowe powłoki 
kompozytowe chroniące przed uderzeniami pioruna czy sensory szkodliwych gazów. 
Zwrócono również uwagę na popularny w ostatnich latach kierunek badawczy jakim 
są nanokompozyty. W tym przypadku jako przykład opisano sztuczny nos 
wykonany z nanorurek polipirolu, reagujący na wybrane substancje oraz materiały 
tekstylne pokryte cząstkami i nanorurkami polipirolu posiadające unikalną cechę 
odprowadzania ładunku z powierzchni. Dobrane przykłady kompozytów są 
subiektywnym wyborem autorów kierujących się kierunkami trendów w literaturze 
oraz mają na celu pokazanie różnorodnych możliwości aplikacyjnych polimerów 
przewodzących. 
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O nowej metodzie perspektywy  
i geometrycznej interpretacji relacji ilorazu 

Witold Szymański, witoldszymanski@o2.pl, Zakład Geometrii Wykreślnej  
i Perspektywy Malarskiej, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, 
www.wa.pwr.wroc.pl/2395053,21.dhtml 

W pracy została przedstawiona nowa, nieznana konstrukcja perspektywy 
i zbiegów perspektywicznych (które stanowią perspektywy kierunków dowolnych 
prostych w przestrzeni). 

Polega ona na zastosowaniu ilorazu dwóch liczb określających tangens kąta jaki 
tworzy prosta z tłem perspektywicznym. Tak definiowana perspektywa umożliwia 
prostym sposobem projektowanie dowolnie złożonych układów przestrzennych, np. 
w architekturze. Jej oryginalną zaletę stanowi możliwość projektowania układów 
przestrzennych bez potrzeby stosowania planów (rzutów) układu, co jest niezbędne 
w tradycyjnym projektowaniu.  

Konstrukcja taka nie była opisana w literaturze przedmiotu. Uogólniając tę 
konstrukcję osiągnięto, nie postulowany wcześniej cel – interpretację geometryczną, 
relacji ilorazu, inną od znanej (geometryczna interpretacja działań arytmetycznych 
sięga greckiej matematyki, cyt.: „… To jednak, że tak jest (jak określili to Grecy, 
uwaga autora), jak też, że takie jest ich znaczenie dla zgeometryzowanej 
arytmetyki, ustalono dopiero w XX stuleciu. …” (za: M. Kordos, L. Włodarski, 
O geometrii dla postronnych, a także za: M. Kordos, O różnych geometriach). 

Ocena jakości dźwięku nagrań muzycznych  
emitowanych w systemie radiofonii cyfrowej 

Maurycy Kin, maurycy.kin@pwr.edu.pl, Katedra Akustyki i Multimediów, 
Politechnika Wrocławska, pwr.edu.pl  

W pracy przedstawiono wyniki badań oceny jakości dźwięku nagrań muzycznych 
kodowanych percepcyjnie i emitowanych w systemie radiofonii cyfrowej DAB+. 
W badaniach wzięła udział 11-osobowa grupa ekspercka, złożona z osób profesjo-
nalnie zajmujących się produkcją dźwiękową. Ocenie poddano różne gatunki 
muzyczne, typowe dla współczesnej radiofonii. Wyniki badań wykazały, że 
zarówno ogólna ocena jakości, jak i jakość poszczególnych atrybutów obrazu 
słuchowego (barwa dźwięku, jego przestrzenność, czy dynamika) zależy od 
wartości przepływności strumienia danych, a więc od stopnia kompresji informacji. 
Okazało się, że w procesie kodowania percepcyjnego największa degradacja 
następuje dla atrybutów związanych z aspektami przestrzennymi dźwięku, 
natomiast najsłabszą zależność otrzymano dla percypowanej dynamiki nagrań. 
Należy podkreślić, że wprawdzie zależności te są monotoniczne (jakość maleje 
wraz ze zmniejszeniem przepływności), ale dla różnych atrybutów mają różny 
charakter. Świadczyć to może o zmiennej tolerancji estetycznej narządu słuchu na 
określone zmiany obrazu dźwiękowego. 
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Ocena wpływu cynkowania ogniowego na twardość 

i mikrostrukturę stali wysokowytrzymałej 

Lechosław Tuz ltuz@agh.edu.pl, Wydział Inżynierii Metali  i Informatyki 

Przemysłowej AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie 

Łukasz Rakoczy lrakoczy@agh.edu.pl,  Wydział Inżynierii Metali  i Informatyki 

Przemysłowej AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie 

Krzysztof Pańcikiewicz  krzysztof.pancikiewicz@agh.edu.pl,  Wydział Inżynierii 

Metali i Informatyki Przemysłowej AGH Akademia Górniczo -Hutnicza im. S. 

Staszica w Krakowie 

Cynkowanie ogniowe jest jedną z najwydajniejszych metod zabezpieczania stali 
niestopowych przed korozją atmosferyczną. W wyniku nałożenia warstwy cynku 
uzyskuje się szczelną warstwę uniemożliwiającą powstawanie warstewki tlenków 
żelaza na powierzchni, a tym samym zatrzymany zostaje proces korozji. Nawet 
przy niewielkich zarysowaniach i uszkodzeniach procesy korozji zostają nadal 
zatrzymane. Proces cynkowania prowadzony jest jednak w podwyższonej tempe-
raturze pomiędzy 440-470°C, co może wpływać niekorzystnie na właściwości 
mechaniczne i strukturę stali obrabianych cieplnie. 

W ramach pracy wykonano badania wpływu ciepła wprowadzanego podczas 
kąpieli cynkowniczej do obrabianej cieplnie stali niestopowej o wysokiej wytrzy-
małości. Analizie poddano zmiany twardości oraz struktury zachodzące przy 
stosunkowo krótkim czasie nagrzania i chłodzenia na powietrzu. Uzyskane wyniki 
wskazują jednoznacznie na efekt utraty właściwości mechanicznych wyznaczony 
przez pomiary twardości oraz niewielkie zmiany strukturalne.  

Odzysk srebra z roztworów odpadowych  

za pomocą syropów cukrowych 

Andrzej Piotrowicz, andpio@agh.edu.pl, Katedra Fizykochemii i Metalurgii 

Metali Nieżelaznych, Wydział Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo -

Hutnicza im. Stanisława Staszica, www.agh.edu.pl 

Stanisław Pietrzyk, pietstan@agh.edu.pl, Katedra Fizykochemii  i Metalurgii 

Metali Nieżelaznych, Wydział Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo -

Hutnicza im. Stanisława Staszica, www.agh.edu.pl  

Znane są różne metody odzysku srebra z roztworów odpadowych pochodzących 
na przykład z laboratoriów analitycznych przemysłu metalurgicznego i fotogra-
ficznego. Tradycyjnie stosowane metody takie jak cementacja lub elektroliza, mimo 
rozpowszechnienia, posiadają szereg wad: współwydzielanie wodoru, wysokie 
zużycie energii elektrycznej itp. 

Alternatywną metodą może być zastosowanie cukrów jako reduktorów jonów 
srebra, która jest również stosowana do nakładania powłok srebrnych oraz syntezy 
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nanocząstek srebra. Stosowanie cukrów jest bezpieczne oraz nieszkodliwe dla 
środowiska. 

Odzysk srebra metodą cukrową w warunkach chałupniczych jest popularny na 
przykład w USA. Pomimo tego, nie są znane dane techniczne oraz optymalne 
warunki prowadzenia tego procesu. 

W wystąpieniu przedstawiono badania nad możliwością odzysku srebra 
z roztworów odpadowych na drodze redukcji cukrami. Badania przeprowadzono na 
roztworach azotanu srebra bez zanieczyszczeń oraz zanieczyszczonym jonami 
miedzi i ołowiu. Reduktorami jonów srebra były: roztwór cukru białego, zakwaszony 
roztwór cukru białego, melasa oraz syrop kukurydziany. Określono wydajność 
odzysku srebra wyżej wymienionymi cukrami. W artykule uwzględniono również 
uwagi techniczne stosowania tej metody. 

Określanie metodą dyfraktogramów rentgenowskich 

wielkości krystalitów i odkształceń sieci  

mechanicznie stopowanych proszków stopu Fe-18Cr-18Mn 

Eliza Romańczuk, e.romanczuk@doktoranci.pb.edu.pl, Katedra Inżynierii 

Materiałowej i Produkcji, Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka  

Zbigniew Oksiuta, z.oksiuta@pb.edu.pl, Katedra Inżynierii Materiałowej  

i Produkcji, Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka  

Wielkość krystalitów i odkształcenie sieci są podstawowymi właściwościami, 
które charakteryzują materiały proszkowe po mechanicznym stopowaniu. Na ich 
podstawie można dokonywać optymalizacji czasu trwania procesu. Do wyznaczania 
tych parametrów powszechnie wykorzystuje się dyfrakcję rentgenowską, 
a w szczególności poszerzenie rentgenowskich linii dyfrakcyjnych. W niniejszej 
pracy wykonano mechaniczne stopowanie proszków elementarnych Fe, Cr, Mn 
o namiarowym składzie chemicznym Fe-18%Cr-18%Mn (% mas.). Proces 
przeprowadzono w młynku planetarnym Pulverisette 5, z kulami stalowymi 
o średnicy 10 mm. Próbki proszków pobieranych po określonych odstępach 
czasowych (1, 5, 10, 20, 30, 40, 50 i 150 h) poddano badaniom analizy fazowej 
z wykorzystaniem dyfraktometru rentgenowskiego BRUKER D8 Advance. 
Określono wielkości krystalitów i odkształcenia sieci metodą Scherrera oraz 
Wiliamsona-Halla. Do określania tych parametrów zastosowano różne funkcje 
aproksymujące, które opisują profil linii dyfrakcyjnej. Na tej podstawie dokonano 
analizy porównawczej użytych funkcji i ich wpływu na wartości wielkości 
krystalitów i odkształceń sieci oraz przedstawiono wnioski dotyczące optymalizacji 
procesu mechanicznego stopowania badanych proszków. 
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Optymalizacja geometrii wypraski wtryskowej 

Paweł Piotr Mańko, pawel.mankoo.gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

Technologii i Przetwórstwa Tworzyw, Wydział Mechaniczny, Politechnika 

Lubelska, wm.pollub.pl 

Łukasz Majewski, l.majewski@pollub.pl, Studenckie Koło Naukowe Technologi i 

i Przetwórstwa Tworzyw , Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska, 

wm.pollub.pl 

Celem pracy była optymalizacja geometrii wypraski wtryskowej, która po 
procesie przetwórstwa ulega znacznym deformacjom utrudniającym jej praktyczne 
wykorzystanie. 

W ramach przedstawionej pracy dokonano analizy cienkościennego elementu 
powłokowego pod kątem jego deformacji, przeprowadzając komputerową 
symulację procesu wtryskiwania. Podczas badań operowano w środowisku 
programów: CadMold 3D-F oraz SolidEdge ST8.  

 W oparciu o wyniki symulacji elementu wzorcowego zaproponowano kilka 
projektów umocnień, które zapobiegną deformacjom przy uwzględnieniu specyfiki 
jego eksploatacji. Efektywność wprowadzenia umocnień oceniono na podstawie 
przeprowadzonych analiz numerycznych. 

Przy projektowaniu umocnień uwzględniono objętość roboczą elementu  
– zmiejszajacą się wraz z rozrostem użebrowania, oraz zwiększenie się masy 
elementu i kosztów jego produkcji. Założono niezmienność parametrów procesu 
oraz wybranego tworzywa aby uzyskać wiarygodne i powtarzalne wyniki symulacji. 

Wyniki przeprowadzonych analiz wykazały istotny wpływ obecności żeber na 
zachowanie geometrii i wymiarów wypraski i mogłyby zostać wykorzystane do 
przeprojektowania formy wtryskowej. 

Polikondensacyjne rozgałęzione odmiany polilaktydu 

z jednostkami kwasu cytrynowego  

i możliwości ich zastosowania 

Agnieszka Chudzik, achudzik@ch.pw.edu.pl, Katedra Chemii i Technologii 

Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, kchitp.ch.pw.edu.pl 

Zbigniew Florjańczyk, evala@ch.pw.edu.pl, Katedra Chemii i Technologii 

Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, kchitp.ch.pw.edu.pl 

Małgorzata Lasota, gosialasota77@wp.pl, Katedra Chemii i Technologii 

Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, kchitp.ch.pw.edu.pl 

Paulina Malon, paulina.malon93@gmail.com, Katedra Chemii i Technologii 

Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, kchitp.ch.pw.edu.pl 
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Rynek biodegradowalnych tworzyw polimerowych jest zdominowany przez 
polilaktyd (PLA). Najpowszechniejszą metodą syntezy jest katalityczna poli-
meryzacja z otwarciem pierścienia laktydu, która generuje znaczne koszty, 
utrudniające konkurencję z tradycyjnymi tworzywami sztucznymi ze źródeł 
petrochemicznych. 

Synteza PLA w wyniku bezpośredniej polikondensacji jest często bagate-
lizowana, jednak wielokrotnie udowodniono, że poprzez polikondensację kwasu 
mlekowego również można otrzymać polimery o wysokiej masie molowej czy 
nieliniowej architekturze. Szczególnie interesujące są makrocząsteczki o kształcie 
gwiazdy ze znaczną ilością karboksylowych grup końcowych, których uzyskanie 
w toku polimeryzacji łańcuchowej laktydu jest trudniejsze i bardziej kosztowne. 

W zaprezentowanych badaniach skupiono się na otrzymywaniu rozgałęzionych 
odmian PLA, stosując jako komonomer wielokarboksylowy kwas cytrynowy, 
umożliwiający prowadzenie reakcji bez katalizatora z utworzeniem struktur 
hiperrozgałęzionych. Produkty mają wiele potencjalnych zastosowań, a dzięki 
grupom karboksylowym w zewnętrznej sferze koordynacyjnej cząsteczki otwierają 
się szerokie możliwości modyfikacji, na przykład tworzenia kopolimerów 
blokowych zdolnych do formowania stabilnych dyspersji w roztworach wodnych. 
Otrzymane biozgodne polimery amfifilowe wydają się idealne do wykorzystania 
jako nośniki substancji bioaktywnych. 

Polimery termoutwardzalne wykorzystywane 
w odlewnictwie do wiązania osnowy mineralnej  

i ich wpływ na środowisko 

Agnieszka Roczniak, arocznia@agh.edu.pl,Pracownia Ochrony Środowiska, 
Wydział Odlewnictwa, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica 
w Krakowie 

Angelika Kmita, akmita@agh.edu.pl, Akademickie Centrum, AGH Akademia 
Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie 

Spoiwem w masach formierskich na osnowie mineralnej mogą być: bentonit 
z wodą, szkło wodne: utwardzane CO2, estrem lub temperaturą a także spoiwa na 
bazie związków organicznych (głównie żywic). 

Tworzywa sztuczne ze względu na właściwości fizyczne można podzielić na: 
tworzywa termoplastyczne lub tworzywa termoutwardzalne. 

 Tworzywa termoutwardzalne cechuje przestrzennie usieciowana budowa, 
tworząca się pod wpływem podwyższonej temperatury (tworzywa termoutwardzalne) 
lub czynników chemicznych (tworzywa chemoutwardzalne). Sam proces utwardzania 
może być indukowany przez ogrzewanie, zazwyczaj powyżej 200°C, w wyniku 
reakcji chemicznej czy odpowiedniego napromieniowania. Utwardzenie jest 
procesem jednorazowym, nieodwracalnym i w przypadku powtórnego ogrzania, 
tworzywo po prostu niszczeje. 
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Jako materiały wiążące osnowę mineralną w odlewnictwie stosuje się:  
• żywice termoplastyczne: alkidowa,  
• żywice termoutwardzalne: fenolowo – formaldehydowe, fenolowo-uretanowa 

(poliuretanowa), mocznikowo-formaldehydowo-furanowe. 
Spoiwa organiczne pod wpływem działania wysokiej temperatury ciekłego 

metalu zalewanego do formy ulegają rozkładowi generując szereg niebezpiecznych 
dla środowiska i ludzi związków chemicznych. Przedmiotem referatu będzie 
identyfikacja produktów rozkładu termicznego warunkach pirolizy spoiwa na bazie 
żywicy fenolowo-formaldehydowej przy wykorzystaniu techniki chromatografii 
gazowej sprzężonej ze spektrometrem mas (Py/GC/MS). 

Porównanie wpływu masy molowej polimeru 

na preparatykę membran z dodatkiem tlenku grafenu 

Martyna Blus, martyna.blus@dokt.p.lodz.pl, Katedra Termodynamiki 

Procesowej, Wydział Inżynierii Procesowej  i Ochrony Środowiska, Politechnika 

Łódzka 

Elwira Tomczak, elwira.tomczak@p.lodz.pl, Katedra Termodynamiki 

Procesowej, Wydział Inżynierii Procesowej  i Ochrony Środowiska, Politechnika 

Łódzka 

Celem pracy było porównanie wpływu masy molowej (a co za tym idzie 
struktury) głównego polimeru na technologię wytwarzania membran polimerowych 
z dodatkiem nanostruktur węglowych (reprezentowanych przez tlenek grafenu-
graphene oxide GO). Membrany preparowano z użyciem komercyjnego GO z firmy 
Sigma Aldrich. 

Warstwą podporową membran był polisulfon rozpuszczony w dimetylo-
formamidzie. Matryca polimerowa była formowana z polifluorku winylidenu 
(o różnych masach molowych: M1=530000 g/mol-granulki, M2=534000 g/mol-
proszek) jako głównego polimeru (polyvinylidene fluoride PVDF) rozpuszczonego 
w rozpuszczalniku organicznym dimetyloacetamidzie (dimethyl acetamide DMAC). 
Jako plastyfikator i zarazem środek porotwórczy posłużył glikol polietylenowy 
(polyethylene glycol PEG). Membrany preparowano metodą mokrej inwersji faz, 
z dodatkiem lub bez GO. 

Warstwę aktywną wytwarzano poprzez dodanie nanocząstek węglowych do 
całej objętości matrycy polimerowej. Zawartość tlenku grafenu w membranie 
wynosiła około 10 µg/cm2. 

Dla wytworzonych membran określano grubość, wielkość największych porów, 
wytrzymałość mechaniczną na rozciąganie, kąt zwilżania oraz morfologię. Testy 
związane z transportem wody prowadzono na laboratoryjnym urządzeniu do 
ultrafiltracji – OSMONICS KOCH. Po badaniach hydrodynamiki obliczano: 
objętościowy strumień permeatu oraz opór membrany dla membran referencyjnych 
i z dodatkiem tlenku grafenu. 
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Potencjał biomasy sadowniczej  

z przycinania pielęgnacyjnego w województwie łódzkim 

Aldona Lach, aldonalach4@amorki.pl, SKN BioEnergia, Uniwersytet 

Przyrodniczy we Wrocławiu 

Arkadiusz Djakon,arkadiusz.dyjakon@up.wroc.pl,  Instytut Inżynierii Rolniczej, 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  

Produkcja energii z biomasy w Polsce jest istotna nie tylko z powodu konieczności 
osiągnięcia odpowiednich udziałów w wykorzystaniu zasobów odnawialnych, ale 
również z możliwości decentralizacji systemów energetycznych, dzięki jej pozyski-
waniu i spalaniu na rynku lokalnym. Jednym z mało wykorzystanych dotychczas 
źródeł pozyskiwania biomasy dla celów energetycznych są sady. Podstawowym 
źródłem biomasy sadowniczej są gałęzie pochodzące z wykonywanej każdego roku 
przycinki pielęgnacyjnej drzew owocowych. Jednym z regionów dużej koncentracji 
sadów jest województwo łódzkie, w którym powierzchnia sadów wynosi około 38 
000 ha. W pracy przedstawiono potencjał energetyczny biomasy sadowniczej 
w rozpatrywanym województwie obliczony w oparciu o dane statystyczne oraz 
badania własne dotyczące ilości pozyskiwanej biomasy podczas przycinania drzew 
owocowych. W efekcie opracowano mapy przedstawiające zasoby teoretyczne, 
ekonomiczne i techniczne z poszczególnych regionów województwa łódzkiego. 

Prognozowanie spadku ciśnienia w gazociagu  

oraz poboru gazu  

przez klientow indiwidualnych i przemysłowych 

Tomasz Cieślik, tomasz.cieslik@ifj.edu.pl, IFJ PAN im. Henryka 

Niewodniczańskeigo w Krakowie, AGH, Wydzial Wiertnictwa nafty i Gazu 

Na podstawie zgromadzonych danych o przepływie gazu i spadku ciśnienia na 
przestrzeni pór roku z częstotliwością poboru pomiaru co godzinę zaprognozowano 
prace sieci gazowej. Wykonano przewidywania poboru gazu za pomocą sztucznych 
sieci neuronowych i regresji. Na podstawie prognozowanego poboru określono 
chwilowe spadki ciśnień w gazociągu. Szczególną uwagę zwrócono na to co 
wpływa na jakość modeli sztucznych sieci neuronowych a szczególności na: liczbę 
warstw ukrytych i liczbę neuronów w warstwach ukrytych, typ funkcji aktywacji 
sieci ukrytej i sieci wyjściowej, ilość danych i okres na jaki należy wykonać 
prognozę. Przeprowadzono analizę zużycia gazu przez odbiorców indywidualnych 
i przemysłowych. Wyznaczono wpływ miesiąca oraz dnia (parametr sztuczny) na 
konsumpcje gazu. Podjęto próbę zbudowania modeli matematycznych węzłów 
gazowych wchodzących w skład sieci dystrybucji gazu. Wyznaczono jak najlepszy 
model regresji i porównamy go do modelu sztucznych sieci neuronowych. 
Porównania wykonano za pomocą MAPE (średni procentowy błąd bezwzględny). 
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Projekt ENVIREE – przyjazne dla środowiska i efektywne 

metody ekstrakcji pierwiastków ziem rzadkich (REE)  

ze źródeł odpadowych 

Karolina Kossakowska, kossakowska@agh.edu.pl, Katedra Kształtowania 

i Ochrony Środowiska, Wydział Geodezji Górniczej  i Inżynierii Środowiska, 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica  w Krakowie, 

www.agh.edu.pl 

Podstawowym celem projektu ENVIREE jest opracowanie kompleksowego 
procesu pozyskiwania metali ziem rzadkich (REE) ze źródeł wtórnych, tj. przede 
wszystkim odpadów wydobywczych, zlokalizowanych w Europie. Jako źródła 
wtórne metali ziem rzadkich uwzględniono: odpady powstałe w wyniku wydobycia 
i przeróbki rud miedzi, odpady powstałe w wyniku przeróbki rud fosforanów, 
czerwony szlam powstały w wyniku przeróbki rud boksytów oraz inne odpady 
górnicze potencjalnie bogate w metale ziem rzadkich. W ramach projektu 
zidentyfikowano i zbadano potencjale źródła, opracowano innowacyjne i efektywne 
procesy wymywania oraz separacji REE. Zaproponowana metoda została 
rozwinięta do skali technicznej. Aby zapewnić holistyczne ujęcie problemu 
przeprowadzone zostaną badania takie jak: Analiza Cyklu Życia LCA, Strategiczna 
Ocena Oddziaływania na Środowisko SEA, ocena efektywności energetycznej 
i opłacalności ekonomicznej opracowanych procesów. Zaproponowane będą 
również wytyczne proponowanych technik rekultywacji powstałych terenów 
poprzemysłowych.  

Przegląd programów  

do komputerowej optymalizacji procesów skrawania 

Krzysztof Jarosz, jarosz.krzysztof91@gmail.com, Pio tr Löschner 

pleszner1@gmail.com, Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny, Katedra 

Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji 

W pracy przedstawione zostały przykłady komercyjnych programów CAE 
(Computer Aided Engineering) do optymalizacji programów sterujących 
przeznaczonych na obrabiarki sterowane numerycznie. Celem pracy było wzajemne 
porównanie dostępnych rozwiązań oraz zaproponowanie najbardziej odpowiedniego 
z nich, w zależności od oczekiwań użytkowników końcowych. Ocena i porównanie 
zostały przeprowadzone względem szeregu kryteriów, takich jak możliwości 
optymalizacji, łatwość obsługi oraz ilość dostępnych opcji i kryteriów optymalizacji 
i innych. Omówiona została zasada działania każdego z programów, sposób 
optymalizacji, a także możliwe do uzyskania względem bazowego programu 
sterującego korzyści i oszczędności. W pracy zawarty został również przykład 
optymalizacji procesu technologicznego w wybranym programie CAE, wraz 
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z prezentacją i omówieniem uzyskanych wyników oraz korzyści. W podsumowaniu 
zawarto wnioski końcowe oraz podjęto próbę wyłonienia najlepszego (przy 
uwzględnieniu wcześniej przyjętych kryteriów oceny) spośród dostępnych na rynku 
programów. 

Przykłady wykorzystania wybranych  

stanowisk laboratoryjnych  

Instytutu Informatyki Politechniki Lubelskiej  

do celów dydaktycznych 

Stanisław Skulimowski , s.skulimowski@pollub.pl, Zakład Programowania 

i Grafiki Komputerowej, Instytut Informatyki, Wydział Elektrotechniki  

i Informatyki, Politechnika Lubelska, www.pollub.pl  

Tomasz Szymczyk, t.szymczyk@pollub.pl, Zakład Programowania i Grafiki 

Komputerowej, Instytut Informatyki, Wydział Elektrotechniki  i Informatyki, 

Politechnika Lubelska, www.pollub.pl 

Coraz węższa specjalizacja technologiczna oraz stałe doskonalenie dostępnych 
narzędzi wytwórczych, prowadzi do ciągłego zwiększania potencjału badawczego 
danej jednostki naukowej. Zdaniem autorów w celu uwolnienia pełnego potencjału 
naukowego i badawczego dostępnej technologii, wskazane jest jej udostępnienie 
w ręce studentów, którzy będą mogli ją spożytkować bez ograniczających stereotypów. 
W ten sposób studenci mogą brać czynny udział w procesie badawczym. 
Dodatkowe połączenie procesu badawczego z procesem dydaktycznym, pozwala 
zintensyfikować działania w obrębie obu tych procesów, a w konsekwencji zapewnia 
okrycie nowych i alternatywnych rozwiązań dotychczasowych problemów 
badawczych oraz weryfikację hipotez. 

Prezentacja stanowi przegląd projektów realizowanych w zespołach studentów, 
we współpracy z pracownikami naukowo-dydaktycznymi Instytutu Informatyki. 
Wybrane projekty i prace badawcze powstały dzięki wykorzystaniu narzędzi 
i urządzeń dostępnych w przestrzeni laboratoryjnej Instytutu i dotyczą między 
innymi możliwości wykorzystania narzędzi wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.  

Recykling materiałów kompozytowych 

Piotr Palimąka, piotr.palimaka@agh.edu.pl, AGH Akademia Górniczo -
Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, Al.  Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

Stanisław Pietrzyk, stanislaw.pietrzyk@agh.edu.pl, AGH Akademia Górniczo -
Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, Al.  Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

Wojciech Gębarowski, wojciech.gebarowski@agh.edu.pl, AGH Akademia 
Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych , Al. Mickiewicza 30, 30-059 
Kraków 
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Obowiązujące przepisy w zakresie ochrony środowiska nakładają na producentów 
wszelkich materiałów inżynierskich obowiązek takiego ich projektowania i wytwa-
rzania, aby mogły być poddane procesom recyklingu. Obecnie większość 
materiałów, takich jak metale, stopy metali, tworzywa sztuczne, szkło i in., spełnia 
te wymagania, dzięki czemu procesy odzysku i recyklingu pozwalają na ich powrót 
do obiegu. Szczególną grupę materiałów inżynierskich stanowią kompozyty, 
których recykling nie został wystarczająco opracowany. Wynika to głównie, z ich 
krótkiego czasu stosowania oraz skomplikowanej struktury, przez co procesy 
odzysku i recyklingu są mało poznane lub okazują się zbyt kosztowne w porównaniu 
do składowania odpadów kompozytowych. Należy się jednak spodziewać, iż 
w przyszłości składowanie tego typu materiałów będzie zabronione, a badania nad 
ich recyklingiem konieczne są już dziś. W niniejszej pracy dokonano przeglądu 
metod związanych z odzyskiem i recyklingiem najbardziej popularnych na rynku 
kompozytów termoutwardzalnych, metalicznych i wieloskładnikowych. Wskazano 
zalety i wady recyklingu mechanicznego, chemicznego i termicznego oraz 
dokonano oceny możliwości zastosowania wyżej wymienionych metod do 
wybranych rodzajów kompozytów. 

Recykling zgarów solnych  
pochodzących z topienia złomów aluminiowych 

Stanisław Pietrzyk, pietstan@agh.edu.pl, Wydział Metali Nieżelaznych, 
Akademia Górniczo-Hutnicza 

Piotr Palimąka, palimaka@agh.edu.pl, Wydział Metali Nieżelaznych, Akademia 
Górniczo-Hutnicza 

Andżelika Bukowska, abukowska@agh.edu.pl, Wydział Metali Nieżelaznych, 
Akademia Górniczo-Hutnicza 

Naturalną konsekwencją wysokiej aktywności aluminium jest jego utlenianie 
podczas przetapiania, rafinacji i odlewania. W celu ochrony metalu podczas tych 
operacji stosuje się sole pokryciowe, które skutecznie ograniczają straty metalu. Po 
zakończeniu topienia, sole 

usuwane są z powierzchni metalu jako tzw. zgary solne, które stanowią trudny 
i uciążliwy odpad. W pracy dokonano charakterystyki zgarów powstających 
w czasie topienia złomów aluminium oraz przedstawiono metody ich przetwarzania 
i zagospodarowania. W części eksperymentalnej, przeprowadzono próby zagospodaro-
wania zgarów powstałych w czasie topienia złomu aluminiowego. Odseparowaną 
ze zgarów frakcję metaliczną poddano topieniu, a uzyskany metal analizie składu 
chemicznego. Z kolei frakcję drobną (poniżej 2 mm), zawierającą głównie utleniony 
metal (Al2O3) przerabiano hydrometalurgicznie w celu usunięcia z niej chlorków 
sodu i potasu. Z uzyskanej solanki wykrystalizowano mieszaninę soli KCl i NaCl, 
która może być ponownie użyte do topienia frakcji metalicznej. Oczyszczona z soli 
drobna frakcja tlenkowa może również być produktem handlowym. W ten sposób 
mógłby być realizowany bezodpadowy proces zagospodarowania zgarów 
aluminiowych. 
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Rodzaje materiałów kontaktologicznych  

– przegląd oraz porównanie 

Sylwia Stiler, stiler.sylwia@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe Inżynierii 

Biomedycznej – InBio, Uniwersytet Śląski  w Katowicach, www.us.edu.pl 

Magdalena Fryc, magdalena_fryc@o2.pl, Studenckie Koło Naukowe Inżynierii 

Biomedycznej – InBio, Uniwersytet Śląski  w Katowicach, www.us.edu.pl 

Barbara Kornafel, Barbara@kornafel.pl, Studenckie Koło Naukowe Inżynierii 

Biomedycznej – InBio, Uniwersytet Śląski  w Katowicach, www.us.edu.pl 

Sylwia Golba, sylwia.golba@us.edu.pl, Zakład Biomateriałów, Wydział 

Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski  w Katowicach, 

www.us.edu.pl 

Soczewki kontaktowe są bezpiecznym i skutecznym sposobem korekcji wad 
wzroku. Stały rozwój technologii przynosi użytkownikom soczewek coraz więcej 
korzyści.  

Dostępne współcześnie na rynku soczewki dzielą się na dwie grupy: soczewki 
miękkie – najpowszechniej stosowane ze względu na możliwość korekcji 
większości prostych wad wzroku, łatwość dopasowania oraz niskie koszty użytkowania 
oraz soczewki sztywne – mogące być stosowane do korekcji wszystkich wad 
wzroku, jak również innych nieprawidłowości optycznych oka. Soczewkami 
sztywnymi można skorygować m.in. wady refrakcji, stany z nieregularnością 
rogówki, zwyrodnienie brzeżne, stany po urazach oka oraz stany po przeszczepach 
rogówki. W zależności od średnicy soczewki twarde dzielimy na rogówkowe, 
skleralne oraz semiskleralne.  

W celu zapewnienia coraz większego komfortu oraz bezpieczeństwa noszenia, 
materiały na soczewki są ciągle ulepszane. Jednym z najważniejszych parametrów 
charakteryzujących soczewki jest jej tlenoprzepuszczalność. Dzięki wysokim 
wartościom tego parametru możliwe jest bezpieczne użytkowanie soczewek.  

Dzięki nowym technologiom uzyskane zostały materiały zapewniające bardzo 
dobrą jakość widzenia nawet w ciężkich anomaliach optycznych, a także 
zapewniają duże bezpieczeństwo i wysoki komfort noszenia.  

Rozmiar ma znaczenie – czyli o wodorkach metali  

do zasilania samochodów wodorowych  

w teorii i w praktyce 

Marek Polański, marek.polanski@wat.edu.pl, Katedra Zaawansowanych 
Materiałów i Technologii, Wydział Nowych Technologii  i Chemii, Wojskowa 
Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl 
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Wodorki metali od kilku dziesięcioleci postrzegane są jako materiały zdolne 
magazynować odwracalnie duże ilości wodoru. Niektóre z nich mogą zawierać do 
150 kg tego gazu w jednym metrze sześciennym (czyli dwukrotnie więcej wynosi 
gęstość ciekłego wodoru) przy ciśnieniu rzędu kilku bar – w temperaturze 
pokojowej. Zespoły na całym świecie starają się opracowywać nowe materiały oraz 
poprawiać właściwości (np. szybkość absorpcji i desorpcji wodoru) w już 
istniejących. Niestety okazuje się, że o ile w skali laboratoryjnej wyniki są 
zadowalające, istnieje bardzo wiele problemów technicznych związanych z budową 
zbiorników do zasilania urządzeń o większej mocy. W referacie zostanie przybliżona 
tematyka zastosowania wodorków metali jako materiałów do przechowywania 
wodoru i naświetlone zostaną podstawowe problemy techniczne związane 
z budową oraz eksploatacją zbiorników wodoru opartych na wodorkach metali. 
Zaprezentowany zostanie również prototyp samochodu o napędzie elektrycznym, 
wspomaganym wodorowym ogniwem paliwowym typu PEM. 

Równomierność oświetlenia sztucznego  

na ciągu komunikacyjnym  

obiektu architektury bezokiennej  

po umyciu ekranów odbłyśnikowych 

Henryk Żelazny, hzelazny@wp.eu, Instytut Budownictwa, Wydział Inżynierii 

Materiałów, Budownictwa  i Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna 

w Bielsku-Białej, info.ath.bielsko.pl  

Na oświetlenie pomieszczeń – oprócz światła naturalnego i uzyskiwanego ze 
źródeł sztucznych – oddziałują także rozwiązania techniczne. Jasność wnętrza 
w znacznym stopniu zależy od światła odbitego, uwarunkowanego głównie barwą 
ścian i sufitu. Dużymi możliwościami odbijania promieni widzialnych, czyli 
świetlnych, charakteryzują się ekrany refleksyjne z wierzchnią warstwą z folii 
aluminiowej. Celem pracy było przeprowadzenie badań o charakterze eksploata-
cyjnym, pozwalających ocenić poprawę równomierności natężenia oświetlenia 
sztucznego na ciągu komunikacyjnym po umyciu detergentami zanieczyszczonych 
pyłami ekranów odbłyśnikowych z folii aluminiowej, które stanowiły wewnętrzną 
wykładzinę obudowy tuczarni trzody chlewnej, należącej do obiektów architektury 
bezokiennej. Wskaźniki równomierności natężenia oświetlenia obliczano na 
podstawie oznaczeń jasności luksomierzem na pięciu stanowiskach pomiarowych. 
Równomierność natężenia oświetlenia na korytarzu kształtowała się na 
odpowiednim poziomie zarówno w przypadku odbłyśników zabrudzonych pyłami, 
jak i po umyciu wszystkich ekranów refleksyjnych. Nie zaobserwowano jednak 
poprawy tej służącej do oceny fotoklimatu wielkości podczas zmywania wykładziny 
detergentami, dlatego należałoby przeprowadzić podobne badania stosując metodę 
czyszczenia „na sucho”. 
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Równowaga strategiczna w drzewach 

Robert Kozakiewicz, kozakiewicz.robert@gmail.com, Katedra Algorytmów 

i Modelowania Systemów, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji  i Informatyki, 

Politechnika Gdańska, www.pg.edu.pl  

Robert Lewoń, lewon.robert@gmail.com, Katedra Algorytmów i Modelowania 

Systemów, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji  i Informatyki, Politechnika 

Gdańska, www.pg.edu.pl  

Michał Małafiejski, michal@animima.org, Katedra Algorytmów i Modelowania 

Systemów, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji  i Informatyki, Politechnika 

Gdańska, www.pg.edu.pl  

W pracy rozważany jest problem defensywnej równowagi strategicznej 
w drzewach (spójnych grafach acyklicznych), który polega na znalezieniu dwóch 
rozłącznych globalnych defensywnych struktur bezpiecznych. Rozważanymi 
w pracy globalnymi defensywnymi strukturami bezpiecznymi są globalne 
defensywne koalicje oraz globalne zbiory defensywne znajdujące zastosowania 
w modelowaniu problemów komunikacyjnych w sieciach. 

Dla danego grafu G podzbiór jego wierzchołków S jest koalicja, jeśli dla 
każdego wierzchołka v należącego do S spełniony jest warunek koalicyjny, tzn. 
w jego domkniętym sąsiedztwie jest co najmniej tyle samo wierzchołków z S co 
spoza S. Podzbiór S jest zbiorem defensywnym, jeśli dla każdego wierzchołka v 
jest spełniony warunek koalicyjny lub istnieje wierzchołek u sąsiedni do v taki, że 
w domkniętym sąsiedztwie krawędzi {v, u} jest co najmniej tyle samo wierzchołków 
z S co spoza S. 

W pracy pokazana została równoważność miedzy problemami równowagi 
strategicznej oraz doskonałej równowagi strategicznej dla globalnych (tj. dominu-
jących) zbiorów defensywnych w drzewach oraz przedstawiony został wielomianowy 
algorytm rozwiązujący problem równowagi strategicznej dla zbiorów defensywnych 
w drzewach. Ponadto, porównane zostały problemy równowagi strategicznej dla 
globalnych koalicji oraz zbiorów defensywnych. 

Silikonowe kompozyty ceramizujące,  

zawierające włókna mineralne i syntetyczne 

Angelika Kunikowska kunikowska.angelika@gmail.com, Politechnika Łódzka, 
Wydział Mechaniczny, Instytut Inżynierii Materiałowej iim.p.lodz.pl  

Materiały polimerowe w coraz większym stopniu stają się składnikiem 
zurbanizowanego środowiska. Są one stosowane niemal we wszystkich gałęziach 
przemysłu, w tym w budownictwie, meblarstwie, górnictwie, telekomunikacji, 
elektronice, transporcie, medycynie. Swoją popularność materiały te zawdzięczają 
korzystnym właściwościom przetwórczym i aplikacyjnym, a także możliwości 
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szerokiej modyfikacji ich właściwości. Jedną z podstawowych wad materiałów 
polimerowych jest ich zbyt mała odporność termiczna i cieplna, a w związku z tym 
zbyt mała odporność na działanie ognia. Z tego powodu, od wielu lat prowadzone 
są intensywne badania zmierzające do ograniczenia palności materiałów polime-
rowych. Celem niniejszej pracy było sporządzenie ceramizujących kompozytów na 
bazie kauczuku silikonowego z dodatkiem włókien mineralnych oraz poliamidowych. 
Następnie oznaczono właściwości mechanicznych i fizycznych otrzymanych 
kompozytów, zarówno przed jak i po ceramizacji. W tym celu wykonano szereg 
analiz dzięki, którym określono właściwości wulkanizatów, a także porównano 
wpływ dodatku włókien mineralnych i poliamidowych na morfologię, wybrane 
parametry użytkowe uzyskanych próbek oraz ich podatność do ceramizacji. 

Sposoby zmniejszenia uciążliwości środowiskowej  

prac manewrowych 

Maciej Andrzejewski, m.andrzejewski@tabor.com.pl, Instytut Pojazdów 

Szynowych "TABOR" w Poznaniu, www.tabor.com.pl 

Paweł Daszkiewicz, p.daszkiewicz@tabor.com.pl, Instytut Pojazdów Szynowych 

"TABOR" w Poznaniu, www.tabor.com.pl 

Do prowadzenia prac manewrowych najczęściej wykorzystywane są ciężkie 
lokomotywy spalinowe. Lokomotywy manewrowe mają znacząco odmienny 
charakter pracy niż lokomotywy wykorzystywane w ruchu osobowym i towarowym. 
Charakteryzują się one dużym procentowym udziałem czasu pracy silnika 
w warunkach biegu jałowego oraz przy małym obciążeniu. Charakter obciążenia 
jest więc między innymi przyczyną zasadniczo dużego jednostkowego zużycia 
paliwa. Stan taki wywołuje wiele niezbędnych działań techniczno-organizacyjnych, 
prowadzących między innymi do zmniejszenia energochłonności ruchu oraz 
utrzymania poprawnego procesu spalania paliwa (emisja zanieczyszczeń). 

Praca prezentuje informacje na temat wybranych sposobów, pozwalających 
zauważalnie zmniejszyć emisję toksycznych składników spalin silnikowych oraz 
zużycia paliwa przez lokomotywy manewrowe. Skupiono się między innymi na 
rozwiązaniach konstrukcyjnych – hybrydyzacja układów napędowych. Zasygna-
lizowano również kwestie eksploatacyjne, np. upowszechnianie paliw alterna-
tywnych oraz zastosowanie do prac manewrowych specjalnych pojazdów szynowo-
drogowych. 

Systemy zarządzania bezpieczeństwem w porcie lotniczym 

Agata Jaśkowiec, jaskowiec1994@gmail.com, Międzywydziałowe Studenckie 

Koło Naukowe Ergonomii  i BHP, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra 

Podstaw Techniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
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Transport lotniczy jest najszybciej rozwijającą się gałęzią transportu. Uważa się, 
że jest jednym z najbezpieczniejszych środków przemieszczania się. O bezpie-
czeństwie decyduje nie tylko to, co dzieje się w powietrzu, ale także w porcie 
lotniczym, dlatego poświęca się mu tak dużo uwagi. 

Port lotniczy jest obiektem użytku publicznego, który gromadzie wiele osób 
powinien być więc odpowiednio chroniony. Jest to miejsce, które skupia bardzo 
dużą ilość osób w tym samym czasie, na dużej powierzchni. Bezpieczeństwo 
w portach lotniczych to problem najwyższej wagi, dlatego też wymaga 
zaangażowania wielu służb. Wprowadzanie coraz to bardziej innowacyjnych 
systemów i środków ochrony sprawia, że poziom bezpieczeństwa w tej branży jest 
na wysokim poziomie. 

Celem wystąpienia jest ocena funkcjonowania systemów zarządzania bezpie-
czeństwem w portach lotniczych. Scharakteryzowane zostały systemy, metody oraz 
środki ochrony portów lotniczych, a także opisano służby pracujące na lotnisku. 
Szczegółowo omówiony został system zarządzania bezpieczeństwem, polityka 
jakości oraz bezpieczeństwa wybranych lotnisk. Przedstawiono akty prawne 
dotyczące ochrony i bezpieczeństwa portów lotniczych.  

Szeregowanie zadań w systemach otwartych 

z dwuprocesorowymi operacjami 

Anna Małafiejska, anna@animima.org Katedra Rachunku Prawdopodobieństwa  

i Biomatematyki, Wydział Fizyki Technicznej  i Matematyki Stosowanej, 

Politechnika Gdańska  

Michał Małafiejski, michal@animima.org, Katedra Algorytmów  i Modelowania 

Systemów, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika 

Gdańska 

Krzysztof Ocetkiewicz , krzocetk@pg.gda.pl, Katedra Algorytmów  

i Modelowania Systemów, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji  i Informatyki, 

Politechnika Gdańska  

Krzysztof Pastuszak, krzysztof_pastuszak@yahoo.com, Katedra Algorytmów  

i Modelowania Systemów, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji  i Informatyki 

i Katedra Rachunku Prawdopodobieństwa  i Biomatematyki, Wydział Fizyki 

Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska  

W pracy rozważany jest problem szeregowania zadań dwuoperacyjnych w systemie 
otwartym (open-shop), z kryterium minimalizacji długości harmonogramu oraz sumy 
czasów zakończenia wszystkich zadań. Zakładając jednostkowe czasy wykonywania 
operacji można stosować efektywne metody chromatyczne rozwiązywania 
problemu, poprzez sprowadzenie go do modelu grafowego oraz zastosowanie 
w nim wybranego modelu kolorowania, które pozwala uzyskać optymalny 
harmonogram. W kontekście przetwarzania zadań w obliczeniach bazodanowych 
oraz komunikacji między serwerami, zaproponowany został szczególny model 
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systemu otwartego, w którym operacjom przypisujemy dwa dedykowane procesory, 
o asymetrii wykorzystania: jeden procesor przetwarza operację w trybie wyłączności 
(write), drugi jest wykorzystywany w trybie współdzielenia (read). 

W pracy omówiono problemy szeregowanie zadań w zaproponowanym modelu 
z kryterium minimalizacji długości harmonogramu, odwołując się do modelu 
kolorowania końcówkowego grafów, oraz zaproponowano nowy model koloro-
wania końcówkowego sumacyjnego dla problemu z kryterium minimalizacji sumy 
czasów zakończenia zadań. Dla zaproponowanego modelu zostały skonstruowane 
dokładne algorytmy wielomianowe dla drzewiastej struktury grafu konfliktów 
między operacjami. 

Szumy – filtrowanie obrazów na potrzeby segmentacji 

Anna Dobrowolska, anna.dobrowolska@pollub.edu.pl, Instytut Informatyki, 

Wydział Elektrotechniki  i Informatyki, Politechnika Lubelska, cs.pollub.pl  

Dariusz Czerwiński, d.czerwinski@pollub.pl, Instytut Informatyki, Wydział 

Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Lubelska, cs.pollub.pl  

Obrazy medyczne pozyskiwane dzięki wykorzystaniu specjalistycznych aparatów 
rejestrujących wnętrze człowieka często są poddawane analizie komputerowej. 
Wspomaga ona diagnostę – pozwala uwidocznić słabo zaznaczone elementy, 
kluczowe dla prawidłowego rozpoznania jednostki chorobowej. Jedną z aktualnie 
wykorzystywanych technik jest segmentacja – podział obrazu na regiony. Przed 
przystąpieniem do analizy komputerowej należy wykonać szereg czynności 
składających się na ogólną poprawę jakości zdjęcia. Podczas rejestracji obrazu 
powstają zakłócenia, których nie można uniknąć. Są one spowodowane między 
innymi specyfiką danego badania, jakością urządzeń, możliwymi ruchami pacjenta, 
czy szumem termicznym. Szumy występujące na zdjęciach objawiają się jako 
tekstury czy ziarna, które w rzeczywistości nie są obecne. Ważnym elementem 
poprzedzającym analizę jest ich redukcja. Technikami stosowanymi obecnie w celu 
zmniejszenia ilości szumów są różnego rodzaju filtry, uwydatnianie znanych cech 
sygnałów, czy manipulacja kontrastem. Wykorzystanie znanych algorytmów 
odszumiania może powodować rozmycie elementów istotnych diagnostycznie, stąd 
ich dobór powinien zostać przeprowadzony indywidualnie w zależności od potrzeb. 
Prezentacja zawiera przegląd technik aktualnie stosowanych w redukcji szumów. 
Celem badań literaturowych jest rozwój algorytmów segmentacji obrazów 
medycznych w celu uzyskania wyższej dokładności. 

Tiny House – wielkie pomysły architektoniczne  

na wykorzystanie małych przestrzeni 

Adam Krawiec, krawiecadam94@gmail.com, Politechnika Łódzka, Wydział 

Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, www.bais.p.lodz.pl 
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Patrycja Stasiak, patusias2@interia.pl, Politechnika Łódzka, Wydział 

Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, www.bais.p.lodz.pl  

Celem opracowania tematu jest przedstawienie rozwiązań, jakie można 
wykorzystać w niewielkich przestrzeniach. W pracy dokonano analizy kilku 
przykładów, które doskonale pozwalają na ukazanie rozwiązań przestrzennych na 
niewielkim metrażu budynku. Powołano się także na badanie opinii pewnej grupy 
społecznej, wśród której przeprowadzono ankietę na temat „Tiny House”. 
Udowodniono, iż cały obszar niezbędny do komfortowego życia można zagospo-
darować przestrzeni mniejszej niż 20 m

2
.  

Założenia te mieszczą w sobie funkcję tradycyjnego domu, w którym mogą 
mieszkać 2-3 osoby. W stworzeniu tych rozwiązań stosowane są nowoczesne 
technologie i ekologiczne materiały. Obiekty stają się dzięki temu budynkami 
pasywnymi, potrzebującymi niewielkiej ilości energii z zewnątrz do funkcjonowania.  

Praca dowodzi także, iż wyżej wymienione budowle mogą uzupełnić pewne 
braki w zapotrzebowaniu na lokale mieszkalne dla niektórych grup społecznych ze 
względu na niewielką powierzchnię, a co za tym idzie na koszt wykonania, 
utrzymania oraz konserwacji. 

Własności powłoki polimerowej  

na podłożu ze stali austenitycznej 

Magdalena Grygiel-Pradelok, magdalena.grygiel-pradelok@polsl.pl, Katedra 

Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Wydział Inżynierii 

Biomedycznej, Politechnika Śląska, www.polsl.pl  

Janusz Szewczenko, janusz.szewczenko@polsl.pl, Katedra Biomateriałów  

i Inżynierii Wyrobów Medycznych, Wydział Inżynierii Biomedycznej, 

Politechnika Śląska, www.polsl.pl  

Joanna Jaworska, jjoworska@cmpw-pan.edu.pl, Centrum Materiałów 

Polimerowych i Węglowych PAN, www.cmpw-pan.edu.pl 

Aneta Knetka, anetknet@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe SYNERGIA, Wydział 

Inżynierii Biomedycznej, www.polsl.pl  

W wystąpieniu przedstawiono jedną z perspektywicznych metod zwiększenia 
biotolerancji stali stosowanej na implanty. Na podłoże ze stali austenitycznej (Cr-
Ni-Mo 316LVM) naniesiono powłokę polimerową – biodegradowalny kopolimer 
PLGA, który jest wynikiem syntezy kwasu mlekowego i glikolowego.  

Badano wpływ polimerowej powłoki PLGA na podłoże metalowe. Analizowano 
wpływ sterylizacji metalowego podłoża na odporność na korozję wżerową oraz 
adhezję powłoki, ponadto określano wpływ rozwinięcia powierzchni metalowego 
podłoża na adhezję powłoki polimerowej.  

Badania chropowatości powierzchni wykonano metodą stykową, odporności na 
korozję wżerową metodą potecjodynamiczną, a adhezji powłoki polimerowej 
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przeprowadzono metodą scratch testu. Wykonano obserwacje makroskopowe 
powierzchni próbek po badaniu adhezji oraz po badaniach odporności na korozję 
wżerową. 

Odporność korozyjna metalowego podłoża z naniesioną powłoką polimerową 
jest zależna od chropowatości podłoża. Ustalono, że sterylizacja parowa podłoża 
wpływa na obniżenie odporności na korozję wżerową stali z powłoką polimerową. 
Warstwę polimerową cechuje mała adhezja do podłoża metalowego, niezależnie od 
parametru Ra oraz rodzaju sterylności podłoża metalowego. 

Wpływ dzbanków filtracyjnych  

na poprawę jakości wody do spożycia 

Emilia Stańkowska, stankowska@agh.edu.pl, Wydział Geodezji Górniczej 

i Inżynierii Środowiska, AGH- Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 

Staszica w Krakowie 

Agnieszka Włodyka-Bergier, wlodyka@agh.edu.pl, Wydział Geodezji Górniczej  

i Inżynierii Środowiska, AGH- Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 

Staszica w Krakowie 

Woda stanowi podstawowy składnik ludzkiego ciała, jest niezbędna do 
prawidłowego funkcjonowania, stąd tak ważnym aspektem jest jej odpowiednia 
jakość. Jedną z najprostszych metod poprawy jakości wody wodociągowej jest 
filtracja w dzbankach filtracyjnych. Głównym celem pracy było zbadanie wpływu 
dzbanków filtracyjnych na poprawę jakości wody do spożycia, na przykładzie 
trzech różnych wkładów filtrujących. Wykonano analizę wybranych parametrów 
jakości wody takich jak: twardość ogólna, węglanowa,oznaczenie jonów wapnia, 
magnezu, pH, przewodność, oznaczenie zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Na 
ich podstawie określono efektywność działania urządzeń. Wyniki zostały 
odniesione do obowiązujących norm oraz deklaracji producenta. Przeprowadzone 
badania wykazały, że analizowana metoda podczyszczania wody ma swoje zalety 
jak i wady.Stwierdzono, że po kilku dniach eksploatacji filtrów liczba bakterii 
kilkukrotnie przekraczała normy pogarszając jej jakość. Dzbanki filtracyjne 
zmniejszały ilość pierwiastków odpowiedzialnych za powstawanie kamienia. 
Każdy z konsumentów powinien indywidualnie 

przeanalizować tę kwestię i w zależności od potrzeb i celu w jakim chce używać 
tej metody podczyszczania wody, wybrać odpowiednie urządzenie. 

Wpływ grafenu  

na wytrzymałość tworzyw termoplastycznych 

Angelika Kunikowska, kunikowska.angelika@gmail.com, Politechnika Łódzka, 

Wydział Mechaniczny, Instytut Inżynierii Materiałowej, iim.p.lodz.pl  
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Ostatnio wiele uwagi zwraca się na właściwości strukturalne, mechaniczne 
i elektroniczne materiałów na bazie węgla, zwłaszcza grafen jest jednym 
z najgorętszych tematów w fizyce, chemii i inżynierii materiałowej. Jest tak, 
ponieważ graphene nie tylko posiada niezwykłe właściwości pod względem 
skrajnej wytrzymałości mechanicznej, przewodności cieplnej ale również szcze-
gólnych właściwości elektronicznych. Te unikalne właściwości oznaczają, że 
materiał ten może mieć szeroki wachlarz praktycznych zastosowań, dlatego też 
zaczęto badania nad wykonaniem kompozytu polimerowego z grafenem. 
Jednorodność materiałów kompozytowych, i silne oddziaływanie faz pomiędzy 
nanonapełniaczem i matrycą polimerową maja istotny wpływu na właściwości 
mechaniczne. Włączenie grafenu do matrycy polimerowej ma na celu poprawę 
właściwości mechanicznych i stabilności termicznej. Prezentowany referat dotyczy 
badań nad kompozytami polimerowymi z wysokiej wytrzymałości grafenem 
metalurgicznym (HSMG). Wykonano kompozyty złożone z grafenu metalurgicznego 
i polimerów termoplastycznych i termoutwardzalnych. Wstępne wyniki wykazały 
wzrost wytrzymałości na rozciąganie i wzrost modułu Younga polimerów 
wzmocnionych grafenem. 

Wpływ intensywności opadów atmosferycznych  

na zmianę stateczności skarp kopalni odkrywkowej 

Dariusz Szwarkowski, dszwarkowski@pk.edu.pl, Katedra Współdziałania 

Budowli z Podłożem, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska, 

www.pk.edu.pl 

Rekultywacja terenów kopalni wymaga zabezpieczenia skarp przed czynnikami 
zewnętrznymi, mogącymi wpłynąć na wystąpienie lokalnych form utraty 
stateczności. Szczególnie istotnym czynnikiem powodującym powierzchniowe 
ruchy masowe, są intensywne opady atmosferyczne. Wpływają one na gwałtowne 
obniżenie parametrów wytrzymałościowych gruntu: kąta tarcia i spójności. 
Przyczynia się to do ścięcia gruntu w warstwach powierzchniowych. Objawem 
utraty stateczności są wówczas powierzchniowe spływy mas ziemnych. Utrata 
stateczności lokalnej może zagrażać istniejącym obiektom, zlokalizowanym 
w sąsiedztwie obszaru kopalni. W artykule poddano ocenie wpływ intensywności 
opadów atmosferycznych na zmianę stateczności skarp kopalni odkrywkowej iłów 
mioceńskich w Zesławicach, na terenie Krakowa. Rozpatrzono stateczność przed 
i po wystąpieniu opadu atmosferycznego. Uwzględniono przebieg godzinowy 
wartości opadów atmosferycznych dla punktu pomiarowego Kraków-Bielany, 
w okresie 15-18 maj 2010 r. Analizę stateczności przeprowadzono w oparciu 
o metodę redukcji wytrzymałości gruntu na ścinanie (SSR – shear strengh reduction). 
Analizę stateczności wykonano w płaskim stanie odkształcenia modelu. Uwzględniono 
najniekorzystniejszą powierzchnię poślizgu, wyznaczoną na podstawie analizy 
numerycznej modelu przestrzennego kopalni. Podłoże gruntowe zamodelowano 
sprężysto-plastycznym modelem gruntu wg hipotezy Coulomba-Mohra. 
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Wpływ kooperatyw mieszkaniowych  

na układ i strukturę mieszkań 

Anna Bochnia, anna.bochnia@poczta.fm, Zakład Kształtowania Przestrzeni 

Komunikacyjnych, Instytut Projektowania Urbanistycznego, Wydział 

Architektury, Politechnika Krakowska im.Tadeusza Kościuszki, 

www.arch.pk.edu.pl 

W dobie dynamicznego rozwoju budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, 
zdominowanego przez prywatne firmy deweloperskie, jeszcze bardziej aktualny 
staje się problem dopasowania mieszkania i przestrzeni wspólnych do odbiorcy 
tj. przyszłego mieszkańca. Równie ważna jest możliwość późniejszej ewolucji 
przestrzeni mieszkaniowej w dostosowaniu do zmieniających się w czasie potrzeb 
właścicieli.  

Analizie poddano współczesne budynki mieszkalne budowane w ramach 
kooperatyw mieszkaniowych m.in. berlińskie BAUGRUPPE K20 GBR, 3XGRUN, 
oraz inwestycje z rynku pierwotnego prowadzone przez prywatne firmy m.in. 
SoBerlin. Skonfrontowano również przykłady zachodnioeuropejskie z polskimi. 
Badano strukturę budynków, układ mieszkań, ich elastyczność, zastosowane 
technologie, rozwiązania ekologiczne jak i również jakość przestrzeni wspólnych 
i terenów rekreacyjnych oraz koszty. 

Wykazano, że budynki wznoszone w ramach kooperatyw mieszkaniowych 
charakteryzują się większą średnią powierzchnią mieszkań, bardziej otwartym 
planem podatnym na przekształcenia oraz w większości zastosowano w nich 
rozwiązania ekologiczne mające wpływ na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, 
ponadto z większą wrażliwością traktowano tereny wspólne. Ważnym aspektem 
jest również mniejszy finalny koszt jaki ponosi nabywca. 

System kooperatyw mieszkaniowych jest atrakcyjną alternatywą dla systemu 
deweloperskiego oraz sposobem na indywidualizację przestrzeni mieszkalnej 
w budownictwie wielorodzinnym. 

Wpływ podgrzewania wstępnego  

na twardość i mikrostrukturę  

niestopowych stali konstrukcyjnych  

o wysokiej wytrzymałości 

Lechosław Tuz, ltuz@agh.edu.pl, Wydział Inżynierii Metali  i Informatyki 

Przemysłowej AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie 

Krzysztof Pańcikiewicz , krzysztof.pancikiewicz@agh.edu.pl,  Wydział Inżynierii 

Metali i Informatyki Przemysłowej AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. 

S. Staszica w Krakowie 
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Łukasz Rakoczy, lrakoczy@agh.edu.pl, Wydział Inżynierii Metali  i Informatyki 

Przemysłowej AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie 

Podgrzewanie wstępne jako zabieg technologiczny przed spawaniem nierzadko 
jest kluczowy dla uzyskania złączy spawanych o wymaganej głębokości wtopienia 
(odpowiedni kształt spoiny) oraz właściwościach użytkowych (wytrzymałości, 
plastyczności czy udarności). W skutek już niewielkiej temperatury podgrzania 
wstępnego możliwe jest znaczne podniesienie jakości złącza spawanego przy 
zmniejszonej energii liniowej spawania (ciepła wprowadzonego do materiału 
spawanego). Zabiegi takie często stosuje się dla zwykłych stali niestopowych, jak 
i tych o podwyższonej wytrzymałości. W przypadku stali o wysokiej wytrzymałości 
dodatkowe wprowadzenie ciepła wydaje się być już zabiegiem niekorzystnym 
powodującym obniżenie właściwości wytrzymałościowych. Stąd przeprowadzone 
zostały badania mające ujawnić wpływ ciepła wprowadzanego do stali na twardość 
i strukturę stali niestopowych o wysokiej wytrzymałości. W badaniach wykorzystano 
metodę oceny właściwości mechanicznych w oparciu o pomiary twardości 
i obserwację mikrostruktury. 

Wpływ warunków realizacji procesu urabiania  

na drgania nadwozia kombajnu chodnikowego 

Piotr Cheluszka, piotr.cheluszka@polsl.pl, Wydział Górnictwa i  Geologii, 

Instytut Mechanizacji Górnictwa , Politechnika Śląska 

Jacek Gawlik, jacek.gawlik@polsl.pl, Wydział Górnictwa i Geologii, Instytut 

Mechanizacji Górnictwa , Politechnika Śląska 

Kombajny chodnikowe stanowią podstawową grupę maszyn górniczych 
stosowanych do drążenia wyrobisk korytarzowych w kopalniach podziemnych oraz 
tuneli budownictwie inżynieryjnym o różnym przeznaczeniu. Maszyny te podlegają 
silnym wymuszeniom drgań generowanych od urabiania skały – będącego podsta-
wowym procesem roboczym tego rodzaju maszyn roboczych. W pracy zaprezen-
towano wyniki badań symulacyjnych wpływu parametrów procesu urabiania na 
drgania w wybranych węzłach konstrukcyjnych nadwozia wysięgnikowego 
kombajnu chodnikowego. W badaniach komputerowych wykorzystany został 
oryginalny, zweryfikowany doświadczalnie model dynamiczny. Przedstawiono 
przykładowe charakterystyki dynamiczne nadwozia kombajnu chodnikowego 
(przebiegi przyspieszeń drgań) uzyskane z symulacji urabiania powierzchni czoła 
przodku drążonego wyrobiska korytarzowego lub tunelu. Dla różnej urabialności 
skał, charakteryzowanej za pomocą wytrzymałości na ściskanie, określono 
skojarzenia parametrów procesu urabiania, przy których możliwa jest minimalizacja 
drgań nadwozia kombajnu chodnikowego. Odpowiedni dobór parametrów tego 
procesu umożliwia redukcję obciążeń dynamicznych, przyczyniając się do wzrostu 
trwałości, niezawodności i skuteczności rozpatrywanej maszyny. 
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Wpływ warunków wietrznych  

na produkcję energii elektrycznej  

przez turbinę wiatrowa o osi pionowej i poziomej 

Kamila Habiera, kamila.habiera@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

"BioEneria", Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy 

we Wrocławiu, www.upwr.edu.pl  

Arkadiusz Dyjakon, arkadiusz.dyjakon@up.wroc.pl, Zakład Niskoemisyjnych 

Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami, Instytut Inżynierii Rolniczej, 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, www .upwr.edu.pl 

Tematem pracy było porównanie turbin wiatrowych o różnych sprawnościach, 
ale jednakowej powierzchni roboczej, w zakresie ilości produkowanej energii 
elektrycznej dla trzech różnych rocznych rozkładów prędkości wiatru i jej wartości 
średniej wynoszącej odpowiednio vsr_1=6 m∙s-1, vsr_2=16 m∙s-1 oraz vsr_3=26 
m∙s-1. Analizie poddana została turbina trójpłatowa o sprawności 41% oraz turbina 
Savoniusa posiadająca sprawność 15%. Obliczenia wykazały, że w obszarze vsr_1 
turbina trójpłatowa produkuje o 3500 kWh więcej energii elektrycznej w stosunku 
do mniej sprawnej turbiny. W drugim zakresie średniej prędkości wiatru (vsr_2=16 
m∙s-1) obie turbiny wiatrowe produkowały zbliżoną ilości energii. Z kolei, trzeci 
zakres o średniej prędkości wiatru vsr_3=26 m∙s-1 okazał się najkorzystniejszym 
obszarem pracy dla turbiny Savoniusa. Turbina Savoniusa wyprodukowała o 98 MWh 
energii elektrycznej więcej w porównaniu do bardziej sprawnej turbiny trój-
płatowej. Zatem, dobór turbiny wiatrowej powinien opierać się na właściwym 
dopasowaniu jej możliwości technicznych do warunków wietrznych na danym 
obszarze. 

Wpływ wielkości cząstek fazy umacniającej  

na właściwości mechaniczne kompozytów Al-SiC 

Anna Wąsik, AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, 

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, anntylek@agh.edu.pl 

Beata Leszczyńska-Madej, AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali 

Nieżelaznych, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, bleszcz@agh.edu.pl 

Marcin Madej, AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali  

i Informatyki Przemysłowej, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, 

mmadej@agh.edu.pl 

Celem badań było określenie wpływu wielkości cząstek fazy umacniającej SiC 
na właściwości mechaniczne kompozytów na osnowie aluminium. Do aluminiowej 
osnowy wprowadzono fazę SiC o różnej wielkości cząstek, tworzących tzw. frakcję 
drobną (2 μm) oraz grubą (40-60μm). Udział wagowy cząstek SiC wyniósł 
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odpowiednio: 2.5; 5; 7.5 oraz 10 %. wag., celem zbadania wpływu zawartości 
cząstek węglika krzemu w osnowie na gęstość, twardość oraz wytrzymałość na 
ściskanie otrzymanych kompozytów. Przeprowadzono również obserwacje 
mikrostrukturalne, przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), 
które pozwoliły na określenie wpływu stosunku wielkości cząstek materiału 
osnowy oraz fazy umacniającej na rozkład cząstek SiC w aluminiowej osnowie. 
Materiał został wytworzony metodą konwencjonalnej metalurgii proszków, 
obejmującą proces prasowania pod ciśnieniem 300 MPa oraz spiekania w atmosferze 
azotu w temperaturze 600°C. Zastosowanie cząstek fazy umacniającej o wielkości 
(40-60 µm) zbliżonej do rozmiaru cząstek materiału osnowy (<63 µm) pozwoliło 
uzyskać bardziej równomierny rozkład cząstek SiC w osnowie, niż w przypadku 
wprowadzenia cząstek SiC o drobnej frakcji (2 µm). Wyższe właściwości mechaniczne 
uzyskano jednak w przypadku umocnienia fazą węglika krzemu o rozmiarze 2 µm. 
Właściwości mechaniczne kompozytów Al-SiC wzrosły wraz ze wzrostem udziału 
wagowego fazy umacniającej, przy czym efekt ten jest bardziej widoczny 
w przypadku umocnienia cząstkami SiC o mniejszej gradacji.  

Wsparcie nadzoru nad awaryjnością  

parku maszynowego metodami text mining 

Ewelina Kosicka, e.kosicka@pollub.pl, KPIP, Wydział Mechaniczny, 

Politechnika Lubelska, www.pollub.pl 

Małgorzata Śliwa, m.sliwa@iizp.uz.zgora.pl, IIZP, Wydział Mechaniczny, 

Uniwersytet Zielonogórski, www.uz.zgora.pl  

Rozwój systemów monitorowania stanu parku maszynowego, a także 
powszechna komputeryzacja obszaru produkcji, dały przedsiębiorstwom szeroki 
wachlarz narzędzi pozwalających rejestrować dane dotyczące funkcjonowania 
posiadanych maszyn. Znaczna część przedsiębiorstw jedynie gromadzi obszerne 
zbiory danych historycznych, nie podejmując działań zmierzających ku pozyskaniu 
z nich informacji mogących wpłynąć na poprawę efektywności posiadanej 
infrastruktury technicznej. W prezentacji została przedstawiona możliwość zastoso-
wania eksploracji danych tekstowych do prowadzenia nadzoru nad awaryjnością 
parku maszynowego powodowaną przyczynami nietechnicznymi w postaci 
czynnika ludzkiego. 

Przeprowadzenie analizy danych pochodzących z zakładu produkcyjnego pod 
kątem występowania w opisie awarii sformułowań odnoszących się do operatora 
maszyn może pozwolić na określenie, na której maszynie częstotliwość błędów 
popełnianych przez operatorów, a rzutujących na niezawodność eksploatacyjną 
danej maszyny, jest największa. Tacy operatorzy mogą zostać skierowani na 
dodatkowe szkolenie z obsługi maszyny w celu wyeliminowania przestojów 
będących skutkiem popełnionych przez nich błędów. 
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Współczesne materiały wykorzystywane  

w inżynierii biomedycznej 

Katarzyna Mordal, kmordal@iop.pcz.pl, Instytut Technologii Mechanicznych, 

Wydział Inżynierii Mechanicznej  i Informatyki, Politechnika Częstochowska, 

www.pcz.pl 

Andrzej Maruszczyk, amaruszczyk@gmail.com, Instytut Inżynierii 

Materiałowej, Wydział Inżynierii Produkcji  i Technologii Materiałów, 

Politechnika Częstochowska, www.pcz.pl 

Karol Dobrakowski, kdobrakowski1@gmail.com, Instytut Technologii 

Mechanicznych, Wydział Inżynierii Mechanicznej  i Informatyki, Politechnika 

Częstochowska, www.pcz.pl  

Wystąpienie jest pracą przeglądową i zostało poświęcone nowoczesnym 
materiałom różnego rodzaju, które znalazły zastosowanie w biomedycynie, 
bioinżynierii oraz biomechanice. Poruszone zagadnienia obejmują wymagania 
stawiane biomateriałom oraz charakterystykę podstawowych pojęć z nimi związanych, 
tj. biozgodności, biotolerancji, biofunkcjonalności. W prezentacji przedstawiono 
materiały metaliczne oraz metody modyfikacji ich powierzchni w szczególności 
azotowanie stopów tytanu, w celu uzyskania odpowiednich własności związanych 
z biozgodnością i biokompatybilnością. Poza tym zostały również scharakteryzowane 
właściwości materiałów ceramicznych oraz możliwości ich zastosowania w różnych 
gałęziach bioinżynierii. Omówiono także przykłady tworzyw polimerowych oraz 
kompozytów, jakie współcześnie wykorzystuje się w biomechanice, stomatologii 
czy innych dziedzinach medycyny. Celem wystąpienia było przedstawienie 
kompleksowego przeglądu materiałów różnego rodzaju stosowanych w biomedycynie, 
bioinżynierii, biomechanice. 

Wysokoporowate materiały piankowe  

z dwutlenku cyrkonu 

Elwira Kocyło, elwirakocylo@prz.edu.pl, Katedra Technologii 

i Materiałoznawstwa Chemicznego, Wydział Chemiczny, Politechnika 

Rzeszowska 

Marek Potoczek, potoczek@prz.edu.pl, Katedra Technologii 

i Materiałoznawstwa Chemicznego, Wydział Chemiczny, Politechnika 

Rzeszowska 

Pianki ceramiczne to typ materiałów o wysokiej porowatości. W ostatnich czasach 
wzrosło zainteresowanie tymi tworzywami ze względu na nowe zapotrzebowania 
w technologii. Współczesne skupienie uwagi na materiałach stabilizowanych 
tlenkami ZrO2 jest związane z ich dobrymi właściwościami wytrzymałościowymi, 
obojętnością chemiczną, najniższą wśród tlenków przewodnością cieplną. Pianki 
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z dwutlenku cyrkonu znalazły zastosowanie m.in. jako porowate elementy 
stałotlenkowych ogniw paliwowych, inertne biomateriały i jako izolacje cieplne. 
W pracy przedstawiono sposób wytwarzania ceramicznych tworzyw porowatych 
ZrO2 metodą żelowania spienionej zawiesiny (ang. gel – casting of foams). Metoda ta 
pozwala na wytworzenie ceramiki o dużej porowatości (60% – 90%) w postaci 
materiałów piankowych o kulistych makroporach, zwanych komórkami pianki, które 
są połączone kanałami we wspólnych ściankach komórek (tzw. oknami). Z drugiej 
strony szkielet pianki zbudowany jest z zagęszczonej fazy ceramicznej. Taka budowa 
pianki zapewnia względnie wysoką wytrzymałość mechaniczną i równocześnie 
występowanie prawie wyłącznie porowatości otwartej. Jako środek żelujący 
zastosowano przyjazny dla środowiska biopolimer – agarozę. Otrzymane pianki 
scharakteryzowano pod względem rozmiarów makroporów i połączeń między nimi, 
gęstości oraz porowatości otwartej i całkowitej, a także wytrzymałości na ściskanie. 
Stwierdzono, że badane właściwości mechaniczne zależały od porowatości pianki. 

Zarządzanie procesami w kopalni węgla kamiennego 

Agnieszka Trzcionkowska , agnieszka.trzcionkowska@agh.edu.pl, Akademia 

Górniczo-Hutnicza, im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Górnictwa 

i Geoinżynierii, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle, 

www.agh.edu.pl, www.gorn.agh.edu.pl/#&slider1= 

W procesie wydobywczym kopalni podziemnej występuje wiele złożonych 
systemów, które umożliwiają pozyskiwanie kopaliny. Są one realizowane w wielkiej 
skali ilościowej oraz w powtarzających się cyklach. Zarządzanie takimi procesami 
jest bardzo trudne, szczególnie ze względu na specyfikę warunków w jakich są 
wykonywane.  

W obecnych czasach intensywny rozwój wirtualizacji i komputeryzacji umożliwia 
monitorowanie praktycznie wszystkich zdarzeń oraz czynności występujących 
w przedsiębiorstwie, w tym również w jego poszczególnych procesach. Tę sytuację 
gromadzenia oraz przechowywania dużych ilości rożnego rodzaju danych wyraża się 
terminem „Big Data”.  

Zarządzanie procesami w kopalni podziemnej wymaga ponownego zdefiniowania 
procesów i dostosowania modeli zarządzania do możliwości wykorzystania wiedzy 
gromadzonej w systemach informatycznych w efektywnym zarządzania procesami. 

Prezentowana praca zawiera usystematyzowaną wiedzę z zakresu nowoczesnych 
narzędzi ukierunkowanych na doskonalenie procesów, które będą mogły sprostać 
aktualnym problemom zarządzania procesami w kopalni podziemnej. Zaprezento-
wane nowoczesne metody analizy i eksploracji procesów umożliwią opracowanie 
nowego modelu usprawniającego zarządzanie procesami w kopalni, identyfikację 
wąskich gardeł, antycypowanie przyszłych problemów, rejestrowanie naruszenia 
procedur czy rekomendowanie działań zaradczych 
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Zastosowanie membran ultrafiltracyjnych  

do destylacji membranowej wody morskiej  

w kontaktorze płaskim ze szczeliną powietrzną 

Bartosz Opara, bartosz-opara@o2.pl, Wydział Inżynierii Procesowej  i Ochrony 

Środowiska, Politechnika Łódzka, www.wipos.p.lodz.pl  

Dostęp do wody słodkiej staje się coraz większym problemem, szczególnie 
w krajach o ciepłym klimacie i niskiej sumie opadów atmosferycznych. Destylacja 
membranowa jest jedną z technik umożliwiających usunięcie soli z cieczy bez 
osiągania przez nią temperatury wrzenia. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie 
wyższej efektywności energetycznej procesu w porównaniu do zwykłej destylacji, 
co prowadzi do obniżenia kosztów odsolenia wody. Do zbadania wydajności oraz 
sprawności procesu destylacji membranowej przy odsalaniu wody morskiej został 
wykorzystany płaski moduł membranowy w konfiguracji ze szczeliną powietrzną 
oraz jedna poliakrylonitrylowa i dwie polisulfonowe hydrofilowe membrany 
ultrafiltracyjne. Badania przeprowadzono przy stężeniu soli wynoszącym 8, 35 
i 100‰, wartość 35‰ odpowiada średniemu zasoleniu wody w Zatoce Perskiej, 
a 8‰ stężeniu soli w wodach Bałtyku. Zawartość soli w otrzymywanym permeacie 
oznaczano metodą konduktometryczną. Z przeprowadzonych badań wynika, iż 
możliwe jest uzyskanie wody słodkiej przy użyciu niektórych membran 
utlrafiltracyjnych. Uzyskany stopień odsolenia w części pomiarów sięgał powyżej 
99%. Destylacja membranowa może być alternatywną metodą odsalania wody 
morskiej jeśli zostanie wykorzystane w tym procesie ciepło odpadowe lub ze źródeł 
odnawialnych. 

Zastosowanie ruchu w architekturze adaptacyjnej 

Lea Kazanecka-Olejnik, lea.kazanecka@gmail.com, Katedra Architektury 

Użyteczności Publicznej  i Podstaw Projektowania, Wydział Architektury, 

Politechnika Wrocławska  

Niejednokrotnie życie budynku jest dłuższe niż istnienie funkcji, dla której 
został on zaprojektowany. Zmieniające się potrzeby, formy użytkowania, warunki 
otoczenia wyznaczają możliwość projektowania architektury skupionej na 
przekształcalności. Realizacja tego założenia jest możliwa poprzez wprowadzenie 
ruchu w architekturze. 

Celem pracy jest określenie potrzeby adaptacji architektury i możliwości 
wykorzystania ruchu w projektowaniu przestrzeni o tym potencjale. Architektura 
traktowana jest często jako element stały przestrzeni. W erze mobilność, technologii 
i rosnącej indywidualizacji, nadanie architekturze cech zmiennych zdaje się jednak 
coraz bardziej istotne. 
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Metody wykorzystane do przygotowania opracowania bazują na analizie literatury 
przedmiotu, a także studium wybranych przypadków, które będą reprezentatywne dla 
omawianego problemu. W wyniku przeprowadzonych badań określone zostały 
podstawowe rodzaje ruchu, które umożliwiają projektowanie przestrzeni 
dedykowanych adaptacyjności, dopasowaniu do zmiennych potrzeb użytkownika 
i przeistoczeń funkcjonalnych. 

Praca pozwoliła na wyznaczenie potrzeb zastosowania adaptacyjności, a także 
możliwości i potencjału wprowadzania ruchu. Jest tym samym wyznacznikiem dla 
dalszych badań skutków stosowania przekształcalności i reagowania otoczenia na 
wprowadzane zmiany. 

Zastosowanie wybranych standardów OGC  

do opisu procesu pomiarowego  

w zakresie monitoringu jakości powietrza 

Mariusz Rogulski, Mariusz.Rogulski@pw.edu.pl, Wydział Instalacji 

Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska, 

www.is.pw.edu.pl 

Obecnie na świecie działa mnóstwo mobilnych i stacjonarnych sensorów 
mierzących różne parametry środowiskowe. Działania te generują olbrzymie ilości 
danych o stanie i jakości środowiska na Ziemi. Aby móc w pełni korzystać z tak 
ogromnych zasobów konieczne jest zapewnienie możliwości ich wymiany 
i współdzielenia pomiędzy różnymi systemami informatycznymi, co wiąże się 
z koniecznością zapewnienia ich interoperacyjności. 

Jednym ze sposobów zapewnienia interoperacyjności, jest dostarczenie danych 
w jednoznacznie zdefiniowanych schematach udostępnianych w wyspecjalizowanych 
do tego celu usługach sieciowych. Tego typu koncepcję, odnośnie danych prze-
strzennych, wykorzystuje się w infrastrukturach informacji przestrzennej. 
Kluczowymi dla zapewnienia interoperacyjności w zakresie danych dotyczących 
środowiska są specyfikacje, geostandardy i normy opracowane przez organizację 
OGC (Open Geospatial Consortium).  

Celem prezentacji jest przedstawienie zastosowania standardów OGC  
– SensorML oraz Observations & Measurements do stworzenia modelu danych 
opisującego czujniki i proces pomiarowy w prototypowej sieci monitoringu jakości 
powietrza uruchomionej w Nowym Sączu, a także doświadczeń i wniosków 
z praktycznego wykorzystania tych standardów. 
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Babeszjoza psów w świetle nowych badań 

Paweł Łyp, pawel.lyp86@gmail.com, Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób 

Zakaźnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy  

w Lublinie 

Babeszjoza psów jest ciężką chorobą transmisyjną, wywoływaną przez 
pierwotniaki Babesia canis oraz Babesia gibsoni. Jak wykazują wcześniejsze 
badania, w Polsce notowane były zarażenia wywołane jedynie przez B. canis. Do 
zachorowań dochodzi podczas pasożytowania zarażonych kleszczy – wektorów 
pierwotniaków Babesia sp. Choroba w zależności od szczepu pierwotniaka, który 
zainfekował zwierze przebiega w postaci nadostrej, ostrej i subklinicznej. W ostatnim 
czasie jednak stwierdza się przypadki choroby o przebiegu atypowym i przypadki 
oporności na standardowe leczenie. 

Celem wystąpienia jest scharakteryzowanie pierwotniaków z przypadków 
o atypowym przebiegu choroby i w przypadkach opornych na standardowe leczenie, 
oraz ewentualne wykazanie, czy w Polsce występują inne gatunki Babesia sp. 

W badaniach własnych, wykorzystano metodę PCR do scharakteryzowania 
pierwotniaków Babesia sp. od naturalnie zarażonych psów. Do badań molekularnych 
pobierano próbki krwi żylnej, izolowano z nich genomowe DNA i amplifikowano 
fragment 18S rRNA, który poddawano sekwencjonowaniu, a następnie analizie 
komputerowej i porównywano z sekwencjami dostępnymi w bazie GenBank. 

Wykazano, że w przypadkach o przebiegu atypowym w rejonie badanego genu 
występują mutacje, oraz wykazano po raz pierwszy w Polsce zarażenie gatunkiem 
B. gibsoni. 

Wyniki wskazują na pojawianie się na terytorium kraju nowych szczepów 
i gatunków Babesia sp., co wymaga dalszych, szeroko zakrojonych badań nad tymi 
pierwotniakami. 

Bezpieczeństwo zdrowotne i jakość żywieniowa podrobów 

Marcin Bany, banymarcin@gmail.com, Stydenckie Koło Naukowe Biologów  

i Hodowców Zwierząt, Sekcja Hodowli  i Biotechnologii Świń 

Sylwia Paprocka, kolodziej.patrycja@interia.pl, Stydenckie Koło Naukowe 

Biologów i Hodowców Zwierząt, Sekcja Hodowli  i Biotechnologii Świń 

Patrycja Kołodziej, sylwia.paprocka1@gmail.com, Stydenckie Koło Naukowe 

Biologów i Hodowców Zwierząt, Sekcja Hodowli  i Biotechnologii Świń 

Konrad Grzesiuk, konrad25_1994@o2.pl, Stydenckie Koło Naukowe Biologów  

i Hodowców Zwierząt, Sekcja Hodowli  i Biotechnologii Świń 

Marek Babicz, marek.babicz@up.lublin.pl, Wydział Biologii, Nauk 

o Zwierzętach i Biogospodarki, Katedra Hodowli i Technologii Produkcji 

Trzody Chlewnej 
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Podroby od zawsze gościły w polskiej kuchni, z rozwojem technologii udało się 
określić zawartość składników odżywczych w każdym rodzaju podrobów. 
Zauważono że posiadają one wysoką zawartość witamin i mikroelementów. Wraz 
z rosnącym zainteresowaniem podrobami pojawiły się także niebezpieczeństwa 
związane z ich jedzeniem. Należy pamiętać, że przyżyciowo stanowią one siedlisko 
lub są miejscem ataku chorobotwórczych mikroorganizmów. Warto zwrócić uwagę, 
że spożywanie niezbadanego mięsa naraża konsumentów na szereg zagrożeń. 
Przykładem takiego niebezpieczeństwa może być spożycie mięsa lub podrobów 
krowy chorej na BSE, czego konsekwencją może być śmierć. Obecnie szereg 
kontroli, które muszą przejść podroby zanim trafią do obrotu gwarantuje wysoki 
poziom bezpieczeństwa zdrowotnego, co wyklucza możliwość zakażenia. 

Celem pracy ocena wiedzy na temat jakości żywieniowej podrobów oraz ich 
zagrożeń dla zdrowia. Badania przeprowadzono na grupie 100 osób. Pytania 
sprawdzały zakres wiedzy na temat zawartości składników odżywczych w podrobach 
i niebezpieczeństw wynikających z ich spożywania. Badania wykazały, że wiedza 
na temat składników odżywczych w podrobach jest mała. Niewielu ankietowanych 
wiedziało, że podroby są bogate w tłuszcze i cholesterol. Większość badanych osób 
poprawnie stwierdziła, że spożywanie podrobów nieznanego pochodzenia jest 
niebezpieczne dla zdrowia. Jako zagrożenie ankietowani wskazali mikroorganizmy, 
nie potrafili określić chorób atakujących podroby.  

Charakterystyka wybiegowego  

systemu utrzymania kur niosek 

Michał Marciniuk, m.marciniuk01@gmail.com Studenckie Koło Naukowe 

Hodowców Zwierząt, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach 

W Europie, podobnie jak w Polsce rośnie wzrost zapotrzebowania konsumentów 
nabywaniem jaj z chowu ekologicznego, którego podstawą jest udostępnienie 
kurom zielonych wybiegów o odpowiedniej strukturze. Ekologiczny sposób 
utrzymania kur nieśnych rodzimych ras, zapewniający kurom naturalne warunki 
wpływa korzystnie na niektóre cechy jakości jaj, tj. barwę żółtka, masę jaj, 
zawartość witamin, czy poziom nienasyconych kwasów tłuszczowych. Uzyskane 
wyniki podkreślają wysoką wartość odżywczą jaj pozyskanych metodami 
ekologicznymi, wyróżniającymi się m.in. niższą zawartością cholesterolu.  

Wymogiem jest, aby ptaki miały swobodny dostęp do zielonych wybiegów. 
Pasza stosowana w gospodarstwie ekologicznym powinna zapewnić produkcję jaj 
wysokiej jakości.  

Ekologiczny system utrzymania kur jest bardziej kosztowny niż system 
konwencjonalny i zwiększa cenę jednostkową jaja. Konsumenci są gotowi zapłacić 
drożej za jaja ekologiczne, ponieważ uważają je za smaczniejsze, zdrowsze i mniej 
szkodliwe dla środowiska.  
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Produkcja drobiu na wybiegu jest atrakcyjna dla drobnych gospodarstw rolnych 
ponieważ wymaga niższych kosztów początkowych. W Polsce najbardziej spoty-
kanymi rasami kur w produkcji ekologicznej są kury rodzimej rasy zielononóżka 
kuropatwiana. Jaja pochodzące od zielononóżek posiadają dobrą jakość senso-
ryczną, dlatego są chętnie zjadane przez konsumentów. 

Czynniki wpływające na jakość mleka krowiego 

Milena Chodźko, milencia1221@spoko.pl, Studenckie Koło Naukowe Inżynierii 

Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

Skład chemiczny mleka jest zmienny i zależy od wielu czynników. Wśród 
czynników fizjologicznych należy wymienić takie jak: wiek krowy, stan zdrowotny, 
faza laktacji, faza doju oraz odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi dojami, a także 
stymulacja hormonalna. 

Stan zdrowia krowy jest kluczowym czynnikiem wpływającym na jakość mleka. 
Wszelkie choroby takie jak mastitis, ketoza, bruceloza czy gruźlica wpływają 
niekorzystnie na produkcję oraz jakość mleka. 

Mleko pochodzące od krów chorych na mastitis charakteryzuje się podwyższoną 
zawartością elementów komórkowych, w tym głownie leukocytów. Na skład 
chemiczny mleka ma szczególny wpływ uszkodzenie tkanki gruczołowej co 
przyczynia się do zaburzenia wydzielania mleka. Obserwuje się zmniejszenie 
zawartości laktozy w mleku od takich krów, o 0,4% w stanach przewlekłych do 
nawet 2% w stanach ostrych. Zapalenie wymienia przyczynia się również do 
zmniejszenia zawartości w mleku suchej masy o 1-3%, tłuszczu o 0,5-1,5%, udziału 
kazeiny z 77% do 68% w tym zachodzą zmiany ilościowe we frakcjach kazeiny. 
Białka serwatkowe – albuminy i globuliny – mogą nawet 5-krotnie ulec koncentracji. 
Skład mineralny również ulega zmianie tj. zmniejsz się ilość wapnia o 35%, potasu 
o 40%, fosforu o 30% oraz witamin o 10-40%. 

Dodatek dyni zwyczajnej w żywieniu tuczników  

i jego wpływ na jakość mięsa 

Konrad Grzesiuk, konrad25_1994@o2.pl, SKN Biologów i Hodowców Zwierząt- 

Sekcja Hodowli i Biotechnologii Świń, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach 

i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Patrycja Kołodziej, kolodziej.patrycja@interia.pl, SKN Biologów i Hodowców 

Zwierząt- Sekcja Hodowli i Biotechnologii Świń, Wydział Biologii, Nauk 

o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Sylwia Paprocka, sylwia.paprocka1@gmail.com, SKN Biologów i Hodowców 

Zwierząt- Sekcja Hodowli i Biotechnologii Świń, Wydział Biologii, Nauk 

o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
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Celem pracy była ocena wpływu dodatku dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo) do 
dawki pokarmowej dla tuczników na jakość ich mięsa. Doświadczenie przepro-
wadzone zostało w gospodarstwie indywidualnym, które zlokalizowane jest na 
terenie województwa lubelskiego. Eksperyment był zrealizowany na grupie 
mieszańców ras pbz i wbp, tuczniki utrzymywano zgodnie z zasadami dobrostanu 
dla trzody chlewnej. Wytypowane osobniki podzielone zostały na 2 grupy: 
doświadczalną i kontrolną. Grupa doświadczalna składająca się z 10 tuczników 
otrzymywała regularnie dodatek dyni raz dziennie w ilości 100g – 4500g (im 
starszy osobnik tym otrzymywał większy dodatek dyni do paszy). Po uboju 
przeprowadzona została ocena wskaźników chemicznych, fizycznych i organo-
leptycznych określających jakość technologiczną i konsumpcyjną mięsa, w tym: 
skład chemiczny, wodochłonność, pH, smak, soczystość, zapach, kruchość 
i łatwość fragmentacji. 

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono że stosowanie dodatku dyni 
zwyczajnej do paszy dla tuczników nie wpłynęło negatywnie na jakość 
wieprzowiny.  

Dynamika zatrzymywania wody  

przez ektopróchnicę dębową, sosnową i dębowo-sosnową 

w warunkach symulowanych opadów deszczu 

Anna Ilek, ailek@ar.krakow.pl, Zakład Inżynierii Leśnej, Instytut Ochrony 

Ekosystemów Leśnych, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im.  Hugona 

Kołłątaja w Krakowie, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, www.ur.krakow.pl  

Piotr Baliński, piotrbalinski1@gmail.com, Zakład Inżynierii Leśnej, Instytut 

Ochrony Ekosystemów Leśnych, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy 

im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, 

www.ur.krakow.pl 

Małgorzata Szostek, mszostek@univ.rzeszow.pl, Katedra Gleboznawstwa, 

Chemii Środowiska i Hydrologii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Ćwiklińskiej 2/D3, 

35-601 Rzeszów, www.ur.edu.pl  

Jednym z najważniejszych elementów bilansu wodnego zbiorowisk leśnych jest 
dynamika wody w pokrywie glebowej. Szczególną rolę w kształtowaniu właściwości 
retencyjnych gleb leśnych odgrywają poziomy organiczne i próchniczne, zawierające 
znaczne ilości materii organicznej. Poziomy te są często lekceważone przy obliczaniu 
bilansu wodnego ekosystemów leśnych. 

Przedmiotem badań jest materia organiczna wchodząca w skład ektopróchnicy 
drzewostanów dębowych (Quercus robur L.), sosnowych (Pinus sylvestris L.) 
i dębowo-sosnowych, rozpatrywana pod kątem wpływu domieszki iglastej 
w drzewostanie liściastym na zdolności retencyjne poziomów organicznych gleb 
leśnych. Celem badań było określenie i porównanie dynamiki zatrzymywania wody 
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przez ektopróchnicę dębową, sosnową i dębowo-sosnową w warunkach 
symulowanych opadów deszczu o natężeniu 12 mm•h-1 i wysokości 12 mm.  

Materiał badawczy w postaci monolitów glebowych pozyskano na terenie 
Nadleśnictwa Niepołomice i Nadleśnictwa Olkusz. W wyniku przeprowadzonych 
badań stwierdzono, że ektopróchnica dębowa wypełnia się wodą szybciej niż 
ektopróchnica sosnowa. Odsączanie się wody po pojedynczym opadzie deszczu 
z monolitów sosnowych trwa najdłużej, zaś z monolitów dębowych najkrócej. 
Dynamika zatrzymywania wody przez ektopróchnicę dębowo-sosnową wykazuje 
cechy pośrednie pomiędzy dębową i sosnową materią organiczną, a jej przebieg 
zależy od udziału materii organicznej obu gatunków w badanych monolitach. 

Efekty stosowania konserwantów  

i substancji wspomagających zakiszanie  

w produkcji wysokiej jakości pasz objętościowych 

Daniel Radzikowski, daniel18-1994@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe 

Hodowców Zwierząt, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo - 

Humanistyczny w Siedlcach 

Konserwantami nazywane są substancje, których głównym zadaniem jest 
ochrona pasz przed zepsuciem oraz hamowane rozwoju bakterii, grzybów i pleśni 
rozwijających się w korzystnym środowisku pasz dla zwierząt. Stosowanie kwasów 
organicznych ma wiele korzyści dla zwierząt tj. konserwują pasze i obniżają pH 
płynów jelitowych ograniczając i hamując możliwość rozwoju bakterii patogennych 
m.in. E. coli. Podstawową zaletą stosowania konserwantów jest hamowanie 
występowania negatywnych zmian mikrobiologicznych, które prowadzą do 
pogorszenia jakości pasz. Mają również właściwości higroskopijne, dzięki czemu 
mogą obniżać wilgotność pasz. Do korzystnych zmian zachodzących w organizmach 
zwierząt po podaniu pasz z konserwantami wymienia się m. in. zwiększoną 
przyswajalność składników pokarmowych, stabilizacje rozwoju mikroflory jelitowej 
przez zmianę pH i hamowanie rozwoju wielu szczepów bakterii patogennych. 
Konserwanty są niezastąpionymi preparatami stosowanymi w celu redukcji strat 
w czasie przechowywania oraz wybierania kiszonek. Zabezpieczając kiszonki przed 
spadkiem ich wartości pokarmowej, wpływają korzystnie na jakość i ilość 
pozyskiwanego mleka oraz żywca wołowego. Nie można jednak zapominać 
a prawidłowym postępowaniu z zakiszanym materiałem podczas produkcji, 
bowiem żaden dodatek nie naprawi błędów popełnionych w tym czasie. 
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Komunikacja i anomalie behawioralne występujące u świń 

– opinia behawiorystów zwierząt, lekarzy weterynarii  

i producentów trzody chlewnej 

Sylwia Paprocka, sylwia.paprocka1@gmail.com, Sekcja Hodowli 

i Biotechnologii Świń 

Patrycja Kołodziej, kolodziej.patrycja@interia.pl, Sekcja Hodowli 

i Biotechnologii Świń 

Konrad Grzesiuk, konrad25_1994@o2.pl, Sekcja Hodowli i Biotechnologii Świń 

Marcin Bany, banymarcin@gmail.com, Sekcja Hodowli i Biotechnologii Świń 

Marek Babicz marek.babicz@up.lublin.pl, Katedra Hodowli i Technologii 

Produkcji Trzody Chlewnej, Wydział Biologii, Nauk  o Zwierzętach 

i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Świnie są zwierzętami o bardzo złożonej strukturze socjalnej. W celu utrzymania 
stabilnej sytuacji w grupie, zwierzęta komunikują się ze sobą wykorzystując 
wokalizację, sygnalizację węchową i mowę ciała. Prawidłowe odczytywanie 
sygnałów wysyłanych przez świnie jest ważnym elementem diagnostycznym, m.in. 
w przypadku oceny poziomu dobrostanu, a także w celu zminimalizowania 
niebezpieczeństwa związanego z ich obsługą. Anomalie behawioralne to zachowania 
odbiegające od wzorca gatunkowego, będące następstwem obniżonego dobrostanu. 
Producenci trzody chlewnej koncentrują się na osiągnięciu jak najwyższych 
wyników produkcyjnych, natomiast rolą behawiorystów jest poprawa warunków 
bytowania zwierząt poprzez wprowadzanie zmian w środowisku ich życia, w celu 
podwyższenia dobrostanu.  

Celem pracy była próba oszacowania umiejętności interpretacji zachowań 
przejawianych przez świnie, a także sprawdzenie świadomości na temat 
występujących anomalii behawioralnych. Materiał badawczy stanowiły informacje 
dotyczące sposobu interpretowania i oceny zachowań świń przez producentów 
trzody chlewnej, weterynarzy i behawiorystów zwierząt. 

Laboratoryjny SBR jako źródło gazów cieplarnianych 

Katarzyna Jaromin-Gleń, k.jaromin-glen@ipan.lublin.pl, Zakład Biogeochemii 

Środowiska Przyrodniczego, Instytut Agrofizyki, Polska Akademia Nauk, 

www.ipan.lublin.pl 

Sylwia Duda, sylwia.duda48@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe 

FOR&AGAINST, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska, 

www.wis.pollub.pl 

Agnieszka Dobrowolska , a.dobrowolska.2208@gmail.com, SKN 

FOR&AGAINST, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska, 

www.wis.pollub.pl 
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Celem opracowania było omówienie problemu występowania emisji gazów 
cieplarnianych z reaktorów SBR, czyli porcjowych układów z osadem czynnym do 
zintegrowanego usuwania związków biogennych z oczyszczanych ścieków, 
pracujących cyklicznie. Dokonano przeglądu aktualnej literatury krajowej 
i zagranicznej w zakresie technologii SBR, w szczególności charakterystyki pracy 
urządzeń, możliwości ich stosowania, rozwoju i modyfikacji. Przeanalizowano 
rodzaje emisji w kontekście oczyszczania ścieków oraz czynniki na nią wpływające. 
Ponadto przedyskutowano wyniki prowadzonych na świecie badań z zakresu emisji 
metanu (CH4) i ditlenku węgla (CO2) z oczyszczalni ścieków. Dowiedziono, że 
instalacje laboratoryjne reaktorów SBR są wykorzystywane na wielu płaszczyznach 
badań. Wykonanie pracy pozwoliło na wyciągnięcie wniosków zarówno 
dotyczących samej technologii jak i co ważne emisji gazów cieplarnianych. 
Stwierdzono, iż emisja jest uzależniona od wielkości reaktora, długości trwania 
poszczególnych faz pracy, sezonu pracy, obciążenia ścieków. Większy wpływ na 
wielkość emisji ma sezon pracy urządzenia niż temperatura ścieków. 

Materiał roślinny na ekrany akustyczne 

Katarzyna Stromczyńska , k.stromczynska@gmail.com, Zakład Botaniki 
i Fizjologii Roślin, Instytut Biologii Roślin i  Biotechnologii, Wydział 
Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 
w Krakowie, www.wo.ur.krakow.pl 

Ewa Hanus-Fajerska, e.hanus@ogr.ur.krakow.pl, Zakład Botaniki i Fizjologii 
Roślin, Instytut Biologii Roślin i  Biotechnologii, Wydział Biotechnologii 
i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w  Krakowie, 
www.wo.ur.krakow.pl 

Przemysław Czaja, biuro@techbud.com.pl, P.B. TECHBUD S.J., 
www.techbud.com.pl 

Na terenie naszego kraju powstało kilkanaście inwestycji związanych z rozbu-
dową infrastruktury drogowej, a duża liczba pojazdów kołowych przyczynia się do 
znacznego wzrostu natężenia hałasu, zatem niezbędne jest jego ograniczenie. Ekran 
akustyczny jest przeszkodą na drodze rozprzestrzeniania fal dźwiękowych między 
źródłem (trasa komunikacyjna), a obszarem odbioru, czyli miejscem chronionym 
przed oddziaływaniem hałasu. Aby właściwie pełnił swoją funkcję musi spełniać 
wymogi specyfikacji technicznych do projektów komunikacyjnych. Należy także 
zadbać o walor estetyczny i wkomponowanie ekranu w krajobraz. W tym celu 
można stosować pnącza, których wydłużone, cienkie i elastyczne pędy w krótkim 
czasie pokryją jego powierzchnię. W Polsce dostępnych jest w ofercie szkółkarskiej 
około stu odmian roślin pnących. Jednak o przydatności gatunków na ekrany 
decydują nie tylko sposób wspinania się, czy dynamika wzrostu, lecz nade wszystko 
ich wymagania siedliskowe i tolerancja na niesprzyjające warunki wzrostu. 
Prezentacja zawiera krytyczną weryfikację materiału roślinnego najczęściej 
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stosowanego w celu pokrycia powierzchni różnego typu ekranów oraz autorską 
propozycję poszerzenia doboru gatunkowego w tym zakresie.  

Badania sfinansowano z dotacji przyznanej przez MNiSW na działalność 
statutową ZBiFR Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego 
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. 

Metody magazynowania zbóż do celów technologicznych 

Łukasz Kręcidło, krecidlo.l@gmail.com, Samodzielna Katedra Biotechnologii  
i Biologii Molekularnej, Wydział Przyrodniczo -Techniczny, Uniwersytet 
Opolski, www.uni.opole.pl 

Teresa Krzyśko-Łupicka, teresak@uni.opole.pl, Samodzielna Katedra 
Biotechnologii i Biologii Molekularnej, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, 
Uniwersytet Opolski, www.uni.opole.pl 

Płody rolne, a w szczególności zboża stanowią główne źródło węglowodanów 
dla człowieka i zwierząt hodowlanych. Dlatego istotne jest zachowanie optymalnych 
warunków w trakcie łańcuch technologicznego. Ważnym etapem w produkcji rolnej 
jest magazynowanie. Niewłaściwe parametry przechowywania zbóż mogą prowadzić 
do strat ekonomicznych oraz spadku jakości składowanego ziarna. 

Celem pracy jest przedstawienie metod magazynowania zbóż o przeznaczeniu 
technologicznym wykorzystywanych w przechowalnictwie. 

Obecnie podczas magazynowania zbóż wykorzystuje się trzy metody 
przechowywania: magazyny płaskie, silosy zbożowe oraz rękawy foliowe. Każdy 
z sposobów magazynowania ma zarówno zalety jak i wady. Magazyny płaskie 
wykorzystywane są do składowania dużych ilości zboża, ich obsługa w porównaniu 
do silosów zbożowych jest bardziej złożona. Trudniej sterować w nich parametrami 
podczas przechowywanych ale powierzchnia magazynowa pozwala na lepszą 
wentylacje zboża w porównaniu do silosów w których należy stosować systemy 
chłodzące. Silosy zbożowe coraz częściej wykorzystywane są przez samych 
rolników, którzy nie potrzebują dużych powierzchni magazynowych ale chcą 
przechować zboża do momentu gdy ich cena w skupach będzie dla nich atrakcyjna. 
Nowoczesne silosy zbożowe są w pełni zautomatyzowane, co pozwala na 
ograniczenie kosztów ich obsługi. Alternatywą dla konstrukcji stałych są rękawy 
foliowe, które obecnie najczęściej wykorzystywane są do przechowywania ziaren 
kukurydzy. 
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Możliwości wykorzystania informacji związanej z ilością 

mocznika w mleku w racjonalnym zarządzaniu stadami 

bydła mlecznego 

Michał Czarkowski, xeroix@wp.pl 

Pojawianie się mocznika w mleku krów jest skutkiem charakteru przemian 
w przewodzie pokarmowym, w wyniku których jako skutek degradacji białka paszy 
w organizmie, pojawia się nadmiar niestrawionego przez mikroorganizmy amoniaku. 
W Polsce poziom mocznika w mleku oznaczany jest u krów znajdujących się pod 
oceną użytkowości mlecznej od 2001 roku. Od tego czasu ma miejsce szczególne 
zainteresowanie tą cechą mleka krowiego, która stała się ważnym elementem 
w menadżerskim zarządzaniu stadami bydła mlecznego. W piśmiennictwie 
specjalistycznym określa się go zwykle jako nowy element diagnostyczny 
w hodowli tego gatunku zwierząt gospodarskich. Poziom mocznika w mleku daje 
współczesnym hodowcom bydła szereg nowych możliwości i stał się cennym 
źródłem wiedzy na temat statusu zdrowotnego zwierząt.  

Na podstawie badań wielu autorów można stwierdzić, że racjonalne zarządzanie 
stadem bydła mlecznego zależy w bardzo dużym stopniu od żywienia. Właściciel 
gospodarstwa może stwierdzić skuteczność jak i prawidłowość żywienia krów 
mlecznych na podstawie zawartości białka w mleku, która powinna mieścić się 
w przedziale 3,2-3,6 %, jak również mocznika, którego zawartość powinna 
znajdować się w przedziale 150-300 mg w litrze mleka. Jeżeli odczyty stężenia 
odbiegają od normy świadczy to o nieprawidłowościach związanych z żywieniem 
zwierząt w danym stadzie. Z badań wynika, że obecność mocznika jak i amoniaku 
we krwi zwierzęcia negatywnie wpływa na płodność krów. Ich wysokie stężenie 
powoduje negatywną zmianę błony śluzowej macicy, co przekłada się negatywnie 
na skuteczne zacielenie bydła mlecznego  

Ocena uzdolnień ludzi do przeprowadzania 

zabiegów fizjoterapeutycznych dla koni 

Monika Zastrzeżyńska, zastrzezynska.monika@gmail.com, SKNBiHZ Sekcja 

Hipologiczna, Wydział Biologii, Nauk  o Zwierzętach i Biogospodarkii, Katedra 

Hodowli i Użytkowania Koni, www.up.lublin.pl 

Joanna Popek, wilk.iza@wp.pl, SKNBiHZ Sekcja Hipologiczna, Wydział 

Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarkii, Katedra Hodowli i Użytkowania 

Koni, www.up.lublin.pl 

Biorąc pod uwagę fakt, że zabiegi fizjoterapeutyczne dla koni powinny być 
prowadzone w sposób profesjonalny oraz w zgodzie z ich dobrostanem, celem 
pracy było opracowanie systemu oceny uzdolnień ludzi do takich działań na pod-
stawie aktywności emocjonalnej i behawioru koni podczas masażu relaksacyjnego. 
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Badaniami objęto cztery rekreacyjne wałachy półkrwi o podobnym charakterze 
i temperamencie. W badaniach wzięły również udział cztery dwuosobowe grupy 
uczestników kursu masażu koni, którzy pracowali codziennie z tym samym 
koniem. Koniom masowano szyję, łopatkę, grzbiet oraz zad. W trakcie każdego 
masażu oceniano zachowanie się ludzi i koni oraz rejestrowano parametry pracy 
serca koni przy pomocy urządzeń Polar RS800CX i programu PolarProTrainer 5.0. 
Praca miernika Polar zsynchronizowana była ze stoperem ręcznym, co pozwoliło na 
przyporządkowanie odczytu rytmu serca w konkretnych momentach masażu. 
W oparciu o analizowane cechy zaprojektowano sposób oceny uzdolnień ludzi do 
masażu koni. Wyniki poddano analizie wariancji dla powtarzanych pomiarów, 
testowi T-Tukeya’a i korelacjom Pearsona. Stwierdzono, że poziom parametrów 
pracy serca koni zależy od części masowanego ciała oraz uzdolnień masującego. 
Ocena zachowania się koni i ludzi powinna być stosowana jedynie podczas 
pierwszego masażu, gdyż jest ona wówczas najbardziej zróżnicowana i powiązana 
z pracą serca koni. Zaproponowany sposób oceny może znaleźć zastosowanie 
podczas kursów i szkoleń z zakresu fizjoterapii konnej. 

Skład mleka kobylego 

Piotr Żelazowski, zelazowskipio@gmail.com, Katedra Przetwórstwa Produktów 

Zwierzęcych, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie, www.wtz.ur.krakow.pl 

Mleko kobyle to wyjątkowy surowiec. Jak dotąd uważa się, że stanowi on 
(razem z mlekiem oślim) najlepszy substytut mleka kobiecego. Wysoki stopień 
strawności białek, wysoka zawartość laktozy i wysoki stosunek ilości białek 
serwatkowych do kazeiny to główne cechy tego mleka stanowiące o jego 
niezwykłych właściwościach. Dodatkowo niska alergenność białek tego mleka, 
może wpłynąć na możliwości jego zastosowania przy karmieniu niemowląt 
uczulonych na białka mleka krowiego. 

Celem niniejszej pracy była ocena składu chemicznego i jakości białek mleka 
kobylego i krowiego. Mleko zbadano pod względem kwasowości i pH. Oznaczono 
zawartość suchej masy, białka, tłuszczu, laktozy i popiołu. Oznaczono również 
zawartość chlorków w mleku. Dokonano rozdziału elektroforetycznego próbek 
mleka na żelu poliakrylamidowym. Analizy wykazały istotne statystycznie różnice 
w składzie chemicznym mleka krowiego i kobylego. Mleko kobyle charakteryzowało 
się wyższą zawartością laktozy. Zawartość białka, tłuszczu oraz popiołu w mleku 
krowim była statystycznie wyższa niż w mleku kobylim. Na podstawie analizy 
elektroforetycznej stwierdzono odmienny charakter białek mleka kobylego. 
Stwierdzono obecność lizozymu w profilu białkowym tego mleka. Ilościowa 
analiza żeli potwierdziła wysoki stosunek białek serwatkowych w stosunku do 
kazeiny w mleku kobylim.  
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Wpływ dodatków fałszujących  

na wybrane cechy jakościowe miodu 

Joanna Szulc, joanna.szulc@utp.edu.pl, Zakład Technologii i Inżynierii 

Przemysłu Spożywczego, Wydział Technologii  i Inżynierii Chemicznej, 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy 

Katarzyna Skórczewska , katarzyna.skorczewska@utp.edu.pl, Zakład 

Technologii Polimerów  i Powłok Ochronnych,Wydział Technologii  i Inżynierii 

Chemicznej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich 

w Bydgoszczy 

Grażyna Gozdecka, grazyna.gozdecka@utp.edu.pl, Zakład Technologii  

i Inżynierii Przemysłu Spożywczego, Wydział Technologii  i Inżynierii 

Chemicznej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich 

w Bydgoszczy 

Katarzyna Popowicz, katarzyna.suchomska@onet.pl, Uniwersytet 

Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy 

Miód jako naturalny produkt cechujący się wysoką atrakcyjnością dla 
konsumentów jest często przedmiotem zafałszowań. Zafałszowania miodu są 
wynikiem działań nieuczciwych dystrybutorów oraz pszczelarzy. Mogą również 
wynikać z nieprawidłowych praktyk pszczelarskich. W celu sprawdzenia jakości 
miodu wykonuje się szczegółową analizę miodu. Celem pracy było zbadanie 
wpływu dodatków fałszujących na zawartość wody, przewodność elektryczną 
właściwą oraz temperaturę topnienia miodu.  

Próby miodu wielokwiatowego zafałszowane zostały sacharozą, syropem 
glukozowym oraz melasą. Pomiarów bezpośrednio po sporządzeniu prób, po 
upływie 4 i 8 tygodni.  

Stwierdzono istotne statystycznie różnice przewodności elektrycznej właściwej 
pomiędzy miodem naturalnym a pozostałymi miodami. Niestety zarówno 
zawartość wody, jak i przewodność elektryczna nie mogą być pomocne do 
wykrywania zafałszowań miodu, ponieważ te parametry badanych prób spełniły 
kryteria jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 3. października 
2003 roku ws. jakości handlowej miodu. Wykryciu zafałszowań miodu może 
służyć temperatura topnienia. Miody, do których dodano sacharozę i melasę, 
charakteryzowały się niższą temperaturą topnienia. W związku z tym wyznaczanie 
tego parametry wydaje się, że dobrym sposobem rozróżniania miodów naturalnych 
od zafałszowanych. 
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Wpływ osadów ściekowych  

na zmiany kwasowości odłogowanej gleby pyłowej  

pod uprawą topinamburu (Helianthus tuberosus L.) 

Małgorzata Szostek, mszostek@ur.edu.pl Katedra Gleboznawstwa, Chemii 

Środowiska i Hydrologii, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet 

Rzeszowski 

Janina Kaniuczak, jkaniucz@ur.edu.pl Katedra Gleboznawstwa, Chemii 

Środowiska i Hydrologii, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet 

Rzeszowski 

Edmund Hajduk ehajduk@ur.edu.pl Katedra Gleboznawstwa, Chemii 

Środowiska i Hydrologii, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet 

Rzeszowski 

Z procesem oczyszczania ścieków nieodłącznie związane jest powstawanie 
osadów ściekowych, które ze względu na specyficzne właściwości fizyczne, 
chemiczne i sanitarne są odpadem o wysokiej uciążliwości w środowisku przyrod-
niczym. Ze względu na to, że ilość powstających osadów ściekowych systema-
tycznie wzrasta, wciąż poszukuje się racjonalnych metod ich zagospodarowania. 
Liczne opracowania na ten temat ukazują, że jedną z przydatnych i efektywnych 
metod zagospodarowania osadów ściekowych, jest ich przyrodnicze wykorzystanie, 
m.in. w rewitalizacji gleb odłogowanych.  

Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu osadów ściekowych 
zastosowanych jednorazowo w formie doglebowych wkładek o różnej miąższości, 
na zmiany zakwaszenia odłogowanej gleby pyłowej w warunkach doświadczenia 
polowego z uprawą topinamburu, prowadzonego przez okres sześciu lat.  

W doświadczeniu wykorzystano osad ściekowy pochodzący z biologicznej 
oczyszczalni ścieków typu „LEMNA”. 

Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, że osady ściekowe wpłynęły na 
zakwaszenie poziomów powierzchniowych co postępowało relatywnie do miąższości 
zastosowanych wkładek, natomiast na głębokości profilu glebowego 50-75 cm 
nastąpiła zmiana odczynu z lekko kwaśnego (gleba kontrolna i przed założeniem 
doświadczenia) na obojętny – po zastosowaniu osadów ściekowych. Zmiany 
w pozostałych analizowanych poziomach gleb, uznano za niejednoznaczne.  

Wpływ ultradźwięków  

na wybrane właściwości mechaniczne kruchych ciastek 

Ewa Siemianowska, ewa.siemianowska@uwm.edu.pl, Katedra Podstaw 

Bezpieczeństwa, Wydział Nauk Technicznych, Uniwersytet Warmińsko -Mazurski 

w Olsztynie 
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Andrzej Wesołowski, ika@uwm.edu.pl, Katedra Podstaw Bezpieczeństwa, 

Wydział Nauk Technicznych, Uniwersytet Warmińsko -Mazurski w Olsztynie 

Marta Batia-Strynkowska, martabatia@gmail.com, Katedra Podstaw 

Bezpieczeństwa, Wydział Nauk Technicznych, Uniwersytet Warmińsko -Mazurski 

w Olsztynie 

Ciastka kruche należą do grupy wyrobów ciastkarskich bardzo chętnie kupo-
wanych przez konsumentów. O popularności kruchych ciastek decyduje nie tylko 
ich przystępna cena, ale również walory smakowe. Jednym z czynników 
wpływających na kształtowanie walorów smakowe produktów spożywczych jest 
ich tekstura. Na teksturę produktów spożywczych wpływają między innymi 
właściwości mechaniczne. Celem badań była ocena wpływu ultradźwięków 
o różnych częstotliwościach i różnym czasie działania na wybrane właściwości 
mechaniczne kruchych ciastek. Materiał użyty do badań stanowiły kruche ciastka 
wypieczone z mąki różnych odmian pszenicy.  

W celu oceny właściwości mechanicznych przeprowadzono następujące testy: 
cięcia, ściskania oraz łamania. Testy wykonano przy pomocy maszyny wytrzy-
małościowej MultiTest1-i. Zakres analiz obejmował analizę krzywych: cięcia, 
ściskania oraz łamania. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż zarówno 
czas działania jak i częstotliwość ultradźwięków ma wpływ na właściwości 
mechanicznych badanych ciastek. 

Wpływ wsiewek międzyplonowych  

na zawartość białka ogólnego i plon pszenżyta jarego 

Rafał Niemyjski, rafalniemyjski123@o2.pl: Studenckie Koło Naukowe Inżynierii 

Rolniczej, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo -Humanistyczny 

w Siedlcach, www.uph.edu.pl 

Polska to światowy potentat w produkcji pszenżyta, zasiewy tego zboża 
wynoszą obecnie ponad 1,5 mln ha. W ostatnich latach zauważono tendencję 
wzrostową jeżeli chodzi o wysiew tej odmiany. Pszenżyto jare jest jednak nadal 
zbożem o najmniejszym areale uprawy. Główny cel w produkcji pszenżyta jarego 
to pozyskanie ziarna. To zboże paszowe głównie wykorzystywane w celu 
zaspokojenia potrzeb pokarmowych zwierząt gospodarskich. Ziarno zawiera dużo 
błonnika, skrobi i związków mineralnych dzięki czemu spełnia się jako pasza 
nadaje się dla wszystkich zwierząt gospodarskich. 

 Eksperyment polowy przeprowadzono w 2012 roku w Rolniczej Stacji 
Doświadczalnej w Zawadach należącej do Uniwersytetu Przyrodniczo-Huma-
nistycznego w Siedlcach. Doświadczenie polowe założono na glebie kompleksu 
żytniego bardzo dobrego, klasy bonitacyjnej IVb, o średniej zasobności w przyswa-
jalny fosfor, potas i magnez. Zawartość próchnicy wynosiła 1,37 %. Doświadczenie 
założono w układzie losowych bloków, w trzech powtórzeniach. W przeprowadzonym 
eksperymencie badano następujące kombinacje siewek międzyplonowych. 
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1. Obiekt kontrolny (czysty siew pszenżyta jarego), 
2. Nostrzyk biały (norma wysiewu nasion 20 kg* ha-1), 
3. Nostrzyk biały + życica westerwoldzka (norma wysiewu nasion 10+10 

kg*ha-1), 
4. Życica westerwoldzka (norma wysiewu nasion 20 kg* ha-1) 

Wpływ zanieczyszczeń powietrza w hodowli  

trzody chlewnej na zdrowie ludzi i zwierząt 

Karol Abramczyk, kabramczyk@iung.pulawy.pl, Zakład Mikrobiologii 

Rolniczej, Instytut Uprawy Nawożenia  i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut 

Badawczy, www.iung.pulawy.pl 

W Polsce trzoda chlewna obok bydła jest najważniejszym gatunkiem zwierząt 
gospodarskich. Hodowla świń jest jedną z podstawowych gałęzi polskiego 
rolnictwa a Polska jest czwartym, co do wielkości, producentem mięsa wieprzowego 
w Europie. Rolnicy często nastawieni są na intensyfikację produkcji aby zwiększyć 
opłacalność. Wiąże się to z utrzymywaniem dużej liczby świń na stosunkowo 
niewielkich powierzchniach budynków inwentarskich a to z kolei wiążę się ze 
znaczną emisją zanieczyszczeń powietrza. Wysoki poziom zanieczyszczeń 
chemicznych i mikrobiologicznych powietrza budynków inwentarskich, przy braku 
właściwej obsługi i higieny pracy może przyczynić się do wzrostu narażenia 
pracowników oraz zwierząt na te czynniki.  

Wychodząc z tego założenia podjęto badania mające na celu określenie poziomu 
chemicznych i mikrobiologicznych zanieczyszczeń powietrza w chlewni w odnie-
sieniu do narażenia zdrowia zwierząt i ludzi – pracowników zatrudnionych przy 
obsłudze zwierząt. Emisja zanieczyszczeń powietrza w chowie świń jest istotnym 
problemem w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa i higieny 
pracy pracowników.  

Ze względu na duże zagrożenie dla zdrowia jakie stanowią zanieczyszczenia 
powietrza budynków inwentarskich ważne jest prowadzenie kompleksowej oceny 
narażenia pracowników na te czynniki w środowisku pracy. 

Zakażenia pasożytnicze u owiec 

Paulina Dudko, dudko.paulina@gmail.com, Katedra Hodowli Małych 

Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego, Wydział Biologii, Nauk  o Zwierzętach 

i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Do najważniejszych problemów związanych z hodowlą zwierząt gospodarskich 
takich jak owce, kozy czy bydło można zaliczyć kontrolę zakażeń pasożytniczych 
w stadzie. Wśród owiec najczęściej występują inwazje pasożytów takich jak: 
pierwotniaki z rodzaju Eimeria, Cryptosporidium, przywry Fasciola hepatica, 
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tasiemce z rodzaju Moniesia oraz nicienie przewodu pokarmowego z rodzaju 
Nematodirus i Capillaria.  

W wielu przypadkach zagrożenia związane z występowaniem pasożytów są 
niedoceniane i lekceważone. Ma to miejsce szczególnie przy inwazjach przebie-
gających bezobjawowo, a stan ten jest często obserwowany u owiec. Jednak mimo 
braku widocznych objawów klinicznych inwazje nie pozostają bez wpływu na stan 
zdrowia i kondycję zwierząt. Konsekwencją tego są m.in. duże straty ekonomiczne 
spowodowane zmniejszeniem przyrostów wagowych lub wręcz zahamowaniem 
rozwoju.  

Do tej pory główną metodą kontroli zakażeń było stosowanie środków 
chemicznych. Jednak nadmierne stosowanie ich spowodowało uodpornienie się 
pasożytów i obniżenie skuteczności terapii. Dlatego też zaczęto poszukiwać 
alternatywnych sposobów zwalczania pasożytów przewodu pokarmowego owiec 
poprzez stosowanie bioaktywnych karm czy też suplementację składników 
odżywczych. Co jest odpowiedzią na potrzebę opracowania programów profilaktyki 
przeciwpasożytniczej opartych na naturalnych substancjach roślinnych. 

Zioła i preparaty ziołowe jako substancje poprawiające 

zdrowotność bydła mlecznego 

Daniel Radzikowski, daniel18-1994@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe 

Hodowców Zwierząt, Wydział Przyrodniczy, Uniwersytet Przyrodniczo - 

Humanistyczny w Siedlcach 

Terminem fitobiotyki nazwane zostały preparaty pochodzenia roślinnego 
uzyskiwane z ziół, posiadające w swym składzie określone substancje biologicznie 
czynne. Są stosowane przede wszystkim w profilaktyce i leczeniu wielu chorób 
zwierząt gospodarskich. Stwierdzono, iż substancje zawarte w ziołach, są lepiej 
pobierane i przyswajane przez organizm, niż wyprodukowane takie same związki 
syntetyczne, co spowodowane jest stanem równowagi fizjologicznej jaki występuje 
w roślinie. Należy także wiedzieć, o oddziaływaniu jakie mogą wywoływać na 
siebie różne substancje zawarte w ziołach, aby nie dochodziło do interakcji 
antagonistycznej. Do substancji czynnych biologicznie, które zwarte są w tych 
preparatach zalicza się m. in. alkaloidy, olejki eteryczne, glikozydy, garbniki, 
flawonoidy, saponiny, pektyny, kwasy organiczne, sole mineralne oraz witaminy. 
Do korzyści, jakie mogą wystąpić po zastosowaniu ziół wymienia się m. in. 
poprawę strawności i smakowitości pasz oraz wzrost apetytu u zwierząt, co 
wpływać ma na polepszenie wyników produkcyjnych zwierząt. Należy przy tym 
pamiętać o preferencjach smakowych poszczególnych gatunków zwierząt, tak aby 
stosowanie ziół nie przyniosło spadku pobrania dawki pokarmowej. 
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Centralne problemy "Kryzysu nauk europejskich 

i fenomenologii transcendentalnej Edmunda Husserla" 

a "Prawda i metoda" Hansa-Georga Gadamera 

Filip Gołaszewski, philipgolaszewski@gmail.com, Zakład Historii Filozofii 

Nowożytnej, Uniwersytet Warszawski, www.filozofia.uw.edu.pl 

W dziele Prawda i metoda Hans-Georg Gadamer przedstawia własne stanowisko, 
dotyczące statusu oraz metodologii nauk humanistycznych. Obszerna rozprawa 
oparta jest na szczegółowych analizach historyczno-filozoficznych. Wśród pojęć 
interesujących autora, znajduje się między innymi „życie”, które rozważane jest 
w kontekście Diltheyowskiej refleksji na temat dziejów. W ujęciu Gadamera 
fenomenologia Edmunda Husserla była istotnym krokiem na drodze do przezwy-
ciężenia teoriopoznawczej perspektywy Diltheya. Kulminacją tego konfliktu 
okazała się jednak myśl hrabiego Yorcka, który w opinii autora powraca do 
Heglowskiego rozumienia życia. Przedmiotem tego wystąpienia jest relacja między 
fenomenologią a hermeneutyką ukazana na przykładzie Gadamerowskich analiz 
myśli Husserla. Porównane zostaną fragmenty dzieła Prawda i metoda z tekstem 
Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna. To właśnie ostatni 
tekst Husserla pozwala spojrzeć na uwagi Gadamera w odpowiednio szerokim 
kontekście. Dopiero tam Husserl z uwagą przygląda się kategorii Lebenswelt. Owa 
kategoria jest zaś podstawą dla właściwego umiejscowienia problematyki życia 
w horyzoncie Husserlowskiego myślenia. 

Cykliczny wszechświat a Stworzenie  

w świetle Tomaszowej tezy  

o niesprzeczności odwiecznego wszechświata 

Jarosław Mitek, jmitek@poczta.onet.pl, Instytut Filozofii Chrześcijańskiej, 

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, www.pwt.wroc.pl  

Celem niniejszego wystąpienia jest skonfrontowanie wizji cyklicznego 
wszechświata z tezą św. Tomasza z Akwinu o niesprzeczności odwiecznego 
istnienia świata, zawartą w jego niewielkim traktacie „De aeternitate mundi” 
(„O wieczności świata”), oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w świetle 
rozważań Akwinaty istnieje sprzeczność pomiędzy hipotezą o nieustanie 
i naprzemiennie rozszerzającym i kurczącym się (pulsującym) wszechświecie 
a biblijną (teologiczną) nauką o stworzeniu świata przez Boga. Podstawowym 
zabiegiem metodologicznym w tej pracy jest zastosowanie wniosków z rozważań 
św. Tomasza do interpretacji współczesnej koncepcji kosmologicznej. Cykliczny 
wszechświat został tu potraktowany jako dynamiczna odmiana odwiecznie 
istniejącego świata, a więc takiego, do którego odnosi się Tomaszowa teza 
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o niekonieczności istnienia czasowego następstwa pomiędzy przyczyną a skutkiem, 
jeżeli tą przyczyną jest Bóg. Podstawowa konkluzja wystąpienia może być 
wyrażona stwierdzeniem, że przyjmując wnioski wynikające z Tomaszowych 
rozważań o odwieczności świata, nie można mówić o zasadniczej sprzeczności 
pomiędzy tak zwanym cyklicznym modelem a wypływającą z Pisma Świętego 
nauką o stworzeniu. 

Czy fenomenologia Husserla dostrzega różnice  

między innością oraz obcością? 

Filip Gołaszewski, philipgolaszewski@gmail.com, Zakład Historii Filozofii 

Nowożytnej, Uniwersytet Warszawski, www.filozofia.uw.edu.pl 

W swoim projekcie fenomenologicznym Husserl stosunkowo późno zdał sobie 
sprawę z roli jaką odgrywa inny podmiot w namyśle filozoficznym. Jeżeli patrzeć 
na opublikowane teksty ojca fenomenologii, dopiero Medytacje Kartezjańskie 
(1931) usiłowały mierzyć się z tym zagadnieniem. Fundamentalną rolę odgrywa 
medytacja piąta, stanowiąca niemal połowę objętości całego dzieła. Pomimo faktu, 
że dopiero na późnym etapie twórczości Husserl zaczyna uwzględniać fenomeny 
takie jak konstytucja innego podmiotu oraz dostrzega potrzebę rozdzielenia sfery 
tego, co własne (redukcja primordialna) od sfery obcości, to jednak w horyzoncie 
rozważań fenomenologicznych jest to odkrycie przełomowe. Andrzej Wajs 
twierdzi, że rozważania Husserla właściwie inaugurują dyskurs ksenologiczny. 
Przedmiotem wystąpienia jest Husserlowskie rozumienie Inności oraz to, co 
odróżnia ją od obcości. Punktem odniesienia są ujęcia Martina Bubera oraz 
Bernharda Waldenfelsa. W filozofii Waldenfelsa obcość oraz inność to kategorie 
centralne. Z kolei Martin Buber nie stosuje tego rodzaju pojęć, zaś głównym 
przedmiotem jego namysłu filozoficznego są dwa rodzaje relacji (Ja-Ty oraz Ja-
Ono). Relacja o postaci Ja-Ty otwiera interesująca perspektywę dla rozważań na 
temat obcości oraz inności, która to perspektywa zdaje się wykraczać poza 
horyzonty zarówno Husserla jak i Waldenfelsa. 

Dwie strony zabójstwa z lubieżności  

– ofiara i sprawa przestępstwa 

Katarzyna Król, kasia467c@wp.pl, Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych, 

Wydział Administracji, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, www.wspol.edu.pl 

Tematyka zabójstw, zwłaszcza lubieżnych, od zawsze budziła duże zainte-
resowanie, nie tylko wśród naukowców, lecz także w społeczeństwie. Samo słowo 
„zabójca” powoduje mocny wydźwięk oraz budzi wiele kontrowersji związanych 
z okolicznościami sprawy, wymierzaniem odpowiedniej kary, a także osobowością 
sprawcy. Podczas roztrząsania tego zagadnienia, sprawca przestępstwa zawsze 
pozostaje w epicentrum. Jednakże, należy zwrócić też uwagę na ofiarę, która jest 
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opisywana wyłącznie jako osoba, wobec której wyrażany jest żal i współczucie. Jak 
wskazuje tytuł, zabójstwo zawsze ma dwie strony. Aby podjąć skuteczną dyskusję 
w tym temacie, należy zwrócić jednakową uwagę na dwie jednostki, zarówno 
sprawcę i ofiarę. Przyjęcie takiej postawy pozwoli na dokładniejsze zobrazowanie 
tego przestępstwa, zarazem ułatwi wykrycie i schwytanie osoby popełniającej czyn 
zabroniony. 

Celem wystąpienia była analiza osobowości sprawcy oraz ofiary przestępstwa, 
a także związek jaki zachodzi pomiędzy tymi dwoma podmiotami. Niezbędne 
w tym miejscu było podjęcie tematyki odnoszącej się do wiktymologii oraz 
odpowiedź na pytanie – kto i dlaczego staje się ofiarą? Prelegentka wyjaśniła 
pojęcie zabójstwa z lubieżności na podstawie literatury przedmiotu, a także 
omówiła cechy dystynktywne tego przestępstwa. Ponadto przedstawione zostały 
cechy osobowości sprawcy omawianego zabójstwa oraz jego modus operandi. 
Następnie podjęta została próba scharakteryzowania osoby ofiary, a także jej 
podatność wiktymologiczna. 

Dynamika zmian cyberprzestępczości 

Mateusz Olchanowski, olchan@interia.pl, Katedra Prawa Międzynarodowego 

Publicznego, Uniwersytet w Białymstoku, uwb.edu.pl  

Obecnie praktycznie wszystkie przejawy życia społecznego i gospodarczego 
powiązane są z wykorzystaniem komputerów, dokumentów elektronicznych oraz 
sieci teleinformatycznych. Postępujący rozwój technologiczny powoduje mody-
fikację istniejących oraz powstawanie nowych zagrożeń o charterze kryminalnym. 
Jednym z obszarów, w którym dokonują się w ostatnim czasie największe zmiany, 
są technologie informatyczne. Powoduje to znaczne nasilenie istniejących oraz 
pojawianie się co raz to nowych zagrożeń – przestępstw, które chociażby z uwagi 
na wykorzystanie sieci teleinformatycznych o globalnym zasięgu, narzędzi 
informatycznych lub samo ich umiejscowienie nie mogą być skutecznie zwalczane 
przez pojedyncze organizacje lub państwa. Celem referatu było przybliżenie zjawiska 
korelacji bezpieczeństwa, cyberprzestrzeni, cyberzagrożeń i cyberprzestępczości. 
Autor zwrócił uwagę również na towarzyszące temu zjawisku prawidłowości, 
wskaże dynamikę zmian na przestrzeni ostatnich lat oraz wytypuje czynniki jakie 
w przeszłości ją determinowały. Krańcowo Autor dokonał próby analizy przyszłych 
trendów w cyberprzestępczości. 
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Działalność Elsy Brändström,  
przedstawicielki Szwedzkiego Czerwonego Krzyża,  
na rzecz ratowania jeńców z Państw Centralnych 

 na obszarze Rosji w latach 1914-1918 

Monika Stalończyk, m.stalonczyk@wp.pl, Wydział Historyczno-Socjologiczny, 
Uniwersytet w Białymstoku, www.hist-soc.uwb.edu.pl 

Szacuje się, że ponad 2 miliony żołnierzy zostało wziętych do niewoli przez 
armię rosyjską w czasie I wojny światowej. Byli oni trzymani w bardzo ciężkich 
warunkach, w obozach często rozwijały się epidemie (np. tyfusu plamistego) 
i choroby psychiczne, panował głód. Wiele osób zginęło. Z pomocą uwięzionym 
przyszły różne agendy Międzynarodowego Czerwonego Krzyża: rosyjska, 
niemiecka, austriacka, duńska oraz szwedzka. W tej ostatniej działała niezwykła, 
ale mało znana postać – Elsa Brändström – córka szwedzkiego dyplomaty, która 
swoje młode lata poświęciła na pomoc innym. Więźniowie ochrzcili ją mianem 
„Anioła Syberii”. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie owej postaci oraz 
przybliżenie jak wyglądały warunki egzystencji w rosyjskich obozach jenieckich 
czasu I wojny światowej. Podstawę źródłową stanowią, wydane po zakończeniu 
wojny, wspomnienia Elsy Brändström (Unter Kriegsgefangenen in Russland und 
Sibirien 1914-1920). Wykorzystane zostały również opracowania badaczy 
niemieckich oraz rosyjskich. 

Działania Służby Bezpieczeństwa wobec studentów 
lubelskich uczelni na początku lat '70 XX wieku 

Łukasz Niebelski, niebelski.lublin@onet.pl, Wydział Nauk Humanistycznych, 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  w Lublinie, www.kul.pl 

Tematem referatu są działania podejmowane przez Służbę Bezpieczeństwa 
przeciwko studentom lubelskich uczelni. Okres jaki obejmuje artykuł to rok 1973. 
Referat powstał głównie na podstawie dokumentów zgromadzonych w Archiwum 
IPN w Lublinie oraz w oparciu o artykuły z lubelskiej prasy. Te pierwsze to 
materiały zebrane przez SB do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania kryptonim 
„Rozrabiacze”. Całość dokumentacji to dwa tomy: pierwszy tom to SOR liczący ok 
160 kart, a drugi tom to sprawa śledcza licząca 125 kart. Referat stara się przedstawić 
szczegółowo jakie operacje SB kierowała przeciwko „wrogim elementom”  
– lubelskim żakom, którzy podczas swojego święta „Kozienalia 73” postanowili 
zażartować sobie ze Związku Radzieckiego. Nawet drobny dowcip dotyczący 
„wschodnich przyjaciół” mógł prowadzić do szykan, represji wobec osób 
podejrzanych i oskarżanych. Może szokować ogrom pracy włożonej przez 
funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa dla rozwiązania sprawy, ilość 
zgromadzonych materiałów i rodzaj inwigilacji – podjętych wobec studentów 
lubelskich uczelni.  
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Energetyczni wyzyskiwacze  

– rzecz o globalnym bilansie energii, jedzeniu i cielesności 

Marcin Mielewczyk, marcin.mielewczyk@interia.pl, Międzyobszarowe 

Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne, Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, www.mishis.amu.edu.pl 

W kontekście globalnej ekonomi aspekt dostępu do żywności oraz produkcji 
odpowiedniej do wyżywienia ludzkości ilości pożywienia jest jednym z najważ-
niejszych wyzwań współczesnego świata. Ten węzłowy problem już od czasów 
nowożytnych był poruszany przez ekonomistów, polityków i badaczy społecznych. 
Odnosząc tę kwestię szerzej, nauka antropologiczna bada powyższe zjawiska 
społeczne holistycznie, interdyscyplinarnie, na pograniczu nauk humanistycznych, 
społecznych i przyrodniczych, biorąc za przedmiot uwarunkowania społeczne, 
ekonomiczne, kulturowe.  

Przez połączenie trzech subdyscyplin antropologii: ekonomicznej, ciała oraz 
jedzenia można spojrzeć na kwestię odżywiania i jego wpływu na organizm 
w kontekście globalnej ekonomi, jako na nierozerwalnie ze sobą powiązane różne 
aspekty tego samego przedmiotu badań: kultury. Spojrzenie na ciało z perspektywy 
kulturowo usankcjonowanego stylu żywienia oraz na kwestię dysproporcji 
w dostępie do żywności z perspektywy historycznie ugruntowanego kontekstu 
ekonomicznego otwiera nowe możliwości interpretacyjne.  

Biologiczną stronę rozważanych zagadnień oparto na indeksie Body Mass Ratio, 
zaś stronę antropologiczną na kierunku badań nad fenomenem kultu ciała 
i instytucją siłowni, które są dość nowym projektem zachodniej cywilizacji. 
Całościowy obraz, jaki wyłania się z zaproponowanego holistycznego spojrzenia na 
ciało oraz kwestię żywienia, pozwala uchwycić globalny ekonomiczny bilans 
energetyczny warunkowany powyższymi czynnikami kulturowymi. 

Fałszywe autorstwo – czy zawsze było niegodziwe? 

Anna Janiszewska, anna.janiszewska@student.uksw.edu.pl , Koło Naukowe 

Moralistów, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, www.teologia.uksw.edu.pl  

Prawa przysługujące autorowi są w czasach nowożytnych sprawą zrozumiałą 
i precyzyjnie określoną. Z tego powodu powinny być powszechnie znane 
i respektowane. Niestety, nie zawsze tak się dzieje. Wręcz przeciwnie, obecnie 
można zaobserwować całą różnorodność naruszeń, od drobnych przywłaszczeń 
autorstwa, po działania zamierzone na duże korzyści finansowe. Skala tych 
przestępstw oraz powstających z tego powodu strat twórców jest ogromna. 
Dodatkowo, próbom walki z tym zjawiskiem często nie towarzyszy refleksja 
moralna. Zbyt rzadko nierespektowanie cudzych praw autorskich jest utożsamiane 



IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 

Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju, Lublin, 18-19 marca 2017 r. 

Wystąpienia Ustne – Obszar nauk humanistycznych 
 

272 

z kradzieżą. Czasy starożytne nie były pozbawione tego problemu. Fałszowanie 
autorstwa czy korzystanie z cudzej myśli było rzeczą normalną. Lecz czy 
postępowanie ówczesnych ludzi można osądzać w aspekcie moralnym, tak samo 
jak dziś? W wystąpieniu zostało przedstawione, jak zmieniło się rozumienie praw 
autorskich od czasów starożytnych po czasy nowożytne. Wykonana została także 
próba oceny moralnej najpowszechniejszych form naruszeń w czasach starożytnych 
i współczesnych. 

Filozoficzna biografia Fiodora Dostojewskiego 

Patrick Wodecki, patrick_wodecki@student.uw.edu.pl, Uniwersytet Warszawski, 

www.uw.edu.pl 

W niniejszym wystąpieniu pokazano proces zmiany filozoficznych, społecznych 
oraz politycznych poglądów Dostojewskiego w trakcie pierwszego etapu jego 
literackiej kariery. Dostojewski powszechnie kojarzony jest ze swoimi ostatnimi 
powieściami tj. Zbrodnią i karą, Biesami czy Braćmi Karamazow, oraz z tematyką 
„przeklętych problemów” w nich rozważanych. Tymczasem poglądy pisarza na 
fundamentalne kwestie filozoficzne przechodziły w jego wcześniejszych dziełach 
istotną ewolucję. Anonsowaną przemianę myślenia pokazano zarówno na 
przykładzie wczesnych prób literackich takich jak: Biedni ludzie, Notatki 
z podziemia czy Wspomnienia w domu umarłych, jak i za pomocą wydarzeń 
biograficznych. Uwypuklono takie „przełomowe momenty” jak debiut literacki 
i znajomość z Wissarionem Bieliński, przynależność do Koła Pietraszewskiego, 
skazanie na karę śmierci oraz karę katorgi. W trakcie referowania powyższych 
poglądów wykorzystano także wpływowe interpretacje prozy Dostojewskiego  
– autorstwa rosyjskich filozofów: Lwa Szestowa i Włodzimierza Sołowjowa. 

Gry komputerowe w perspektywie obrazowego dialogu. 

Problem związków gier z innymi mediami artystycznymi 

Michał Szymański, markchagall90@wp.pl, Instytut Historii Sztuki, Wydział 

Historyczny, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, amu.edu.pl 

Przedmiot referatu stanowią gry komputerowe w relacji z tradycyjnymi mediami 
artystycznymi, jak architektura i malarstwo. Temat ma charakter interdyscyplinarny, 
z jednej strony związany z subdyscypliną zwaną ludologią, która od stosunkowo 
niedawna zajmuje się badaniem gier elektronicznych. Z drugiej natomiast, ukazana 
perspektywa badawcza bazuję na wiedzy i doświadczeniach zaczerpniętych 
z historii sztuki, która sama dotychczas nie podejmowała tego tematu. Pomimo 
zainteresowania tym obszarem badaczy reprezentujących różne dziedziny, nie 
podjęta została szeroko zakrojona analiza wizualności gier, którą cechuje złożoność 
i różnorodność. Celem prezentacji jest przy tym zbadanie konkretnego zjawiska, 
jakim jest bogaty dialog gier komputerowych z obszarem sztuki. Wśród wielu gier 
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podejmujących recepcję architektury i malarstwa, należy wyróżnić kilku produkcji, 
które w dużym stopniu generują nawiązania do znanych dzieł, określonego stylu 
czy konwencji obrazowej. Wielu twórców, przy tworzeniu gier inspiruję się szeroko 
pojętą sztuką, bezpośrednią się do niej odwołując w formie cytatów lub wyko-
rzystując zapożyczone z tego obszaru ogólne rozwiązania estetyczne. Za pomocą 
różnorodnych odniesień gry kreują własną rzeczywistość i wpisują w nią określone 
znaczenia. W omawianym problemie równie istotne są produkcję operujące 
hiperrealistycznym językiem, osadzone w realiach historycznych i fantasy, jak 
i przykłady z rynku niezależnego (indie games), wyróżniające się malarską stylistyką. 

Grzech pierworodny i odkupienie  

a solidarność rodzaju ludzkiego z Adamem i Chrystusem. 

Spojrzenie św. Tomasza z Akwinu 

Bartłomiej K. Krzych , bartlomiejkk@gmail.com, Dyskusyjne Koło Filozoficzne 

"Eudaimonia", Instytut Filozofii, Wydział Socjologiczno -Historyczny, 

Uniwersytet Rzeszowski, www.ur.edu.pl/wydzialy/socjologiczno-

historyczny/instytut-filozofii 

Paweł z Tarsu w swym pierwszym liście do Koryntian stwierdza: „I jak 
w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni” (1 Kor 
15, 22; cyt. wg Biblii Tysiąclecia). Ta teologiczna nauka – odnosząc się do kwestii 
grzechu pierworodnego oraz odkupienia ludzkości – opiera się na metafizycznej 
tezie jedności całego rodzaju ludzkiego. Jeden z największych chrześcijańskich 
myślicieli, św. Tomasz z Akwinu, stwierdza: „Cała ludzkość, otrzymująca swą 
naturę od pierwszego rodzica, winna być postrzegana jako jedna wspólnota, czy też 
raczej jako jedno ciało jednego człowieka” (Komentarz do „De malo” IV, 1, co.). 
Wybrzmiewa tu znacząca w antropologii teologicznej teza o solidarności rodzaju 
ludzkiego z pierwszym rodzicem (Adamem), a w konsekwencji z Chrystusem (Syn 
Boży dokonując Wcielenia przyjął naturę ludzką). Niniejszy referat podejmuje 
nakreślone kwestie z punktu widzenia Akwinaty i tomizmu. W pierwszej kolejności 
rozważone zostaną biblijne podstawy doktryny solidarności całego rodzaju 
ludzkiego z Adamem i Chrystusem. Następnie przedstawione będą teologiczne 
konsekwencje tejże doktryny dla nauki o grzechu pierworodnym oraz dla nauki 
o odkupieniu ludzkości w Chrystusie. 

Interdyscyplinarny Słownik Wielojęzyczny on-line  

– możliwości i ograniczenia 

Monika Bogdanowska, leksykonia@wp.pl, Zakład Rysunku, Malarstwa  

i Rzeźby, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska  
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W 2015 ukończono projekt poświęcony badaniom ekwiwalencji terminologicznej 
w wybranej dyscyplinie nauki, którą była konserwacja zabytków. W wyniku prac 
powstała bazy danych zawierająca terminologię specjalistyczną z kilku obszarów 
nauki zestawiona w trzech językach. Zasób został udostępniony on-line na stronie 
www.imd.pk.edu.pl. Tym samym powstał nowy typ słownika, który z założenia 
tworzony jest od podstaw przez specjalistów i naukowców. Aktualnie baza zawiera 
po 10 000 haseł w językach głównych tj. polskim, angielskim i niemieckim, oraz po 
około 4000 w językach francuskim oraz włoskim, w części biologicznej także 
łacina. Zakres tematyczny obejmuje takie obszary jak: teoria konserwacji, chemia, 
biologia, architektura, technika, technologie stosowane w sztuce i in. zgrupowane 
w 460 rozdziałach i podrozdziałach ułożonych hierarchicznie. Dzięki temu 
narzędziu i opracowanej metodologii możliwe jest rozbudowywanie bazy o kolejne 
dziedziny i języki, a tym samym, gromadzenie wiedzy w jednym miejscu. 
W wystąpieniu przedstawiona została skrótowo metodologia przyjęta podczas 
realizacji zadania, ograniczenia wynikające tak problemów technicznych, jak 
i translatorskich wreszcie, możliwości, jakie daje kontynuacja prac nad rozbudową 
terminologicznej bazy danych nauki. 

J. Locke'a koncepcja podmiotu punktowego  

jako czynnik kształtowania się nowożytnego naturalizmu  

w ujęciu Charlesa Taylora 

Paweł Nowicki aureliano3@interia.pl, Wydział Socjologiczno-Historyczny, 

Instytut Filozofii, Uniwersytet Rzeszowski  

Celem niniejszego artykułu jest omówienie J. Locke’a koncepcji podmiotu 
punktowego (the punctual self), które, zdaniem Ch. Taylora, odegrało istotną rolę 
w kształtowaniu się nowożytnego, naturalistycznego obrazu świata. W ujęciu 
Locke’a, „Ja” odnosi się do siebie samego tak, jak do innych przedmiotów, przyjmując 
pozycję niezaangażowanego obserwatora. Wedle koncepcji Locke’a, podmiot jest 
niejako „przeźroczysty” dla samego siebie. Ch. Taylor mówi o koncepcji podmiotu, 
składającej się wyłącznie z treści doświadczenia, dołączonych doń jako do czystego 
subiectum, które samo – niczym bezwymiarowy punkt w geometrii – pozbawione 
jest wszelkich właściwości. Jednak, zdaniem Taylora, ludzkie doświadczenie 
własnej tożsamości zawsze posiada charakter autonarracji, Zawsze też zakłada 
moment zapośredniczenia wynikający z dialogicznego charakteru relacji z innymi. 
„Ja” nie pojawia się „znikąd”, lecz zawsze wyrasta z tradycji, wspólnoty, kształtuje 
się w sieciach rozmowy. Nie jest podmiotem monologu, lecz zawsze partnerem 
dialogu. Zgodnie ze stanowiskiem Ch. Taylora, wywodzący się od Locke’a model 
podmiotu, przyczynił się do ugruntowania naturalistycznych tendencji 
w nowożytnych koncepcjach człowieka i jego zachowań moralnych. 
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Językowy obraz życia na morzu utrwalony  

w gawędach morskich Eugeniusza Wasilewskiego 

Daria Zarzeczna, d.kupidura@poczta.onet.pl Zakład historii języka polskiego 

Wydział Filologiczny Uniwersytet Szczeciński www.usz.edu.pl  

Marynarski folklor stanowi niezwykle istotną cechę języka marynarzy. 
Aleksander Wilkoń pisze, że na język tej grupy społecznej składają się dwa 
elementy: oficjalny rejestr języka, za pomocą którego realizuje się rytuały 
i ceremonie morskie oraz gwara środowiskowa, którą marynarze posługują się 
w kontaktach swobodnych i sytuacjach nieoficjalnych. Leksyka kontaktów 
codziennych jest więc silnie nacechowana emocjonalnie, jest to słownictwo 
o dużym ładunku ekspresywności i ludyczności. W rejestrze nieoficjalnym mieści 
się również twórczość poetycka marynarzy, która pozwala na barwne i dynamiczne 
opisywanie zdarzeń oraz przekazywanie w lekki, często zabawny sposób 
targających marynarzami emocji. Tworzone przez wilków morskich wiersze 
i piosenki pozwalają ponadto oswoić nieco trudy życia na morzu i wprowadzić 
nieco rozrywki do monotonnej statkowej egzystencji.  

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie leksykalno-semantycznych cech 
języka środowiskowego marynarzy utrwalonego właśnie w wierszach i przyśpiew-
kach powstałych podczas zamorskich rejsów. Twórczość załogantów statków 
tworzącej się w pierwszej połowie XX wieku morskiej Polski pozostaje do dziś 
skarbnicą wiedzy na temat życia i warunków pracy na morzu, ale również utrwala 
w pamięci wybitne osobowości polskiej żeglugi, takie jak kapitanowie Mamert 
Stankiewicz czy Konstanty Maciejewicz. Stanowi także zapis najważniejszych 
wydarzeń i zjawisk, ale również trudności, jakie marynarze napotykają w pracy. 

Judyta z Betulii w staropolskiej literaturze parenetycznej 

Patrycja Głuszak, patrycja_g@op.pl, Katedra Historii Literatury Staropolskiej, 

Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 

www.kul.pl 

Choć biblijna Judyta – świadoma swojego wdzięku uwodzicielka posługująca 
się podstępem, na pozór nie wydaje się odpowiednią bohaterką literatury pare-
netycznej, była w niej tradycyjnie obecna jako uosobienie czystości i pobożności. 
W prezentacji przedstawiono wizerunek świętej wdowy w najdawniejszych 
polskich utworach poświęconych jej w całości, takich jak: „Historyja o Judith” czy 
„Historyja Judit paniej a wdowy cnotliwej [...]”. Uwzględniono także staropolskie 
kaznodziejstwo, obficie wykorzystujące motywy obecne w deuterokanonicznej 
księdze oraz opisano obraz heroiny ukazany w renesansowych tekstach 
dydaktycznych (przede wszystkim w epigramatach). Prześledzono również 
ważniejsze wzmianki o mężnej wdowie z Betulii pojawiające się w lirycznej 
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i epickiej twórczości staropolskich poetów. W prezentacji celowo pominięto epickie 
utwory biblijne, opisujące dokładnie historię przedstawioną w „Księdze Judyty” 
(„Iudith” Rafała Leszczyńskiego i „Judytę” Wacława Potockiego), dzieła te bowiem 
stały się już przedmiotem osobnego artykułu autorki. Ze względu na ograniczenia 
czasowe nie uwzględniono także staropolskich utworów dramatycznych, 
prezentujących przymioty bohaterskiej wdowy. 

Kontakty serbsko-niemieckie z perspektywy językowej 

Dominika Dossmann, dominika.dosman@gmail.com, Zakład Badań 

Kontrastywnych i Glottodydaktyki, Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydział 

Filologiczny, Uniwersytet Śląski  w Katowicach, www.us.edu.pl 

Celem opracowania jest charakterystyka wielowiekowych językowych kontaktów 
serbsko-niemieckich. Dwie pozornie odległe – tak pod względem kulturowym, jak 
i geograficznym – nacje, miały i mają nadal, z różnym nasileniem, obustronny wpływ 
na siebie. 

Pierwsze kontakty pomiędzy użytkownikami języków serbskiego i niemieckiego 
datowane są na wiek XIII. Trwają one po dziś dzień.  

W pracy przedstawione zostały stosunki serbsko-niemieckie oraz w szczególności 
wpływ, jaki wspomniane stosunki miały na języki obu narodów.  

Wpływowi obcego uległ przede wszystkim język kultury mniej rozwiniętej  
– serbskiej.  

Wpływ ten widoczny jest na wielu płaszczyznach języka serbskiego. Germanizmy 
pojawiają się w terminologii kulinarnej, społecznej czy nawet wojennej (w czasach 
wcześniejszych).  

Lecz nie tylko język serbski uległ wpływowi kultury niemieckiej– kwestią otwartą 
i wciąż niezbadaną pozostaje dzisiejszy język niemiecki oraz język serbski w ujęciu 
serbszczyzny i niemiecczyzny używanej przez serbskich imigrantów zamiesz-
kujących Republikę Federalną Niemiec, która sama w sobie jest mozaiką kulturową. 

Królewskie gatunki – rola znaku  

w sztukach performatywnych 

Paweł Stangret, ps.stangret@gmail.com, Wydział Nauk Humanistycznych, 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

Sztuka teatru od samego początku była uznawana za dziedzinę syntetyczną. 
Wielokodowość, wielodyscyplinarność teatru została również zaakcentowana jako 
podstawowy wyznacznik w nowocześnie rozumianym teatrze modernistycznym. 
Właśnie tak postrzegali go awangardowi twórcy z początku minionego stulecia. 

Wystąpienie poświęcone jest kwestii nowoczesnego rozumienia sztuki teatralnej, 
wyrażonego zwłaszcza w manifestach i praktyce twórczej artystów teatru. 
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Przykładem jest działalność Tadeusza Kantora, Krystiana Lupy i duetu Monika 
Strzępka i Paweł Demirski.  

Performatywność ta podkreśla właśnie interdyscyplinarność. Teatr nowoczesny 
napięty pomiędzy sztuką słowa (co widoczne w pracach „wściekłego duetu”), pracą 
sceniczną (Krystian Lupa) i akcją plastyczną (Tadeusz Kantor) jest modelem 
interdyscyplinarnym, który ma pełną potencję rozwoju. Zapewnia mu to odbiór 
publiczności, a w przypadku tych artystów próba sterowania nim. 

Istotna w tym przypadku jest kwestia znaków i znaczenia wykorzystywanych 
w nowoczesnym teatrze. Refleksji poddany został również sposób odczytywania 
teatru – w zależności od perspektywy (wizualnego bądź teatralnego). 

Pytaniami nad którymi się skupia się referat jest: czy performens operuje 
znakami? Jak ukształtował się i jak przebiegała zmiana postrzegania twórczości 
oddziałującej pozasemiotycznie. Dlaczego to właśnie stało się udziałem „z teatra-
lizowanej plastyki” czy może teatru plastycznego? 

Laska marszałkowska  

w ceremoniale władzy i sejmu dawnej Rzeczypospolitej.  

Rewizja dotychczasowego stanu badań nad urzędem 

Paulina Mielnik, mielnik.paulina@gmail.com, doktorantka Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Zakład Nauk Pomocniczych Historii, www.uj.edu.pl  

Tytułowa laska marszałkowska znajduje się w kręgu badań archeologii prawnej, 
jako źródło materialne, obok tekstów, które intencjonalnie lub niezamierzenie 
informują nas o przejawach świadomości społecznej, stanowi poważną część 
materiału źródłowego. W atrybucie władzy marszałków mieści się ewolucja nie 
tylko wyglądu rzeczy, ale i treści ideowych tej oznaki władzy. Laski jako znaki 
władzy i prawa stanowią źródło do ustalenia widzialnych przejawów życia 
prawnego. Badania nad laską marszałkowską doprowadzą do określenia zasięgu 
niektórych aspektów życia jurydycznego zarówno w sensie geograficznym, jak 
i chronologicznym, oraz w aspekcie rzeczowym, dostarczy także informacji na 
temat społecznego odbioru norm prawnych.  

W pracach naukowych temat laski marszałkowskiej jest zagadnieniem nie 
opracowanym. Podstawę źródłową pracy stanowią: zachowane artefakty, ikonografia 
z wyobrażeniem laski marszałkowskiej oraz źródła pisane – mowy pogrzebowe, 
w których dokonywała się swoista „wizualizacja” laski marszałkowskiej. Z jednej 
strony bowiem – co poniekąd oczywiste – laska stanowi czytelny symbol, a zarazem 
insygnium związane z urzędem, który piastowali marszałkowie. Z drugiej strony  
– stając się wielokrotnie aluzją do różdżki Mojżesza, królewskiego berła, hetmańskiej 
buławy bądź retoryczną figurą czy „hieroglifkiem”, obrasta niejako znaczeniami 
i konotacjami.  
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Lutnia, słowik i muza.  

Rola odniesień do własnej twórczości poetyckiej 

w „Pieśniach” Józefa Morelowskiego 

Agnieszka Ochenkowska, aochenkowska@student.uw.edu.pl, Zakład Literatury 

i Kultury Epok Dawnych, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, 

www.uw.edu.pl 

Józef Morelowski to zapomniany poeta epoki oświecenia, którego wiersze 
z trudem wchodzą współcześnie do obiegu świadomości czytelniczej. Najwięcej 
uwagi badaczy zajmowały dotychczas jego „Treny na rozbiór Polski”, elegie 
powstałe pod wpływem wieści o upadku Ojczyzny. Inne dzieła, takie jak niewydany 
za życia zbiór utworów lirycznych pt. „Pieśni” nie został ani szerzej poznany, ani 
poddany analizie przez badaczy. 

Cały zbiór Morelowskiego można scharakteryzować za pomocą dwóch 
określeń. Jedno z nich, brevitas, ukazuje różnorodność podejmowanej przez jezuitę 
z Połocka tematyki. Wśród „Pieśni” znajdują się wiersze autotematyczne, religijne, 
ukazujące piękno przyrody, biesiadne, refleksyjne, filozoficzne. Wszystkie łączy 
zasada unitas: głęboki antropocentryzm, podkreślenie roli człowieka i jego miejsca 
w świecie. 

Ważną rolę w zbiorze zajmują pieśni autotematyczne, w których poeta zastanawia 
się nad własnym powołaniem poetyckim, podobnie jak przed nim czynił to Horacy, 
a następnie w kulturze polskiej Jan Kochanowski. Jednak, jak wskazano w książce 
Marka Nalepy, odniesienia do własnej twórczości są w zbiorze Morelowskiego co 
najwyżej utartą konwencją, zbiorem toposów, które na dodatek nużą czytelnika. 

Czy utwory jezuity – osadzone w tradycjach dawniejszych, podobnie jak wiele 
innych wierszy epoki oświecenia – różnią się od dorobku twórców wieku świateł? 
Czy zasadne jest stawianie Morelowskiego w ogniu krytyki? Pytania te rozważono 
w oparciu o najnowsze badania naukowe.  

Metafory związane z pojęciem ręki występujące w Biblii 

Kamila Nakonieczna-Pyrczak, kamila.pyrczak@usz.edu.pl, Instytut Anglistyki, 

Wydział Filologiczny, Uniwersytet Szczeciński, www.wf.usz.edu.pl  

Dla większości ludzi metafora jest środkiem wyobraźni poetyckiej i ozdobą 
retoryczną. a więc czymś niezwykłym, co w języku codziennym się nie pojawia. Co 
więcej, powszechnie uważa się metaforę za właściwość języka jedynie, a więc 
rzecz związaną ze słowami, nie zaś z myślami czy działaniami. Z tego powodu 
większość ludzi uważa, że można doskonale obyć się bez metafory. Badacze 
kognitywni odkryli obecność metafory w życiu codziennym, nie tylko w języku, 
lecz też w myślach i czynach. System pojęć, którymi się zwykle posługujemy, by 
myśleć i działać, jest w swej istocie metaforyczny. Ręka, jako pojęcie części ciała, 
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które używamy bardzo często jest używana w wyrażeniach metaforycznych 
pojawiających się w Piśmie Świętym. 

Obecność metafor jest mocno dostrzegalna w języku religijnym. Biblia, będąca 
źródłem odniesień tego języka zawiera szereg metafor, które, jak można 
przypuszczać, również kształtują postrzeganie świata osób ją czytających. Celem 
niniejszego opracowania jest dodanie nowych punktów widzenia metafory 
związanej z pojęciem ręki, które nie mogą być postrzegane jedynie z perspektywy 
poprzednich teorii.  

Milczenie na przykładzie literatury XX wieku  

Tomasz Paweł Kasza, tomekkasz@gazeta.pl, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział 

Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, www.ur.edu.pl  

Milczenie jest kategorią niezwykle nośną. Może ono zawierać wiele znaczeń 
i kontekstów tak na poziomie samego utworu, jak i jego późniejszych odczytań. 
Literatura jest szczególnie predestynowana do egzemplifikacji tego zjawiska, 
ponieważ może swobodnie balansować pomiędzy znakami werbalnymi (wyrażanymi 
zarówno semantycznie, jak i na wszelkie inne sposoby) a momentami ciszy, tak 
zamierzonej, jak będącej wynikiem społecznych interakcji. W XX wieku wielu 
twórców sięgało po niedomówienia, świadomie bądź nie, udowadniając, iż milczenie 
jest równoprawnym elementem dialogu. 

Należy zwrócić uwagę, iż cisza jako znak pojawia się nie tylko jako (negatywna) 
odpowiedź na postawioną w dialogu kwestię, ale także, a często przede wszystkim, 
jako odrębny komunikat, nośnik informacji czy też manifestacja postawy życiowej. 
W takim przypadku uważać ją można za porte parole poglądów postaci, która z niej 
korzysta. 

Zdecydowanie warto podejmować te wątki w pracach badawczych i przedstawiać 
wyniki w wystąpieniach konferencyjnych, opierając na przykładach tekstów 
literatury XX wieku. 

Milczenie w arcydziełach sztuki filmowej 

Tomasz Paweł Kasza, tomekkasz@gazeta.pl, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział 

Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, www.ur.edu.pl  

Film ze swej natury jest sztuką wizualną i dopiero na pewnym etapie poczęto 
obraz wspierać słowem, bez którego nieme dzieła doskonale sobie radziły. Jednak 
także współcześnie twórcy X Muzy sięgają chętnie po element milczenia, niekiedy, 
co wydawać się może paradoksalne, ubogacając w ten sposób przekaz werbalny. 
Bardzo często niedomówienie, cisza, a wręcz uporczywe odmawianie dialogu 
konstruuje fabułę, stając się filarem świata przedstawionego. Co więcej – także 
arcydzieła wskazanej dziedziny operują tym zabiegiem. 
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 Cisza może przybierać w filmie różnorodne postacie: być chwilą namysłu 
bohatera, momentem uniesienia w uczuciu, wzniosłym spojrzeniem na wspa-
niałości krajobrazu lub wreszcie – milczącym człowiekiem. W każdym z tych 
przypadków nieść będzie inny przekaz, zależny zresztą w oczywisty sposób od 
kontekstów, w jakich się pojawi. Odczytania tych przemilczeń także mogą być 
odmienne, na co z kolei wpływ będą miały zarówno osobiste doświadczenia 
odbiorcy, jak i sytuacja, w której spotkał się on z zastosowanym przekazem. Każdy 
film zawiera miejsca nieme, a różnorodność ukrytych w nich informacji jest 
doprawdy przebogata. 

Muzea literackie w województwie lubelskim 

Aleksandra Korpysz, aleksandra.korpysz@gmail.com, Zakład Geografii 

Turyzmu i Rekreacji, Wydział Geografii  i Studiów Regionalnych, Uniwersytet 

Warszawski 

Muzea literackie są jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym, 
elementem oferty turystyki literackiej. Placówki te pełnią nie tylko rolę 
wystawienniczą, ale także m.in. edukacyjną, popularyzatorską czy kulturotwórczą. 
Na terenie województwa lubelskiego znajduje się siedem tego typu jednostek  
– Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza w Lublinie, Muzeum Wincentego 
Pola w Lublinie, Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie, Muzeum Stefana 
Żeromskiego w Nałęczowie, Muzeum Marii Kuncewiczowej w Kazimierzu 
Dolnym, Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej oraz Muzeum Józefa 
Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. W referacie na przykładzie wymienionych 
placówek została omówiona specyfika i działalność muzeów literackich. Celem 
wystąpienia jest nie tylko ukazanie specyficznego profilu takich muzeów oraz ich 
dotychczasowego funkcjonowania, lecz także zasygnalizowanie wyzwań oraz 
szans, jakie obecnie stoją przed takimi placówkami. Jako tło przywołane zostaną 
muzea zlokalizowane w innych częściach Polski oraz poza jej granicami. 

Narracja laserunkowa  

na przykładzie Heglowskiej „Fenomenologii ducha”  

oraz kategorii intersubiektywności 

Filip Gołaszewski, philipgolaszewski@gmail.com, Zakład H istorii Filozofii 

Nowożytnej, Uniwersytet Warszawski,  www.filozofia.uw.edu.pl 

Fenomenologia ducha Hegla to przykład nietypowej narracji, którą można 
określić mianem narracji laserunkowej. Kolejne warstwy wywodu zostają 
odsłonięte przed czytelnikiem w miarę jak postępuje on w procesie lektury dzieła. 
Owe warstwy uzasadniają zarazem sens twierdzeń, które wcześniej padały bez 
żadnego uzasadnienia. Wraz z wkroczeniem świadomości na etap samowiedzy 
przygotowany został grunt, na którym możliwym stało się ujmowanie fenomenu 
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drugiej świadomości. Dopiero na skutek tego czytelne stały się pewne konotacje 
pojęciowe, które na poziomie świadomości wydawały się problematyczne. 
Wyeksponowanie zagadnienia wspólnoty, którego obraz rozwija się na szczeblach 
rozumu oraz ducha, wymaga tego, aby świadomość dostrzegła i uznała podmiotowość 
drugiego. W literaturze Heglowskiej proces ten zwykło się określać mianem 
dialektyki panowania i niewoli. Tematem referatu jest ruch, w ramach którego 
zostało wyrażone rozumienie wspólnoty. Przeprowadzona zostanie analiza 
Heglowskich opozycji na przykładzie których czytelny powinien stać się sens, 
który Hegel wiązał z pojęciem wspólnoty. Dopiero za sprawą wydobytych w owym 
procesie konotacji zrozumiałe stają się przykłady doświadczenia bezpośredniej 
pewności zmysłowej. Najistotniejsze pozostają tu kategorie pochodzące 
z pierwszego rozdziału, które określane są przez Hegla mianem Ten Oto oraz To 
Oto. Poddane analizie zostaną również ich czasowe (Teraz) i przestrzenne (Tu) 
implikacje. 

Nowoczesność – triumf rozumu czy alienacji? 

Patryk Danielewicz, patrykdanielewicz@icloud.com, Zakład Filozofii Polityki, 

Instytut Filozofii, Wydział Filozofii  i Socjologii Uniwersytet Warszawski, 

www.uw.edu.pl 

Czym jest nowoczesność? Epoką historyczną, której początek można dokładnie 
ustalić? Swoistego rodzaju doświadczeniem – jakby chciał tego Marshall Bermam? 
Czy może za Markiem Siemkem należałoby powiedzieć, że nowoczesność to 
„immanentna cecha rozumu”? Prób zdefiniowania nowoczesności przez różnych 
myślicieli było wiele. Można podzielić je na dwie kategorie. Nowoczesność 
ujmowaną pozytywnie – gdzie podkreśla się jej wkład w „odczarowanie świata”  
– oraz nowoczesność ujmowaną negatywnie – w której wskazuje się na destrukcję 
życia społecznego, jaką za sobą niesie. Oba stanowiska warte są przybliżenia. Na 
nowoczesność należy spojrzeć oczyma jej zwolenników oraz przeciwników. Czy 
mamy do czynienia z triumfem rozumu, który pozwala człowiekowi wyzwolić się 
z okopów przesądów, czyniąc go indywidualnością, czy kwintesencją alienacji, 
która zabiera podmiotowi możliwość życia w wspólnocie? Ten głębszy wgląd 
w filozoficzne ujęcie kategorii nowoczesności zapewne nie pozwoli opowiedzieć 
się za jedną ze stron. Umożliwi jednak szersze spojrzenie na naszą kondycję jako 
kondycję ludzi nowoczesnych, targanych sprzecznościami epoki, w jakiej przyszło 
nam żyć. 
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Obraz anioła we frazeologii 

Ewelina Niemiec, ewelinaniemiec@10g.pl, Katedra Dydaktyki Języka  

i Literatury Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski  w Katowicach 

Wystąpienie dotyczyło językowego obrazu postaci przywołanej w temacie 
utrwalonego w polskiej frazeologii. Przeanalizowane zostały nie tylko wyrażenia 
pojawiające się w słownikach frazeologicznych, ale również wypowiedzi uczniów 
drugiej klasy gimnazjum i czwartej klasy szkoły podstawowej z województwa 
podkarpackiego i śląskiego, którzy zostali poddani ankietyzacji. W referacie 
przypomniano również znaczenie pojęcia frazeologizm, przedstawiono podział tej 
kategorii i klasyfikację przywołanych związków. Udowodniono, że kategoria 
„anioła” jest ciągle aktualna w języku zarówno w odniesieniu do istot związanych 
z religią, jak i w znaczeniu metaforycznym w odniesieniu do osób reprezentujących 
anielskie cechy. Wyniki badań skonfrontowano z obrazem anioła wyłaniającym się 
z definicji zawartych w słownikach języka polskiego. Referat stanowi cześć 
szerszych badań nad językowym obrazem anioła w literaturze dla dzieci i wypo-
wiedziach dziecięcych, efekty badań mają stać się podstawą do wykorzystania 
tematyki anioła w procesie nauczania na drugim i trzecim etapie edukacyjnym. 

Obraz Cyganów na Bliskim Wschodzie  

na podstawie analizy kulturowo-filologicznej 

Aleksandra Bujalska, bujalska@o2.pl, Studia Doktoranckie Nauk o Kulturze, 

Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Nauk Historycznych  i Pedagogicznych, 

Uniwersytet Wrocławski, www.uni.wroc.pl  

Prezentowany referat omawia procesy formowania się stereotypów skierowanych 
współcześnie do społeczności cygańskiej, zamieszkującej na Bliskim Wschodzie. 
Przeanalizowane zostały zjawiska zachodzące w sferze językowej (arabskie przy-
słowia) oraz na płaszczyźnie styku kultury arabskiej i cygańskiej. Zjawiska, które 
przyczyniają się do zwiększenia procesów marginalizacji, wykorzystując mecha-
nizmy utrwalone w sferze wizualnej, czy medialnej. Ponadto w referacie pojawia się 
również problem braku asymilacji oraz tworzenia się barier, które uniemożliwiają 
bliższe kontakty ze społecznością arabską mimo zamieszkiwania tego samego 
obszaru i wyznawania tej samej religii. Materiał przedstawiony podczas wystąpienia 
to wynik autorskich badań prowadzonych podczas pracy magisterskiej, których 
dalsza część rozwijana jest na studiach doktoranckich. Prezentowane wyniki badań 
opierają się na analizie i interpretacji teorii zawartej w publikacjach naukowych oraz 
własnych obserwacjach poczynionych podczas projektu w Kairze. 

Układ opracowania został skupiony na analizie wybranych zagadnieniach 
dotyczących nośników językowych oraz wizualnych prezentowanych stereotypów, 
które zostały szczegółowo scharakteryzowane pod kątem realnej sytuacji Cyganów 
na Bliskim Wschodzie.  
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Obraz melancholii i melancholika  

na przykładzie wybranych tekstów kultury XX wieku  

Tomasz Paweł Kasza, tomekkasz@gazeta.pl, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział 

Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, www.ur.edu.pl  

Melancholia jest bardzo często opisywana w literaturze jako pewne zjawisko, 
nie tylko stan ducha. Co więcej – bywa ona postrzegana przez pryzmat pozbawiania 
sił witalnych lub wręcz skracania ludzkiej egzystencji. Jednak stan ten można także 
opisywać z punktu widzenia korelacji ze światem. Wtedy melancholię nazwać 
wypada pewnego rodzaju zdystansowaniem się odeń, melancholika zaś  
– człowiekiem obserwującym otoczenie pilnie wprawdzie, ale z dużą dozą 
sceptycyzmu i niewiary. Taki obraz melancholii dostrzec można w literaturze wielu 
epok. Niniejsze wystąpienie przedstawia jej recepcję na podstawie utworów 
powstałych w XX stuleciu. 

 Warto pamiętać, iż melancholia postrzegana jest także jako rodzaj dysfunkcji 
lub przynajmniej niedostosowania do otaczającego świata. Takie traktowanie tego 
zjawiska nakierowuje na negatywne podejście do melancholików. A przecież wielu 
z nich charakteryzowało się bogatym życiem wewnętrznym, które niejednokrotnie 
uzewnętrzniało się w ich artystycznej działalności, na polu której odnieśli oni 
sukces. 

Ocena rozumienia wybranych aspektów pragmatyki języka 

przez dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera  

– propozycja metodologiczna 

Aleksandra Matyjasek, judyta90@op.pl, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie, Wydział Humanistyczny  

Magdalena Bury, mgd.bury@gmail.com, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie, Wydział Pedagogiki  i Psychologii 

Udział obydwu półkul także w odniesieniu do funkcji mowy nie jest tożsamy. 
Dla tego procesu wyodrębnia się zatem półkulę dominującą, specjalizującą się 
w realizowaniu i odbiorze wypowiedzi sensownych i poprawnych gramatycznie 
(zazwyczaj lewą u osób praworęcznych) oraz półkulę podległą, odpowiedzialną za 
aspekt pragmatyczny języka (rozumienie i znajomość zasad porozumiewania się; 
ocenę sytuacji jako formalnej vs. nieformalnej; wybór odpowiednich środków 
ekspresji językowej ze względu na sytuację komunikacyjną; rozumienie 
i realizowanie zachowań proksemicznych, parajęzykowych i niejęzykowych; 
organizację dyskursu narracyjnego).  

W obrazie klinicznym zaburzeń ze spektrum autyzmu, w szczególności dzieci 
z autyzmem wysokofunkcjonującym (HFA), obserwuje się deficyty pragmatyczne.  
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Celem badań jest opis lingwistycznych mechanizmów neuropsychologicznych 
związanych z pragmatyką języka opartych na własnych próbach eksperymentalno-
klinicznych inspirowanych Baterią Testów do Badania Funkcji Językowych 
i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu (RHLB-PL). 

Grupę kryterialną stanowią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku 
wczesnoszkolnym. Do grupy kontrolnej włączono dzieci prawidłowo rozwijające się. 

Orędzie nadziei – duchowość Zgromadzenia Sióstr 

Zmartwychwstania Pańskiego 

Joanna Pyszna, joanna.pcp@gmail.com, Wydział Teologiczny Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie, www.teologia.uksw.edu.pl  

W referacie przedstawiono najważniejsze elementy duchowości Zgromadzenia 
Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, założonego w II poł. XIX w. przez dwie 
Polki: bł. Celinę Borzęcką i jej córkę Sł. B. Jadwigę, co stanowi ciekawy fenomen 
na skalę światową. 

Celem opracowania jest rozpowszechnianie wśród młodych naukowców 
polskiej myśli teologicznej, pokazanie jej bogactwa i zainteresowanie innych 
omawianą tematyką, co ma być jednocześnie zachętą do pracy nad duchowością 
innych polskich zgromadzeń zakonnych. 

Paschalny Charyzmat Zgromadzenia Zmartwychwstanek, jak dotąd niestety 
mało znany, niesie współczesnemu człowiekowi – niekiedy miotanemu przez 
przeróżne namiętności, a niejednokrotnie pogrążonemu w smutku i doświad-
czającemu braku sensu – nadprzyrodzoną nadzieję i radość. Ich źródłem jest 
przekonanie o bezwarunkowej miłości Boga do każdego człowieka. Miłość ta 
została najpełniej wyrażona w misterium paschalnym Chrystusa, zwieńczonym 
tajemnicą zmartwychwstania, określaną w duchowości zmartwychwstańskiej 
„fundamentem wiary, triumfem nadziei i szczytem miłości”. 

Z duchowości Zgromadzenia wynika specjalna misja apostolska jego członkiń. 
Siostry głoszą dobrą nowinę o zmartwychwstaniu Chrystusa, Jego obecności 
w świecie oraz miłości wobec każdego człowieka, aby „Nadzieję, która jest ich 
udziałem w Odkupieniu i Zmartwychwstaniu, dać wszystkim”. 

„Osiołek” i „Rudy”  

– analiza porównawcza środków językowych  

w prozie Andrzeja Stasiuka i Janusza Przymanowskiego 

Joanna Sochocka, jsochocka@wp.pl, Wydział Filologiczny, Uniwersytet 

w Białymstoku 

„Osiołkiem” oraz „Czterej pancerni i pies” to utwory, w których pewne 
przedmioty nieożywione, konkretnie pojazdy, są wyraźnie widoczne na planie 
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pierwszym i odgrywają szczególną rolę w akcjach obu dzieł. Choć znacznie różnią 
się stylistyką, obydwa wyrażają – każdy na swój sposób – szczególnie emocjonalny 
stosunek wobec środków lokomocji, w bezpiecznych wnętrzach których bohaterowie 
przemierzają trudne, odległe tereny w skomplikowanych światach.  

Celem niniejszego badania jest porównanie zabiegów językowych na materiale 
fragmentów dotyczących opisów samochodu i czołgu. Praca skupia się między 
innymi na takich zabiegach stylistycznych jak: zdrobnienie, epitet, alegoria, 
metafora, animalizacja. Uwzględnia również rolę wulgaryzmów w nadawaniu 
wypowiedziom ekspresyjności. Wszystkie zabiegi budujące ogólny nastrój w obu 
powieściach badane są metodą analizy porównawczej. W niewielkim stopniu 
odwołuję się również do perspektywy diachronicznej widocznej zwłaszcza 
w wymiarze aksjologicznym.  

W przeprowadzonej analizie daje się zauważyć zarówno odmienność jak 
i podobieństwo w stosowaniu zabiegów językowych badanych fragmentów. 
Szczególne różnice dają się zauważyć w sposobach nadawania tekstom zabarwienia 
uczuciowego, wynikające zapewne z przyjmowania innych norm wartościujących 
w doborze środków językowych w powieściach, których powstanie dzieli ponad pół 
wieku.  

Oświeceniowy filozof w krzywym zwierciadle  

– „Epigramaty” Józefa Morelowskiego 

Agnieszka Ochenkowska, aochenkowska@student.uw.edu.pl, Zakład Literatury 

i Kultury Epok Dawnych, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, 

www.uw.edu.pl 

Józef Morelowski to zapomniany poeta oświecenia, autor, który został skazany 
na literacki niebyt. Wśród utworów Morelowskiego tylko Treny na rozbiór Polski 
włączono do obiegu świadomości czytelniczej. Inne utwory, takie jak pieśni, 
poematy i epigramaty nie zostały ani szerzej odczytane, ani poznane. Epigramaty 
Morelowskiego to przede wszystkim krytyka oświeceniowego filozofa.  

Przybliżono kilka utworów o tej tematyce, które stanowią ciekawą polemikę 
z poglądami oświecenia. Filozofia jako reprezentantka „XIX złego wieku”, zostaje 
przez Morelowskiego i środowisko jezuickie postawiona w ogniu satyry. Filozof 
jako wyraziciel wartości przynależnych „kawalerowi modnemu”, to według 
Morelowskiego nie tylko człowiek o ograniczonych horyzontach myślowych, lecz 
także zaprzeczenie dorobku „złotego wieku” literatury i kultury polskiej. 

Ostrze krytyki można było odnieść – wedle uczonych z Uniwersytetu w Wilnie 
– także do samych jezuitów, którzy często określani byli jako ludzie szerzący 
ciemnotę (np. w relacjach przeciwników zakonu w kręgach jezuickich zapisywano 
nazwisko „Rousseau” jako „Russon”). Polemika między dwoma ośrodkami 
naukowymi, w której tle występuje filozofia, będąca jednakże tylko pretekstem do 
szerszych badań nad zjawiskiem komunikacji w kulturze przełomu XVIII i XIX 
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wieku, jest niezwykle istotna i wciąż niedostatecznie zbadana. Wiersze Józefa 
Morelowskiego oraz sam spór w kręgach jezuickich i wileńskich przedstawiono 
w oparciu o dostępne badania naukowe. 

Pojęcie sakramentu i sakramentu eucharystii  

u kardynała Josepha Ratzingera 

Bartosz Pietrzak, bartosz_pietrzak@wp.eu, Instytut Filozofii Chrześcijańskiej, 

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, www.pwt.wroc.pl  

Joseph kardynał Ratzinger późniejszy papież Benedykt XVI był jednym 
z najwybitniejszych teologów okresu posoborowego. Wiele lat stał również na czele 
kongregacji Nauki Wiary. W sowich pracach dużo miejsca poświęcał on liturgii, 
która w jego rozumieniu była łącznikiem między światem ludzkim i światem 
Boskim. Kolejnymi wiązaniami między Bogiem, a ludźmi są sakramenty, którym 
też bardzo dużo uwagi – jako wytrawny dogmatyk – poświęca w swoich pismach 
kardynał Ratzinger. 

 W wystąpieniu podjętopróbę ukazania pewnego rodzaju novum jakie wprowadza 
w pojęciu sakramentu, a w szczególności sakramentu eucharystii kardynał 
Ratzinger. Ten wybitny teolog zauważa, że XX wiek, jest wiekiem wielkiego 
paradoksu. Z jednej strony wiek ten zrodził ruch liturgiczny i dał początek odnowie 
sakramentalnej, a równocześnie był wiekiem kryzysu tego co nazywamy 
sakramentem. Współczesny świat wątpi w ideę sakramentu. Praca ukazała, jak 
rozumie rzeczywistość sakramentalną, a w szczególności sakrament eucharystii 
kardynał Ratzinger. 

Polski sen o lataniu – nauka, rozrywka, kultura  

od XVII w. do wybuchu I wojny światowej 

Magdalena Rzepka, magdalena.rzepka@uw.edu.pl, Zakład Humanistycznych 

Podstaw Pedagogiki, Pracownia Historii Oświaty  i Wychowania, Wydział 

Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski 

Od najdawniejszych czasów człowiek marzył o opanowaniu powietrznego 
żywiołu. Udokumentowane materiały polskiej myśli lotniczej pochodzą z XVII w. 
Od tego czasu na ziemiach polskich rozpoczęto stopniowo zastanawiać się nad tym, 
jak spełnić sen o lataniu. Pojawiały się pomysły mniej lub bardziej dziwne, będące 
wynikiem studiów nad lotem ptaków. Gdy w oświeceniowej Francji narodziło się 
baloniarstwo, szybko dotarło także na ziemie polskie. Różne środowiska w różny 
sposób przyjmowały inicjatywę rozwoju badań nad „baniami powietrznymi”. 
Mimo nieufności wielu osób i instytucji do tego wynalazku, Rzeczpospolita 
znalazła się na czele mody na baloniarstwo. Po trudnych dla Polski doświadczeniach 
końca XVIII w., w kolejnym, XIX wieku – złotym okresie dla wynalazców, Polacy 
mieli swój znaczny wkład w rozwój rodzącego się lotnictwa silnikowego na świecie 
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i szybownictwa polskiego. Zainteresowanie problematyką lotu podejmowały 
środowiska naukowe, ale było ono także inspiracją dla pisarzy i publicystów. 
Przełom wiek XIX i XX przyniósł pierwsze polskie konstrukcje lotnicze, szkołę 
pilotów, stowarzyszenia i kluby oraz prasę specjalistyczną. Publiczne pokazy 
lotnicze przyczyniły się do popularyzacji lotnictwa w społeczeństwie. To wszystko 
oraz doświadczenia I wojny światowej sprawiły, że odrodzona po 1918 r. 
Rzeczpospolita zapragnęła zapragnęła stworzyć własne lotnictwo i stanąć w tym 
zakresie do współzawodnictwa z innymi państwami Europy. 

Postrzeganie wulgaryzmów polskich i angielskich  

przez odbiorców polskich  

na przykładzie serialu South Park 

Mateusz Włuka, wluka.mateusz@gmail.com, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  

w Bydgoszczy 

Wraz z szybkim rozwojem mediów powstały nowe zastosowania dla lingwistyki. 
Zarówno seriale telewizyjne, jak i filmy, dostarczają nowych kontekstów, 
w których język powinien być analizowany. Prawdą jest, że kilka ostatnich dekad 
dostarczyło wielu odpowiedzi, ale mimo wszystko niektóre pytania pozostały. 
Biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy w tej dziedzinie, koniecznym zdaje się 
rozwianie wątpliwości dotyczących czynników determinujących postrzeganie 
wulgaryzmów. Analiza ilościowa z wcześniejszym uwzględnieniem teorii dotyczących 
wulgaryzmów oraz tłumaczenia została przeprowadzona na podstawie wyników 
kwestionariusza internetowego zebranych od 350 respondentów. Po przetworzeniu, 
dane jasno wskazują na silną zależność między kompetencją językową i pośrednio 
świadomością językową, a subiektywną oceną wulgaryzmów. Osoby charakteryzujące 
się wyższą kompetencją językową oceniały wulgaryzmy występujące w kon-
kretnych fragmentach, jako bardziej obraźliwe niż zrobiły to osoby ze słabszą 
znajomością drugiego języka. 

Różne oblicza miłości w twórczości sióstr Brontë 

Gabriela Sokołowska, gabrielasokolowska94@gmail.com, Instytut Filologii 

Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Rzeszowski, ur.edu.pl  

Celem opracowania jest przedstawienie, jak w różnych powieściach sióstr 
Brontë ukazana jest miłość. Jako materiał badawczy wykorzystano: „Agnes Grey” 
(A. Brontë), „Dziwne losy Jane Eyre”, „Shirley” (C. Brontë) oraz „Wichrowe 
Wzgórza” (E. Brontë). Tematyka pracy objęła rozmaite aspekty miłości 
pojawiające się w twórczości tych angielskich pisarek, od miłości rodziców do 
swoich dzieci, przez przywiązanie do miejsc, aż do miłości pomiędzy kochankami. 
Z przeprowadzonej analizy porównawczej wyniknęło, że chociaż każda z sióstr 
skupiała się na innym rodzaju miłości, to jednak ona jest wyraźnym elementem 
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wspólnym dla wyżej wymienionych powieści. Na ich podstawie można również 
stwierdzić, że to uczucia w dużej mierze kierują zachowaniem człowieka. Niektóre 
zdarzenia z powieści można dodatkowo łączyć z biografią pisarek, co dodaje 
powieściowym wydarzeniom realizmu. Fakt, że niewiele wiadomo o Anne i Emily 
Brontë, jak i zupełnie niedawne wydanie po polsku wszystkich powieści sióstr daje 
naukowcom i pasjonatom pole do dalszych badań nad twórczością XIX-wiecznych 
pisarek. 

Rytuał czy bluźnierstwo?  

Powtórne pochówki Kazimierza Wielkiego i Wacława IV 

i ich znaczenie na tle innych przykładów europejskich 

Łukasz Fabia, fabia.lukasz@gmail.com, Zakład Historii Polski 

Średniowiecznej, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

Od ukazania się przełomowych dla zagadnienia ceremonii królewskich studiów 
E. Kantorowicza, ich rozszerzenia przez R. Gieseya, lista prac, które podejmują 
badania kwestii dotyczących ceremoniału dworskiego i państwowego, 
systematycznie się wzbogaca. Także na gruncie polskim doczekano się kilku 
rozszerzających i ukazujących nowe perspektywy badawcze opracowań na ten 
temat (m.in. A. Gieysztora, U. Borkowskiej i W. Fałkowskiego). Choć dogłębnie 
starano się wyłuskać informacje o znaczeniach symbolicznych dla poszczególnych 
elementów i gestów podczas dokonywania ceremonii, w dalszym ciągu spora ich 
część jest okryta tajemnicą. W prelekcji skupiono się na zagadnieniach 
terminologicznych, zwłaszcza rozumieniu rytuału w naukach historycznych 
i tworzeniu się nowego kwestionariusza badawczego tzw. zwrotu performatywnego 
(ang. performative turn). Następnie podjęto kwestię znaczeń symbolicznych 
dokonywanych gestów i rytuałów ludzi średniowiecza na przykładzie powtórnych 
pochówków Kazimierza Wielkiego i Wacława IV, porównując je z obrzędami 
dokonywanymi w Europie Zachodniej. Tu skupiono się na samym akcie 
powtórnych pogrzebów; zaprezentowano i doszukano się w nich głębszego sensu 
ideowego związanego z ogólną sytuacją polityczną danego państwa, ze 
szczególnym uwzględnieniem komunikacji pozawerbalnej między władcą, elitą 
państwa a poddanymi. We wnioskach wyjaśniono rolę i znaczenie powtórzonego 
rytuału pogrzebowego dla kolejnego władcy, z którego nakazu często tego aktu 
dokonywano. 

Spaghetti-western jako fenomen kulturowy 

Tomasz Błaszczyk, tomasz10@poczta.onet.eu, Wydział Filologiczny, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, www.fil.umk.pl  

Wystąpienie będzie próbą opisania fenomenu, jaki stanowią filmy funkcjonujące 
w kulturze pod enigmatyczną nazwą spaghetti-westernu. Celem referatu będzie 
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ukazanie – w sposób przeglądowy – cech charakterystycznych tych europejskich 
obrazów, które nie tylko zmieniły postrzeganie archetypicznych motywów 
w westernach produkowanych za oceanem, lecz także zaproponowały do nich 
alternatywę. Wystąpienie oparte będzie na analizie porównawczej poetyki pięciu 
wybranych filmów: „Za garść dolarów” (1964), „Django” (1966), „Kula dla 
generała” (1966), „Dobry, Zły i Brzydki” (1966) oraz „Człowiek zwany Ciszą” 
(1968). Przegląd skupiał się będzie na zagadnieniach związanych z konstrukcją 
fabuły, kreacją bohaterów, aranżacją świata przedstawionego oraz prowadzeniem 
narracji. Konkluzja wystąpienia będzie próbą udzielenia odpowiedzi na dwa ściśle 
związane ze sobą pytania: 1) co szczególnego wniosła do kina światowego 
europejska odmiana westernu? 2) w jaki sposób spaghetti-westerny stały się  
– w sensie kulturowym – klasyką? 

Społeczeństwo pogranicza  

– człowiek wobec rzeczywistości wirtualnej 

Marta Kowalska, marta.kowalska.987@gmail.com, Instytut Filozofii, Wydział 

Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski, www.filozofia.us.edu.pl  

Wirtualna rzeczywistość może być widziana jako pełnoprawna alternatywa dla 
rzeczywistości fizycznej. Cyberprzestrzeń stała się swoistym rozszerzeniem 
rzeczywistości, kontekstem dla codziennych działań współczesnego człowieka. 
Ludzkość zmierza w nieznanym kierunku, w miejsce przenikania się życia 
organicznego i wirtualnego, środowiska naturalnego oraz informatycznego, gdzieś 
pomiędzy społecznościami lokalnymi a globalną wymianą informacji, dóbr 
i kapitału. Świat podlega zmianom, a dotychczasowe granice tożsamości człowieka 
zostają przekroczone. Dwa światy, w których porusza się współczesny człowiek: 
realny i wirtualny, istnieją na różnych zasadach, a człowiek przyjmuje w nich 
odmienne strategie działania. Warto zastanowić się nad naturą ich wzajemnej 
relacji. Sieć Internet stanowi zbiór doświadczeń ludzkości (oczywiście niepełny, 
choć największy), jej pamięć, słownik, czy encyklopedię. Nigdy wcześniej tak 
szeroki dostęp do wiedzy nie był możliwy, a komunikacja nie była tak efektywna. 
Z jednej strony świat się odczuwalnie „skurczył”, z drugiej strony znacząco 
„poszerzył” dzięki wirtualnej rzeczywistości. Jakie szanse i jakie zagrożenia niesie 
za sobą ta rewolucja? Co taki twór, jakim jest globalna sieć, może „powiedzieć” 
nam o nas samych? Co możemy powiedzieć o tym, w jaki sposób Internet istnieje 
i co oznacza to dla człowieka, który funkcjonuje na styku tych dwóch światów? 

Stanisławów – miasto teatru i muzyki 

Jarosław Krasnodębski , jarekwrk@vp.pl, Intytut Historii  i Archiwistyki, Zakład 

Historii Wojskowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika  w Toruniu 
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Stanisławów to miasto właściwie zapomniane w polskiej historiografii, 
funkcjonujące po dziś dzień w cieniu Lwowa. Można nawet wyrazić słowami 
Stanisława S. Niciei odczucie, iż „został zepchnięty na peryferie polskiej 
świadomości historycznej” Dzieje tego kresowego grodu, co warto zaznaczyć, 
cieszą się o wiele większym zainteresowaniem wśród badaczy ukraińskich.  

W wystąpieniu chciałbym przedstawić Stanisławów jako miasto teatru i muzyki. 
Liczba powstałych towarzystw, organizowanych imprez artystycznych i postaci, 
zaangażowanych w życie kulturalne, sprawia, że miasto to w pełni zasługuje na 
takie określenie. Aktywność w obszarze muzyki i teatru przejawiała się 
w Stanisławowie już w końcu XIX wieku i była widoczna aż do 1939 roku, kiedy 
do miasta wkroczyły wojska sowieckie. Aktywność ta odznaczała się niespotykaną 
różnorodnością, spowodowaną tym, że Stanisławów zamieszkiwali Żydzi, Polacy 
i Ukraińcy oraz dosyć spora liczba Niemców. Każda z tych nacji angażowała się na 
poczet życia kulturalnego, podtrzymania języka i tradycji, co wzbogacało i wyróżniało 
miasto na zewnątrz. 

Tempo mowy, a osobowość u osób dorosłych 

Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska, aleksandra.jastrzebowska@gmai.com, 

Koło Naukowe Logopedii APS, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia 

Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, www.aps.edu.pl  

Pauina Kwiatkowska, jd1931@wp.pl, Koło Naukowe Logopedii APS, Wydział 

Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. 

Grzegorzewskiej, www.aps.edu.pl 

Anna Plichta, Anna.d.plichta@gmail.com Koło Naukowe Logopedii APS, 

Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. 

Grzegorzewskiej, www.aps.edu.pl 

Patrycja Wyrębkiewicz, logopatka@wp.pl Gabinet mowiedobrze.pl  

Osobowość jako niezmienny wymiar człowieka, ukształtowany w trakcie życia 
wpływa na jego zachowania, działania, preferencje. Czy jest jednak czynnikiem 
determinującym nasz sposób mówienia, a przede wszystkim tempo w jakim mówimy? 
Podczas referatu zaprezentowano badanie przeprowadzone na 75-osobowej grupie 
osób dorosłych wykonujących różne zawody. Pokazano czy osobowość badanych 
osób ma rzeczywisty wpływ na tempo ich mowy. Zweryfikowano hipotezy 
wskazujące, że wyższy poziom ekstrawersji i neurotyczności będą współwystę-
pować z szybszym tempem mowy, a wyższa ugodowość i sumienność będą szły 
w parze z wolniejszym mówieniem. W dyskusji wyników podjęto próbę odpowiedzi 
na pytanie czy możliwa jest naturalna zmiana tempa mowy przy określonym typie 
osobowości. 
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Transdyscyplinarna refleksja nad czasami współczesnymi 

– pojęcie „płynnej nowoczesności” Zygmunta Baumana 

Krzysztof Turek, krzysztof.m.turek@gmail.com, Instytut Filozofii, Wydział 

Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński  w Krakowie, www.uj.edu.pl oraz Koło 

Naukowe Makroekonomii i Gospodarki Światowej, Wydział Ekonomii  

i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Ekonomiczny  w Krakowie, 

www.uek.krakow.pl 

Celem referatu było wyjaśnienie pojęcia „płynna nowoczesność”, używanego 
przez Zygmunta Baumana (1925-2017) w celu syntetycznego uchwycenia zmian 
i zjawisk towarzyszących współczesności. Wychodząc z przyjmowanego przez 
Baumana założenia mówiącego, że aby zrozumieć człowieka i ludzkie życie, 
potrzebna jest refleksja poruszająca problemy z zakresu wielu dziedzin 
badawczych, która znosi zastane rozróżnienia i podziały pomiędzy nimi, 
w referacie przedstawiono szeroki, horyzontalny przekrój zagadnień, do których 
może stosować się pojęcie „płynności”. Poruszone zostały kwestie społeczne, 
polityczne, ekonomiczne, estetyczne a także egzystencjalne. Każde pole rozważań 
odsłania nową płaszczyznę przejawiania się zmian, które wskazywał i opisywał 
Bauman. Dzięki takiemu, transdyscyplinarnemu podejściu, możliwe było 
otrzymanie holistycznego obrazu współczesnego świata, który charakteryzowany 
jest przez coraz mniejszą trwałość form życia i działania. Jako ważny kontekst 
rozważań wystąpiło pojęcie „stałej nowoczesności”, które w modelu Baumana 
oznacza epokę poprzednią, charakteryzowaną jako czas uporządkowanych struktur 
społecznych. 

Uczniowie i mistrz.  

„Treny na rozbiór Polski” Józefa Morelowskiego  

na tle odniesień do poezji Jana z Czarnolasu  

w literaturze czasów porozbiorowych 

Agnieszka Ochenkowska, aochenkowska@student.uw.edu.pl, Zakład Literatury 

i Kultury Epok Dawnych, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, 

www.uw.edu.pl 

Józef Morelowski (1777-1845) to poeta-jezuita, autor „Trenów” na rozbiór 
Polski, utworu napisanego pod wpływem wieści o upadku Ojczyzny. Treny wpisują 
się w nurt korespondencji z czarnoleską tradycją literacką, co nieobce było również 
innym autorom czasów porozbiorowych np. Janowi Pawłowi Woroniczowi, 
Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu, czy Julianowi Ursynowi Niemcewiczowi. 
Nawiązywano wówczas licznie do największego autora epoki renesansu, co było 
elementem postrzegania Jana Kochanowskiego jako poety „narodowego” – 
przedstawiciela „złotego wieku” literatury i kultury polskiej. 
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Na przykładzie utworów porozbiorowych (które jednocześnie stanowią kontekst 
dla przedstawienia mało znanej poezji Józefa Morelowskiego) ukazano jezuitę 
z Połocka jako twórcę, który ujmował żal Polaków po utracie Ojczyzny w sposób 
odmienny niż chociażby Czartoryski, autor Barda polskiego. Poddano następnie 
refleksji badania Władysława Włocha, który dokonał porównania tych utworów, 
przy czym porównanie to wypadło niekorzystnie dla autora „Trenów”, posądzanego 
o „sztuczność”. Odwołano się także do współczesnych badań Zofii Rejman 
i Zdzisława Libery traktujących o „Trenach” i dowartościowujących w pewnym 
sensie twórczość Morelowskiego. Być może zasadne staje się – w świetle 
stwierdzeń badaczy oświecenia – „przypomnienie” wierszy Morelowskiego 
dzisiejszemu czytelnikowi, a także pochylenie się nad problemami (wciąż chyba 
mało rozpoznanymi) literatury czasów porozbiorowych? 

W walce o socjalistyczną Palestynę  
i Europę Środkowo-Wschodnią. 

Rzecz o ideologicznych założeniach 
pisma Mosty – Nasze Słowo 

Dominik Flisiak, karbonariusz8@go2.pl, Instytut Historii, Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach 

W zaprezentowanym referacie dokonano analizy ideologicznych założeń gazety 
Mosty – Nasze Słowo. Był to organ Żydowskiej Partii Robotniczej, która funkcjo-
nowała w Polsce Ludowej w latach 1948-1949. Stronnictwo powstało w wyniku fuzji 
dwóch partii, Poalej Syjon Lewicy i Poalej Syjon Prawicy oraz młodzieżówki 
Haszomer Hacair. Pierwsze z tych ugrupowań było stronnictwem marksistowsko- 
syjonistycznym postulującym utworzenie przy wsparciu sowieckiej Rosji 
w Palestynie komunizującego państwa robotniczego i dwunarodowego (żydowsko- 
arabskiego). Poalej Syjon Prawica optowała za podziałem Palestyny na dwa państwa 
(żydowskie i arabskie). Była za stworzeniem umiarkowanie socjalistycznego, nie- 
komunistycznym państwa Izrael. Zwolennicy Haszomer Hacair byli za powstaniem 
w Palestynie dwóch państw. Zwolennicy tej młodzieżówki chcieli by Izrael ściśle 
współpracować z Rosją sowiecką i krajami jej podporządkowanymi. 

Dla redaktorów gazety Mosty – Nasze Słowo priorytetem były zbudowanie 
państwa żydowskiego, w którym silną pozycję miała mieć klasa robotnicza. 
Podkreślali rolę komunistycznej Rosji i krajów od niej uzależnionych w dziele 
pokonania hitlerowskich Niemiec. Zaznaczali także, że to kraje „bloku wschodniego” 
na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych optowały za jak najszybszym 
powstaniem państwa Izrael. Zwolennicy Żydowskiej Partii Robotniczej sprzeciwiali 
się pozostałym partiom syjonistycznym oskarżając ich o m.in., pro-amerykańskim 
antykomunizm, kapitalizm oraz religijny fundamentalizm. Propagowali ideę by 
obok Izraela funkcjonowało państwo Arabów palestyńskich w granicach 
ukształtowanych po wojnie z lat 1948-1949. 
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Waloryzacja ustawowa  

jako zagadnienie interdyscyplinarne  

na styku prawa publicznego i prawa prywatnego 

Katarzyna Stradomska, katarzyna.stradomska@gmail.com, Doktorantka 

w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego, ipc.wpia.uw.edu.pl/katedra-prawa-cywilnego 

Dotychczasowy stan wiedzy na temat waloryzacji ustawowej skupia się głównie 
wokół prawa publicznego i waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, nie 
dostarcza natomiast przesłanek jakimi należy się kierować w wypadku ustawowej 
waloryzacji cywilnoprawnych zobowiązań pieniężnych, a więc występujących 
w prawie prywatnym. Celem opracowania jest zbadanie interdyscyplinarnego 
charakteru waloryzacji ustawowej przede wszystkim przy użyciu metody formalno-
dogmatycznej i historycznej. Hipoteza pracy badawczej zakłada, że waloryzacja 
ustawowa jest dozwolonym mechanizmem waloryzacyjnym, będącym szczególną 
postacią klauzuli rebus sic stantibus, trwale wpisanej zarówno w prawo prywatne, 
jak i w prawo międzynarodowe publiczne. Ustawowy mechanizm waloryzacji jest 
niewątpliwie alternatywny wobec sądowego mechanizmu waloryzacyjnego. 
Waloryzacja ustawowa ma charakter szczególny, dlatego że dokonuje się ona nie na 
podstawie aktu stosowania prawa, a na podstawie aktu tworzenia prawa. Ponadto 
odnosi się ona w sposób jednakowy do wszystkich zobowiązań, będących 
w zasięgu zastosowania przepisów o waloryzacji ustawowej. Jej uzasadnieniem jest 
wyłącznie decyzja ustawodawcy co do zasadności dokonania ingerencji w treść 
zobowiązania z uwagi na szczególne i nadzwyczajne okoliczności. 

Wieloaspektowość niemieckiego i polskiego  

słownictwa piłkarskiego w oparciu o leksem prosty 

Magdalena Mucha, magdalena.mucha.91@gmail.com, Katedra Językoznawstwa 

Germańskiego, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Jana Pawła II, www.kul.pl  

Referat poświęcony jest językowi piłki nożnej, zaliczanemu do języków 
specjalistycznych. Celem referatu jest wskazanie na różnorodność relacji pomiędzy 
leksemami prostymi języka niemieckiego i ich odpowiednikami w języku polskim. 
Autorka zwraca uwagę na podobieństwa i różnice na płaszczyźnie leksykalnej, 
morfologicznej oraz semantycznej. Ze względu na ograniczenie czasowe zaprezen-
towane zostaną wybrane przykłady związane z tematyką piłkarską, bazujące na 
badaniach korpusowych. Warto zauważyć, że przedstawione ekwiwalenty obu 
omawianych języków zawierają więcej różnic niż podobieństw, a więc istnieje 
spora grupa przykładów, które nie odpowiadają sobie w pełni na płaszczyźnie 
formalnej i znaczeniowej. Opis może stanowić podstawę do sporządzania i objaś-
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niania haseł słownikowych, jak również przyczynić się do poznania specyfiki 
sportowej komunikacji interpersonalnej. Język piłki nożnej nie jest tylko językiem, 
którym posługują się zawodnicy i trenerzy. Leksyka sportowa wykorzystywana jest 
również przez media czy dyscypliny naukowe, jak np. psychologia sportu, 
medycyna sportu, dziennikarstwo sportowe, w których to można wykorzystać 
wyniki przeprowadzonej analizy. 

Władza nagrody. Przykład Prix Goncourt 

Alicja Chwieduk, alach@autograf.pl, Zakład Antropologii Literatury, Wydział 

Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Nagroda Goncourtów [Prix Goncourt], nazywana „małym Noblem” i jednym 
z najbardziej prestiżowych wyróżnień na świecie, od ponad stu lat wzbudza 
kontrowersje i prowokuje do polemik, nie tylko we Francji. Na jej przykładzie 
pokazano napięcie między władzą symboliczną a nagrodą literacką, a zatem  
– rodzaje władzy posiadanej przez Nagrodę oraz jej celowość. Kluczowym 
założeniem wystąpienia jest uznanie nagrody za instytucję, „podmiot sprawujący 
władzę”, która działa na styku czterech pól: literackiego, ekonomicznego, medial-
nego, politycznego. Wytwarza przy tym własny dyskurs oraz wywiera znaczącą 
społecznie i kulturowo przemoc symboliczną. 

Definiując kolejno oba pojęcia („nagrodę” i „władzę symboliczną”), autorka 
odwołuje się przede wszystkim do teorii pól i habitusu Pierre’a Bourdieu oraz do 
rozumienia władzy/dyscypliny zaproponowanego przez badaczy z nurtu critical 
discourse analysis (CDA). Proponowane zarysowanie problemu Nagrody 
Goncourtów pozwala jednocześnie pokazać, jak bardzo zagadnienie to wychodzi 
poza sferę literatury. Odkrycie działania tego społecznego fenomenu prowadzi 
bowiem do obnażenia dużo szerszych mechanizmów i uświadomienia sobie: jak 
działa nowoczesne społeczeństwo; jak rozkładają się siły w polach i między 
polami; jakie są stawki w społecznej grze. 

Wpływ Hegla na polską myśl mesjanistyczną 

Artur Jochlik, arturjochlik@wp.pl, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet 

Śląski w Katowicach 

Istnieje kontrowersja dotycząca tego, czy można uznać Hegla za duchowego 
ojca polskich mesjanistów. Nie był on przekonany o istnieniu osobowego Boga ani 
zaświatów. Nie podkreślał przewagi czucia i wiary nad rozumem. Nie dostrzegał 
żadnej roli dla jakiegokolwiek narodu na przyszłość. Z drugiej strony jego filozofia 
podkreślała znaczenie istnienia wspólnoty (w tym narodu) jako czegoś ważniejszego 
od jednostki. Podkreślała rolę, jaką narody odegrały w uświadamianiu nam, czym 
jest wolność. Wreszcie jest coś w jego sposobie uprawiania filozofii i w sposobie 
uprawiania filozofii polskich mesjanistów, co filozofia analityczna zechce zepchnąć 
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do pojęcia spekulacji. Pytanie, w jakim stopniu odpowiedzialny jest za taki stan 
rzeczy Hegel, a w jakim stopniu jest to związane z epoką romantyzmu, w której 
zaczęto bardziej doceniać twórczość mistyków oraz filozofię Spinozy. 

Za maską osoby.  

O filozofii impersonalnej Roberta Esposito 

Dawid Wincław, dwinclaw@doktorant.umk.pl, Zakład Etyki, Instytut Filozofii, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika  w Toruniu 

Tematem wystąpienia jest koncepcja filozofii impersonalnej mało znanego 
w Polsce włoskiego filozofa – Roberta Esposito. Myśliciel ten, wbrew wzrasta-
jącemu zainteresowaniu kategorią osoby w kulturze zachodniej, uważa, że pojęcie 
to nie tylko nie uzupełnia luki powstałej po rozejściu się zakresów pojęć „człowiek” 
i „obywatel” na początku XX wieku (o czym pisała Hannah Arendt), co dodatkowo 
ją powiększa. Zdaniem filozofa „osoba” to nie zwykłe pojęcie, lecz „szkodliwy 
dyspozytyw” o performatywnej mocy. Jego „moc” miałaby polegać na tym, że 
dyspozytyw osoby dokonuje separacji i wykluczenia. Utorował on w mniemaniu 
Esposito drogę dualizmowi ciała i duszy oraz przekonaniu, że duchowa „osoba” 
niejako nadbudowuje się nad materialnym ciałem oraz, co najważniejsze, sprawił, 
że „persona” przestała znaczeniowo zbiegać się z „homo”, co pozwoliło np. 
skrajnie liberalnym bioetykom na manipulację na tym koncepcie i tworzenie takich 
pojęciowych hybryd, jak nie-osoba, pół-osoba, non human person. Propozycja 
rozwiązania tej aporii to według Esposito nie doprecyzowanie i wzmocnienie treści 
terminu „osoba”, ale całkowita zeń rezygnacja, zerwanie więzi, które łączą personę 
z porządkiem prawnym. W miejsce tego pojęcia autor chce umieścić ludzkie ciało, 
które miałoby w skuteczniejszy sposób sprawić, że prawa człowieka byłyby 
respektowane i nie doszłoby do tragedii humanitarnych, jakie ludzkość zrodziła na 
początku XX wieku. 

Zarządzanie wiekiem  

– rola pracowników 50+ w organizacji 

Dagmara Golba, dagmara.golba@gmail.com, Uniwersytet Jagielloński, Wydział 

Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Spraw Publicznych  

Zarządzanie wiekiem to zbiór metod, które pozwalają inwestować i opiekować 
się kapitałem ludzkim, tak aby każdemu pracownikowi bez względu na wiek 
zapewnić jak najbardziej optymalne warunki pracy, aby mógł on wykorzystywać 
swój potencjał realizując swoje cele zawodowe i osiągając satysfakcję z pracy, 
jednocześnie przyczyniając się do rozwoju organizacji. Organizacje powinny 
zwracać szczególną również na pracowników w wieku 50+, są oni bowiem 
wartościową częścią organizacji, źródłem wiedzy i doświadczenia oraz mogą stać 
się mentorami dla nowych pracowników. Celem wystąpienia jest analiza sytuacji 
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i roli osób w wieku 50+ w organizacji oraz prezentacja przykładów jak organizacje 
radzą sobie z integracją pracowników i budowaniem różnorodnych wiekowo 
zespołów. Autor prezentuje teoretyczne aspekty związane z zarządzaniem wiekiem 
w organizacji, analizując najważniejsze aspekty oraz istotę wspomnianej koncepcji. 
Przedstawia powody, dla których istotne jest odpowiednie i wartościowe jest 
zarządzanie wiekiem w organizacji, m.in. aspekty demograficzne, zarządzanie 
zróżnicowanym zespołem, przeciwdziałanie dyskryminacji czy aktywne starzenie 
się. Podejmuje próbę analizy sytuacji pracowników w wieku 50+ na rynku pracy 
oraz na przykładzie wybranych organizacji, prezentuje ich rolę oraz szanse 
i zagrożenia wynikające z zatrudnienia osób w wieku 50+. Ponadto, autor 
prezentuje przykładowe programy mające na celu zwiększenie aktywności osób 
w wieku 50+ na ryku pracy i ich efekty. 

Zmiana w postrzeganiu śmierci w sztuce  

– od naturalnej rzeczywistości do tematu tabu 

Bartosz Pietrzak, bartosz_pietrzak@wp.eu, Instytut Filozofii Chrześcijańskiej, 

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, www.pwt.wroc.pl  

Czym jest śmierć? – na to pytanie niema jednoznacznej odpowiedzi. Jeśli takie 
pytanie zostanie postawione lekarzowi, odpowie on, że jest to całkowite i ostateczne 
zatrzymanie życiowych funkcji organizmu. Natomiast gdy owo pytanie zostanie 
postawione osobie wyznającej hinduizm, odpowie ona, że jest to przejście z jednego 
stanu bytu duchowego do drugiego. 

 Śmierć jest zjawiskiem, które jest nierozłącznie wpisane w ludzką egzystencje. 
Każdy człowiek w trakcie całego swojego życia nieustanie się z nią spotyka  
– śmierć otaczających go osób – aż w końcu śmierć stanowić będzie koniec jego 
egzystencji. Samo słowo śmierć w wielu językach należy do słów pierwotnych, 
świadczy to o tym, że jest też i pojęciem pierwotnym, funkcjonującym w danej 
kulturze. Śmierć również stała się nieodłącznym elementem sztuki. 

 Człowieka od zawsze śmierć trwożyła, ale równocześnie i fascynowała. 
Zafascynowanie śmiercią znalazło swe odzwierciedlenie w literaturze i sztuce. 
Celem przygotowanego wystąpienia było przeanalizowanie przemian w wyko-
rzystaniu motywu śmierci w sztuce. Analiza ta wykazała, jak bardzo zmieniło się 
postrzeganie śmierci na przestrzeni wieków. Ukazała przejście śmierci pojmowanej 
jako rzeczywistość naturalna człowiekowi, do rzeczywistości, która jest tematem 
tabu.  
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Aksjologiczne podstawy relacji Rzeczypospolitej Polskiej 

ze związkami wyznaniowymi  

w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego 

Konrad Dyda, kdyda@interia.pl, Katedra Prawa Wyznaniowego, Wydział 

Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Jana Pawła II, www.kul.pl  

W referacie przedstawiono polskie rozwiązania konstytucyjne określające model 
relacji państwo-kościół. W polskim porządku prawnym orzecznictwo sądu konsty-
tucyjnego stanowi nieodzowną pomoc w prawidłowym zrozumieniu zasad leżących 
u podstaw krajowego systemu prawnego, w tym także stosunku Rzeczypospolitej 
Polskiej do związków wyznaniowych.  

Zasadnicza część referatu dotyczy analizy wyroków Trybunału Konstytucyjnego, 
w których dokonywał on wykładni przepisów konstytucyjnych określających 
zasady relacji państwo-kościół. Co ciekawe zdecydowana większość judykatów TK 
odnosi się do zagadnień instytucjonalnych relacji państwo-związki wyznaniowe 
(np. nauczanie religii w szkołach, czy dotowanie z budżetu państwa wyższych szkół 
wyznaniowych). Jednak Trybunał konsekwentnie stoi na stanowisku, że wykładnię 
zasad relacji instytucjonalnych określonych w art. 25 Konstytucji należy przepro-
wadzać w perspektywy indywidualnej wolności sumienia i wyznania. Stąd też 
głównym przedmiotem rozważań referatu jest zależność, jaka zdaniem TK, 
zachodzi pomiędzy wolnością sumienia i religii (wyznania), a relacją państwa do 
związków wyznaniowych. 

Cechy osobowości jako zmienne warunkujące motywy  

do zostania rodzicami 

Katarzyna Kwiatkowska , kwiacia13@gmail.com, Instytut Psychologii, Wydział 

Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Warszawie 

Czy struktura osobowości rodziców może sprzyjać planowaniu potomstwa? 
Które z cech sprzyjają rodzicielstwu, a które je utrudniają? Wśród ról rodzicielskich 
możemy rozróżnić elementy wspólne dla ról obojga rodziców, jak i elementy 
charakterystyczne dla ról kobiecych i męskich. Rodzina, będąc podstawową 
jednostką społeczną, wpisuje się w nurt zmian społeczno-kulturowych, ekonomicznych, 
gospodarczych i cywilizacyjnych. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na 
sytuację młodych osób oczekujących potomstwa. Przed tymi młodymi, ale już 
dorosłymi ludźmi pojawia się szansa, która jest jednocześnie wyzwaniem i wymaga 
odpowiedzialności oraz oswojenia się z nową rolą społeczną, którą będzie 
rodzicielstwo. 
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Celem badania jest przedstawienie związku motywów rodzicielskich z cechami 
osobowości z modelu Wielkiej Piątki oraz poznanie struktury osobowości osób 
o pozytywnym, negatywnym i ambiwalentnym stosunku do posiadania dzieci. 
W badaniu internetowym udział wzięło 281 osób dorosłych. Poprzez analizę 
korelacji wykazano, iż pozytywne motywy rodzicielskie u mężczyzn związane są 
z wyższym nasileniem ekstrawersji i ugodowości; zaś w grupie kobiet ambiwalentnie 
ustosunkowanych do rodzicielstwa odnotowano pozytywny związek negatywnych 
motywów rodzicielskich z neurotycznością. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, 
że nasilenie pozytywnych i negatywnych motywów rodzicielskich wynika częściowo 
z cech osobowości, co z kolei znajduje swoje wyjaśnienie w motywacyjnym 
podłożu obydwu konstruktów. 

Cechy psychiczne konia i jego opiekuna  

a satysfakcja z pracy z koniem 

Joanna Paszkowska-Rogacz, j.paszkowska-rogacz@uni.lodz.pl, Zakład 

Psychologii Rozwoju Człowieka, Instytut Psychologii, Wydział Nauk  

o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki  

Celem badań było poszukiwanie związku pomiędzy cechami temperamentu 
i lękiem opiekunów, cechami temperamentu i charakteru konia oraz satysfakcją 
opiekuna z pracy z koniem. Aby zweryfikować założenia o istnieniu zależności 
pomiędzy zmiennymi, zbadano grupę 104 jeźdźców trzema technikami: Formalną 
Charakterystyką Zachowania-Kwestionariuszem Temperamentu, Inwentarzem 
Stanu i Cechy Lęku oraz Skalą Satysfakcji z Pracy ze Zwierzęciem. Badanych 
poproszono również o ocenę swoich koni za pomocą Profilu Temperamentu 
i Charakteru Konia. W wyniku analiz statystycznych stwierdzono istnienie szeregu 
zależności pomiędzy cechami konia, cechami temperamentu, lękiem człowieka 
a jego satysfakcją z pracy z koniem. Potwierdzono także przepuszczenia o związku 
o moderującym wpływie cech konia na satysfakcję z pracy ze zwierzęciem. 
Stwierdzono między innymi, iż osoby cechujące się wysoką aktywnością pracujące 
z końmi o niskim podporządkowaniu oraz niskiej energiczności mogą doświadczać 
obniżonej satysfakcji z pracy z koniem. Uzyskane rezultat mogą prowadzić do 
formułowania praktycznych wskazówek dotyczących doboru zwierzęcia do 
człowieka, który zapewniałby opiekunowi wyższą satysfakcję z tej interakcji. 

Czy kryzys finansowy w Europie dobiegł już końca? 

Analiza problemu na przykładzie Grecji 

Jacek Suder, jaceksud@interia.eu, Katedra Rynków Finansowych,Wydział 

Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny  w Krakowie, www.uek.krakow.pl 

Sieć globalnych powiązań finansowych oraz łatwość przenoszenia się informacji 
doprowadziła w 2007 roku do wybuchu jednego z największych kryzysów 
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w dziejach rynków finansowych na świecie. Ten ogólnoświatowy kryzys dotknął 
również swoim zasięgiem Unię Europejską, u której uwidocznił szereg zapom-
nianych błędów popełnionych podczas stopniowego rozszerzania się Wspólnoty. 

Upłynęło już kilka lat od wybuchu ostatniego załamania gospodarczego 
i dlatego celem referatu była próba odpowiedzi na pytanie: czy kryzys finansowy 
w Grecji (kraju, który najsilniej doświadczył recesji), już się zakończył?  

Badania rozpoczęto od zaprezentowania głównych uwarunkowań, które 
przyczyniły się do rozwoju kryzysu w Grecji. Następnie przeprowadzono analizę 
danych, wykorzystując do tego technikę opracowaną przez Forbes i Rigobona 
[2002] naukowców, którzy dokonali zmodyfikowania, wykorzystywanego w takich 
badaniach, współczynnika korelacji. Za jego pomocą przeprowadzono analizę 
korelacji indeksów giełdowych Grecji i czterech państw charakteryzujących się 
wysokim rozwojem rynków kapitałowych, do których należą: Niemcy, Stany 
Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Japonia.  

Wyniki badania empirycznego z wykorzystaniem współczynnika korelacji 
potwierdziły wystąpienie „efektu zarażenia” na badanym rynku finansowym, który 
został rozprzestrzeniony poprzez kanał giełdy papierów wartościowych. 
Uogólniając wnioski można zatem powiedzieć, że kryzys w Grecji wciąż trwa. 

Czy związek łączący zasadę prawdy materialnej 

z korespondencyjną teorią prawdy  

w polskim procesie karnym jest paradygmatem? 

Patrick Wodecki, patrick_wodecki@student.uw.edu.pl, Uniwersytet Warszawski, 

www.uw.edu.pl 

W niniejszym wystąpieniu przeanalizowano związek łączący zasadę prawdy 
materialnej z korespondencyjną teorią prawdy w ramach doktrynalnych rozważań 
dotyczących polskiego procesu karnego. W szczególności rozpatrzono trafność 
hipotezy stwierdzającej, iż mamy w tym przypadku do czynienia z paradygmatem 
w rozumieniu Thomasa Samuela Kuhna. Za punkt wyjścia posłużyło zreferowanie 
cech konstytutywnych dla pojęcia paradygmatu, tak jak go przedstawił Kuhn 
w „Strukturze rewolucji naukowych”. Następnie zanalizowano przykładowe ujęcia 
zasady prawdy materialnej wśród wypowiedzi polskiej doktryny procesu karnego, 
wykorzystując przy tym wyżej wspomniane cechy. Analizę poprowadzono pod 
kątem pokazania aletejologicznych założeń procesualistów, wpływu rozważań 
filozoficznych na ich poglądy. Zreferowanie koncepcji Kuhna posłużyło do 
pokazania głębokiej analogii pomiędzy środowiskiem naukowców a prawnikami, 
zaś powiązanie zasady prawdy materialnej z korespondencyjną teorią prawdy 
okazało się paradygmatem. 
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Dziecko skomercjalizowane  

w myśli socjologicznej Beaty Łaciak 

Kamila Makarczuk, kamila.makarczuk@onet.pl, Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie 

W swoim wystąpieniu pragnę przybliżyć twórczość wybitnego socjologa dr hab. 
Beaty Łaciak prof. Uniwersytetu Warszawskiego. Pani Profesor zajmuje się analizą 
przemian obyczajowych we współczesnym społeczeństwie polskim, socjologią 
dzieciństwa, przemianami społeczno-kulturowymi dzieciństwa w ponowoczesnych 
społeczeństwach oraz analizą i odbiorem przekazów medialnych. 

Ostatnie dziesięciolecia XX wieku przyniosły zupełnie nowe spojrzenie na 
dzieciństwo. W psychologii i pedagogice dziecko zaczęto traktować indywidualnie 
jak partnera dokonującego wyboru własnej drogi rozwoju. Próbę nowego spojrzenia 
na dzieciństwo opracowała prof. Beata Łaciak, która w swojej twórczości ukazuje 
w jakie nowe obszary życia wkracza dzisiejsze dziecko, obszary do niedawna 
zarezerwowane wyłącznie dla dorosłych, Profesor Łaciak porusza również temat 
dziecka i dzieciństwa przedstawiony w polskich serialach, temat bardzo ciekawy, 
ale jednocześnie budzący kontrowersje. Postaram się odpowiedzieć na pytanie jaki 
obraz dziecka i dzieciństwa wyłania się z przekazów medialnych, których dziecko 
jest zarówno bohaterem, jak i odbiorcą. 

Edukacja obronna i edukacja  

dla bezpieczeństwa w Polsce po 1989 roku 

Bartosz Łotocki, bartosz.lotocki@wp.pl, Akademia Sztuki Wojennej  

w Warszawie 

Rok 1989 był rokiem przemian nie tylko w kwestii politycznej, lecz miał także 
wpływ praktycznie na każdą sferę życia społecznego, w tym także na edukację. 
W demokratycznym ustroju politycznym zaczęto poszukiwać nowych rozwiązań 
edukacyjnych, które pozwoliłyby odróżnić kierunek ówczesnej myśli pedagogicznej 
w stosunku do wcześniejszego ustroju socjalistycznego. Analogiczny kierunek 
działania podjęto także w kwestiach edukacji obronnej, która w szkołach 
realizowana była w ramach przedmiotu Przysposobienie obronne. Kolejne lata 
politycznego spokoju i wzmacniania poczucia bezpieczeństwa narodowego 
zaowocowały pewną zmianą mentalną wśród obywateli, zwłaszcza po wstąpieniu 
Polski w struktury NATO, a później Unii Europejskiej – poczuliśmy się bezpieczni 
i nie zagrożeni, a określenia obrona, obronność coraz częściej zastępowaliśmy 
szerszym pojęciem bezpieczeństwo, odnoszącym się do szeregu dziedzin życia 
społecznego (na przykład bezpieczeństwo komunikacyjne, bezpieczeństwo 
ekologiczne, bezpieczeństwo socjalne i inne). Artykuł opisuje przekształcenia, które 
nastąpiły po zmianie ustroju, a w późniejszych latach po wprowadzeniu w szkołach 
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nowego przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. W tekście przytoczono również 
oceny i wnioski środowiska naukowego, które pojawiły się w okresie obowią-
zywania omawianego przedmiotu szkolnego. 

Filozofia a neuronauka – minimalistyczna koncepcja 

neurofilozofii Henrika Waltera 

Mateusz Tofilski, mat.tofilski@gmail.com, Uniwersytet Śląski  

Pod pojęciem neurofilozofii kryją się szeroko pojęte programy badawcze 
nastawione na ścisłą współpracę pomiędzy filozofią a neuronauką, mające na celu 
lepsze zrozumienie tak zwanych trudnych pytań filozofii. W ten sposób określa się 
więc niejednorodny obszar badawczy, mieszczący w sobie bardzo różnorodne kon-
cepcje. Jedną z nich jest minimalistyczna koncepcja neurofilozofii zaproponowana 
przez niemieckiego filozofa i psychiatrę, Henrika Waltera. 

Idea ta opiera się przede wszystkim na świadomości wspomnianej pojemności 
terminu „neurofilozofia” oraz przekonaniu, że coraz częstsze powstawanie 
programów badawczych świadomie łączących w sobie filozofię i neuronaukę to 
nieuniknione następstwo obserwowalnych procesów rozwoju nauki. W koncepcji 
Waltera rzeczony minimalizm koncentruje się przede wszystkim na próbie 
nieograniczania badań neurofilozoficznych do jednego, określonego stanowiska 
filozoficznego, ale jak największym pluralizmie i ogólności ich podstawowych 
zasad. 

Celem referatu jest analiza omawianego stanowiska ze wskazaniem jego zalet 
oraz związanych z nim problemów. Jednocześnie koncepcja Henrika Waltera 
została w nim porównana do innych projektów neurofilozoficznych, w tym do 
koncepcji Patricii i Paula Churchlandów. Ponadto, stosowane przez niemieckiego 
badacza podziały i rozwiązania zostały w referacie odniesione do rozgraniczenia 
filozofii na systemową i systematyczną, zaproponowanego przez Nicolaia 
Hartmanna. 

Filozofia i socjologia  

jako interdyscyplinarne współdziałanie  

na rzecz poznania rzeczywistości ludzkiej 

Ryszard A. Podgórski, rp.socjologia@vp.pl, Katedra Socjologii, Uniwersytetu 

Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie 

Myśli filozoficzna wpływa na rozwój życia społecznego. Dlatego z filozofii 
wyodrębniła się socjologia. W ten sposób dając początek interdyscyplinarności. 
Interdyscyplinarność filozoficzno-socjologiczna prowadzi do upowszechnienia 
świadomości jednostkowej a co za tym idzie i zbiorowej. W ten sposób zmienia się 
nie tylko świadomość, ale również aksjologia jednostkowa i społeczna. Jest to 
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droga do odrodzenia moralnego życia jednostkowego przez filozofię i społecznego 
przez socjologię. Interdyscyplinarność, zatem nie przeszkadza w rozwoju życia 
społecznego. Wprost przeciwnie pomaga kształtować życie zbiorowe zgodnie 
z postulatami filozoficznymi Źródeł wszystkich współczesnych rozwiązań 
dotyczących porządku społecznego możemy doszukiwać się w myśli filozoficznej. 
Socjologia zgodnie z postulatem Augusta Comte’a bada ten porządek i wnika 
w jego struktury. Zatem wypowiada się o wadach i zaletach stanowiącego porządku 
społecznego.  

Każdy, kto zajmuje się człowiekiem i światem, który go otacza, stawia pytanie 
o ich początek, obecny i przyszły stan, a także o związki z rozwojem całej 
ludzkości, musi odwoływać się do filozofii i socjologii, ale też do antropologii 
kulturowej, ekonomii, prawa, medycyny, zarządzania zasobami ludzkimi, religio-
znawstwa czy pedagogiki. Interdyscyplinarność w dzisiejszej humanistyce jest 
także koniecznością, a to, dlatego, że ta tendencja dominuje dziś w myśleniu 
o człowieku i kulturze, i dzieje się tak już od dłuższego czasu.  

Finanse publiczne Niemiec w latach 2008-2015  

na tle wybranych państw Unii Europejskiej 

Donata Langa, donatalanga@wp.pl, Katedra Gospodarki Światowej  i Integracji 

Europejskiej, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej 

w Lublinie, www.umcs.pl 

Paweł Gajewski, pawel.gajewski@poczta.umcs.lublin.pl , Zakład Zarządzania 

Zasobami Ludzkimi, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie -

Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl 

Celem wystąpienia jest dokonanie analizy i oceny stanu finansów publicznych 
Niemiec w latach 2008-2015. Analiza ma charakter porównawczy, a jako kraje 
odniesienia przyjęto Austrię, Francję, Wielką Brytanię oraz Włochy, zaś za 
podstawę oceny dług publiczny i salda budżetowe w relacji do PKB, a także jeden 
z podstawowych parametrów makroekonomicznych – dynamikę PKB. Ocena 
została skoncentrowana na wpływie globalnego kryzysu gospodarczego na stan 
finansów publicznych, efektach stymulowania gospodarki w trakcie kryzysu 
gospodarczego, a także działaniach prowadzących do zrównoważenia budżetu oraz 
zmniejszenia zadłużenia w Niemczech.  

Wzrost deficytu i długu publicznego w Niemczech był skutkiem: 1) wybuchu 
globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego, 2) dużego uzależnienia gospodarki 
niemieckiej od rynków zewnętrznych i wysokiej wrażliwości na światową 
koniunkturę, 3) zwiększania wydatków budżetowych na realizację fiskalnych 
pakietów wspierających wzrost gospodarczy i pomocy finansowej dla sektora 
bankowego, 4) spadku wpływów do budżetu w latach 2009-2010 spowodowanego 
przez recesję gospodarczą i spowolnienie wzrostu gospodarczego w latach 2012-
2014. Pogorszenie stanu finansów publicznych w Niemczech było znacznie 
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mniejsze niż w innych państwach, a zwłaszcza niż w Wielkiej Brytanii czy Francji. 
RFN osiągnęła bardzo dobre wyniki w konsolidacji finansów publicznych, które 
przejawiają się uzyskaną od 2014 roku nadwyżką budżetową i znacznym 
zredukowaniem poziomu długu publicznego przy jednoczesnym utrzymaniu tempa 
wzrostu PKB. 

Fit manipulacja czyli ile zdrowia w zdrowiu? 

Karolina Pszonak, karolinam13@o2.pl, Katedra Kultury Medialnej, Wydział 

Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski  Jana Pawła II 

Współcześnie wykształcił się trend na tzw. „bycie fit”, co w praktyce oznacza 
dążenie do idealnego wizerunku ciała poprzez dietę i ćwiczenia. Często jest tak, że 
człowiek swój dzień podporządkowuje trenowaniu ciała i utrzymaniu odpowiedniej 
diety. Jednostka uczęszcza na siłownię, przegląda różne książki, publikacje 
naukowe, artykuły w czasopismach opracowane przez dietetyków, a wszystko po 
to, aby być zdrowym i pięknym. Siłą napędową są media, które dodatkowo 
nakręcają odbiorców, poprzez promowanie fit produktów, ubrań do ćwiczeń etc. 
Często w programach śniadaniowych można obejrzeć celebrytów ze świata 
fitnessu, którzy prezentują idealnie wyrzeźbione ciała, zachęcając do podjęcia fit 
aktywności. Dzięki mediom styl życia fit- bo tak można określić obecny trend – jest 
cały czas rozpowszechniany i dociera do coraz większego grona odbiorców. Ponad 
to dochodzi presja „idealności” prezentowana przez modeli i modelki w reklamach. 
Niniejsza prezentacja poruszyła tematykę w zakresie manipulacji odpowiadając na 
zasadnicze pytanie: czy faktycznie to co zdrowe jest dla człowieka dobre? Czy 
rzeczywiście jest zdrowe? W prezentacji zostało przeanalizowane zagadnienie: czy 
można manipulować wizerunkiem tak, aby wyglądać fit, zdrowo na potrzeby 
reklamy. Prezentacja poruszyła także zagadnienie fit żywności pod względem 
zdrowotnym i reklamowym. 

Główne elementy edukacji narodowo-patriotycznej 

w Hongkongu 

Katarzyna Guillon, k.guillon@uw.edu.pl, Zakład Sinologii, Wydział 

Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski, www.uw.edu.pl  

Począwszy od wystąpienia prezydenta Hu Jintao z okazji obchodów dziesięcio-
lecia powrotu do macierzy w 2007 roku, władze Hongkongu dużo uwagi poświę-
cają wdrażaniu tak zwanej „edukacji narodowej”. Ma ona na celu kształtowanie 
u młodego pokolenia poczucia przynależności do narodu chińskiego. Głośny 
projekt wprowadzania oddzielnego, obowiązkowego przedmiotu pod nazwą 
Edukacja moralna i narodowa w 2012 roku nie doszedł do skutku, niemniej młodzi 
Hongkończycy są uczeni patriotyzmu na różne sposoby. Celem prezentacji było 
ukazanie metod stosowanych przez Biuro Edukacji Specjalnego Regionu 
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Administracyjnego Hongkong w zakresie propagowania wartości patriotycznych, 
którą poprzedzono krótką historią edukacji obywatelskiej w czasach kolonialnych 
oraz wprowadzeniem do lokalnego kontekstu społeczno-politycznego. W ramach 
wystąpienia autorka przedstawiła wyniki swoich badań, przede wszystkim lektury 
dokumentów rządowych i tekstów akademickich oraz wywiadów z nauczycielami 
szkół średnich, przeprowadzonymi w czasie pobytu badawczego w Hongkongu 
w 2016 roku. 

Inwestycja w rozwój pracowników kluczem do sukcesu 

Karolina Lubas, lubaskarolina@gmail.com, Zamiejscowy Wydział Prawa  

i Administracji w Rzeszowie WSPIA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, www.wspia.eu  

Celem pracy jest omówienie problematyki związanej z inwestycją w rozwój 
pracowników, która jest kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa. Kodeks prawa pracy 
ujmuje problematykę podnoszenia kwalifikacji zawodowych z którą związana jest 
kwestia urlopów szkoleniowych oraz innych świadczeń dodatkowych. W pracy 
wskazano zalety regularnych szkoleń pracowników, które nie tylko wpływają na 
motywację do pracy podwładnych, ale również na rozwój przedsiębiorstwa, 
zwiększenie jego konkurencyjności na rynku oraz mniejszą fluaktację kadr. 
Przedstawiony został cykl Kolba, który jest niezastąpionym modelem uczenia się 
dorosłych, idealnie wpisującym się w ramy szkoleń pracowników. Zastosowanie 
4 elementów: doświadczenia, refleksji, teorii i praktyki stanowi krok do osiągnięcia 
sukcesu. W pracy zostały wyróżnione metody szkoleń: on-the-job oraz off-the-job. 
Uwzględniono także badania przeprowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości pt.: „Wykształcenie Pracowników a pozycja konkurencyjna 
przedsiębiorstw” z których wynika, że podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
pracowników jest zależne od wielkości przedsiębiorstwa. Wspomniano także 
o specjalnie utworzonym Krajowym Funduszu Szkoleniowym służącym pomocą 
finansową w kształceniu ustawicznym pracowników. Inwestycja w kapitał ludzki 
niewątpliwie należy być uznana jako jedna z lepszych decyzji, ponieważ 
pracownicy są wizytówką przedsiębiorstwa i to właśnie od nich zależy jego sukces. 

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa  

za Króla i Pana (Polski) 

Kamila Rezmer, kamila.rezmer@onet.pl, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

w Toruniu, www.umk.pl 

Celem opracowania było wskazanie możliwych przyczyn błędnego rozumienia 
aktu religijnego przez opinię publiczną. Główną metodą zastosowaną w opracowaniu 
była analiza treści. W pracy została podjęta próba wskazania źródła, które zapo-
czątkowało pojawienie się tematu intronizacji w dyskursie. Przedstawiono postać 
Rozalii Celakówny i jej wizji, oraz projekt uchwały z 2006 roku odnośnie 
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ustanowienia Jezusa królem. Powrót tematu ostatnimi czasy nastąpił w związku 
z 19 listopada 2016 roku, czyli Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa za Króla 
i Pana. Wskazane zostały prawdopodobne przyczyny błędnego rozumienia przez 
opinię publiczną tego aktu jako przyjęcia Jezusa na króla Polski co zostało 
porównane z casusem kolumbijskim, gdzie miała miejsce konsekracja sercu 
Chrystusowemu, oraz istnieniem ruchów intronizacyjnych w Polsce. Przytoczone 
zostały również przykłady z mediów, które wpływają na masy, kreują oceny 
i opinie, a część z nich wprowadzała w błąd. Zaprezentowano jak wyglądał 
komunikat o uroczystości kościelnej w ogłoszeniach parafialnych parafii rzymsko-
katolickich, a także przykładowe opinie ludzi przekonanych, że chodziło 
o ustanowienie Jezusa królem Polski. Odwołano się do komunikatu Episkopatu 
Polski z 29 września 2010 roku i jego stanowiska, oraz wyjaśnienia Episkopatu 
w związku z ubiegłoroczną uroczystością. Główne wnioski opracowania to 
wskazanie jako przyczyn błędnego rozumienia aktu religijnego-przykładu 
kolumbijskiego, istnienia ruchów intronizacyjnych w Polsce i w świadomości opinii 
publicznej oraz sposób ukazywania wydarzenia przez media. 

Kodeksowe regulacje przestępstwa handlu ludźmi  

w świetle zobowiązań międzynarodowych Polski 

Magda Olesiuk-Okomska, magda.olesiuk@gmail.com, Wydział Prawa 

Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Prawa Karnego, Zakład Prawa Karnego 

i Kryminologii 

Handel ludźmi, określany często współczesnym niewolnictwem, jako zjawisko 
społeczne pozostaje w obszarze zainteresowania wielu różnych dziedzin nauki, 
w tym nauk prawnych. Jego problematyka jest niezwykle złożona i dotyka wiele 
gałęzi prawa, przede wszystkim prawa karnego. Handel ludźmi stanowi poważne 
przestępstwo, będące przedmiotem zarówno regulacji krajowych, jak i między-
narodowych. Polska, jako kraj pochodzenia, tranzytowy i docelowy dla ofiar tego 
procederu, jest stroną wielu aktów międzynarodowych poświęconych problematyce 
jego zwalczania.  

Celem wystąpienia jest wskazanie, czy krajowe regulacje prawne realizują 
normy wynikające ze zobowiązań międzynarodowych Polski. Omówiono kodeksowe 
regulacje przestępstwa handlu ludźmi przyjęte w wyniku nowelizacji dokonanej 
ustawą z dnia 20 maja 2010 r., ukazując istotne zmiany w stosunku do poprzedniego 
stanu prawnego. Wskazano najważniejsze akty prawnomiędzynarodowe traktujące 
o handlu ludźmi, których Polska jest stroną. Ukazano także ich oddziaływanie na 
porządek krajowego prawa karnego. 
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Kraków jako ośrodek turystyki edukacyjnej  

w opinii studentów zagranicznych uczestniczących 

w Programie Erasmus 

Łukasz Matoga, lukasz.matoga@uj.edu.pl, Zakład Gospodarki Turystycznej 

i Uzdrowiskowej, Instytut Geografii  i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet 

Jagielloński w Krakowie, www.geo.uj.edu.pl/turystyka 

W ostatnich latach coraz większą popularnością w Europie cieszy się turystyka 
edukacyjna. Obejmuje ona podróże krajowe i zagraniczne, których celem jest 
uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych poza miejscem stałego pobierania nauki 
na okres nie dłuższy niż jeden rok. Duże znaczenie w rozwoju tego typu wyjazdów 
mają międzynarodowe programy stypendialne, wśród których szczególne miejsce 
zajmuje Program Erasmus. Polska jest obecnie szóstym najczęściej wybieranym 
krajem docelowym przez studentów zagranicznych. W roku akademickim 2014/15 
kształciło się tu ok. 12 tys. osób z 32 państw. Kraków był drugim po Warszawie 
miastem w Polsce, który przyciągnął największą liczbę obcokrajowców uczestni-
czących w tym programie. W referacie przedstawiono główne czynniki wpływające 
na decyzje studentów zagranicznych o podjęciu studiów w Krakowie oraz 
określenie ich oczekiwań związanych z pobytem w tym mieście. Zaprezentowano 
wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez autora wśród studentów 
zagranicznych, którzy w latach 2014-2016 przyjechali do Krakowa na stypendium 
Programu Erasmus. Uzyskane wyniki wskazują, że uczestnicy zagranicznej 
turystyki edukacyjnej poza wyborem uczelni wyższej i kierunku studiów zwracają 
uwagę na to, w jakim mieście będą się kształcili. Oczekują oni nie tylko dobrych 
warunków do studiowania i rozwoju osobistego, ale także ciekawej oferty 
kulturalnej i atrakcyjnych form spędzenia czasu wolnego. 

Ludzie, szympansy i bonobo.  

Pytanie o naturę człowieka  

na podstawie poglądów Frans'a de Waal 

Jonasz Pawlaczyk, jonaszpawlaczyk@wp.pl, Instytut Filozofii, Wydział Nauk 

Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, amu.edu.pl 

Wystąpienie ma na celu przedstawienie dwóch poglądów dotyczących natury 
ludzkiej na podstawie badań oraz poglądów Frans’a de Waal. Na początku będzie 
krótkie wprowadzenie i omówienie ewolucji człowieka. Następnie zostanie przyto-
czona „teoria fasad”. Teoria ta zakłada pogląd na temat natury ludzkiej, który 
sugeruje, iż człowiek w stanie natury byłby agresywny i kierował się argumentem 
siły oraz stosunek jaki ma do niej de Waal. Poruszona będzie tematyka empatii wśród 
zwierząt oraz możliwości istnienia zasad moralnych w różnych społeczeństwach. 
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Nakreślony zostanie model, który Frans de Waal nazwał „modelem matrioszki”, 
a który opisuje jak według autora należy rozumieć ewolucję empatii i gdzie należy 
szukać jej korzeni. Przytoczony zostanie argument, który sugeruje, iż środowisko 
(w szerokim sensie), w którym dana jednostka żyje ma znaczny wpływ na zacho-
wania oraz na ogólne podejście jednostki do ogółu społeczeństwa. Wskazane zostaną 
wyjątki, które usprawiedliwiają zachowania niestosowne pojedynczych jednostek 
w stosunku do innych. Następnie pokazane zostaną dwa modele społeczeństw, 
w których pierwszymi przedstawicielami są szympansy, a drugimi bonobo znanymi 
również pod nazwą szympansy karłowate. Na ich podstawie pokazane będą 
możliwości odpowiedzi na pytanie o naszego wspólnego przodka (ludzi, 
szympansów oraz bonobo) i o jego zachowania, a co za tym idzie, które zachowania 
są bliższe naszej naturze. 

Małżeństwo w prawie podatkowym 

Natalia Kociak, n.kociak@gmail.com, Wydział Prawa  i Administracji, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika  w Toruniu 

Zawarcie małżeństwa pociąga za sobą różne konsekwencje, między innymi 
w sferze rozliczeń podatkowych. W referacie omówione zostaną różnorodne 
konstrukcje podatkowe, które świadczą o realizowaniu polityki prorodzinnej na 
gruncie prawa podatkowego. W pracy omówione zostaną konstrukcje realizowane 
na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy ustawy 
o podatku od spadków i darowizn. W referacie ujęta zostanie także ulga związaną 
z posiadaniem przez podatnika dzieci (tak zwana ulga na dzieci) oraz ulga reha-
bilitacyjna ze względu na fakt, iż podmiotem uprawnionym do skorzystania z niej 
jest nie tylko osoba niepełnosprawna, ale także członek rodziny, na którego 
utrzymaniu taka osoba pozostaje.  

Jako, że zawarcie małżeństwa skutkuje nie tylko ulgami i przywilejami podat-
kowymi, w pracy zostaną także podjęte rozważania na temat małżeńskiej 
odpowiedzialności za długi podatkowe. Trzeba bowiem wskazać, że w przypadku 
osób pozostających ze sobą w związku małżeńskim, zaległości podatkowe mogą 
być egzekwowane nie tylko z majątku osobistego podatnika, ale także z majątku 
wspólnego małżonków. 

Manipulacja w Internecie – przyczyną samobójstwa 

Magdalena Koniewicz, k.magda55@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe 

Kryminalistyki, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wyższa Szkoła Policji 

w Szczytnie 

Codziennie na forach internetowych i blogach można przeczytać wpisy 
dotyczące bólu życia oraz śmierci. Ponadto wszyscy pragną udowodnić i podać 
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przyczyny, dlaczego ich życie stało się bolesne i pozbawione sensu, co doprowadza 
ich do jednej myśli-samobójstwa. 

Celem prezentacji było ukazanie destruktywnego wpływu Internetu, a także siły 
manipulacji na psychikę człowieka. Czy i w jaki sposób Internet pomaga 
samobójcom? Uważa się, że tak, ale jak bardzo i w jakim stopniu tego dokładnie 
stwierdzić nie można. Autorka odpowiedziała na powyższe pytania. Skupiła się na 
tym, jak wielka jest skala „pomocy sieci www” przy podjęciu decyzji przyszłego 
samobójcy. Wskazane zostały też niektóre z metod manipulacji, które są 
wykorzystywane przez mass media na stronach i forach internetowych. Po 
zapoznaniu się z treścią tychże stron w różnych przeglądarkach oraz późniejszej 
analizie przeczytanych treści nasuwają się jednoznaczne wnioski, że Internet 
bezsprzecznie działa negatywnie na psychikę człowieka, a także poczucie wartości 
osoby mającej problem. 

Mniejszość śląska w Polsce  

– ujęcie geograficzno-polityczne 

Patryk Orlewski, orlewski.patryk@gmail.com, Katedra Geografii Politycznej, 

Historycznej i Studiów Regionalnych, Wydział Nauk Geograficznych, 

Uniwersytet Łódzki, www.uni.lodz.pl  

Celem opracowania jest ukazanie liczebności i rozmieszczenia ludności 
deklarującej narodowość śląską w Polsce, a także scharakteryzowanie tożsamości 
tej grupy. Jak pokazują dane Spisu Powszechnego przeprowadzonego w Polsce 
w 2011 roku, Ślązacy stanowią drugą pod względem wielkości grupę narodo-
wościową w kraju. Narodowość śląską zadeklarowało prawie 850 000 osób, co 
stanowi ponad 2% całkowitej populacji kraju. Największy odsetek osób dekla-
rujących opisywaną narodowość żyje w powiecie rybnickim i Mikołowie (ponad 
40% ludności).  

Badania miały charakter interdyscyplinarny. Zastosowano w nich metody 
wykorzystywane zarówno w geografii społeczno-politycznej, jak i socjologii oraz 
etnologii. W przypadku liczebności i rozmieszczenia Ślązaków zastosowano 
metody: kartograficzną i statystyczną. Tożsamość omawianej grupy scharaktery-
zowano na podstawie metody społecznej, jaką jest wywiad kwestionariuszowy. 
Badania społeczne zostały przeprowadzone w dniach 18 września – 26 października 
2013 roku w 10 gminach miejskich i wiejskich na próbie 120 osób deklarujących 
narodowość śląską. Wynika z nich, że Ślązacy przejawiają bardzo silną 
przynależność do zamieszkiwanego regionu, w większości uważają się za odrębną, 
niepolską grupę ludności. Wyniki badań tłumaczą poczucie odrębności ludności 
śląskiej oraz dążenia do uzyskania autonomii. Dalsze analizy będą miały na celu 
porównanie Ślązaków z innymi podobnymi grupami ludności, np. Katalończykami 
czy Alzatczykami. 
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Mózg a muzyka.  

Jak słuchanie muzyki wpływ na Twój mózg? 

Agnieszka Anna Laskowska , laskowska.agnieszkaanna@gmail.com, Instytut 

Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 

Pawła II w Lublinie, www.kul.pl 

Muzyka działa na stan emocjonalny (psychikę) i powiązane z emocją reakcje 
wegetatywne (częstość akcji serca, oddechu, stan napięcia mięśniowego, opór 
skóry, podstawową przemianę materii). Działanie owe jest równoczesne. Podczas 
słuchania ulubionej muzyki, odczuwa się radość lub wzruszenie, które manifestuje 
się przyspieszeniem lub zwolnieniem oddychania, wzrostem lub zmniejszeniem 
napięcia mięśniowego. U każdego odbiorcy zmiany te mogą być różne. 

Reakcja na muzykę zależy od wielu czynników: wrodzonej wrażliwości 
muzycznej, umiejętności nabytych, aktualnej kondycji psychofizycznej, sytuacji 
poprzedzającej muzyki. Wpływ muzyki na psychikę człowieka określony jest jako 
„psychotropowy”. Są to działania kathartyczne (oczyszczające), aktywizujące, 
relaksacyjne, nasenne, rytmizujące lub izolujące.  

Najnowsze badania dowodzą, że muzyka jest jednym z najskuteczniejszych 
sposobów oddziaływania na umysł, w tym na procesy zapamiętywania. Ekspery-
menty dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym dowiodły, że kontakt z muzyką 
poprawia funkcjonowanie poznawcze, w tym pamięć werbalną, przetwarzanie 
danych wzrokowo-przestrzennych oraz umiejętność czytania i pisania. Efekty te 
utrzymują się po zakończeniu treningu muzycznego. Mózgi dzieci, które mają 
intensywny kontakt z muzyką, już po niespełna kilku miesiącach zaczynają reagować 
inaczej niż mózgi dzieci, które nie są poddawane intensywnej stymulacji muzycznej.  

Mutationes in doctrina iuris  

a próba deromanizacji studiów prawniczych  

w Polsce w okresie 1918-1939 

Daniel Mielnik, danielmielnik@op.pl, Katedra Prawa Rzymskiego, Wydział 

Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Jana Pawła II, www.kul.pl  

Zagadnienie związane z reformą, bądź reformami studiów prawniczych w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego (1918-1939) doczekało się wielu monografii, 
jednakże problematyka związana ze statusem ius Romanorum na tle przedmiotów 
historycznoprawnych, a w szczególności wówczas głośnego dyskursu pomiędzy 
Juliuszem Makarewiczem a Oswaldem Balzerem – odcisnęła w nauce swe piętno 
oraz skłania do głębszej analizy poszczególnych wypowiedzi wspomnianych osób. 
Dzięki niej uzyskano opinię na temat zasadności istnienia prawa rzymskiego jako 
przedmiotu uniwersyteckiego, a także – a może przede wszystkim – samego 
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stosunku profesorów do tegoż prawa. Praca w swej treści obejmuje przemiany 
prawno – ustrojowe, dotyczące reformy studiów prawniczych (jurydycznych) 
w międzywojennej Polsce. W dalszej części ukazano reakcje poszczególnych 
środowisk naukowych na ministerialne propozycje oraz ich własne sposoby na 
rozwiązanie problemu. Dłużej jednak pochylono się nad wyśmienitą personą, jaką 
jest profesor Makarewicz, wybitny karnista, twórca kodeksu karnego z 1932 r. (lex 
Makarewicz). Zadaniem niniejszego opracowania było przedstawienie oraz 
porównanie wypowiedzi wcześniej wymienionych osób zawartych w artykułach 
naukowych bądź innych publikacjach powstałych na tle poważnej, akademickiej 
dyskusji dotyczącej miejsca nauk historyczno-prawnych, a w szczególności prawa 
rzymskiego w programie studiów prawniczych. W opracowaniu wykorzystano 
metodę historyczno-opisową. 

Negatywny wpływ wirtualnej przestrzeni  

na zachowania młodzieży 

Joanna Kata, j.kata2309@gmail.com, doktorantka, Uniwersyete Marii  

Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

W tradycyjnym podejściu dzieci i młodzieży, młodzi Internauci pokazywani są 
jako ofiary negatywnych konsekwencji rozwoju technologii informacyjnych. 
Badania naukowe, które zostały przeprowadzone w ostatnich latach przedstawiają 
spektrum zachowań agresywnych i antyspołecznych, których młodzi użytkownicy 
są nie tylko ofiarami, ale również sprawcami. Przyczyn występowania zachowań 
agresywnych można rozpatrywać w cechach internautów, których większość 
stanowią młodzi ludzie. Podstawową interakcją za pośrednictwem sieci jest 
pojawiająca się anonimowość, która sprawia, że młodzież zachowuje się właśnie 
w taki sposób. Szereg cech charakterystycznych okresu dojrzewania w interakcji 
z Internetem sprzyja łatwości ujawniania wrogich zachowań w sieci. Istotne jest to, 
że każda przestrzeń ma swoją specyfikę, która jest związana z uczestniczeniem 
w niej. Charakter wirtualnych środowisk społecznych w głównej mierze powoduje 
zmianę grup odniesienia dla poszczególnych jednostek. W dużym stopniu ma to 
wpływ na zdefiniowanie własnej osoby, swojej samooceny czy też pewności siebie. 

O pojęciu suwerenności w myśli Jeana Bodina 

Tomasz Borkowski, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Celem referatu jest zapoznanie słuchaczy z myślą XVI w. francuskiego filozofa 
polityki oraz twórcy nowożytnego pojęcia suwerenności, Jeana Bodina. Na 
podstawie analizy źródłowej „Sześciu ksiąg o Rzeczypospolitej” przedstawiona 
oraz omówiona zostanie jego teoria suwerenności, nadająca osobie suwerena 
uprawnienia właściwe dla monarchii absolutnej, zdejmujące z jednostki suwerennej 
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ciężar odpowiedzialności wobec prawa, osób poddanych oraz równych sobie. 
Wystąpienie zostanie podzielone na trzy części: w części pierwszej zwięźle 
przedstawiona zostanie sylwetka francuskiego filozofia; w części drugiej słuchaczom 
przybliżone zostanie najważniejsze dzieło Bodina – „Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej” 
oraz jego wpływ na zachodnią filozofię polityczną; część trzecia zorientowana będzie 
wokół osoby suwerena oraz koncepcji suwerenności w ujęciu Jeana Bodina, pozycji 
osoby sprawującej władzę w hierarchii praw pozytywnych, fundamentalnych, 
naturalnych i boskich oraz jej relacji wobec osób sobie poddanych i państwa. 

Ocena skuteczności działań marketingowych 

z wykorzystaniem portalu społecznościowego Facebook 

w odniesieniu do tradycyjnych form reklamy 

Paweł Gajewski, pawel.gajewski@poczta.umcs.lublin.pl, Zakład zarządzania 

zasobami ludzkimi, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii  

Curie-Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl 

Donata Langa, donatalanga@wp.pl, Katedra Gospodarki Światowej  i Integracji 

Europejskiej, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  

w Lublinie, www.umcs.pl 

Anna Szymczak, annakatarzyna.szymczak@gmail.com, Katedra Marketingu, 

Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, www.uni.lodz.pl  

Facebook w dzisiejszych czasach uznawany jest za jeden z najpopularniejszych 
portali społecznościowych, a także za jedną z najczęściej odwiedzanych witryn 
internetowych. Informacje publikowane za jego pośrednictwem stają się coraz 
bardziej opiniotwórcze. Bardzo duża część młodych użytkowników używa 
Facebooka jako głównego medium informacyjnego i opiniotwórczego. 

Przedmiotem przeprowadzonych badań jest porównanie skuteczności działań 
marketingowych na portalu społecznościowym Facebook z tradycyjnymi formami 
reklamy na przykładzie przedsiębiorstw z województwa Lubelskiego. 

W celu realizacji powyższego założenia dokonano badania wśród kilkudziesięciu 
lubelskich firm, z których część w znacznym stopniu wykorzystuje do celów 
promocyjnych ów portal społecznościowy, a przedsiębiorstwami, które promocję 
marki, a także produktów realizują bez wykorzystania portali społecznościowych. 

Analiza ta została przeprowadzona w oparciu o formy reklamy, udostępniane 
treści marketingowe, zasięg reklamy oraz informacje zwrotne od odbiorców. 
Zestawienie wyników dokonano na podstawie internetowych badań ankietowych.  

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że działania wykonane przy 
wykorzystaniu portalu społecznościowego Facebook w znacznym stopniu wpływają 
na skuteczność działań marketingowych w stosunku do tradycyjnych form reklamy. 
Ponadto portal ten przyczynił się do polepszenia wyników sprzedażowych oraz 
zwiększył skuteczność w bezpośrednim dotarciu do klienta. 



IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 

Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju, Lublin, 18-19 marca 2017 r. 

Wystąpienia Ustne – Obszar nauk społecznych 
 

314 

Pojęcie ryzyka we współczesnym świecie  

– między realizmem a konstruktywizmem 

Przemysław Wrochna, przemyslaw.wrochna@gmail.com, Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut 

Socjologii 

W badaniach socjologicznych poświęconych ryzyku, zwykło ujmować się ów 
problem jako swoisty produkt nowoczesności. Ryzyko jako efekt przemian 
naukowo-technologicznych odciska swe piętno w takich dziedzinach aktywności 
jak polityka, praca, medycyna, życie codzienne. Czy zatem, nowoczesny świat 
stanowi w istocie rzeczywistość ryzyka? 

Jak wspomina Anthony Giddens, „kiedy mamy na myśli obecne życie ludzkie  
– średnią długość życia, zapadalność na poważne choroby – to możemy z łatwością 
dostrzec, że przyszło nam żyć w znacznie bezpieczniejszych czasach, niż populacje 
minionych epok”. Skąd więc wynika dzisiejsze zaabsorbowanie kwestiami 
związanymi z ryzykiem? Czy faktycznie ryzyko kolonizując dzisiejszą rzeczywistość, 
w sposób „obiektywny” zagraża nam bardziej niż kiedykolwiek (kryzysy finansowe, 
katastrofa ekologiczna, zagrożenie terroryzmem)? A może stanowi ono „konstrukt” 
społeczno-kulturowy i staje się zapośredniczone przez dyskurs (naukowy, 
polityczny, medialny)? 

Niniejsze wystąpienie ma na celu przyjrzenie się danej kwestii. Rekonstrukcji 
rozważanych na gruncie teorii koncepcji ryzyka i wynikających z nich napięć. Jest 
ono także próbą wyjścia poza „klasyczny” dualizm – między wymiarem 
epistemologicznym dyskursu a ontologią samego ryzyka, wskazując, że owe ujęcia 
stanowić mogą dwie strony tej samej monety. 

 

Postrzeganie lobbingu przez opinię publiczną w Polsce 

Kamila Rezmer, kamila.rezmer@onet.pl, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

w Toruniu, www.umk.pl 

Celem opracowania było znalezienie prawdopodobnych przyczyn negatywnego 
postrzegania przez opinię publiczną lobbingu oraz przedstawienie w jaki sposób 
uregulowano tę kwestię, by przeciwdziałać takiemu postrzeganiu i sprzyjać 
większej przejrzystości działalności. Jako przykład posłużyła tu regulacja ustawowa 
i rejestr lobbystów w Polsce. Główną metodą zastosowaną w opracowaniu była 
analiza treści. Wyjaśnione zostało samo pojęcie lobbingu, jego definicje. W pracy 
przedstawiona była między innymi powszechna opinia społeczeństwa na temat 
lobbingu, przykłady zastosowania go na terenie Unii Europejskiej i Polski, które 
mogą wpływać na negatywny odbiór, oraz przykład jak media mogą oddziaływać 
na taką recepcję zjawiska. Wnioski, które zostały wysunięte po analizie to fakt, że 
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negatywne postrzeganie lobbingu może wynikać z niewiedzy (nieznajomości 
pojęcia), z niewłaściwego zastosowania praktyki, niefortunnego, bądź wątpliwego 
celu, sposobu przedstawiania przez media, a to wszystko z kolei może wpływać 
również na małą liczbę zarejestrowanych w Polsce lobbystów. 

Powszechność używania języka figuratywnego w edukacji 

Justyna Sala-Suszyńska, justyna.s.sala@gmail.com, Wydział Pedagogiki 

i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Dydaktyki , Uniwersytet Marii  

Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Język figuratywny, określany też jako język metaforyczny, jest używany 
nieświadomie w codziennych sytuacjach. W językoznawstwie kognitywnym 
popularne jest powiedzenie pokaż mi swoje metafory, a powiem Ci kim jesteś. 
W związku z powyższym, metafory są wizytówką człowieka, tkwią głęboko w jego 
doświadczeniu i na ich podstawie buduje swoją wiedzę. Człowiek dzięki 
metaforom widzi rzeczy nie takimi jakie są w obiektywnej rzeczywistości, ale jakie 
jawią się w jego doświadczeniu. Co więcej, z badań S. Glucksberga wynika, że 
przeciętny człowiek w ciągu swego życia wypowiada około 130 tysięcy metafor. 

Język figuratywny stosowany jest między innymi w marketingu, w medycynie, 
a także w edukacji i w psychoterapii. Dodatkowo towarzyszy nie tylko rejestrom 
artystycznym, ale też wielu innym, jak choćby publicystycznym, urzędowym, 
politycznym, potocznym. Warte podkreślenia jest celowe użycie ukrytych wyrażeń 
metaforycznych w hasłach reklamowych, mających na celu zachęcenie konsumenta 
do kupna danego produktu.  

W wystąpieniu zwrócona jest uwaga na pojęcie języka figuratywnego, jego 
rodzajów oraz funkcji. Co więcej, przedstawione są przykłady wyrażeń meta-
forycznych z różnych dziedzin, mających na celu wyraziste udowodnienie 
wszechobecności metafor w życiu człowieka. 

Problemy orzecznicze z zakresu podatku od nieruchomości 

Natalia Kociak, n.kociak@gmail.com, Wydział Prawa  i Administracji, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika  w Toruniu 

Wydawać by się mogło, że podatek od nieruchomości jest podatkiem o nie-
skomplikowanej konstrukcji, która nie powinna sprawiać interpretatorom zbyt 
wielu problemów. Ustawa zawiera jedynie siedem artykułów dotyczących tego 
podatku. Zestawiając to z obszernością 

regulacji z zakresu na przykład podatków dochodowych czy podatku od 
towarów i usług, można by odnieść wrażenie, że prawidłowa wykładnia przepisów 
nie powinna budzić żadnych większych wątpliwości. Tak jednak nie jest. Mnogość 
stanów faktycznych oraz stopień ich 

skomplikowania sprawiają, że podatek od nieruchomości jest przedmiotem 
licznych wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych. Centralna Baza 
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Orzeczeń Sądów Administracyjnych podaje, że w przedmiocie podatku od 
nieruchomości zapadły do tej pory 32622 orzeczenia. Trudności w interpretowaniu 
przepisów komentowanej ustawy są związane z koniecznością odwoływania się do 
tekstów innych aktów prawnych. Należy zaznaczyć, że aby w prawidłowy sposób 
ustalić wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, należy 
odnieść się również do ustawy Prawo budowlane, ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 
Prawo geodezyjne i kartograficzne, rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 
i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Celem referatu jest 
przedstawienie aktualnych problemów orzecznictwa polskich sądów administra-
cyjnych związanych z podatkiem od nieruchomości. 

Psycholodzy żądni władzy  

– czyli zjawisko ekspresji potrzeby władzy  

w formie zachowań pomocowych 

Patrycja Skoneczna, patrycja.mind@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

Scientia, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, www.aps.edu  

Marta Chojnacka, emm.ceha@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe Scientia, 

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, www.aps.edu  

Potrzeba władzy przejawia się poprzez pragnienie wywierania wpływu na 
innych oraz kontrolowania swojego otoczenia (Schultheiss i wsp. 2005). 
McClelland (1973) wyróżnia jej dwa oblicza: powiązane z osobistą dominacją nad 
innymi (społecznie nieakceptowane) i oparte na zachowaniach pozwalających na 
wywieranie wpływu w społecznie akceptowany i pożądany sposób. Frezie i Boneva 
(2001) wyróżnili trzy wymiary ekspresji potrzeby władzy: przywództwo 
(leadership), rozgłos (visibilty) oraz pomaganie (helping). Za jedną z form helpingu 
uważa się dążenie do władzy w sposób społecznie akceptowalny np., przez 
dobrowolne udzielanie pomocy innym. (Winter, 1993). Na podstawie wyników 
badań empirycznych Winter (1973) wyróżnił zawody m.in. psychologa, które 
szczególnie przyciągają jednostki odznaczające się silną potrzebą władzy. Profesje 
te dają ich użytkownikom wysoki poziom niezależności oraz możliwość wpływu na 
innych (Winter, 1996). Pomagając innym, ludzie są w stanie wpłynąć na czerpiących 
pomoc i mają w pewnym stopniu kontrolę nad ich przyszłym zachowaniem. Celem 
projektu było sprawdzenie zjawiska potrzeby władzy wśród warszawskich 
studentów psychologii. Do badania wykorzystano Kwestionariusz Schmidt i Frezie 
(1997), którego miarą jest jawne wyrażanie potrzeby władzy. Odpowiednie 
wskaźniki powstały jako średnie z wyników właściwych pytań odpowiadających 
każdemu z wymiarów. Uwzględniono także następujące zmienne demograficzne: 
płeć, wiek oraz rok studiów. Badanie jest w trakcie realizacji. Wyniki zostaną 
przedstawione podczas konferencji. 
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Razem czy osobno?  

Prawny wymiar aktywności międzynarodowej polskich 

samorządów wobec prowadzonej przez Radę Ministrów 

polityki zagranicznej RP  

Konrad Wnorowski, konradwnorowski@o2.pl, Zakład Prawa 

Międzynarodowego Publicznego, Wydział Prawa, Uniwersytet  w Białymstoku, 

www.uwb.edu.pl 

Współczesne stosunki międzynarodowe stanowią skomplikowaną materię 
badawczą z perspektywy politologicznej jak i prawnej. Próba ich zdefiniowania 
może opierać się na stronie podmiotowej jak i przedmiotowej. W związku z tym, iż 
materia badawcza jest rozległa, warto podkreślić, że celem opracowania jest 
diagnoza relacji pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a jednostkami 
samorządu terytorialnego (j.s.t.) w Polsce na płaszczyźnie ich aktywności 
międzynarodowej w zakresie kompetencji, metod oraz rodzajów podejmowanych 
działań na podstawie analizy obowiązującego prawodawstwa. Postulowanym 
efektem podjętych rozważań jest określenie wyznaczonych przez prawo zakresów 
działania polskich organów centralnych oraz j.s.t. w związku z ich uczestnictwem 
na arenie stosunków międzynarodowych. W związku z dynamiką pojawiających się 
regulacji prawnych, które określają zasady wykorzystywania środków europejskich 
należy stwierdzić, że tzw. „umiędzynarodowienie” polskich samorządów staje się 
faktem. Jak wynika z badań MSWiA ponad 60% samorządów deklaruje, że 
przynajmniej raz nawiązało współpracę międzynarodową. W wielu przypadkach 
samorządy podejmują działania intuicyjnie bez przygotowania i świadomości 
prawnej. Prezentowana formalno-dogmatyczna analiza niesie ze sobą urobek 
teoretyczny i praktyczny, gdyż będzie to jeden z wątków mojej rozprawy 
doktorskiej, z której będą mogły korzystać samorządy. 

Relacje między władzą tradycyjną a nowoczesną  

we współczesnej Ghanie  

w perspektywie prawno-konstytucyjnej 

Rafał Smoleń, rafal@smcomputers.com.pl, Uniwersytet Warszawski, 

www.uw.edu.pl 

Tematem referatu są instytucje władzy tradycyjnej w Ghanie pod rządami 
konstytucji z 1992 r., w szczególności pozycja tradycyjnych wodzów w ich 
relacjach z władzą państwową (określaną nieraz – poniekąd na zasadzie przeciwieństwa 
– jako władza nowoczesna), zwłaszcza na poziomie centralnym. Zagadnienie 
zostało przedstawione w perspektywie historycznej (m.in. odwołania do wodzostwa 
jako typu organizacji politycznej w Afryce przedkolonialnej, a także do pozycji 
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wodzów w okresie brytyjskiej kolonii Złotego Wybrzeża i Ghany za czasów 
Kwame Nkrumaha), społeczno-politycznej i prawno-konstytucyjnej. W tym 
ostatnim zakresie, będącym kluczowym dla referatu, omówiono regulacje 
dotyczące wodzostwa zawarte w konstytucji Ghany z 1992 r. oraz w ustawie 
o wodzostwie (Chieftaincy Act z 2008 r.), w szczególności pozycja ustrojowa 
Narodowej Izby Wodzów (National House of Chiefs) i Regionalnych Izb Wodzów 
(Regional Houses of Chiefs). Na zakończenie przedstawiono propozycje zmian 
w regulacjach konstytucyjnych dotyczących wodzostwa, jakie pojawiły się 
w związku z trwającym od 2010 r. procesem rewizji konstytucji Ghany. 

Skala kohabitacji w Polsce  

– stan, perspektywa, kierunki badań 

Magdalena Cieślikowska , cieslikowskamagda@onet.pl, Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej 

Rozważania dotyczące związków o charakterze kohabitacyjnym, rozpoczęto od 
próby zarysowania przemian, które dokonały się na gruncie społeczeństwa 
polskiego. Są to kwestie istotne, pokazujące czy obecny w przeszłości typ idealny 
rodziny, złożonej z męża, żony oraz dzieci, jest faktycznie pożądany i idealizowany 
współcześnie. Następnie zarysowano pewne modele współczesnej rodziny, 
skupiając się na funkcjach jakie obecnie wypełnia, a jakie realizowała wcześniej. 
W tym miejscu pokazano zmianę samego modelu diady, współczesną pozycję 
kobiety i mężczyzny oraz wyrównanie proporcji budżetu czasu na rzecz wspólnego 
gospodarstwa domowego. Omówiono przemiany życia rodzinnego, koncentrując 
się na szczegółowym opisie zjawiska nietradycyjnych form wspólnego życia, 
w tym głównie na fenomenie kohabitacji. Badając przyczyny wyboru takiej 
alternatywy, postarano się wskazać konkretne motywy powodujące niechęć, wobec 
ewentualnych planów legalizacji związku. Przy definiowaniu układów 
niesformalizowanych istotne było wskazanie negatywnych, jak i pozytywnych 
aspektów badanego zjawiska, przy równoczesnym określeniu różnic i podobieństw 
małżonków oraz kohabitantów. 

Skryta natura świata czyli jak nauczać ze zrozumieniem?  

Wnioski na podstawie filozofii Hryhorija Skoworody 

Dymitr Misiejuk  dymitrmisiejuk@gmail.com, Wydział Filozofii i Socjologii, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl 

W wystąpieniu przedstawiono wątek z filozofii Hryhorija Skoworody (1722-
1794) na temat „skrytej natury świata”. Spróbowano odpowiedzieć na pytanie, 
kierując się duchem filozofii Skoworody, co współcześnie z tego moglibyśmy mieć, 
gdybyśmy przyjęli analogiczny punkt widzenia na świat? Stwierdzono, że stanem, 
który chciałby osiągnąć każdy człowiek osobiście, jest szczęście, definiowane jako 
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uczciwość, miłość i pokój. Człowiek całe życie uczy się; poznaje świat i siebie, 
jednak po drodze łatwo gubi zrozumienie „szczęścia”, które jest stanem 
niezależnym od zewnętrznych czynników, z „zadowoleniem”. Spróbowano za 
pomocą uwspółcześnionej metody Skoworody, pokazać drogę do zrozumienia 
„szczęścia”, zaczynając od odpowiedzenia na pytanie, co zrobić, by nauczanie 
przynosiło szczęście tako dla uczącego się jak i nauczającego? Jak poznawać świat, 
by to doświadczenie nie było przykrym obowiązkiem, zmarnowanym czasem, 
a faktycznym procesem, budującym nas w świecie? Wnioski wysunięto obserwując 
i słuchając młodych studentów, którzy dopiero zaczynają studia, słuchając co mają 
do powiedzenia o absurdach polskiego systemu edukacyjnego: że uczy tego, co 
„niepotrzebne”. Spróbowano znaleźć i podać rozwiązanie, jak można łatwo, 
zgodnie z duchem „skrytej natury”, sprawić, by przestało to się takim wydawać 
i faktycznie stało się „potrzebnym”. 

Świadomość ekologiczna a kierunek studiów 

Ariadna Ciążela, ariadnaciazela@gmail.com, Instytut Wspomagania Rozwoju 

Człowieka i Edukacji, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki 

Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, www.aps.edu.pl, Instytut Studiów 

Społecznych im. profesora Roberta B. Zajonca, Uniwersytet Warszawski, 

www.iss.uw.edu.pl 

Przedmiotem wystąpienia było przedstawienie wyników badania, którego celem 
było sprawdzenie stanu wiedzy i poziomu świadomości ekologicznej. Badanie 
zostało przeprowadzone w roku 2016 na grupie ponad 600 studentów różnych 
uczelni w Warszawie oraz w kilku innych polskich miastach. Grupa badawcza 
została dobrana tak, by uzyskać jak najbardziej pełny obraz. W badaniu wzięli 
udział studenci kierunków ścisłych, humanistycznych, społecznych, przyrodniczych 
i ekonomicznych, a także wojskowych i sportowych. Kwestionariusz w formie testu 
zawierał pytania dotyczące takich kwestii jak stan środowiska naturalnego 
i przyczyny tego stanu, w tym przyczyny zjawisk, takich jak m.in. dziura ozonowa, 
oraz skutki określonych następstw zanieczyszczenia środowiska dla zdrowia 
człowieka. Pytania dotyczyły również sposobów dbania o środowisko, m.in. 
ograniczenia emisji CO2, oszczędzania energii, wykorzystania odpadów jako 
surowców wtórnych. Rezultaty badania dają zarówno obraz świadomości 
ekologicznej polskich studentów, jak i różnic w jej poziomie u osób o różnym 
wykształceniu. 
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Treści w podręcznikach do przedmiotu szkolnego 

„podstawy przedsiębiorczości”  

a zasady społecznej gospodarki rynkowej  

oraz ideologiczne założenia neoliberalizmu  

Rafał Pląsek, rafal.plasek@gmail.com, Instytut Studiów Politycznych PAN, 

www.isppan.waw.pl 

Przedmiot szkolny „podstawy przedsiębiorczości”, z uwagi na problemowy 
zakres treści, oddziaływać może na kształtowanie wiedzy, postaw i umiejętności 
w kontekście relacji obywatela z państwem i rynkiem. 

Zgodnie z art. 20 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, podstawę ustroju 
gospodarczego Polski stanowi „społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności 
działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współ-
pracy partnerów społecznych”. Celowym zdaje się jednak postawienie pytania, 
w jakim zakresie treści znajdujące się w podręcznikach do przedmiotu „podstawy 
przedsiębiorczości” korespondują z założeniami społecznej gospodarki rynkowej. 
W referacie poruszony został również wątek odniesień wspomnianych treści do 
założeń neoliberalizmu – koncepcji, która zdaje się dominować we współczesnym 
dyskursie ekonomicznym. 

Autor, analizując metodą jakościową wybrane podręczniki do przedmiotu 
szkolnego „podstawy przedsiębiorczości”, odpowiada na zasygnalizowane problemy 
badawcze, wskazując zarówno na treści odwołujące się do zasad społecznej 
gospodarki rynkowej, jak również na te, które nawiązują do ideologicznych założeń 
koncepcji neoliberalnych. Tym samym referat staje się głosem w niezmiennie 
aktualnej dyskusji na temat stanu edukacji ekonomicznej w polskiej szkole. 

Trybunał Konstytucyjny po nowemu – analiza prawna 

Mateusz Krzysztof Maciejczuk , doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, 

Wydział Prawa Uniwersytet  w Białymstoku, www.prawo.uwb.edu.pl  

Prawo konstytucyjne bez wątpienia należy do najważniejszych materii polskiego 
systemu prawnego. Przez wiele lat funkcjonowało jako prawo polityczne co 
poniekąd stricte oddaje materię, którą owe prawo reguluje. W referacie przeanalizo-
wano funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego w realiach dokonujących się 
zmian na polskiej scenie politycznej, wpływ zmian na wybrane segmenty życia 
społeczno-politycznego. 

W wystąpieniu zwrócono uwagę na „dualistyczne” kształtowanie się porządku 
prawnego inklinowanego ku zmianom w polskim parlamencie i rządzie z naciskiem 
na Sejm- Organ pełniący funkcję kreacyjną składu TK.  

Z uwagi na znaczenie jakie nadaje się Trybunałowi Konstytucyjnemu na gruncie 
polskiego systemu prawnego oraz fakt, że wciąż na tle tej instytucji istnieje szereg 
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zagadnień budzących liczne spory i wątpliwości interpretacyjne, zasadnym było 
podjęcie próby zdefiniowania Trybunału Konstytucyjnego jako organu stojącego na 
straży bezpieczeństwa państwa – jego porządku normatywnego, praw jednostki 
a także redefinicji zasad demokratycznego państwa prawa. 

Uogólnienie doświadczenia w zakresie pracy z dziećmi 

uzdolnionymi na tle założeń edukacyjnych  

realizowanych na Białorusi i w Rosji 

Volha Malinouskaya, olga.malinowskaja@yandex.by, Instytut Pedagogiki, 

Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie, www.umcs.lublin.pl 

Zarówno w polskim, jak i wschodnioeuropejskim systemie edukacji kładzie się 
większy nacisk na pracę z uczniami słabszymi przy jednoczesnym niedoborze 
opieki nad dziećmi szczególnie uzdolnionymi. Białoruski system edukacji 
zdecydowanie bardziej należy do systemów tradycyjnych niż nowoczesnych, 
jednak mimo to pewne jego obszary wydają się być nadal wysoce efektywne. Do 
takich zaliczyć można wieloletnią usystematyzowaną opiekę edukacyjną nad 
uczniami wybitnie uzdolnionymi. Wystąpienie ma na celu przedstawić podstawowe 
kwestie oraz zagadnienia związanie z nauczaniem dzieci uzdolnionych w szkole 
średniej, a także ogólne tendencje związane z unowocześnieniem i pogłębieniem 
procesu edukacyjnego dzieci zdolnych. Zostały również poruszone kwestie 
dotyczące podstawowych kompetencji ucznia uzdolnionego, które sprawiają 
najwięcej trudności nie tylko w procesie nauczania, lecz i życiu prywatnym. Część 
prezentacji jest oparta na pracach badawczych naukowców oraz pedagogów 
rosyjskich i białoruskich. Została ona poświęcona problemom diagnozy oraz 
strategii nauczania dzieci zdolnych. 

W krainie Ulro. Religijne wyobrażenia o kosmosie 

i człowieku a naukowy obraz świata 

Jonathan Scovil, scovil1066@gmail.com, Zakład Metodologii Badań 

Socjologicznych, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski, www.is.uw.edu.pl 

Referat poświęcono wpływowi spopularyzowanych ustaleń nauk ścisłych na 
dziedzinę religijnych wyobrażeń. Ważną rolę odgrywało tutaj pojęcie „naukowego 
światopoglądu”, którym Czesław Miłosz określał w „Ziemi Ulro” potoczne 
rozumienie otaczającej człowieka rzeczywistości, ukształtowane przez nowożytną 
naukę, które dostarczyło mieszkańcom zachodniej cywilizacji nowego obrazu 
świata i wytyczyło nowe granice ich wyobraźni. Przywołano też tezę Miłosza 
o współczesnej erozji wyobraźni religijnej spowodowanej ekspansją „naukowego 
światopoglądu” – chrześcijaninowi trudniej jest wyobrazić sobie Niebo, odkąd wie, 
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że ponad widzialnym niebem rozpościera się kosmos pełen wirujących planet, 
trudniej jest mu wierzyć w cudowne uzdrowienia, odkąd słyszał o efekcie placebo 
itd. Poza tym omówiono też najważniejsze aspekty kształtowanego przez 
nowożytną naukę obrazu świata wpływające na zubożenie religijnych wyobrażeń  
– mowa tu o wizji świata rządzonego bezwyjątkowymi prawami przyrody 
(Comte’owski „powszechny dogmat o niezmienności praw przyrody”), o odrzuceniu 
kategorii całościowego „sensu” świata, a także o zmianie wyobrażenia wszechświata 
w czasie i przestrzeni. Wiąże się z tym ściśle obniżenie rangi człowieka w jego 
własnych oczach, o którym pisała Hannah Arendt, tzn. w świetle ustaleń nowożytnej 
nauki człowiek traci uprzywilejowaną pozycję we wszechświecie i staje się jego mało 
znaczącym elementem – godzi to w chrześcijańskie wyobrażenia religijne, zawsze 
silnie powiązane z antropocentryzmem. 

Wartości nadrzędne i zasady ideowe  

w myśli politycznej Jacka Kuronia 

Tomasz Borkowski, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika  w Toruniu 

Każdą myśl polityczną można sprowadzić do tzw. wartości nadrzędnych i zasad 
ideowych, które z tych wcześniejszych wynikają. To na ich podstawie rozbudowuje 
się ideologię i prowadzi politykę mającą wcielić założone pomysły i racje ideowe 
w życie. Nie inaczej było w przypadku Jacka Kuronia, który zwięźle ujął esencję 
swojej myśli politycznej w rozprawie pt. „Zasady ideowe” z 1977 r. Celem tego 
referatu będzie przybliżenie słuchaczom znaczenia tych pojęć w ujęciu jednego 
z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej myśli politycznej. Na podstawie 
analizy źródłowej prac Jacka Kuronia wyodrębnione zostaną jego wartości 
nadrzędne (dobro, suwerenność jednostki, twórczość, naród) oraz wynikające z nich 
zasady ideowe (pluralizm polityczny, suwerenność państwa, sprawiedliwość 
społeczna). Analiza tych kategorii pozwoli dostrzec, że wszystkie opracowane 
przez Kuronia zasady ideowe pełnić miały jedną dodatkową funkcję ukrytą  
– legitymizację systemu politycznego opartego na demokracji parlamentarnej, 
czyniąc z niej dodatkową, niewyartykułowaną bezpośrednio, wartość nadrzędną. 

Wartość życia ludzkiego  

w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Podsumowanie wyników badań 

Agata Jaździk-Osmólska, ajazdzik-osmolska@ibdim.edu.pl, Instytut Badawdzy 

Dróg i Mostów, Zakład Ekonomiki, www.ibdim.edu.pl  

Obecne społeczeństwa stoją w obliczu wielu bezprecedensowych zagrożeń. 
Jednym z nich jest ryzyko bycia ofiarą wypadku drogowego. Według najnowszego 
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raportu Institute for Health Metrics and Evaluation z 2016 roku, wypadki drogowe 
zajmują piąte miejsce na świecie jako przyczyna przedwczesnych zgonów 
i niesprawności, a wyprzedzają je choroby niedokrwienia serca, infekcje dolnych 
dróg oddechowych, choroby naczyniowe mózgu oraz ból pleców i szyi. Poziom 
bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) w naszym kraju jest krytyczny, i to pomimo 
działań, które od dawna podejmuje się w tym kierunku. Co roku w wyniku wypadku 
drogowego w Polsce ginie około 3 tys. osób, a ponad 45 tys. ofiar to osoby ciężko 
i lekko ranne. Dodatkowo szacuje się, że średnio co roku, z budżetu państwa 
polskiego przeznacza się blisko 35 mld złotych na usuwanie skutków wypadków na 
drogach, co stanowi około 2% polskiego PKB. Jednakże poprawa stanu 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym wymaga intensyfikacji wielokierunkowych 
działań i alokacji poważnych środków finansowych na ten cel. Wycena ekonomicznej 
wartości statystycznego życia ludzkiego może być tutaj pomocna. 

W 2015 roku w Zakładzie Ekonomiki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów 
w Warszawie przeprowadzono ogólnopolskie badanie skłonności Polaków do 
zapłaty za redukcję ryzyka w ruchu drogowym. Osiągniętymi celami badania było 
oszacowania ekonomicznej wartości statystycznego życia ludzkiego w aspekcie brd 
oraz zbliżenie się do poznania profilu społecznego uczestników ruchu. 

Wędrówka społecznej odpowiedzialności biznesu  

– rozważania nad uwolnieniem odpowiedzialności 

Wioleta Gaweł, wioleta.joanna.gawel@gmail.com, Uniwersytet Ekonomiczny  

w Krakowie 

Pojęcie odpowiedzialności społecznej (CSR) swoimi korzeniami, poprzez etykę 
biznesu sięga do starożytności. Rozważania nad tym terminem obecne są szkołach 
naukowych, a w szczególności w szkole: liberalnej, utylitaryzmie i w szkole 
klasycznej oraz w ujęciu katolickim. Takie refleksje doprowadziły pojęcie odpo-
wiedzialności społecznej aż do dzisiejszej nauki, gdzie najtrafniejsze ujęcie CSR 
zostało ujęte w normie PN-ISO 26000. Taka koncentracja nad istotą znaczenia 
odpowiedzialności społecznej prowadzi do przeniesienia wagi rozważań 
teoretycznych ponad istotę implementacji dobrych praktyk w przedsiębiorstwach 
i innych podmiotach. W całej historii rozważań istotne są jednak zdobyte 
doświadczenia, które unaoczniły, że radykalna zmiana postępowania w kierunku 
odpowiedzialności jest niemożliwa. Należy zatem cenić wszystkie kroki pozwa-
lające na poszerzenie granic odpowiedzialności. Podejście strategiczne do 
odpowiedzialności jest trudne, dlatego należy cenić chęć każdej troski wobec 
interesariuszy. 
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Wpływ nudy na poziom bezpieczeństwa społecznego 

Adam Mateuszuk, adam.mateuszuk@wp.pl, Instytut Nauk Społecznych  

i Bezpieczeństwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach, www.uph.edu.pl 

Multidyscyplinarny charakter pojęcia bezpieczeństwa pozwala rozpatrywać je 
na różnych płaszczyznach życia społecznego. Jego zapewnienie jest trudnym 
zadaniem z którym codziennie człowiek musi zmagać się i stawiać mu coraz to 
nowsze sposoby ochrony przez zagrożeniami. To stan oraz proces ciągle zmieniający 
się ze względu na różne czynniki. Jednym z nich jest uczucie znudzenia, które może 
prowadzić do różnego rodzaju zachowań obniżających poziom bezpieczeństwa 
społecznego. Celem wystąpienia jest wykazanie wpływu nudy, jej rodzajów 
i przyczyn na wystąpienie zagrożenia dla bezpieczeństwa społecznego człowieka, 
jak również ukazanie zwalczania lub ograniczenia zjawiska. Ma także za zadanie 
zbadać świadomość oraz częstotliwość badanego zjawiska. Opracowanie wyników 
oparte jest na podstawie metody ankietowej – przy pomocy kwestionariusza 
ankiety. Ponadto wyniki zostały wzbogacone również o przeanalizowane informacje 
zawarte na różnych portalach informacyjnych i pozycjach literatury związanej 
z przedmiotem zainteresowania. 

Wpływ spójności przekazów audio-wizualnych  

na procesy uwagowe. Badanie aktywności okoruchowej 

jako wskaźnika jawnej uwagi wzrokowej 

Marzena Wójtowicz, mmarzenawojtowicz@gmail.com, Katedra Psychologii 

Eksperymentalnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

W codziennym świecie prawie każdy docierający do człowieka bodziec ma 
charakter multimodalny, a najczęstszym rodzajem bodźców są bodźce audio-
wizualne. Przekazy multimodalne (audio-wizualne) różnią się między sobą stopniem 
redundantności, czyli spójnością informacji, które płyną różnymi kanałami. 
Przeprowadzono badanie, w którym sprawdzano jak różne rodzaje dźwięków 
(muzyka, dźwięki zgodne i dźwięki niezgodne z treścią bodźca wzrokowego oraz 
cisza) wpływają na aktywność okoruchową podczas oglądania sceny wizualnej. 
Zaprojektowano i przeprowadzono eksperyment, w którym badani oglądali 
20 krótkich nagrań wideo o różnej treści. Jednocześnie podczas oglądania nagrań 
wideo, badani w każdej z grup, słyszeli dźwięki zgodne semantycznie z treścią 
prezentowanych nagrań wideo, dźwięki niezgodne, fragment utworu muzycznego 
lub oglądali nagrania w warunku ciszy. Wyniki badaniach wykazały kilka 
zależności dotyczących fiksacji wzroku, częstotliwości mrugnięć i częstotliwość 
sakad. Interpretacji wyników uzyskanych w przeprowadzonym badaniu dokonano 
w oparciu o procesy uwagi endo- i egzogennej oraz uwagi wewnętrznej i zewnętrznej. 
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Z głową w piasku  

– nieśmiałość i samotność wśród młodzieży 

Maria Magdalena Kwiatkowska , mms.kwiatkowska@gmail.com, Instytut 

Psychologii, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie, www.uksw.edu.pl 

Czy samotność wśród młodzieży jest związana z nieśmiałością? Jak wyglądają 
te zależności w porównaniu z dorosłymi? Z jednej strony młodzi ludzie rozpo-
czynający naukę w nowej szkole, szczególnie ci nieśmiali, są narażeni na 
osamotnienie oraz wycofanie z relacji społecznych, czego konsekwencją mogą być 
słabe oceny szkolne, moralna pustka, ucieczki z domu, itd. Z drugiej jednak, czas 
nauki w szkole średniej jest bardzo bogaty pod kątem nawiązywanych przyjaźni 
oraz życia społecznego. 

W badaniu udział wzięło 247 uczniów klas pierwszych szkół średnich. Osoby 
badane wypełniły dwa narzędzia samoopisowe: Zrewidowaną skalę nieśmiałości 
Cheeka i Bussa oraz Zrewidowaną skalę samotności UCLA. Wyniki zostały 
porównane z rezultatem badań internetowych na grupie 314 osób dorosłych 
w wieku 18-35 lat. 

W wyniku analiz odnotowano pozytywną korelację nieśmiałości i samotności 
w zakresie obydwu płci, jednak wśród mężczyzn związek był bardziej nasilony. 
Ponadto, na podstawie testu t wykazano, że dorośli są bardziej nieśmiali i samotni 
niż młodzież, co dodatkowo potwierdzono poprzez jednoczynnikową analizę 
wariancji. Uzyskane rezultaty świadczą o tym, że poziom nieśmiałości, a zarazem 
samotności, może wzrastać wraz z wiekiem. Wyniki mogą być pomocne w pracy 
psychologów szkolnych i nauczycieli – specjaliści mogliby wdrożyć do programu 
nauczania adresowane do osób nieśmiałych warsztaty o charakterze profilaktycznym 
mające na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości i rozwój umiejętności 
społecznych. 

Zasada nominalizmu pieniężnego  

– w poszukiwaniu równowagi stron 

Patryk Walczak, patryk.walczak@uj.edu.pl, Koło Prawa Rzymskiego  

i Porównawczego TBSP UJ, Wydział Prawa  i Administracji, Uniwersytet 

Jagielloński 

Referat przedstawia wzajemne relacje między stronami stosunku zobowiąza-
niowego, będące efektem przyjęcia w kodeksie cywilnym zasady nominalizmu 
pieniężnego. Zdaniem autora, jest ona jedną z pryncypiów naruszających 
charakterystyczną dla prawa prywatnego równowagę stron. Ta ostatnia jest, wraz ze 
swobodą umów – nierzadko stojącą wobec niej w opozycji – organicznym filarem 
obrotu gospodarczego. Opracowanie przedstawiało szereg narządzi, dostępnych dla 
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stron stosunku zobowiązaniowego, mających za zadanie przeciwdziałać osłabionej 
pozycji jednej z powyższych. Należą do nich: klauzula rebus sic stantibus, 
zadeklarowana wysokość ustawowego i maksymalnego oprocentowania czy 
klauzula waloryzacji. Powyższe, w połączeniu z wynegocjowanymi przez 
wierzyciela warunkami, łagodzą przesunięcie na niego przez ustawodawcę ciężaru 
inflacji. Całość rozważań została osadzona na ogniwie łączącym prawo i ekonomię, 
dla osiągnięcia jak najwyższych walorów praktycznych. Może być ono przydatne 
dla podmiotów, które dysponując nadwyżkami kapitałowymi są aktywne na rynku 
pieniężnym. 
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Anamorfozy – perspektywa zniekształcona 

Witold Szymański, witoldszymanski@o2.pl, Zakład Geometrii Wykreślnej  

i Perspektywy Malarskiej, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, 

www.wa.pwr.wroc.pl/2395053,21.dhtml 

Praca przedstawia wyniki badań w dziedzinie odbić sferycznych, których model 
geometryczny stanowi rzut środkowo-refleksyjny względem sfery. Jedną z klas 
tego rzutu, jest anamorficzne przekształcenie sferyczne. W odróżnieniu od 
anamorfoz walcowych, anamorfoza sferyczna nie była stosowana w sztuce i nie jest 
opisana w literaturze przedmiotu. 

Geometrycznie – anamorfoza sferyczna jest obrazem punktu lub dowolnego 
zbioru punktów przyjętego w przestrzeni wewnątrzsferycznej lub nazewnątrz-
sferycznej, powstającym w rzucie środkowo-refleksyjnym względem sfery. 
Fizycznie zaś, jest przeciwobrazem obrazu pozornego uzyskanym poprzez odbicie 
anamorfozy względem powierzchni refleksyjnej. W wyniku takiego odbicia obraz 
pozorny tworzy iluzję założonego obiektu przestrzennego. Ponadto uzyskano, za 
pomocą metod geometrii wykreślnej, oryginalne rozwiązanie klasycznego 
problemu geometrii i optyki, znanego jako Problem Alhazena.  

Anamorfozy jako odmiana perspektywy towarzyszą od 500 lat rozwojowi 
perspektywy klasycznej, której rolę w rozwoju architektury, sztuki i poznania 
trudno przecenić. Jest ona nadal podstawowym narzędziem obrazowania 
i kształcenia wyobraźni nie tylko architektów i artystów. 

Bogaty materiał ilustracyjny przedstawia przykłady anamorfoz sferycznych 
generowanych geometrycznie (w odróżnieniu od ich uzyskiwania metodą projekcji 
świetlnej), poprzez zastosowanie, rzutu środkowo-refleksyjnego względem sfery, 
zdefiniowanego w innej pracy tego autora. 

Czy istnieją związki alchemii z muzyką? 

Edyta Skrzyńska, 23051973@wp.pl, doktorantka w Instytucie Muzykologii, 

Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski, www.kul.pl  

Żeby odpowiedzieć na pytanie: Czy istnieją związki alchemii z muzyką? Należy 
przebadać literaturę muzyczną, oraz życie i twórczość kompozytorów w jakikolwiek 
sposób związanych z tematyka alchemii. W literaturze obecne są przykłady 
literackich postaci, które zostały adaptowane przez kompozytorów na potrzeby dzieł 
muzycznych. Zauważyć należy inspiracje kompozytorów zjawiskami tajemnymi. 
Postaciami Mefistofelesa czy alchemika Fausta, który zaprzedaje duszę diabłu dla 
korzyści życia wiecznego i poznania siły nadprzyrodzonej. Dopatrzeć się można 
wzajemnych zależności literacko – muzycznych. Zaczynając od Johanna Georga 
Fausta, którego owiane legendami życie posłużyło za treść dramatu Johanna 
Wolfganga von Goethego. Natomiast dramat „Faust” to kolejne ogniwo, na kanwie 
którego powstały wielkie kompozycje operowe, baletowe czy symfoniczne. Wielu 
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znanych romantycznych kompozytorów w swoich utworach programowych 
zawierało motyw Fausta, Małgorzaty i Mefistofelesa.  

Badając wybrane dzieła z literatury muzycznej, okazało się, że istnieją związki 
alchemii z muzyką. Obie nauki mają ze sobą wiele wspólnego, ponieważ muzyk 
łączy dźwięki w podobny sposób jak alchemik substancje.  

Referat nie wyczerpuje do końca zasygnalizowanego tematu, jest jedynie próbą 
zainspirowania do dalszych badań. W literaturze muzycznej istnieje wiele innych 
dzieł, które czekają na przebadanie pod kątem związków nauk ścisłych z muzyką. 
Czekają też do przebadania sylwetki innych wybitnych kompozytorów i ich dzieła. 

Drewniane elementy dekoracyjne  

w fasadach kamienic czynszowych  

z końca XIX i początku XX stulecia 

Daria Bręczewska-Kulesza, daria.breczewska-kulesza@utp.edu.pl, Wydział 

Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno 

-Przyrodniczy w Bydgoszcz, www.utp.edu.pl 

Drewno używane było do wznoszenia siedzib ludzkich od zarania dziejów. 
W budowlach murowanych, jakimi były zazwyczaj kamienice czynszowe, 
stosowano drewniane stropy i więźby dachowe. Wszędzie występowały drewniane 
stolarki drzwiowe i okienne. Wraz z rozwojem technik budowlanych zmieniały się 
używane materiały, obok cegły wprowadzano inne nowocześniejsze tworzywa jak 
beton, żelazo, stal czy żelbet na początku XX wieku. Mimo to formy drewniane 
cały czas były obecne i to nie tylko jako elementy konstrukcji, ale także wystroju 
fasad. Z drewna formowane były różne elementy architektoniczne i dekoracyjne. 
Nie zawsze jednak doceniano walory estetyczne tego materiału. W zależności od 
mody panującej w danym okresie, drewno jako materiał było „ukrywane” 
i „udawało” inny surowiec, bądź było uwypuklane i nadawało charakter elewacji. 

Drewniane elementy konstrukcyjne i dekoracyjne, snycerskie dekoracje bardzo 
wzbogacały fasady kamienic czynszowych. Nadawały im indywidualnego 
charakteru, wzbogacały fakturę elewacji, plastykę i walory światłocieniowe. Niestety 
wiele z tych nich „zginęło” z powodu braku renowacji czy przy nieprawidłowo 
wykonywanych remontach, kiedy to łatwiej i taniej było je po prostu usunąć. Dlatego 
też wszelkie zachowane drewniane dekoracje i elementy czy części budynków należy 
zachowywać, inwentaryzować i zwracać uwagę na ich znaczenie. 
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Malarskie przedstawienia Auli Leopoldina  

jako przykład iluzyjnego malarstwa nasklepiennego 

późnego baroku – analiza geometryczna 

Witold Szymański, witoldszymanski@o2.pl, Zakład Geometrii Wykreślnej  

i Perspektywy Malarskiej, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, 

www.wa.pwr.wroc.pl/2395053,21.dhtml 

Praca przedstawia analizę przyczyn nieporozumień i sporów, dotyczących 
traktatów o perspektywie okresu renesansu i baroku. Wskazano na błędy pojęciowe 
i metodologiczne jakie istnieją w wielu współczesnych komentarzach do tychże. 
Kontrowersje w zakresie metod i definiowania perspektywy na gruncie geometrii, 
optyki, psychofizjologii i teorii widzenia wynikają z różnej interpretacji i pojmo-
wania tego samego zjawiska – rzutu środkowego, i to niezależnie od tego czy 
rozpatrujemy je w przestrzeni geometrycznej czy przestrzeni wizualnej człowieka. 
Przypomniano własności przekształcenia perspektywicznego. Wspomniano 
o układach perspektywy. Wywiedziono wnioski zgodne z tymi, jakie osiągnęli 
twórcy i praktycy iluzjonistycznego malarstwa nasklepiennego (i ściennego) 
późnego baroku, w istocie anamorfoz nierefleksyjnych, znanych (zresztą niezgodnie 
z ich naturą) kwadraturami.  

Zaskakujące jest, że niejasne na gruncie geometrii, schematy i szablony 
perspektyw Andrea Pozzo, słynnego twórcy traktatu o perspektywie (Prospettiva di 
pittori e architetti, Roma 1693) stosowane w praktyce pozwalały osiągać zamierzone 
cele artystyczne. Znajduje to wyraz w wielu znakomitych dziełach sztuki iluzjo-
nistycznego malarstwa nasklepiennego. 

Jeden z przykładów takiego malarstwa odnajdujemy na sklepieniu Auli 
Leopoldyńskiej, mieszczącej się w kompleksie Uniwersytetu Wrocławskiego.  

W niniejszej pracy przedstawiono geometryczną analizę tego dzieła. 

Niezauważane i zatracane dziedzictwo.  

Wybrane aspekty XIX-wiecznej architektury szkieletowej 

Przedmieścia Chełmińskiego w Toruniu 

Adam Kaźmierczak, adamkaz88@wp.pl, Uniwersytet Mikołaja Kopernika  

w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Instytut Zabytkoznaws twa 

i Konserwatorstwa, www.art.umk.pl 

Celem wystąpienia jest przedstawienie i scharakteryzowanie typu zabudowy 
historycznego obszaru Przedmieścia Chełmińskiego w Toruniu.  

Na początku zostanie przedstawione pokrótce tło historyczne miasta oraz historii 
Twierdzy Toruń, ponieważ charakter zabudowy przedmieść był od niej uzależniony. 
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Wiązało się to z przepisami prawnymi o ograniczeniach budowlanych w sąsiedztwie 
twierdz. 

Ogólne omówienie architektury szkieletowej przedmieścia pozwoli przypisać ją 
do konkretnego typu konstrukcyjnego. Wszystkie obiekty mieszczą się w jednym 
z charakterystycznych dla XIX w. typie przemysłowej architektury szkieletowej 
z kilkoma jej odmianami. Ważnym elementem jest przedstawienie detalu archi-
tektonicznego, zarówno jego formy, jak i cech stylowych. Zostaną również określone 
najważniejsze wartości jakie cechuje omawiany typ zabudowy w kontekście 
zespołu, jak i całego przedmieścia czy miasta.  

 Na koniec zostanie nakreślony bardzo istotny problem, jakim jest zły stan 
zachowania niemal wszystkich budynków Przedmieścia Chełmińskiego. Niestety, 
przeświadczenie o tym, że domy o konstrukcji szkieletowej były budowane jedynie 
tymczasowo, jest nieporozumieniem, spowodowanym złą interpretacją czy też 
niezrozumieniem przytoczonych przepisów budowlanych miasta-twierdzy. Wiele 
przekształceń czy remontów „na własną rękę” przyczynia się do coraz większej 
degradacji i dalszych zniszczeń tych obiektów.  
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Aktywność metaloproteinaz  

macierzy zewnątrzkomórkowej  

w surowicy krwi chorych na cukrzycę 

Marta Ciwińska, martac1596@gmail.com, Katedra i Zakład Chemii Medycznej, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Angelika Mastalerczyk, ngmastaler@gmail.com, Katedra i Zakład Chemii 
Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Weronika Michalczuk, misialczuk96@wp.pl, Katedra i Zakład Chemii 
Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Magdalena Tylus, magdalena.tylus@umlub.pl, Klinika Chirurgii Siatkówki  
i Ciała Szklistego, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie 

Katarzyna Kuśmirek, katarzyna.kusmirek@umlub.pl, Klinika Chirurgii 
Siatkówki i Ciała Szklistego, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie 

Joanna Dolar-Szczasny, joannadolar-szczasny@umlub.pl, Klinika Chirurgii 
Siatkówki i Ciała Szklistego,Uniwersytet Medyczny  w Lublinie 

Anna Święch-Zubilewicz, annazub@umlub.pl, Klinika Chirurgii Siatkówki 
i Ciała Szklistego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Anna Boguszewska-Czubara, opiekun pracy, anna.boguszewska-
czubara@umlub.pl, Katedra i Zakład Chemii Medycznej, Uniwersytet Medyczny  
w Lublinie 

Cukrzyca ze względu na szybko rosnącą liczbę chorych, jest uznawana na całym 
świecie za chorobę cywilizacyjną XXI wieku. Wieloletnia, niewłaściwie leczona 
cukrzyca prowadzi do szeregu powikłań, znacznie ograniczających komfort życia 
pacjentów. Zalicza się do nich m.in. neuropatię, nefropatię oraz retinopatię 
cukrzycową. 

W świetle najnowszych doniesień, istotną rolę w progresji cukrzycy, ale przede 
wszystkim w patogenezie towarzyszących jej zmian naczyniowych, przypisuje się 
metaloproteinazom macierzy zewnątrzkomórkowej (MMP). Metaloproteinazy, to 
rodzina ponad 20 spokrewnionych enzymów proteolitycznych zależnych od cynku 
i aktywowanych przez jony wapnia. Enzymy te degradują macierz zewnątrz-
komórkową (ECM), w tym błony podstawne, biorąc udział w przebudowie tkanek 
i migracji komórek. Wyniki ostatnich badań wskazują, że MMP-9 poprzez 
niszczenie błon podstawnych umożliwia migrację komórek zapalnych i kolonizację 
trzustki. Wiadomo, że przewlekłe stany zapalne trzustki mogą prowadzić do 
zaburzeń cukrzycowych. MMP-9 jest również zdolna do degradowania insuliny 
przyczyniając się do rozwoju hiperglikemii. Rozcinając insulinę na mniejsze 
fragmenty, MMP-9 bierze udział w generowaniu immunodominujących etiopów 
insuliny, prowadząc tym samym do zaostrzenia choroby. W związku z tym celem 
badań było oznaczenie i porównanie aktywności MMP-9 w surowicy krwi chorych 
na cukrzycę w odniesieniu do grupy kontrolnej pacjentów zdrowych. 
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Analiza działania płynu celomatycznego dżdżownicy 

Dendrobaena veneta na komórki Candida albicans  

za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego 

(SEM) oraz mikroskopu sił atomowych (AFM) 

Paulina Miziak, paulina.miziak@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

Biochemików UMCS, Zakład Biochemii, Wydział Biologii  i Biotechnologii 

UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Marzena Baran, marzenabaran21@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

Biochemików UMCS, Zakład Biochemii, Wydział Biologii  i Biotechnologii 

UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Monika Majczak, Zakład Immunobiologii, Wydział Biologii i Biotechnologii 

UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Marta Fiołka, mfiolka@poczta.onet.pl, Zakład Immunobiologii, Wydział 

Biologii i Biotechnologii UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

Candida albicans jest to pospolity grzyb pasożytniczy zaliczany do drożdżaków, 
stanowiący mikroflorę fizjologiczną układu pokarmowego, moczowo-płciowego, 
oddechowego, a także skóry. C. albicans przy obniżonej odporności immuno-
logicznej gospodarza może doprowadzić do grzybiczych zakażeń powierzchnio-
wych, układowych czy szpitalnych. Czynnikami sprzyjającymi zakażeniom jest 
leczenie nowotworów (chemio i radioterapia) przeszczepy wielonarządowe, 
długotrwałe zażywanie antybiotyków o szerokim spektrum działania czy leków 
immunosupresyjnych.  

W prowadzonych badaniach komórki C. albicans poddano działaniu płynu 
celomatycznego dżdżownicy Dendrobaena veneta, po czym określano ich przeży-
walność testem LIVE/DEAD, obserwowano morfologię komórek za pomocą 
skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) oraz analizowano powierzchnię 
komórek grzyba przy użyciu mikroskopu sił atomowych (AFM). Po inkubacji 
komórek C. albicans z płynem celomatycznym o stężeniu białka 100 µg/ml 
zaobserwowano zaburzenia w podziale komórek, deformacje oraz komórki ulega-
jące rozpadowi. Analiza powierzchni komórek wykazała zmiany po działaniu płynu 
celomatycznego. Komórki kontrolne charakteryzowały się gładką ścianą komórkową, 
natomiast powierzchnia komórek traktowanych płynem celomatycznym była 
wyraźnie zróżnicowana, co potwierdza porównanie profilu wysokościowego 
powierzchni analizowanych komórek grzyba. 
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Analiza sposobu wiązania sulfadiazyny  

z albuminą surowicy krwi różnych gatunków ssaków 

Paulina Wójcik, amox@interia.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie 

Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny  z Oddziałem 

Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny, www.sum.edu.pl  

Jolanta Sochacka, jsochacka@sum.edu.pl, Zakład Chemii Ogólnej 

i Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny  z Oddziałem Medycyny 

Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny, www.sum.edu.pl  

Albumina surowicy krwi odgrywa ważną rolę w niespecyficznym wiązaniu 
leków, ich transporcie i rozmieszczeniu w organizmie. Stopień związania cząsteczki 
leku z albuminą zależy między innymi od obecnych w surowicy substancji 
endogennych, a także od powinowactwa leku do miejsca wiążącego w strukturze 
białka. Albuminy pochodzące od różnych gatunków ssaków wykazują około 75% 
podobieństwa w sekwencji aminokwasowej, stąd występujące różnice w I-rzędowej 
strukturze wpływają na II- i III-rzędową strukturę albumin i w konsekwencji mogą 
zmieniać ich właściwości wiążące dla tego samego liganda.  

W pracy, na przykładzie sulfadiazyny, badano czy różnice strukturalne 
występujące pomiędzy albuminami wpływają na właściwości tworzonego kompleksu 
lek-albumina. Sulfadiazyna (Sulfadiazinum) należy do krótkodziałających 
sulfonamidów o silnym działaniu bakteriostatycznym i stosowana jest zarówno 
w medycynie ludzkiej, jak i w medycynie weterynaryjnej. W badaniach zastosowano 
metodę dokowania molekularnego wykorzystując program komputerowy Molegro 
Virtual Docker (MVD, v. 6.0. 2011). Struktury kryształów albumin: ludzkiej (PDB 
ID: 1ao6), wołowej (PDB ID: 4f5s), końskiej (PDB ID: 5iih) i owczej (PDB ID: 4luf) 
pobrano z Banku Struktur Białkowych (www.rcsb.org/pdb). Uzyskane wyniki 
dokowania wykazały, że nawet niewielkie różnice w sekwencji aminokwasowej 
albumin wpływają na miejsce wiązania liganda, wartości energii oddziaływań 
występujących pomiędzy ligandem i resztami aminokwasowymi w miejscu 
wiążącym oraz rodzaj oddziaływań istotnych dla tworzenia kompleksu sulfadiazyna-
albumina. 

Analiza wytycznych współczesnej rehabilitacji  

w opiece pacjentów z występującymi zaburzeniami  

typu neurologicznego 

Karol Ogurkowski, ogurkowski@gmail.com Katedra i Klinika Rehabilitacji 

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu 
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Joanna Siminska, asia_siminska@interia.pl Katedra i Klinika Rehabilitacji 

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu 

Piotr Porzych Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum 

im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika  w Toruniu 

Krystyna Nowacka Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum 

im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika  w Toruniu 

Wojciech Hagner Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum 

im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika  w Toruniu 

Stosowanie się do wytycznych rehabilitacji u pacjenta wnosi wymiernie 
korzystne warunki, aby uzyskać zamierzony efekt, którego celem będzie powrót 
pacjenta do zdrowia. Obecny model rehabilitacji pacjenta neurologicznego jest 
zalecany, aby opierał się o wykorzystanie metod rehabilitacji, które zakładają 
użycie do diagnostyki oraz terapii pacjenta narzędzie zwane ICF za pomocą, 
którego ocenimy jego niepełnosprawność oraz utworzymy plan jego rehabilitacji. 

Model ICF`u zakłada, iż powinno stosować się do założonego harmonogramu 
pracy z pacjentem, który składa się z 3 składników:  

1) struktury 2) aktywności 3) uczestniczenia. Cały zespół medyczny stosuje się 
do założeń wynikających z powyższej klasyfikacji ze względu na usprawnienie 
całego toku rehabilitacji. Rolą fizjoterapeuty jest poinformowanie całego personelu 
pielęgniarskiego, aby podejmował ważne decyzje istotne z roli widzenia pacjenta 
obejmujące prawidłowe ułożenie chorego, które w znaczący sposób zapobiegają 
powstawaniu odleżyn i przykurczom. 

Rehabilitacja ma na celu jak najszybsze przywrócenie pełnej sprawności 
pacjenta oraz umożliwienie jego pionizacji, a w dalszym toku jego reedukację 
umiejętności lokomocyjnych. 

Badania fitochemiczne i biologiczne  

wybranych leczniczych gatunków roślin 

Wiesława Bylka, wieslawabylka@o2.pl, Katedra i Zakład Farmakognozji, 

Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, 

www.ump.edu.pl 

Justyna Chanaj-Kaczmarek, justynachanaj@wp.pl, Katedra i Zakład 

Farmakognozji, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola 

Marcinkowskiego, www.ump.edu.pl 

Marlena Dudek-Makuch, dudum@poczta.onet.pl, Katedra i Zakład 

Farmakognozji, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola 

Marcinkowskiego, www.ump.edu.pl 
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Anna Gawron-Gzella, aggzella@ump.edu.pl, Katedra i Zakład Farmakognozji, 

Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, 

www.ump.edu.pl 

Ewa Witkowska-Banaszczak, banaszcz@ump.edu.pl, Katedra i Zakład 

Farmakognozji, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola 

Marcinkowskiego, www.ump.edu.pl 

Małgorzata Wojcińska, wojcinska@yahoo.com, Katedra i Zakład 

Farmakognozji, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola 

Marcinkowskiego, www.ump.edu.pl 

Marcin Szymański, mszymanski@ump.edu.pl, Katedra i Zakład Farmakognozji, 

Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, 

www.ump.edu.pl 

Badaniom poddano roślinne surowce lecznicze: liście Viburnum lantana (kalina 
hordowina), ziele Succisa pratensis (czarcikęs łąkowy), kwiaty Tussilago farfara 
(podbiał pospolity), ziele Axyris amaranthoides, liście Rubus plicatus (jeżyna 
fałdowana), ziele Melilotus officinalis, M. alba (nostrzyk biały, żółty).  

Z w/w gatunków roślin wyodrębniono flawonoidy, związki pełniące ważną rolę 
w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych, wynikającą głównie z aktywności: 
antyoksydacyjnej, hamującej enzymy, spazmolitycznej, estrogennej.  

Wyodrębnione związki zostały zidentyfikowane na podstawie analizy wyników 
badań spektralnych UV, NMR, MS, m.in. amentoflawon, pochodne luteoliny:  
7-O-glukozyd, 7-O-acetyloglukozyd, 7-O-diglukozyd, 7-O-ramnozyloglukozyd; 
pochodne kwercetyny: 3-O-diramnozyloglukozyd, 3-O-ramnozyloglukozyd; 7-O-
ramnozylo-glukozyd apigeniny (V. lantana), 7-O-glukozydy apigeniny i luteoliny 
(S. pratensis), acylowane glukuronidy trycyny, apigeniny (A. amaranthoides), 3-O-
glukozyd kemferolu, 3-O-glukozyd i 3-O-ramnoglukozyd kwercetyny, kwas 
elagowy i chlorogenowy (R. plicatus). 

Badania biologiczne obejmowały ocenę aktywności antyoksydacyjnej 
wyciągów oraz aktywność hamującą tyrozynazę. Zawartość sumy polifenoli 
w wyciągach wodnych i etanolowych mieściła się w granicach 1,6-3,1% i była 
skorelowana z aktywnością antyoksydacyjną. Zwraca uwagę wysoka aktywność 
antyoksydacyjna wyciągu z kwiatów podbiału pospolitego IC50=1,22 µg/ml 
(metoda z rodnikiem DPPH). 

Badania fitochemiczne mieszanek ziołowych  

stosowanych w cukrzycy 

Izabela Czapska-Pietrzak, czapska.iza@gmail.com, Katedra i Zakład 

Farmakognozji, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu, www.ump.edu.pl 
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Elżbieta Studzińska-Sroka, ela_studzinska@op.pl, Katedra i Zakład 

Farmakognozji, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu, www.ump.edu.pl 

Adrianna Dubino, a.dubino@op.pl, Katedra i Zakład Farmakognozji, Wydział 

Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu, www.ump.edu.pl 

Wiesława Bylka, wieslawabylka@o2.pl, Katedra i Zakład Farmakognozji, 

Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu, www.ump.edu.pl 

Cukrzyca charakteryzuje się chroniczną hiperglikemią, wynikającą z defektu 
wydzielania insuliny lub nieprawidłowego działania tego hormonu. Istnieje 
hipoteza, że za niewydolność trzustki skutkującą niedoborem insuliny może być 
odpowiedzialny stres oksydacyjny.  

Celem badań była ocena aktywności antyoksydacyjnej oraz zawartości 
polifenoli w ekstraktach z wybranych mieszanek przeciwcukrzycowych: (1) Liść 
pokrzywy 35, Korzeń cykorii 35, Owocnia fasoli 30; (2) Kłącze kuklika 30, Liść: 
borówki 10, jeżyny 10, Ziele pięciornika 30, Owocnia fasoli 20; (3) Nasienie 
kozieradki 38, Owocnia fasoli 20, Korzeń mniszka 10, Liść: pokrzywy 24, mięty 5, 
szałwii 5.  

Przygotowanie wyciągu: 4 g mieszanki zalano 400 ml wody, doprowadzono do 
wrzenia, ogrzewano 5 min., pozostawiono 15 min a następnie przecedzono przez 
watę (1, 2, 3). Właściwości antyoksydacyjne badano metodą z odczynnikiem: 
DPPH• oraz CUPRAC, a sumę polifenoli w przeliczeniu na kwas galusowy, metodą 
z odczynnikiem Folin-Ciocalteau. Najsilniejszym działaniem antyoksydacyjnym 
(analizy DPPH i CUPRAC) charakteryzował się wyciąg 2 (IC50104 µg/ml, IC0,5 
78 µg/ml), niższą 3 (IC50 389 µg/ml, IC0,5 510 µg/ml) oraz 1 (IC50 778 µg/ml, 
IC0,5 980 µg/ml). Wyciąg 2 zawierał najwięcej polifenoli (63,29 mg/g mieszanki), 
4- i 8-krotnie więcej niż wyciągi 3 i 1, odpowiednio.  

Badania dowiodły, że mieszankę 2 charakteryzuje najsilniejsze działanie 
antyoksydacyjne i wysoka zawartość polifenoli. 

Badanie aktywności przeciwnowotworowej  

nowej syntetycznej pochodnej kumaryny,  

3-metyleno-4-(2-oksoalkilo)-3,4-dihydrokumaryny, 

w komórkach raka piersi (MCF-7)  

i białaczki promielocytowej (HL-60) 

Angelika Długosz, Zakład Chemii Biomolekularnej, Uniwersytet Medyczny 

w Łodzi, ul. Mazowiecka 6/8, 92-215 Łódź, angelika.dlugosz@stud.umed.lodz.pl  

Katarzyna Gach-Janczak, Zakład Chemii Biomolekularnej, Uniwersytet 

Medyczny w Łodzi, ul. Mazowiecka 6/8, 92-215 Łódź 
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Dariusz Deredas, Instytut Chemii Organicznej, Politechnika Łódzka, ul. 

Żeromskiego 116, 90-924 Łódź 

Anna Janecka, Zakład Chemii Biomolekularnej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 

ul. Mazowiecka 6/8, 92-215 Łódź 

Poszukując nowych rozwiązań w leczeniu nowotworów naukowcy często 
zwracają uwagę na związki naturalne, które mogą stanowić punkt wyjścia do 
modyfikacji chemicznych, prowadzących do bardziej aktywnych analogów 
o lepszym profilu działania. Do takich związków należą pochodne kumaryny, 
zawierające α,β-nienasycony układ karbonylowy, stanowiący fragment o dużej 
aktywności biologicznej. 

Celem pracy była ocena aktywności przeciwnowotworowej nowego, syntetycznego 
związku hybrydowego, 3-metyleno-4-(2-oksoalkilo)-3,4-dihydrokumaryny (AD-
013), łączącego w swojej budowie układ kumaryny z układem α-metyleno-δ-
laktonu. AD-013 badano na dwóch liniach komórkowych: raka piersi MCF-7 oraz 
białaczki promielocytowej HL-60 i porównywano z naturalnym antybiotykiem, 
zawierającym układ kumaryny – nowabiocyną. 

Przy użyciu cytomertii przepływowej zbadano wpływ związku AD-013 na 
proliferację komórek, zdolność do generowania uszkodzeń DNA i indukcji apoptozy. 
Stosując technikę real-time PCR oceniono wpływ tego związku na poziom ekspresji 
genów zaangażowanych w proces apoptozy i regulację cyklu komórkowego. 

AD-013 okazał się znacznie bardziej cytotoksyczny niż nowobiocyna. Związek 
ten charakteryzował się szerokim spektrum aktywności przeciwnowotworowej, 
między innym hamował proliferację, indukował uszkodzenia DNA i apoptozę.  

Przedstawione wyniki wskazują, że proste związki syntetyczne, takie jak AD-013, 
wykazują potencjał w poszukiwaniu nowych leków stosowanych w chemioterapii. 

Badanie kinetyki fotokatalitycznej degradacji leków 

przeciwnowotworowych w środowisku wodnym 

Alicja Szymkiewicz, a.szymkiewicz94@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

przy Zakładzie Chemii Ogólnej  i Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny  

z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny  

w Katowicach, www.sum.edu.pl 

Wojciech Baran, wbaran@sum.edu.pl, Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski 

Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl 

Ewa Adamek, eadamek@sum.edu.pl, Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski 

Uniwersytet Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl 

Ścieki szpitalne mogą zawierać wysokie stężenie leków przeciwnowotworowych. 
Leki te ze względu na wysoką toksyczność mogą stanowić duże zagrożenie dla 
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środowiska. Z tego powodu jako istotne uznaje się poszukiwanie metod usuwania 
ich pozostałości ze ścieków. 

Celem badań była ocena możliwości degradacji wybranych leków przeciw-
nowotworowych – 6-merkaptopuryny (6MP), 6-tioguaniny (6TG) oraz ifosfamidu 
(IF) za pomocą procesu fotokatalitycznego inicjowanego promieniowaniem UV-A. 
Proces ten prowadzony był w obecności TiO2, FeCl3 oraz w mieszaniny 
TiO2/FeCl3. Rezultaty oceniono na podstawie analiz wykorzystujących metodę 
HPLC oraz oznaczeń ekotoksyczności z wykorzystaniem metody MARA®. 

Stwierdzono, że badane leki ulegają procesowi fotokatalitycznej degradacji 
w środowisku wodnym. Degradacja w przypadku 6TG i 6MP zachodziła najefek-
tywniej w obecności układu fotokatalitycznego zawierającego TiO2/FeCl3, 
natomiast IF – w obecności FeCl3. Istotnym czynnikiem wpływającym na kinetykę 
fotokatalizy badanych leków było również pH naświetlanych roztworów. 
Stwierdzono również, że produkty fotokatalitycznej degradacji wymienionych 
leków przeciwnowotworowych wykazują mniejszą ekotoksyczność od substratów. 

Bionanoceluloza – materiał o ogromnym potencjale 

Iga Cios, igacios@interia.pl, Studenckie Koło Naukowe Biochemików, Wydział 

Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Anna Michalicha, anna.michalicha@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

Biotechnologów "Mikron", Wydział Biologii  i Biotechnologii, Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej 

Karolina Włodarczyk, k.wlodarczyk06@onet.eu, Studenckie Koło Naukowe 

Mikrobiologów "Bakcyl", Wydział Biologii  i Biotechnologii, Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej 

Bionanoceluloza to materiał o niesamowitym potencjale. Biotechnologicznie 
zsyntetyzowana celuloza stanowi produkt fermentacji bakterii Gluconacetobacter 
xylinus. Znalazła szerokie zastosowanie w medycynie, farmacji, kosmetologii, 
ochronie środowiska, przemyśle tekstylnym i wielu innych. Cechuje ją wysoka 
elastyczność, plastyczność, wytrzymałość na rozciąganie, zdolności absorpcyjne 
oraz desorpcyjne. Potrafi wiązać ogromne ilości wody (nawet 200x swojej suchej 
masy). Charakteryzuje się także biokompatybilnością oraz wybiórczą przepuszczal-
nością – stanowi barierę dla mikroorganizmów, jednakże swobodnie przepuszcza 
tlen, dwutlenek węgla oraz parę wodną. Zbudowana jest ze spolimeryzowanych, 
liniowych łańcuchów beta-1,4-glukanu, które łącząc się tworzą żelowatą 
membranę, ponieważ pojedyncze włókna skręcają się kolejno w wiązki włókien. 
Bionanoceluloza znalazła zastosowanie jako „sztuczna skóra”, przez co wspo-
magała leczenie różnych ran i oparzeń. Nie jest toksyczna i zapewnia odpowiednie 
warunki do regeneracji komórek skóry oraz ochronę przed zanieczyszczeniami 
i infekcjami wtórnymi. Bionanoceluloza daje efekt natychmiastowego chłodzenia 
skóry. Potrafi obniżyć temperaturę, co również jest pożądane w obliczu gojenia się 
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ran. Używano jej również jako nośnik substancji np. leków oraz do wytwarzania 
implantów chrząstek ucha czy zastawek serca, łat osierdziowych, soczewek 
kontaktowych. Wielość zastosowań bionanocelulozy stanowi o jej wyjątkowych 
możliwościach. 

Częstość występowania i znaczenie mutacji BRAF  

V600E w wybranych nowotworach złośliwych. 

Magdalena Urbańczuk, magdalena.amarowicz@wp.pl, Katedra i Zakład 

Patomorfologii Klinicznej, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.patomorfologia.lublin.pl 

Marcin Urbańczuk, marcin_urbanczuk@wp.pl, Katedra i Zakład Medycyny 

Rodzinnej, I Wydział Lekarski  z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Katarzyna Schab, kas.s@o2.pl, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, II 

Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny  

w Lublinie, www.umlub.pl 

Pierwsze doniesienia naukowe na temat obecności mutacji BRAF w nowo-
tworach złośliwych pojawiły się w 2002r. Kinaza serynowo-treoninowa RAF typu 
B stanowi istotną składową ścieżki sygnałowej kinaz aktywowanych mitogenem 
(MAPK). Pojawienie się mutacji aktywującej BRAF wyzwala ciągłą aktywację 
szlaku MAPK, czego efektem są nieprawidłowości w cyklu komórkowym, takie jak 
nadmierna proliferacja, zahamowanie procesu różnicowania komórek, prowadzące 
do nowotworzenia. Potwierdzenie mutacji BRAF w nowotworze złośliwym zwykle 
wiąże się z gorszym rokowaniem. Występowanie mutacji BRAF opisano w wielu 
nowotworach złośliwych, szczególnie w raku jelita grubego, raku tarczycy, 
czerniaku. Wielkim sukcesem w leczeniu pacjentów onkologicznych jest 
stosowanie terapii celowanych z użyciem inhibitorów kinaz tyrozynowych szlaku 
MAPK. Jednak dużym ograniczeniem są pojawiające się w trakcie leczenia 
mechanizmy oporności. Celem pracy było przedstawienie aktualnych doniesień 
naukowych na temat rozpowszechnienia i znaczenia mutacji BRAF w wybranych 
nowotworach złośliwych. W tym celu dokonano przeglądu najnowszej literatury. 

E-papierosy – pomoc w rzuceniu palenia czy zagrożenie? 

Anna Stepniowska, anna.stepniowska@up.lublin.pl, Katedra Biochemii 
i Toksykologii, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl 

Aleksandra Wojewoda, aleksandra.wojewoda95@gmail.com, Katedra Biochemii  
i Toksykologii, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl 
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Tomasz Wodyk, tomek674@poczta.onet.pl, Katedra Biochemii  i Toksykologii, 
Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl 

W ostatnim czasie pojawiło się wiele terapii wspomagających rzucenie palenia. 
Jedną z nich jest stosowanie papierosów elektronicznych, które są wolne od 
związków toksycznych wydzielanych podczas palenia tytoniu, takich jak formal-
dehyd, akrylamid czy substancje smoliste. Jednakże e-papierosy podobnie jak 
papierosy tradycyjne powodują uzależnienie od nikotyny i bardzo często są 
stosowane jako zamienniki wyrobów tytoniowych. Ze względu na nieuregulowaną 
sytuację prawną produkty tego typu można stosować w miejscach publicznych oraz 
są one dostępne także dla nieletnich. Celem badań było przedstawienie zagrożeń 
wynikających ze stosowania e-papierosów, jak również porównanie ich składu 
i działania z papierosami tradycyjnymi. Na podstawie analizy dostępnej literatury 
stwierdzono, że e-papierosy są zdecydowanie mniej szkodliwe dla zdrowia niż 
tradycyjne papierosy pod warunkiem, że stosuje się je jako formę walki 
z uzależnieniem od nikotyny. Stosowane długotrwale jako substytut tradycyjnych 
papierosów mogą bowiem skutkować wieloma niekorzystnymi zmianami 
w organizmie. 

Elegancki sposób na prawidłową postawę 

Katarzyna Bobak, katie.bobak@interia.eu, Absolwentka Uniwersytet 

Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Nauk  o Zdrowiu 

Jolanta Jaworek jolanta.jaworek@uj.edu.pl, Uniwersytet Jagielloński 

Collegium Medicum, Wydział Nauk  o Zdrowiu 

Wysokie obcasy dawniej uznawane za symbol władzy i prestiżu dziś przede 
wszystkim postrzegane są jako jeden z atrybutów kobiecości. Ma to szczególne 
znaczenie bowiem współcześnie coraz większą uwagę poświęca się własnemu 
wizerunkowi, a jednym z wyznaczników dystynkcji jest właśnie odpowiednie 
obuwie. Jednak noszenie wysokich obcasów powoduje cały szereg zmian 
kompensacyjnych, których źródło tkwi w uniesieniu pięty, zwiększeniu sił rekcji 
podłoża oraz zmianie położenia środka ciężkości ciała, obejmując m.in. cały 
łańcuch biomechaniczny kończyny dolnej oraz region miedniczno-lędźwiowy. Stąd 
też wokół obuwia na wysokim obcasie narosło wiele kontrowersji. Są one 
postrzegane jako przyczyna licznych problemów zdrowotnych m.in. dolegliwości 
bólowych dolnego odcinka kręgosłupa (LBP), które uznawane jest za chorobę 
cywilizacyjną. Oczywiście, opisane zmiany postawy zachodzące pod wpływem 
obuwia na wysokim obcasie mogą stanowić czynnik ryzyka LBP, jednak wbrew 
pozorom nie jest to pewne. W związku z tym rozsądną wydaje się teoria, iż 
jednoczesne napięcie działających antagonistycznie w/w mięśni może przyczyniać 
się do zwiększenia stabilizacji odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Celem prezen-
towanej pracy jest ocena zmian biomechaniki regionu miedniczno-lędźwiowego 
wynikających z noszenia obuwia na wysokim obcasie. 
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Fitoterapia nadciśnienia tętniczego  

– przegląd surowców roślinnych  

o działaniu hipotensyjnym 

Aleksandra Sklarek, ola_sk4@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie 

Farmacji Aptecznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w  Katowicach 

Barbara Woźniak, wozniak.barbara01@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

przy Zakładzie Farmacji Aptecznej , Śląski Uniwersytet Medyczny w  Katowicach 

Ewa Waluga, ewaluga@sum.edu.pl, Zakład Farmacji Aptecznej , Śląski 

Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

Paweł Olczyk, polczyk@sum.edu.pl, Kierownik Zakładu Farmacji Aptecznej , 

Śląski Uniwersytet Medyczny  w Katowicach, Wydział Farmaceutyczny  

z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  w Sosnowcu, Zakład Farmacji Aptecznej, 

farmacja_apteczna@sum.edu.pl 

Ewa Długosz, ewa.dlugosz@sum.edu.pl, Zakład Farmacji Aptecznej , Śląski 

Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

Nadciśnienie tętnicze definiowane jest jako stan, w przebiegu którego wartości 
ciśnienia tętniczego są równe lub wyższe niż 140/90 mm Hg. Dane szacunkowe 
wskazują, że w Polsce na nadciśnienie tętnicze choruje blisko 22% społeczeństwa. 
W związku z rosnącą częstotliwością występowania nadciśnienia tętniczego oraz 
zagrażającymi życiu i zdrowiu powikłaniami narządowymi omawianego schorzenia, 
prowadzone są badania ukierunkowane na wdrożenie alternatywnych metod 
leczenia. Do tych ostatnich zaliczyć należy fitoterapię. Skuteczność, bezpie-
czeństwo, umiarkowane ryzyko wystąpienia efektów ubocznych oraz relatywnie 
niski koszt terapii przemawiają za możliwością implementacji surowców roślinnych 
w przebiegu uzupełniającego leczenia hipotensyjnego. 

Dlatego też, celem pracy było przedstawienie oraz sklasyfikowanie rodzimych 
surowców roślinnych na – powszechnie stosowane, jak i na te o potencjalnym 
zastosowaniu w postępowaniu wspomagającym leczenie nadciśnienia tętniczego. 
Podziału dokonano w oparciu o wskazania zawarte w monografiach szczegółowych 
(ESCOP, European Scientific Coperative on Phytotherapy oraz EMA, European 
Medicines Agency) wybranych surowców. Na podstawie piśmiennictwa dostępnego 
w bazie PubMed, dokonano przeglądu mechanizmu działania surowców roślinnych.  

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, iż scharakteryzowane 
surowce roślinne, przejawiające różnorodne mechanizmy działania, znaleźć mogą 
zastosowanie w długoterminowym leczeniu wspomagającym nadciśnienia 
tętniczego. 
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Genetyczne podstawy syndromu Gollop-Wolfgang 

Anna Jaruga, annajaruga@umlub.pl, Katedra i Zakład Biochemii i Biologii 

Molekularnej, Uniwersytet Medyczny, Lublin, Polska,  Studium Medycyny 

Molekularnej 

Ewa Hordyjewska, Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, 

Uniwersytet Medyczny, Lublin, Polska, Studium Medycyny Molekularnej  

Philippe Debeer, Oddział Chirurgii Ortopedycznej, Szpital Uniwersytecki 

Leuven, Pellenberg, Belgia 

Joris Vermeesch, Centrum Genetyki Ludzkiej, Uniwersytet Leuven, Szpital 

Uniwersytecki Leuven, Belgia 

Przemko Tylzanowski, Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, 

Uniwersytet Medyczny, Lublin, Polska,  Laboratorium Biologii Rozwoju 

i Komórek Macierzystych, Zakład Rozwoju i  Regeneracji, Centrum Biologii 

Szkieletu, Uniwersytet Leuven, Belgia 

Wprowadzenie: Syndrom Gollopa-Wolfganga (GWS) jest rzadką, dziedziczną 
anomalią kończyn, która charakteryzuje się aplazją piszczeli, bifurkacją kości 
udowej oraz jedno- lub obustronna ektrodaktylią. Kluczowym celem projektu jest 
badanie molekularnych podstaw choroby, a doświadczenia skupiają się na 
identyfikacji i analizie mutacji w niekodujących regionach DNA.  

Materiały i metody: Materiał genetyczny został pobrany od rodziny z dzie-
dziczną postacią GWS 

Analiza Linkage ujawniła istnienie mutacji leżącej u podstaw syndromu 
w regionie o wielkości 5,1Mb na krótkim ramieniu chromosomu 17. Dalsze analizy 
(aGCH array) ujawniły, że jest wysoce nieprawdopodobne, aby mutacja spowodowana 
była przez insercje.  

Próbki 3 pacjentów poddane zostały analizie Whole Genome Sequencing. 
Wyniki: Bioinformatyczna analiza wyników wskazała kilka regionów, 

potencjalnie odpowiedzialnych za fenotyp pacjentów. Seria reakcji PCR, klonowań 
oraz sekwencjonowań, mających na celu zawężenie kręgu poszukiwań, wskazuje na 
aberracje w obszarach regulatorowych z wyraźną nadaktywnością DNazy I oraz 
acetylacją H3K27. Po potwierdzeniu wystąpienia mutacji planowane są badania 
funkcjonalne przy użyciu modelu embrionu kurczęcego. 

Inhibitory punktów kontroli negatywnej  

odpowiedzi immunologicznej w terapii czerniaka 

Katarzyna Schab, kas.s@o2.pl, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, 

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny  

w Lublinie, www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,104.html 



IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 

Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju, Lublin, 18-19 marca 2017 r. 

Postery Naukowe – Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu 
 

347 

Magdalena Urbańczuk, magdalena.amarowicz@wp.pl Katedra i Zakład 

Patomorfologii, II Wydział Lekarski  z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, patomorfologia.lublin.pl 

Marcin Urbańczuk, marcin_urbanczuk@wp.pl, Katedra i Zakład Medycyny 

Rodzinnej, I Wydział Lekarski  z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl/uczelnia/struktura-

organizacyjna/szczegoly,150.html 

Funkcjonowanie układu immunologicznego u pacjenta onkologicznego budzi 
rosnące zainteresowanie na przestrzeni ostatnich lat. Sprawna odpowiedź immuno-
logiczna wobec komórek nowotworowych obejmuje zdolność prezentacji antygenów 
guza, aktywację limfocytów T i wyzwalanie efektów cytotoksycznych. Badania 
wykazały, że komórka nowotworowa może jednak w pewnym stopniu modulować 
funkcje układu odpornościowego by wyzwolić się spod kontroli immunologicznej. 
W warunkach długotrwałej stymulacji antygenami nowotworowymi komórki T 
wchodzą w stan odwracalnej anergii czynnościowej określanej jako „wyczerpanie” 
(exhaustion) i polegającej na braku reakcji na antygeny guza mimo prawidłowego 
ich rozpoznania. Do białek odpowiedzialnych za rozwój opisanego zjawiska należą 
cząsteczki PD-1 i CTLA-4. Przeciwciała monoklonalne ukierunkowane wobec 
cząsteczki PD-1 i CTLA-4 wykazały dużą skuteczność w leczeniu rozsianego 
czerniaka oraz zyskały rejestrację w tym wskazaniu. Celem prezentowanej pracy 
jest przedstawienie wyników badań klinicznych oraz charakterystyka mechanizmu 
działania, efektów leczenia oraz działań niepożądanych istniejących inhibitorów 
punktów kontrolnych stosowanych w immunoterapii czerniaka.  

Innowacyjne metody leczenia cukrzycy 

Magdalena Urbańczuk, magdalena.amarowicz@wp.pl, Katedra i Zakład 

Patomorfologii Klinicznej, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.patomorfologia.lublin.pl 

Marcin Urbańczuk, marcin_urbanczuk@wp.pl, Katedra i Zakład Medycyny 

Rodzinnej, I Wydział Lekarski  z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 

Katarzyna Schab, kas.s@o2.pl, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, 

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny  

w Lublinie, www.umlub.pl 

Cukrzyca jest przewlekłym zaburzeniem metabolicznym, wynikającym z nie-
prawidłowego wydzielania bądź funkcjonowania insuliny, w efekcie prowadzącym 
do uszkodzenia wielu narządów. Liczba nowych zachorowań na cukrzycę stale 
rośnie a prognozy dotyczące najbliższych lat nie są optymistyczne. Szacuje się, że 
w 2040 roku na świecie będzie ok. 642 miliony diabetyków. Nic więc dziwnego, że 
ONZ uznało cukrzycę za epidemię. W ostatnich latach wprowadzano do leczenia 
wiele nowych grup leków, dzięki którym można skuteczniej osiągać pożądany 
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poziom wyrównania metabolicznego. Jednak nadal pomimo stosowania nowo-
czesnych metod terapii istnieje grupa pacjentów, którzy nie spełniają zalecanych 
kryteriów wyrównania cukrzycy. Najważniejszym celem w leczeniu cukrzycy, 
wciąż nieosiągniętym, jest poznanie sposobu jej wyleczenia. Analiza mechanizmów 
molekularnych powstawania cukrzycy daje duże szanse w tworzeniu skutecz-
niejszych metod leczenia. Do najnowszych osiągnięć naukowych ostatnich dekad 
należą: odkrycie protektyny DX, zmniejszającej stężenie glukozy we krwi oraz 
redukującej insulinooporność, betatrofiny pobudzającej proliferację komórek β 
wysp trzustkowych, stymulacja aktywności genu PAX4 za pomocą metod 
inżynierii genetycznej oraz przeszczepianie komórek β wysp trzustkowych. Celem 
pracy był przegląd najnowszych doniesień naukowych dotyczących leczenia 
cukrzycy oraz przedstawienie innowacyjnych metod terapii. 

Krytyczna analiza metod usuwania paracetamolu  

ze złożonych matryc 

Anna Kaczorowska, annazugaj02@gmail.com, Studenckie Koło naukowe przy 

Zakładzie Chemii Ogólnej  i Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny 

z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, www.sum.edu.pl  

Paulina Wójcik, amox@interia.pl, Studenckie Koło naukowe przy Zakładzie 

Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny  z Oddziałem 

Medycyny Laboratoryjnej, www.sum.edu.pl 

Ewa Adamek, eadamek@sum.edu.pl, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem 

Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Chemii Ogólnej  i Nieorganicznej, 

www.sum.edu.pl 

Wśród dostępnych na rynku preparatów farmaceutycznych znajdują się środki 
zawierające w składzie paracetamol i związki psychoaktywne. Ze względu na swoje 
właściwości lecznicze są one chętnie wykorzystywane w terapii zwalczania kaszlu 
lub bólu. Niestety zdobywają popularność także jako substancje odurzające, 
których pozyskanie jest związane z koniecznością prowadzenia określonych 
procesów chemicznych takich jak ekstrakcja, krystalizacja czy filtracja. Ich efektem 
ma być usunięcie pozostałych składników preparatów, m.in. paracetamolu. Procesy 
te często okazują się nieskuteczne, a ich produkty niebezpieczne dla zdrowia 
(stanowią jedną z przyczyn groźnych dla życia zatruć). Celem badań było 
odtworzenie i dokonanie oceny najpopularniejszych metod usuwania paracetamolu 
ze złożonych matryc. W tym celu wykorzystano kilka przykładowych metod 
pozyskanych z forów internetowych. Preparaty złożone zastąpiono w badaniach 
wzorcowym paracetamolem. Wyniki uzyskano na podstawie analiz HPLC 
(kolumna BDS Hypersil C18; detektor UV-VIS, długość fali 246; faza ruchoma: 
metanol, woda) i na ich podstawie dokonano porównania skuteczności wyżej 
wymienionych procesów. 
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Laktoferyna jako jedno z terapeutycznych białek siary 

o właściwościach multipotencjalnych 

Anna Michalicha, anna.michalicha@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

Biotechnologów "Mikron", Wydział Biologii  i Biotechnologii, Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej 

Iga Cios, igacios@interia.pl, Studenckie Koło Naukowe Biochemików, Wydział 

Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Laktoferyna jest białkiem występującym w dużym stężeniu w siarze i mleku, zaś 
w mniejszej ilości w innych wydzielinach człowieka. Jest proteiną złożoną z 689 
aminokwasów o masie molekularnej 77kDa. Posiada szerokie spektrum działania 
obejmujące między innymi działanie antybakteryjne, przeciwnowotworowe, 
przeciwgrzybicze, antywirusowe, immunomodulacyjne i wiele innych. Laktoferyna 
uczestniczy również w procesach metabolizmu żelaza: odpowiada za jego transport 
w jelicie oraz właściwe wchłanianie. Ma również zdolność do ograniczania 
dostępności tego pierwiastka dla toksycznych drobnoustrojów.  

Ponadto laktoferyna należąc do rodziny transferyn ma zdolność do tworzenia 
kompleksów z żelazem będąc przy tym jednym z czynników warunkujących jego 
wchłanianie. Dzięki temu jest wykorzystywana przy sporządzaniu preparatów 
żelaza o zwiększonym wchłanianiu. Ma również wpływ na procesy oksydo-
redukcyjne, regulując dostępność katalizującego je żelaza. Jej działanie przeciw-
zapalne pozwala na zniszczenie bakterii zasiedlających jamę ustną u osób 
cierpiących na mukowiscydozę. W odżywkach dla dzieci buduje system naturalnej 
odporności organizmu. Jako składnik diety chroni organizm przed wolnymi 
rodnikami oraz zapobiega rozwojowi artretyzmu. Dodatek laktoferyny do 
produktów spożywczych przedłuża ich termin przydatności do spożycia.  

Białko to jest bardzo interesujące ze względu na różnorodność pełnionych 
funkcji przy jednoczesnym braku toksyczności. Dzięki dalszym badaniom nad 
funkcjonowaniem tego białka w przyszłości może ono mieć jeszcze szersze 
zastosowanie terapeutyczne. 

Leczenie implantologiczne  

u pacjentów z chorobami przyzębia 

Krzysztof Kędzierski Katedra i Zakład Periodontologii , Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie 

Monika Nastaj, Katedra i Zakład Periodontologii, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie 

Jarosław Sieczkarek Katedra i Zakład Periodontologii , Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie 
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Joanna Wysokińska-Miszczuk Katedra i Zakład Periodontologii, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie 

Leczenie implantologiczne odgrywa bardzo dużą rolę w nowoczesnej stomatologii. 
Przed rozpoczęciem leczenia należy rozważyć i przeanalizować wszystkie 

czynniki, które będą warunkować sukces leczenia. 
Planowanie oraz wykonanie wszczepów u pacjentów z chorobami przyzębia jest 

procesem złożonym a jego celem jest stworzenie warunków które umożliwią 
uzupełnienie braków zębowych. 

U pacjentów z tej grupy, u których występują kieszonki o głębokości powyżej 
5 mm w końcowej fazie leczenia występuje wyższe ryzyko rozwinięcia się 
perimplantitis.  

Zapalenie przyzębia nie jest przeciwwskazaniem do leczenia implantologicznego 
pod warunkiem usunięcia zakażonych tkanek przyzębia, odpowiedniej kontroli oraz 
szczegółowemu zaplanowaniu indywidualnego leczenia podtrzymującego oraz pełnej 
współpracy pacjenta. 

Tylko stabilne klinicznie przyzębie będzie warunkować prawidłowe utrzymanie 
się implantu w związku z tym szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe 
przeprowadzenie fazy higienizacyjnej leczenia periodontologicznego oraz 
uświadomić pacjentowi jaką rolę w utrzymaniu implantu w jamie ustnej odgrywa 
prawidłowe, dokładne i systematyczne przeprowadzania codziennych zabiegów 
higienicznych. 

Metabolity tryptofanu i ich rola  

w patogenezie wybranych chorób psychicznych 

Marta Kozieł, marta.koziel@outlook.com, Studenckie Koło Naukowe 

Mikrobiologów "Bakcyl", Wydział Biologii  i Biotechnologii, Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Tryptofan czyli kwas 2-amino-3-indolopropanowy jest egzogennym aminokwasem, 
a więc konieczne jest jego dostarczanie wraz z pożywieniem. Dzienne zapotrze-
bowanie wynosi 5 mg/kg masy ciała. Metabolizm tryptofanu przebiega 3 drogami. 
1-2% tryptofanu ulega przekształceniu do serotoniny, która stanowi substrat do 
syntezy melatoniny. Około 4-6% tego aminokwasu ulega bakteryjnej degradacji do 
indolu i jego pochodnych (np.indykan, kwas indoliloctowy). Najwięcej, bo ok. 95% 
tryptofanu jest metabolizowane w szlaku kynureninowym. Początkowo jest on 
przekształcany do N-formylo-L-kinureniny, a ten do L- kynureniny (KYN). KYN 
jest prekursorem kwasu kynureninowego (KYNA), 3-hydroksykinureniny (3-HK), 
kwasu antranilowego (AA). 3-HK oraz AA przekształcają się w kwas 3-hydroksy-
antranilowy (3-HAA), który przechodzi w kwas chinolinowy (QIN), ten jest 
metabolizowany do NAD+. Metabolity tryptofanu wykazują właściwości 
neuroaktywne. Badania wskazują na udział metabolitów szlaku kynureninowego 
w zaburzeniach takich jak schizofrenia czy depresja. W chorobach tych obserwuje 
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się zmianę poziomu metabolitów szlaku kynureninowego, których stężenie 
regulowane jest przez enzymy tego szlaku, np. 2,3-dioksygenazę indoloaminy,  
2,3-dioksygenazę tryptofanu, 3-monooksygenazę kinureninową. U osób cierpiących 
na depresję obserwuje się wyraźny spadek serotoniny. KYNA ma istotny udział 
w patogenezie schizofrenii, zwłaszcza w występowaniu tzw. objawów pozytywnych 
(omamy, halucynacje). 

Mindfulness oraz wybrane techniki  

relaksacyjno-oddechowe w radzeniu sobie ze stresem 

i negatywnymi emocjami  

przed wystąpieniami publicznymi 

Anna Guzy, anna-guzy@wp.pl, Uniwersytet Śląski  

Wystąpienie dotyczy zależności stres-głos oraz mniej popularnych technik 
radzenia sobie z trudnymi emocjami przed wystąpieniami publicznymi. Ponadto 
oglądowi poddano przyczyny reakcji stresowych (nastawienie na sukces vs. 
nastawienie na porażkę). Jak wiadomo stres może powodować m. in trudności 
w wypowiadaniu się, gubienie myśli, zasychanie w gardle, a nawet afonię. 
Zaprezentowano zarówno popularne strategie wpływające na zmniejszenie napięcia 
(treningi relaksacyjne wg Schulza, Jacobsona, wizualizacje, postawa wyciszenia, 
afirmacje), jak i te mniej znane (przekierowywanie uwagi – trening uważności  
– mindfulness, uważność oddechu, uważność percepcyjna; elementy Racjonalnej 
Terapii Zachowania (RTZ) oraz wybrane techniki relaksacyjno-oddechowym  
– w tym joga śmiechu i oddechowy coaching). Dzięki zaprezentowanym strategiom 
odbiorca będzie mógł znaleźć dla siebie odpowiedni sposób na poradzenie sobie 
z tremą przed wystąpieniem, niezależnie czy będzie to wygłoszenie referatu czy 
rozmowa kwalifikacyjna. 

Modelowanie porowatych struktur funkcjonalnych  

do wykorzystania w implantologii 

Adrian Dubicki, a.dubicki@doktoranci.pb.edu.pl, Zakład Biocybernetyki 

i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, 

www.pb.edu.pl 

Układ kostny mogą dotknąć liczne choroby zaburzające jego prawidłowe 
funkcjonowanie, wymagające leczenia farmakologicznego, rehabilitacji, unierucho-
mienia czy nawet zabiegów i operacji chirurgicznych. Najpoważniejsze z nich 
wiążą się z koniecznością zastąpienia tkanek przez implanty.  

Stosowane współcześnie implanty, jak i metody ich mocowania w kości nie 
zawsze spełniają zakładane cele. Szczególnie widoczne jest to w przypadku 
biomechanicznej współpracy kość-implant w obecnie stosowanych rozwiązaniach. 
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Opracowanie implantu o funkcjonalnej strukturze porowatej pozwoliłoby na bardziej 
zbliżone do tkanki kostnej przenoszenie obciążeń, na usprawnienie transportu płynów 
wewnątrzustrojowych oraz sprawniejszą przebudowę struktury tkanki kostnej, przy 
jednoczesnym zachowaniu wymaganych właściwości wytrzymałościowych.  

Opracowanie implantów o strukturze porowatej wymaga uwzględnienia wielu 
czynników wpływających na proces osteointegracji czy właściwości wytrzy-
małościowe implantu. Określenie wielkości porów, komórek elementarnych 
z których składać się będzie model implantu, jak i jej ułożenie w przestrzeni są 
podstawowymi parametrami, które będą mieć znaczny wpływ na wcześniej 
wymienione – proces osteointegracji i właściwości wytrzymałościowe. 

Opracowanie odpowiedniej porowatej struktury funkcjonalnej pozwoli na jej 
zastosowanie w produkcji wszczepów, które będą mogły lepiej współpracować 
z tkanką kostną pacjenta. 

Morfologia jądra komórkowego  

w stanach fizjologicznych i chorobowych komórek 

Michał Dworniczak, m_dwor@tlen.pl, Studenckie Koło Naukowe 

Biotechnologów BIOM, Wydział Nauk  o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet 

Przyrodniczy, www.up.lublin.pl 

Oleksandr Kholiavskyi , kotohawk@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

Biotechnologów BIOM, Wydział Nauk  o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet 

Przyrodniczy, www.up.lublin.pl 

Anna Krzepiłko, anna.krzepilko@up.lublin.pl, Katedra Biotechnologii, 

Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności, Wydział Nauk  o Żywności 

i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy, www.up.lublin.pl  

Jądro komórkowe jest integralną częścią komórki. Główną jego funkcją jest 
przechowywanie, powielenie materiału genetycznego i regulacja procesów 
komórkowych za pomocą zmian ekspresji genów. W oparciu o literaturę 
przedmiotu przedstawiono współczesne poglądy na budowę jądra komórkowego 
w prawidłowej komórce. Morfologia jądra komórkowego jest charakterystyczna dla 
danych typów komórek, a jej zmiany mogą być podstawą do określenia stanu 
fizjologicznego komórki lub diagnostyki chorób. Stwierdzono korelację pomiędzy 
zmianami na poziomie ekspresji genów zachodzącymi w komórkach podczas np.: 
apoptozy, autofagii i procesów kancerogennych a powstawaniem pewnych 
charakterystycznych cech fenotypu jądra komórkowego widocznych przy użyciu 
technik mikroskopowych. Zmiany kształtu jądra komórkowego, polimorfizm, 
zmiany segmentacji jądra, hiperchromazja, zwiększona liczba jąderek w jądrze 
komórkowym mogą być czynnikiem diagnostycznym w niektórych chorobach 
genetycznych i nowotworowych np. HGPS, anomalia Pelger-Huet. W oparciu 
o dostępną literaturę przedstawiono możliwości wykorzystania atypii jądra 
komórkowego jako kryterium diagnostycznego. W przypadku niektórych chorób 
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np. rak płuc podejmowane są próby nadania badaniom histochemicznym z uwzględ-
nieniem obrazu jądra komórkowego znaczenia decydującego w rozpoznaniu 
choroby. Wiarygodne i powtarzalne wyniki potwierdzane są dzięki komputerowym 
analizatorom obrazu i na podstawie analizy statystycznej. 

Neurologiczna etiologia śpiączki 

Izabela Borkowska, kariotyp_2n@wp.pl, Zakład Fizjologii Roślin, Wydział 

Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Paulina Miziak, paulina.miziak@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

Biochemików UMCS, Zakład Biochemii, Wydział Biologii  i Biotechnologii, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Śpiączka to głębokie zaburzenie świadomości oraz przytomności, charak-
teryzujące się rozpadem cyklu czuwania i wzbudzenia. Objawia się brakiem reakcji 
nawet na silne bodźce a także uogólnionym bezruchem. Jedną z przyczyn śpiączki 
jest uszkodzenie systemu nerwowego, np. udar pnia mózgu, nowotwory czy 
epilepsja. Głównym celem opracowania jest poznanie źródła neurologicznego 
zaburzeń świadomości na przykładzie śpiączki oraz analiza postępowania 
leczniczego. Temat zrealizowany został przez opracowanie następujących 
zagadnień: znaczenie terapeutyczne zaburzeń świadomości, neurobiologia śpiączki, 
ocena poziomu świadomości człowieka w śpiączce. W pracy zastosowana została 
metoda analityczno-syntetyczna, która pozwoliła wydobyć charakterystykę 
przyczynowo-skutkową opisanego schorzenia. Długotrwałe unieruchomienie 
chorego niekorzystnie wpływa na układ krążenia i układ oddechowy. Powstający 
w ten sposób wtórny uraz mózgu, będący wynikiem obrzęku i niedotlenienia, 
niejednokrotnie jest cięższy od związanego bezpośrednio z urazem. Bez względu na 
przyczynę śpiączki leczenie powinno być skoncentrowane na zapobieganiu 
wtórnym powikłaniom, takim jak: infekcje, odleżyny, zaburzenia krążenia.  

Nietolerancja laktozy  

– przyczyny, diagnostyka, sposoby leczenia 

Karolina Włodarczyk, k.wlodarczyk06@onet.eu, Studenckie Koło Naukowe 

Mikrobiologów "Bakcyl", Wydział Biologii  i Biotechnologii, Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej, www.umcs.pl  

Dominika Wojton, dominika-wojton@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe 

Mikrobiologów "Bakcyl", Wydział Biologii  i Biotechnologii, Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej, www.umcs.pl  

Iga Cios, igacios@interia.pl, Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologów 

"Bakcyl", Wydział Biologii  i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej, www.umcs.pl  
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Nietolerancja laktozy to problemy spowodowane dysproporcją między ilością 
spożytej laktozy, a możliwością jej strawienia i wchłonięcia przez organizm. 
Objawy pojawiają się w wyniku niedoboru enzymu laktazy w kosmkach 
jelitowych. Wyróżnia się trzy rodzaje nietolerancji: wrodzoną, pierwotną oraz 
wtórną. Objawy jakie towarzyszą przy schorzeniu to np. wymioty, wodniste 
biegunki. Laktoza jest dwucukrem, który powszechnie występuje w mleku ssaków. 
Pod względem biochemicznym jest to cukier zbudowany z cząsteczek D-glukozy 
i D-galaktozy, połączonych wiązaniem α-1,4-glikozydowym. Jest ważna w rozwoju 
układu nerwowego u niemowląt oraz pełni rolę w regulacji procesu łaknienia. 
Posiada pozytywny wpływ na regenerację jelita. Dwucukier kodowany jest przez 
autosomalny gen leżący na 2q21, LAC. Ustalono, że największa aktywność enzymu 
laktazy występuje u niemowląt i obniża się wraz z wiekiem. Gromadzenie się 
niestrawionej laktozy w jelicie cienkim jest wykorzystane przez bakterie 
fermentujące, które naturalnie tworzą mikroflorę jelita, reszta usuwana jest wraz ze 
stolcem. Gazy powstałe podczas fermentacji podrażniają błonę śluzową jelita. 
Następuje wzrost ciśnienia osmotycznego co przyczynia się do powstawania 
objawów, których nasilenie zależy od organizmu pacjenta. Obecnie syndrom ten 
diagnozowany jest poprzez ocenę objawów klinicznych i przeprowadzenie testów 
diagnostycznych m.in. wodorowy test oddechowy. Leczenie schorzenia polega na 
odstawieniu spożywanych produktów zawierających laktozę. 

Nowa mutacja w genie RUNX2  

u pacjentów z dyslazją objczykowo-czaszkową 

Ewa Hordyjewska, ewahordyjewska@umlub.pl, Katedra i Zakład Biochemii 

i Biologii Molekularnej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl, 

Studium Medycyny Molekularnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny 

www.smm.wum.edu.pl 

Anna Jaruga, Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, Studium Medycyny Molekularnej, Warszawski Uniwersytet 

Medyczny 

Grzegorz Kandzierski, Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej, I Oddział 

Ortopedii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy  w Lublinie 

Przemko Tylzanowski, Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Laboratory for Developmental and Stem Cell 

Biology, Department of Development and Regeneration, Skeletal Biology and 

Engineering Research Centre, Uniwersytet  w Leuven, Belgia 

Dysplazja obojczykowo-czaszkowa (ang. Cleidocranial Dysplasia, CCD), jest 
chorobą autosomalną dominującą, powodowaną przez mutacje w genie RUNX2  
– czynniku transkrypcyjnym, niezbędnym do różnicowania osteoblastów i rozwoju 
szkieletu. Objawy składające się na obraz tej wady obejmują niedorozwój lub 
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całkowity brak obojczyków, opóźnione zrastanie szwów czaszkowych, hiperteloryzm, 
brachycefalię, nadliczbowe zęby i niski wzrost.  

Celem badań było scharakteryzowanie nowo odkrytej mutacji w genie RUNX2 
u 3 członków rodziny z CCD. Analiza sekwencji kodujących genu, potwierdziła 
obecność nonsensownej mutacji punktowej, powodującej skrócenie białka. Dlatego, 
aby zbadać czy powstały wariant jest nadal biologicznie czynny przeprowadzono 
analizę aktywności transaktywacji oraz zbadano lokalizację komórkową zmienio-
nego białka. Badania potwierdziły znaczące zmniejszenie zdolności transaktywacji 
oraz zmienioną lokalizację subkomórkową mutanta. 

Nowo scharakteryzowana mutacja jest odpowiedzialna za występowanie CCD 
w badanej rodzinie. Mimo, iż pacjenci posiadają tę samą mutację, ich fenotyp jest 
zróżnicowany. Może to być spowodowane różnym stopniem zmniejszenia lub 
nawet całkowitym wyłączeniem aktywności RUNX2, co zmniejsza ilość 
funkcjonalnego białka i wpływa na rozwój kości i chrząstki. 

Ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej frakcji 

z czystka siwego (Cistus incanus)  

wobec klinicznych szczepów Pseudomonas aeruginosa 

Marta Łukasiak, marta_lukasiak@interia.pl, Studenckie Koło Naukowe przy 

Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej  i Immunologii Infekcyjnej, Wydział 

Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny  

w Białymstoku, www.umb.edu.pl/index.php  

Patrycja Wiszenko, patrycjawiszenko@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

przy Zakładzie Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej, 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersytet 

Medyczny w Białymstoku, www.umb.edu.pl/index.php  

Anna Sieńko, anna.sienko@umb.edu.pl, Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej 

i Immunologii Infekcyjnej, Wydział Farmaceutyczny  z Oddziałem Medycyny 

Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 

www.umb.edu.pl/index.php 

Piotr Majewski, piotr.majewski@umb.edu.pl , Zakład Diagnostyki 

Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej, Wydział Farmaceutyczny  

z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny  w Białymstoku, 

www.umb.edu.pl/index.php 

Jakub Strawa, jakub.strawa@umb.edu.pl, Zakład Farmakognozji, Wydział 

Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny  

w Białymstoku, www.umb.edu.pl/index.php  

Michał Tomczyk, michal.tomczyk@umb.edu.pl, Zakład Farmakognozji, Wydział 

Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny 

w Białymstoku, www.umb.edu.pl/index.php  
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Dominika Ojdana, dominika.ojdana@umb.edu.pl, Zakład Diagnostyki 

Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej, Wydział Farmaceutyczny  

z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 

www.umb.edu.pl/index.php 

Wstęp: Bakterie Pseudomonas aeruginosa są istotnym patogenem zakażeń. 
Lekooporność tych bakterii ogranicza możliwości terapeutyczne, dlatego poszukuje 
się aktywności przeciwbakteryjnej wśród substancji pochodzenia naturalnego. 
Obecnie szczególnym zainteresowaniem cieszą się preparaty z czystka siwego 
(Cistusincanus, Cistaceae) ze względu na zawarte w nim bogactwo składników 
o charakterze polifenoli oraz obecne w nim żywice, olejek eteryczny i fitosterole. 

Cel pracy: Celem pracy była ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej 
i porównanie skuteczności frakcji z czystka siwego (C.incanus) wobec klinicznych 
izolatów P.aeruginosa.  

Materiał i metody: Materiał do badań stanowiło 16 izolatów P. aeruginosa 
pochodzących od pacjentów. Ocenę aktywności frakcji eterowej (CIN4) i octanowej 
(CIN5) z czystka siwego (C. incanus) przeprowadzono w oparciu o wartości 
najmniejszych stężeń bakteriobójczych (MBC) metodą mikrorozcieńczeniową 
z punktowym posiewem zawartości poszczególnych dołków płytki titracyjnej na 
podłoże stałe MH. 

Wyniki:Bakteriobójcze działanie zarówno frakcji eterowej jak i octanowej 
z czystka siwego (C. incanus) zaobserwowano wobec wszystkich badanych 
szczepów. Najniższa zaobserwowana wartość MBC dla CIN4 wynosiła 1.95mg/mL, 
a dla CIN5 3.9mg/mL. Niższe wartości MBC uzyskano dla CIN4 w porównaniu do 
CIN5 (p<0.05). 

Wnioski: Frakcja eterowa i octanowa z czystka siwego (C. incanus) wykazują 
aktywność przeciwbakteryjną, przy czym skuteczniejsze działanie wykazuje frakcja 
eterowa. 

Opis przypadku rzadkiego guza nosogardła – Hamartoma 

Anna Szkatuła-Łupina, annaszkatula@op.pl, Klinika Otorynolaryngologii 

i Onkologii Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Adam Nawrocki, adamnawrocki@o2.pl Klinika Otorynolaryngologii i Onkologii 

Laryngologicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Henryk Siwiec, henryk.siwiec@o2.pl Klinika Otorynolaryngologii  i Onkologii 

Laryngologicznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Janusz Klatka, janusz.klatka@wp.pl Klinika Otorynolaryngologii  i Onkologii 

Laryngologiczne, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Katarzyna Dudzińska-Ćwiek, kasia.d@wp.pl, Klinika Otolaryngologii 

i Onkologii Laryngologicznej,Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 

www.otolaryngologia.umlub.pl 
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Hamartoma jest guzem rzadko występującym, w obrębie górnych dróg 
oddechowych opisanych jest tylko kilka przypadków. Guz wychodzi z tylnej części 
przegrody. Rozpoznanie jest możliwe tylko dzięki ocenie histopatologicznej. 
Stosunek występowania u kobiet i mężczyzn to 1:1. Rozpoznawany jest u osób 
w średnim wieku, mediana 5-6 dekada życia. Hamartoma może nie powodować 
problemów zdrowotnych i zazwczywaj jest zdiagnozowany przypadkowo. Nie 
znaczy to jednak, że guzy te są nieszkodliwe. Śmiertelność podwyższają 
mechanizmy wynikające z obstrukcji, ucisku bezpośredniego, infekcji, krwotoku 
czy błędnej diagnozy. Pacjenci z guzem Hamartoma zgłaszają uczucie zatkanego 
nosa oraz częstych krwawień z przewodów nosowych. 

Celem pracy jest przedstawienie opisu przypadku pacjenta z guzem Hamartoma 
oraz diagnostyki i możliwości leczenia operacyjnego. 

Pacjent lat 63 został przyjęty do Kliniki Otorynolaryngologii i Onkologii 
Laryngologicznej z objawami upośledzenia oddychania przez nos oraz uczucia 
spływania wydzieliny do gardła. W badaniu laryngologicznym po odchyleniu 
podniebienia miękkiego, widoczny był guz pokryty gładką błoną śluzową 
o nierównej powierzchni. W tomografii komputerowej widoczny był guz 
wypełniający całą jamę nosowo-gardłową, wielkości 5,5 cm. W znieczuleniu 
ogólnym pobrano wycinek z guza do weryfikacji histopatologicznej, nie uzyskano 
rozpoznania. Wobec tego w dniu 8.03.2016 roku w znieczuleniu ogólnym 
wykonano operację usunięcia guza z dojścia przez podniebienie.  

Pochodne melaminy (2,4,6-triamino-1,3,5-triazyny)  

jako potencjalne środki o działaniu leczniczym  

– krótki przegląd 

Wojciech Krzesicki, wojciech.krzesicki@gmail.com, Studencki Koło Naukowe 

przy Zakładzie Chemii Organicznej, Uniwersytet Medyczny  w Białymstoku 

Danuta Drozdowska, danuta.drozdowska@umb.edu.pl, Zakład Chemii 

Organicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, www.umb.edu.pl/wf/zaklad-

chemii-organicznej 

1,3,5-triazyna, ze względu na swoją symetryczną strukturę, która pozwala na 
wprowadzanie szeregu modyfikacji w pozycjach 2, 4 i 6 pierścienia hetero-
cyklicznego, od dawna jest w kręgu zainteresowań badaczy. Wśród nich możemy 
wyróżnić pochodne melaminy – 2,4,6-triamino-1,3,5-triazyny, które wykazują 
szeroką aktywność farmakologiczną. Sama melamina wykazuje działanie diuretyczne. 
Uzyskano szereg pochodnych, zawierających w swej strukturze ugrupowanie 
melaminy, o różnorodnym działaniu, m.in. przeciwbakteryjnym, przeciwzapalnym, 
przeciwpierwotniakowym (jak melarsoprol, z powodzeniem stosowany w leczeniu 
trypanosomatozy afrykańskiej), itd. Największą uwagę zwrócono na potencjalne 
działanie przeciwnowotworowe, opierające się nie tylko o działanie cytotoksyczne 
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na komórki nowotworowe, ale także o inhibicję enzymów, czy sygnałów 
wzrostowych. Związki zawierające w swej strukturze ugrupowanie 1,3,5-triazyny 
to także substancje hamujące podziały mitotyczne przez destabilizację mikrotubul. 
Potencjalne działanie przeciwnowotworowe zostało wykazane w badaniach in vitro, 
a niektóre z tych związków, jak np. tretamina, zostały wprowadzone do lecznictwa. 

Celem pracy było przedstawienie dotychczasowych badań w zakresie syntezy 
i aktywności biologicznej pochodnych melaminy. 

Porównanie jakości życia osób starszych  

mieszkających samodzielnie  

i w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym (ZOL).  

Badania pilotażowe 

Marek Łyp, mareklyp@wp.pl, Katedra Fizjoterapii, Wyższa Szkoła Rehabilitacji  

w Warszawie 

Iwona Stanisławska, iwonabiol@wp.pl, Katedra Dietetyki, Wyższa Szkoła 

Rehabilitacji w Warszawie 

Kinga Polkowska, Katedra Fizjoterapii, Wyższa Szkoła Rehabilitacji  

w Warszawie 

Wstęp: Dynamiczne starzenie się społeczeństwa spowodowało zwiększone 
zainteresowanie się konsekwencjami, przebiegiem oraz mechanizmami tego 
procesu.  

Cel pracy: Ocena czy na jakość życia osób starszych ma wpływ ich miejsce 
zamieszkania.  

Materiał i metoda: Badania zostały przeprowadzone w 2016 r. na terenie 
Warszawy. Grupę badawczą stanowiły 40 osoby, które zostały podzielone. Połowa 
z nich mieszkała samodzielnie, natomiast druga część mieszkała w Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym. Do badania użyto ankiety The World Health 
Organization Quality Of Life – BREF (WHOQOL-BREF). Ankieta podzielona jest 
na cztery domeny: somatyczna, psychologiczna, socjalna oraz środowiskowa. 
Analiza statystyczna została przeprowadzona za pomocą programów Microsoft 
Excel oraz Statistica 12. Do oceny istotnych statystycznie różnic pomiędzy 
parametrami posłużono się testem t-Studenta oraz współczynnikiem korelacji 
Pearsona. Dane zostały obliczone z przedziałem ufności 0,95. Za poziom istotności 
przyjęto wartość p<0,05. 

Wyniki: Różnice wykazano w dwóch domenach ankiety: w sferze psycho-
logicznej oraz socjalnej. Dodatnie korelacje wystąpiły w aspekcie ekonomicznym 
i wsparciu bliskich osób a percepcją jakości życia osób badanych.  

Wnioski: Nie wykazano istotnych statystycznie różnic w ogólnej percepcji 
jakości życia pomiędzy osobami mieszkającymi samodzielnie a osobami 
mieszkającymi w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. 
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Porównanie właściwości przeciwdrobnoustrojowych 

trzech preparatów ozonowanej oliwy z oliwek  

wobec Candida albicans i Candida glabrata 

Kinga Podstawka, podstawkakinga@o2.pl,Student I roku II stopnia 

Biotechnologii, Katedra Biologii Molekularnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski  

Monika Jach, monijach@kul.lublin.pl, Katedra Biologii Molekularnej, 

Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Celem badania było sprawdzenie aktywności przeciwdrobnoustrojowych 
preparatów ozonowanej oliwy z oliwek dostępnych na rynku wobec dwóch 
gatunków patogennych drożdżaków: Candida albicans (ATCC2091) i Candida 
glabrata (ATCC2950) Określono minimalne stężenie hamujące (MIC) trzech 
produktów z ozonowaną oliwą (Ozonesept, Olive ozone oil, i Ozonella) i preparatu 
antyseptycznego INCIDIN. Przygotowano szeregi rozcieńczeń: próba nierozcień-
czona; 1:2; 1:4; 1:8; 1:16; 1 :32; 1:64; 1:128 w trzech powtórzeniach. Stężenie 
hodowli drożdżaków było doprowadzane do 0.5 U MacFarlanda (1.5x108CFU/ml). 
MIC badano metodą dyfuzyjno-krążkową na stałym podłożu Sabourand (BTL). 

Wyniki: Najbardziej skutecznym preparatem w zwalczaniu zarówno C. albicans 
jak i C. glabrata był Ozonesept. Wartości MIC dla tego preparatu wynosiły 1:64 
i 1:16, odpowiednio wobec C. albicans i C. glabrata. W przypadku Olive ozone oil 
wykazano minimalne działanie przeciwdrobnoustrojowe. Wartości MIC wobec obu 
gatunków drożdżaków wynosiła 1:2. Z kolei preparaty Ozonella oraz INCIDIN nie 
wykazały działania antagonistycznego wobec żadnego z badanych gatunków. 

Postępowanie ratunkowe  

w udarze niedokrwiennym mózgu 

Joanna Siminska,asia_siminska@interia.pl Katedra i Klinika Rehabilitacji 

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu  

Anna Świątkowska, Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum 

im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  

Karol Ogurkowski, ogurkowski@gmail.com Katedra i Klinika Rehabilitacji 

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu  

Wojciech Hagner, Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum 

im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  

Krystyna Nowacka Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum im. 

Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika  w Toruniu 
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WHO definiuje udar mózgu jako„ nagłe wystąpienie ogniskowych lub globalnych 
zaburzeń czynności mózgu, trwających dłużej niż 24 godziny i nie mają innej 
przyczyny niż naczyniowa, o ile wcześniej nie są one bezpośrednią przyczyną zgonu 
spowodowane wyłącznie przez przyczyny naczyniowe”. Istotnym elementem, który 
wpływa na zwiększenie szansy przeżycia jest wczesne podjęcie postępowania 
ratunkowego. Właściwie rozpoznane symptomów incydentu udarowego 
świadczące o jego wystąpieniu przyczyniają się do pojęcia właściwej decyzji 
o leczeniu. Celem pracy jest przestawienie procesu znaczenia szybkiego 
rozpoznawania symptomów chorobowych jak i właściwego postępowania 
ratownika medycznego. Wystąpienie incydentu mózgowo-naczyniowego jest 
zawsze stanem zagrożenia życia, bez względu na stopień nasilenia objawów 
klinicznych. Objawy udaru mózgu mogą ulec nagłej progresji w kolejnych 
godzinach lub też w kolejnych dniach. Algorytmy postępowania ratunkowego 
wskazują na istotne szybkie i prawidłowe rozpoznanie objawów chorobowych, 
szybkość udzielenia pomocy medycznej. Czynniki te są jednym z najważniejszych 
ogniw łańcucha przeżycia pacjenta po udarze mózgu jak i później wpływają na stan 
sprawności funkcjonalnej. Niezwykle istotnym elementem przeżycia pacjenta jest 
szybkie rozpoznanie objawów i niezwłoczne podjęcie aktywnego działania 
ratunkowego. 

Poszukiwanie nowych analogów proksymycyny 

Marta Gutowska, marta.gutowska@op.pl, Studenckie Koło Naukowe przy 

Zakładzie Chemii Organicznej, Uniwersytet Medyczny  w Białymstoku 

Wojciech Krzesicki, wojciech.krzesicki@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

przy Zakładzie Chemii Organicznej, Uniwersytet Medyczny  w Białymstoku 

Danuta Drozdowska, danuta.drozdowska@umb.edu.pl, Zakład Chemii 

Organicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, www.umb.edu.pl/wf/zaklad-

chemii-organicznej 

Proksymycyna to naturalny antybiotyk, który wykazuje również aktywność 
przeciwnowotworową, charakteryzującą się cytotoksycznością wobec linii komórek 
nowotworowych żołądka, wątroby i piersi. Wyróżnia się proksymycyny typu A, B 
i C, których podstawą budowy jest kwas 4-aminofurano-2-karboksylowy. Są one 
wytwarzane przez promieniowce Verrucosispora maris, izolowane z osadów 
Morza Japońskiego, a także inne gatunki Verrucosispora sp. pozyskiwane z osadów 
fiordu w Norwegii. Proksymycyna B wykazuje właściwości przeciwbakteryjne 
wobec bakterii Gram-dodatnich, a proksymycyna C charakteryzuje się aktywnością 
wobec szczepów Brevibacillus brevis. 

Celem pracy było opracowanie metody syntezy analogów proksymycyny na 
fazie stałej. 
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Substratami do syntezy związku były: 3-nitroanilina i chlorek 5-nitro-2-furanu. 
Analog proksymycyny otrzymano przy użyciu żywicy Wanga w oparciu o znaną 
metodę. 

Widma ¹H i ¹³C NMR potwierdziły strukturę otrzymanego związku.  
W oparciu o zastosowaną metodę można zaplanować syntezę większej ilości 

karbocyklicznych analogów. Otrzymany związek należy poddać badaniom w celu 
potwierdzenia aktywności biologicznej. 

Potencjalnie kierunki rozwoju stabilnych  

doustnych form stałych z bisoprololu fumaranem  

na podstawie analizy formulacji  

dostępnych na rynku Unii Europejskiej 

Marek Laskowski, laskowskimail@gmail.com, ICN Polfa Rzeszów S.A. 

Barbara Laskowska, barbara.laskowska917@gmail.com, Państwowa Wyższa 

Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu,Wydział Chemiczny, Zakład 

Polimerów i Biopolimerów, Politechnika Rzeszowska  

Bisoprolol to kardioselektywny lek należący do grupy leków beta-adreno-
litycznych, którego sól, fumaran jest czynną substancją farmakopealną, stosowaną 
m.in. w nadciśnieniu tętniczym, chorobie niedokrwiennej mięśnia sercowego, 
niewydolności serca. 

Celem pracy był wybór kierunków rozwoju form stałych z bisoprololu fumaranem 
o potwierdzonej stabilności substancji czynnej. 

W pracy zawarto analizę składu dostępnych na rynku EU form stałych (tabletek, 
tabletek powlekanych) z bisoprololu fumaranem z pogrupowaniem preparatów 
o analogicznym zestawie zastosowanych substancji pomocniczych wraz 
z uszeregowaniem najczęściej występujących ekscipientów. 

Dla wybranych produktów przeprowadzono również analizę parametrów 
fizycznych tabletek takich jak: wymiarów, średniej masy i jednolitości masy, 
twardości, ścieralności w przypadku tabletek niepowlekanych, straty po suszeniu 
i czasu rozpadu. 

W około 20 analizowanych produktach zidentyfikowano 3 typowo stosowane 
substancje wypełniające o największych udziałach w formulacjach stałych mające 
dominujący wpływ na stabilność formy. Stwierdzono niewielkie zróżnicowanie 
w doborze pozostałych substancji. Wśród form niepowlekanych zaobserwowano 
brak zróżnicowania formulacyjnego w przeciwieństwie do form powlekanych. 

Praca wyłania podstawowe kierunki w wyborze substancji pomocniczych do 
stabilnych doustnych form stałych z bisoprololu fumaranem, co daje podstawę do 
dalszych badań eksperymentalnych w zakresie opracowania optymalnej degra-
dacyjnie formulacji. 
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Reedukacja chodu u pacjentów z chorobą Parkinsona 

Joanna Siminka, asia_siminska@interia.pl, Katedra i Klinika Rehabilitacji 

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu 

Katarzyna Nowacka,pietkasia@wp.pl, Katedra i Klinika Rehabilitacji 

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu 

Karol Ogurkowski,ogurkowski@gmail.com, Katedra i Klinika Rehabilitacji 

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu 

Krystyna Nowacka,Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum 

im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika  w Toruniu 

Wojciech Hagner,Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum 

im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika  w Toruniu 

Choroba Parkinsona jest to choroba degeneracyjna układu pozapiramidowego 
wynikająca z zaniku komórek dopaminergicznych części zbitej istoty czarnej 
mózgu. Celem pracy jest przedstawienie znaczenia prawidłowego postępowania 
fizjoterapeutycznego podczas nauki i reedukacji chodu w rożnych fazach choroby 
Parkinsona. Chód typowy dla choroby Parkinsona takie jak: wolne tempo, 
skrócenie kroku i zawężenie podstawy, mała amplituda kroku, brak balansowania 
rękami, zaburzona kontrrotacja obręczy barkowej i biodrowej, zahamowanie startu, 
jak również trudności w zatrzymaniu się podczas chodzenia. Wskazane jest 
zastosowanie wczesnej rehabilitacji w celu zmniejszenia następstw w aspekcie 
chodu. Reedukacja chodu powinna obejmować ćwiczenia chodu do przodu, do tyłu 
i bokiem, chodzenie po śladach, zwroty, częstą zmianę kierunku chodu, chodzenie 
po schodach i nierównościach terenu. Istotną rolą w rehabilitacji i reedukacji chodu 
u pacjentów z chorobą Parkinsona jest kontrola utrzymania środka ciężkości ciała 
i prawidłowej postawy. Prowadzenie systematycznej rehabilitacji przyczynia się do 
zwiększenia sprawności funkcjonalnej o obiektywne skale funkcjonalne (Hoehn 
i Yahr, (Webster Rating Scale – WRS). 

Regulacja aktywności kinazy adenylanowej  

przez małocząsteczkowe związki 

Agnieszka Ludwiczak, agnieszka.b.1987@o2.pl, Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu 

Kinazy adenylanowe (AK) (ATP-AMP fosfotransferazy; EC 2.7.4.3) należą do 
rodziny białek wiążących nukleozydotrójfosforany (z ang. NTP-binding proteins). 
Kinazy są enzymami, które przenoszą γ-PO3 z kompleksu substratu Mg:ATP na 
akceptor. Zmiany stężenia nukleotydów spotyka się w etiologii wielu chorób. 
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Między innymi główną przyczyną chorób układu krążenia jest niekontrolowana 
i postępująca agregacja płytek krwi. Uniwersalnym sposobem obniżenia stężenia 
nukleotydów we krwi wydaje się być selektywna i ukierunkowana aktywacja 
enzymów specyficznie degradujących ATP i ADP, zanim nukleotydy te aktywują 
odpowiednie receptory. Znajomość budowy centrum katalitycznego kinazy 
adenylanowej, pozwala na postawienie hipotezy o możliwej aktywności wybranych 
zasad Schiffa w stosunku do enzymu. Związki te wykazują strukturalnie podobną 
budowę oraz podobny przestrzenny rozkład atomów do istniejących inhibitorów 
nukleotydaz. W literaturze brak jest doniesień o jakichkolwiek aktywatorach kinaz 
adenylanowych, a przecież aktywacja tych białek przez niskocząsteczkowe związki 
może stać się środkiem terapeutycznym. Kierunkowa regulacja aktywności pozwoli 
na precyzyjną kontrolę aktywności kinazy adenylanowej, np. w kierunku tworzenia 
ATP i AMP, kosztem zmniejszania stężenia cząsteczki proagregacyjnej- ADP. 

Rehabilitacja w wodzie osób  

po zabiegach ortopedycznych kończyn dolnych 

Tomasz Zaporowski, t.zaporowski@gmail.com, Katedra Medycyny Sportu  

i Tramatologii, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 

Przemysław Lutomski, przemyslaw.lutomski@coreclinic.pl, Katedra Medycyny 

Sportu i Tramatologii, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu 

Zabiegi ortopedyczne stają się coraz powszechniejsze w przypadku uszkodzeń 
układu ruchu. Wykazują się one dużą skutecznością lecz ze względu na swoją 
inwazyjność niosą też znaczne konsekwencje w przypadku zaniedbania odpo-
wiedniego pokierowania rehabilitacji. Zabiegi chirurgiczne wymagają zwykle 
odciążenia stawu przez okres 4-5 tygodni. W tym czasie tradycyjne postępowanie 
rehabilitacyjne jest mocno ograniczone. Doprowadza to do ograniczeń zakresu 
ruchu oraz zaburzenia prawidłowych wzorców ruchowych. Doskonałą formą 
rehabilitacji takich osób jest praca w środowisku wodnym. 

 Odpowiednio dobrane ćwiczenia oraz poziom głębokości wody (wyporność) 
zapewniają doskonałe warunki do utrzymania prawidłowych wzorców ruchowych. 
Wspomagają pracę mięśni i przyczyniają się do poprawy ukrwienia operowanej 
okolicy. Nakłada się to na utrzymanie masy mięśniowej oraz przyspieszenie 
regeneracji przez co szybszy powrót do sprawności fizycznej. 

 Układając trening w środowisku wodnym należy pamiętać o ograniczeniach 
zdrowotnych wynikających z ograniczeń spowodowanych operacją ortopedyczną. 
Ból mięśniowy oraz kucie w okolicy operowanej powinny być cały czas 
monitorowane. Pracę w środowisku wodnym można wykorzystać na głębokich 
i płytkich basenach w zależności od poziomu ograniczeń ruchowych. 
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Rola śródbłonka naczyniowego  

w patogenezie chorób układu krążenia 

Iwona Stanisławska, iwonabiol@wp.pl, Katedra Dietetyki, Wyższa Szkoła 

Rehabilitacji w Warszawie 

Marek Łyp, mareklyp@wp.pl, Katedra Fizjoterapii, Wyższa Szkoła Rehabil itacji 

w Warszawie 

Piotr Tederko, p.tederko@gmail.com, Klinika Rehabilitacji, Warszawski 

Uniwersytet Medyczny 

Śródbłonek jest skomplikowaną, aktywną metabolicznie strukturą, która bierze 
udział w wydzielaniu i odpowiedzi na autakoidy, uwalnianiu cytokin, regulacji 
procesów zakrzepowych, kontroli napięcia naczyń krwionośnych i ciśnienia 
tętniczego, kontroli transportu molekuł, regulacji procesu perfuzji i przepusz-
czalności w mikrokrążeniu, wydzielaniu czynników wzrostu dla procesu neowasku-
laryzacji, zachowania właściwości anty-trombogennych, współdziałaniu w adhezji 
i transmigracji leukocytów i komórek nowotworowych z nieuszkodzonych naczyń 
krwionośnych do otaczających tkanek oraz prezentacji antygenów dla limfocytów T. 

Badania doświadczalne i kliniczne dowodzą, że śródbłonek jest narządem 
utrzymującym hemostazę układu krążenia. Na jego powierzchni występuje 
glikokaliks, który pełni funkcje ochronne i jego uszkodzenie towarzyszy lub nawet 
wyprzedza pojawienie się dysfunkcji śródbłonka, która jest ściśle związana 
z nadmiernym wytwarzaniem wolnych rodników tlenowych, rozwojem stresu 
oksydacyjnego i odpowiedzią zapalną. Chroniczne nieprawidłowości w funkcjo-
nowaniu śródbłonka naczyniowego prowadzą do powstawania patologii układu 
krążenia, m.in. miażdżycy, nadciśnienia, choroby wieńcowej i zawału serca. 

Rola TLR3 w herpeswirusowym zapaleniu mózgu  

(Herpes simplex encephalitis, HSE) 

Matylda Barbara Mielcarska , matyldan@gmail.com, Wydział Medycyny 

Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, wmw.sggw.pl  

Magdalena Bossowska-Nowicka, bossowska.magdalena@o2.pl, Wydział 

Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 

wmw.sggw.pl 

Herpeswirusowe zapalenie mózgu (Herpes simplex encephalitis, HSE) jest 
w dzisiejszych czasach jedną z najczęstszych, a zarazem najgroźniejszych 
w następstwach chorób wirusowych mózgu. Dotyka zwykle noworodki, dzieci oraz 
ludzi w podeszłym wieku. TLR3 (Toll-like receptor 3) należy do receptorów zwią-
zanych z odpornością wrodzoną, rozpoznających wzorce molekularne patogenów 
(Pattern recognition receptors, PRR). Ulega ekspresji m. in. w komórkach 
centralnego układu nerwowego (CUN) i ma istotne znaczenie w obronie podczas 
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zakażenia wirusem opryszczki pospolitej (Herpes simplex virus, HSV). Zaobser-
wowano, że u ludzi z niedoborem TLR3 lub innych białek, będących składnikami 
jego ścieżki sygnałowej, zaburzona jest produkcja cytokin odpowiedzialnych za 
uruchomienie skutecznego działania przeciwwirusowego. W konsekwencji pacjenci 
są bardziej podatni na zakażenia HSV typu pierwszego i drugiego (HSV-1 i HSV-2). 
Ponieważ objawy tych zakażeń w przypadku wystąpienia HSE są ściśle związane 
z CUN, poznanie ich immunologicznych mechanizmów kontroli może być 
pomocne w identyfikacji nowych celów terapeutycznych w przyszłości. 

Ryzyko zdrowotne związane z narażeniem  

na środki ochrony roślin 

Katarzyna Tomczyk, katarzyna.tomczyk@med.sum.edu.pl , Katedra i Zakład 

Zdrowia Środowiskowego Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski 

Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra i Zakład Podstawowych Nauk 

Medycznych, Wydział Zdrowia Publicznego  w Bytomiu Śląski Uniwersytet 

Medyczny w Katowicach, www.sum.edu.pl 

Grzegorz Dziubanek, gdziubanek@sum.edu.pl, Zakład Środowiskowych 

Czynników Ryzyka Zdrowia, Katedra Zdrowia Środowiskowego, Wydział 

Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląski Uniwersytet Medyczny  w Katowicach, 

www.sum.edu.pl 

Środki ochrony roślin to związki chemiczne stosowane w celu niszczenia 
szkodników takich, jak: owady, pleśnie, czy chwasty. Stosowanie tych środków 
w rolnictwie, sadownictwie i ogrodnictwie stale wzrasta w związku z potrzebą 
wyżywienia coraz liczniejszej populacji świata. Narażenie na środki ochrony roślin 
dotyczy praktycznie każdego i głównie wynika ze spożywania skażonych 
produktów spożywczych. 

Celem pracy był przegląd badań naukowych dotyczących wpływu środków 
ochrony roślin na organizm człowieka na każdym etapie jego rozwoju. 

Liczne badania naukowe wskazują na szkodliwy wpływ środków ochrony roślin 
na stan zdrowia ludzi. Do grup szczególnie narażonych na te związki zalicza się 
płody, niemowlęta oraz rolników i ich rodziny. Jak wskazują wyniki badań 
naukowych przewlekłe narażenie na środki ochrony roślin zwiększa ryzyko 
wystąpienia zaburzeń neurologicznych i endokrynologicznych, niepłodności, 
występowania wad rozwojowych u płodu, poronień samoistnych, niskiej masy 
urodzeniowej, porodów przedwczesnych i urodzeń martwych. Prowadzi też do 
rozwoju takich chorób nowotworowych, jak np.: nieziarnicze chłoniaki, rak płuc, 
jąder, trzustki. W związku z wykazaną szkodliwością środków ochrony roślin 
należy podejmować działania profilaktyczne, w tym szczególnie edukacyjne w celu 
zwiększenia świadomości społeczeństwa o potencjalnym zagrożeniu zdrowia ze 
strony środków ochrony roślin. 
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Skład posiłków śniadaniowych  

zamieszczanych na blogach kulinarnych 

Beata Całyniuk, bcalyniuk@sum.edu.pl, Zakład Żywienia Człowieka, Wydział 

Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

Karolina Żelasko, karolina.zel@gmail.com, Koło Naukowe przy Zakładzie 

Żywienia Człowieka, Wydział Zdrowia Publicznego  w Bytomiu, Śląski 

Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

Blog jest to internetowa forma pamiętnika, dziennika prowadzona przez jedną 
lub więcej osób, gdzie zamieszczane są kolejno datowane wpisy. W blogosferze 
kulinarnej wyróżniamy blogi typowo kulinarne, oraz o tematyce śniadaniowej. 
Celem badań była ocena jakościowa oraz ocena wartości energetycznej i zawartości 
makroskładników w posiłkach śniadaniowych zamieszczanych na blogach 
kulinarnych. Materiałem do pracy były zebrane jadłospisy tygodniowe, które 
zostały przesłane przez kobiety prowadzące blogi o tematyce śniadaniowej 
i równocześnie zamieszczane na ich autorskich blogach. Do badań zakwalifikowano 
zestawy śniadaniowe, które zawierały zdjęcie gotowej potrawy oraz przepis na jej 
przygotowanie, łącznie analizowano 182 zestawy śniadaniowe. Obliczenia 
wykonano w programie program Dieta 5. Uzyskane wyniki zostały porównane 
z normą przyjętą dla śniadań 25-30% dobowego zapotrzebowania energetycznego. 
Oceny jakościowej dokonano w oparciu o test Bielińskiej z modyfikacją Kuleszy. 
Wartość energetyczna zestawów śniadaniowych blogerek była niższa od wartości 
energetycznej zalecanej dla tej grupy badanych. Wykazano niedobory tłuszczu 
i węglowodanów. Podaż białka była zgodna z przyjętymi założeniami. 84,17% 
badanych zestawów było skomponowanych poprawnie i zawierało wszystkie 
zalecane dla śniadania produkty spożywcze. Czytelnicy blogów powinni zdawać 
sobie sprawę, że nie można ich bezkrytycznie stosować, a najlepiej weryfikować je 
z rzetelnym źródłem. 

Sposoby graficznej prezentacji wyników  

dokowania molekularnego uzyskanych za pomocą  

różnych programów komputerowych 

Paulina Wójcik, amox@interia.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie 

Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny  z Oddziałem 

Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny, www.sum.edu.pl  

Jolanta Sochacka, jsochacka@sum.edu.pl, Zakład Chemii Ogólnej 

i Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny  z Oddziałem Medycyny 

Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny, www.sum.edu.pl  

Marcin Pacholczyk, marcin.pacholczyk@polsl.pl, Instytut Automatyki, Wydział 

Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska, www.polsl.pl   
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Metody in silico wykorzystujące zawansowane programy komputerowe do 
modelowania i dokowania molekularnego stosowane są w nowoczesnym 
projektowaniu nowych substancji czynnych oraz przewidywaniu mechanizmu 
wiązania różnych ligandów w strukturze białka lub kwasu nukleinowego. Metody 
te mogą być alternatywą dla klasycznych metod analitycznych lub cennym 
uzupełnieniem doświadczeń in vitro. Dokowanie molekularne umożliwia symulację 
połączenia liganda z biomakrocząsteczką, zbadanie dopasowania liganda do 
miejsca wiążącego, określenie mechanizmu tworzenia kompleksu ligand-biomakro-
cząsteczka oraz wskazanie rodzaju oddziaływań istotnych dla jego tworzenia.  

W pracy przedstawiono sposoby graficznej prezentacji układów ligand-receptor 
uzyskanych w wyniku dokowania molekularnego. Zaproponowane przykłady 
prezentacji mogą ułatwić wizualizację przeprowadzonych symulacji komputerowych, 
a następnie być pomocne w ocenie otrzymanych struktur i ich interpretacji. 

Wyniki uzyskano w pracach własnych za pomocą programów komputerowych 
Molegro Virtual Docker (MVD, v. 6.0. 2011), CLC Drug Discovery Workbench 
v. 3.0. QIAGEN, Glide SP (Schrodinger Suite 2015-4) oraz Maestro 10.4. 
i opracowano wykorzystując grafikę molekularną będącą komponentem tych 
programów. 

Stan jamy ustnej a redukcja flory bakteryjnej preparatem 
na bazie chlorheksydyny  

przed zabiegiem periodontologicznym 

Anna Surtel, asu1@op.pl, Katedra i Zakład Periodontologii Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie 

Marta Kusa-Podkańska, marta@podkanska.pl, Katedra i Zakład 
Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Joanna Wysokińska-Miszczuk, periodontologia@tlen,pl, Katedra i Zakład 
Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Wstęp: Jama ustna to środowisko życia i rozwoju różnych mikroorganizmów. 
Wykonywane przez lekarzy dentystów zabiegi wiążą się z rozprzestrzenianiem 
bakterii chorobotwórczych. Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia zabiegi te winny być 
poprzedzone dezynfekcją pola operacyjnego. Glukonian chlorheksydyny dzięki 
właściwościom bakteriobójczym i bakteriostatycznym jest powszechnie stosowany 
w preparatach antyseptycznych. 

Cel pracy: Ocena antyseptycznego działania preparatu z chlorheksydyną 
(Paroex) na środowisko jamy ustnej przed wykonaniem zabiegów periodontolo-
gicznych.  

Materiał i metody: Badanie przeprowadzono u 40 pacjentów w Katedrze 
i Zakładzie Periodontologii UM w Lublinie. Stan przyzębia oceniono na podstawie 
wskaźników API, BoP, PPD i CAL. Badanie mikrobiologiczne wykonano przed 
i po płukaniu jamy ustnej płynem Paroex.  
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Wyniki: U 11 pacjentów występowało zapalenie dziąseł, zaś u 18 przewlekłe 
zapalenie przyzębia. Przed zastosowaniem płynu Paroex odnotowano znamienną 
statystycznie współzależność między wskaźnikiem BOP a liczbą bakterii w jamie 
ustnej. Zmniejszenie liczby bakterii odnotowano u wszystkich badanych (niezależnie 
od stanu przyzębia). 

Wnioski: 
1.Działanie odkażające preparatu z chlorheksydyną jest niezależne od stanu 

przyzębia. 
2.Wykazano celowość zastosowania płukanki Paroex zarówno u pacjentów 

z klinicznie zdrowym przyzębiem, jak i u pacjentów z chorobą przyzębia.  

Stan zdrowia czynnościowego narządu żucia  
u pacjentek z rozpoznaną anoreksją i bulimią nerwową 

Marta Kusa-Podkańska, periodontologia@tlen.pl asystent w Katedrze 
i Zakładzie Periodontologii Uniwersytetu Medycznego  w Lublinie 

Anna Surtel, periodontologia@tlen.pl asystent w Katedrze i Zakładzie 
Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Joanna Wysokińska-Miszczuk, periodontologia@tlen.pl kierownik Katedry 
i Zakładu Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Wstęp: Anoreksja i bulimia są to zaburzenia odżywiania dotyczące około 1% 
populacji, niestety zapadalność na te choroby w ostatnich latach wzrasta. Liczni 
autorzy wskazują na wieloczynnikowy mechanizm powstawania jadłowstrętu 
psychicznego i bulimii nerwowej.  

Cel: Celem niniejszej pracy była ocena stanu zdrowia czynnościowego narządu 
żucia w grupie pacjentek z rozpoznaną anoreksją i bulimią nerwową zgodnie 
z kryteriami diagnostycznymi. 

Materiał i metoda: Grupa badana obejmowała 57 pacjentek natomiast w grupie 
kontrolnej były 63 zdrowe kobiety, wybrane losowo. W grupie badanej i grupie 
kontrolnej przeprowadzono badania ankietowe oraz badanie kliniczne zewnątrzustne 
i wewnątrzustne. 

Wyniki: Zwiększoną intensywność parafunkcji, zanotowano u chorych na 
bulimię. Ponad połowa pacjentek z BN podała w wywiadzie przygryzanie warg. 
Ponadto pacjentki z BN nagryzały przedmioty, przygryzały policzki i zaciskały 
zęby. Wśród chorych na AN najczęściej uprawianą parafunkcją niezwarciową było 
nagryzanie przedmiotów, natomiast zwarciową – zaciskanie zębów.  

Wnioski: 
1.Najczęściej na zaburzenia odżywiania chorują kobiety w młodym wieku. 
2.Anoreksja i bulimia nerwowa pojawia się najczęściej wśród kobiet należących 

do średniej i wyższej klasy socjoekonomicznej. 
3.Osoby narażone na sytuacje konfliktowe w większości miały zaburzenia 

w stawach skroniowo-żuchwowych. 
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Stężenia fenantrenu w bocznym strumieniu dymu  

różnych produktów tytoniowych,  

w zależności od topografii wypalania 

Patryk Bębenek, patryk.krystian.bebenek@gmail.com, Studenckie Koło 

Naukowe, Zakład Chemii Ogólnej  i Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny  

z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet 

Medyczny w Katowicach 

Znaczenie: Cygara są drugim, najpopularniejszym produktem tytoniowym 
dostępnym na rynku amerykańskim. Ich wysokie rozpowszechnienie wiąże się nie 
tylko z narażeniem aktywnych palaczy na substancje zawarte w głównym 
strumieniu dymu (GSD), ale także ze zwiększonym ryzykiem biernej ekspozycji na 
toksyny pochodzące z bocznego strumienia dymu (BSD). Cygara stanowią obecnie 
duże zagrożenie dla zdrowia publicznego m.in. ze względu na możliwość dodatku 
substancji maskujących zapach tytoniu, co zwiększa ich atrakcyjność. 

Cel pracy: Porównanie stężeń fenantrenu w bocznym strumieniu dymu 
tytoniowego (BSD) różnych produktów tytoniowych w zależności od topografii 
wypalania. 

Metodyka: Do badań wykorzystano 15 najpopularniejszych marek produktów 
tytoniowych dostępnych na terenie Stanów Zjednoczonych. Próbki dymu pobierano 
zgodnie z rzeczywistymi topografiami palenia tych produktów, które ulegały 
następnie absorpcji na szklanych filtrach Cambridge. Zawartość fenantrenu 
zmierzono wykorzystując technikę wysokosprawnej chromatografii cieczowej 
z detekcją fluorescencyjną. 

Wyniki: Istotne statystycznie różnice w stężeniach fenantrenu zostały 
zaobserwowane tylko w przypadku małych cygar. Najwięcej fenantrenu oznaczono 
podczas wypalania cygaretek zgodnie z normą ISO (8,29 µg ±0,46 µg 
w przeliczeniu na 1 sztukę produktu). 

Wnioski: Wypalanie produktów tytoniowych zgodnie z normą ISO nie 
odzwierciedla rzeczywistego narażenia biernych palaczy na wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne (WWA). Zawartość fenantrenu w BSD różnicuje się 
w zależności od wypalanego wyrobu tytoniowego i zastosowanej topografii palenia. 

Stopień narażenia biernych palaczy fajki wodnej  

na pył respirabilny w zależności od sposobu palenia 

Faustyna Szklanny, szklanny56@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 

Zakładzie Chemii Ogólnej  i Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny  

z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny  
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Wioleta Zielińska-Danch, wzdanch@sum.edu.pl, Zakład Chemii Ogólnej 

i Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny  z Oddziałem Medycyny 

Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny  

Izabela Szołtysek-Bołdys, iboldys@sum.edu.pl, Zakład Chemii Ogólnej 

i Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny  z Oddziałem Medycyny 

Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny  

Fajka wodna jest popularną forma palenia tytoniu wśród młodzieży. Podczas 
palenia w fajce wodnej tytoniu uwalniane są do otoczenia toksyczne składniki 
dymu, podobne jak w przypadku palenia papierosów. Jednym z takich składników 
dymu jest wszechobecny pył zawieszony. Osoby przebywające w pomieszczeniu, 
w którym palona jest fajka wodna narażone są głównie na najdrobniejszą frakcję 
pyłu, czyli pył respirabilny. Celem pracy była ocena zagrożenia, jaki stanowi pył 
respirabilny generowany podczas palenia fajki wodnej, dla osób niepalących, 
przebywających w takim pomieszczeniu. Do pomiarów stężenia pyłu respirabilnego 
wykorzystano urządzenie Sidepak Personal Aerosol Monitor AM510. Oznaczenie 
prowadzono w sposób ciągły podczas 40 min sesji palenia fajki wodnej z wyko-
rzystaniem „automatycznego symulatora palenia fajki wodnej”, przy zmiennej 
prędkości i objętości zaciągania dymu. Wykazano, że najwięcej pyłu respirabilnego 
generowane jest podczas procesu rozpalania fajki oraz w końcowym etapie jej 
palenia. Maksymalną ilość PM2,5 wynoszącą 3,783 mg/m3 uzyskano dla objętości 
500 ml i prędkości zaciągania wynoszącej 87ml/s. Jeśli zatem palacz fajki zaciąga 
powoli dużą objętość dymu do powietrza przedostaje się najwięcej pyłu 
respirabilnego. 

Stres, jako potencjalny czynnik ryzyka chorób przyzębia 

Anna Surtel, asu1@op.pl, Katedra i Zakład Periodontologii , Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie 

Robert Klepacz, rklepacz@wp.pl, Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej , 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Joanna Wysokińska-Miszczuk, periodontologia@tlen.pl, Katedra i Zakład 

Periodontologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Wstęp: Stres może prowadzić do rozwoju szeregu chorób, w tym chorób 
przyzębia. Negatywny wpływ stresu na przyzębie jest rozpatrywany w kontekście 
zachowań antyzdrowotnych (mniejsza dbałość o higienę, zwiększona skłonność do 
nałogów, niedożywienie). Stres nasila uwalnianie glikokortykosteroidów i kate-
cholamin, co zaburza prawidłową odpowiedź immunologiczną i zwiększa 
podatność organizmu na rozwój zapaleń. 

Cel pracy: ocena wpływu przewlekłego stresu na przyzębie. Oceniono również 
czy przewlekły stres stanowi czynnik ryzyka dla chorób przyzębia w populacji 35-44. 

Materiał i Metody: Ogólnopolskie badanie przeprowadzono w 6 miastach 
wojewódzkich. Zbadano 1137 osób w wieku 35-44 lat. Narażenie na przewlekły 
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stres zadeklarowało 517 osób. W badaniu oceniono wskaźniki periodontologiczne 
(API, BOP, PDD i CAL) oraz liczbę zębów utraconych (LZU). 

Wyniki: Narażenie na przewlekły stres nie determinowało wartości analizo-
wanych wskaźników periodotnologicznych. Choroby przyzębia statystycznie częściej 
występowały u osób narażonych na przewlekły stres (47,09% vs. 32,26%; p<0,01). 
Stres nie był czynnikiem ryzyka dla występowania chorób przyzębia (OR=0,54). 

Wnioski:  
1.Stres niekorzystnie wpływa, lecz nie determinuje stanu jamy ustnej badanej 

populacji. 
2.Przewlekły stres nasila występowanie chorób przyzębia, lecz nie stanowi 

czynnika ryzyka dla periodontopatii. 

Surowce roślinne medycyny Dalekiego Wschodu 

w leczeniu nadciśnienia 

Barbara Woźniak, wozniak.barbara01@gmail.com, Koło Naukowe Opieki 

Farmaceutycznej przy zakładzie Farmacji Aptecznej , Śląski Uniwersytet 

Medyczny w Katowicach 

Aleksandra Sklarek, ola_sk4@wp.pl, Koło Naukowe Opieki Farmaceutycznej 

przy zakładzie Farmacji Aptecznej , Śląski Uniwersytet Medyczny w  Katowicach 

Ewa Waluga, ewa.waluga@med.sum.edu.pl, Zakład Farmacji Aptecznej, Śląski 

Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

Ewa Długosz, ewa.dlugosz@sum.edu.pl, Zakład Farmacji Aptecznej , Śląski 

Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

Paweł Olczyk, polczyk@sum.edu.pl, kierownik Zakładu Farmacji Aptecznej , 

WFzOML w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

Nadciśnienie jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie, powoduje 
m.in. uszkodzenie układu sercowo-naczyniowego oraz nerek. Aktualnie ok. 30-45% 
populacji ogólnej cierpi na tę jednostkę chorobową. W terapii nadciśnienia stosuje 
się zarówno leki syntezowane chemicznie, jak i pochodzenia naturalnego. Te 
ostatnie cechują się umiarkowaną aktywnością, lecz koszty otrzymania, terapii oraz 
leczenia działań niepożądanych są niższe, w porównaniu do leków syntetycznych. 
W Europie stosuje się roślinne preparaty hipotensyjne, przy jednoczesnych 
poszukiwaniach innowacyjnych, ekologicznych substancji czynnych. Zamieszczenie 
w suplemencie z 2015 r. Farmakopei Polskiej (FP) X surowców roślinnych 
stosowanych w tradycyjnej medycynie chińskiej (TMCh) jest nowym źródłem 
potencjalnych, hipotensyjnych substancji leczniczych. 

Celem pracy była charakterystyka oraz omówienie mechanizmów działania 
surowców roślinnych o działaniu hipotensyjnym, umieszczonych w suplemencie 
FP X poświęconemu substancjom roślinnym stosowanym w TMCh. 
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Przeglądu literatury dokonano na podstawie materiałów znalezionych 
w następujących wyszukiwarkach: Google Scholar, PubMed, MedicinesComplete.  

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż surowce roślinne stosowane 
w terapii nadciśnienia, w TMCh wykazują wielokierunkowy mechanizm działania. 
Efektywność, z jaką przedstawione surowce są wykorzystywane w krajach 
Dalekiego Wschodu, wskazuje na potencjalną możliwość ich implementacji także 
w Polsce. 

Test mikrojądrowy w ocenie bezpieczeństwa  

surowców kosmetycznych 

Anna Sierosławska, ansie@kul.lublin.pl, Katedra Fizjologii Zwierząt  
i Toksykologii, Wydział Biotechnologii  i Nauk o Środowisku, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, www.kul.pl  

Ewelina Kowalska, ewelina22522@wp.pl, Koło Naukowe Studentów 
Biotechnologii, Wydział Biotechnologii  i Nauk o Środowisku, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, www.kul.pl 

Anna Rymuszka, anrym@kul.pl, Katedra Fizjologii Zwierząt  i Toksykologii, 
Wydział Biotechnologii  i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II, www.kul.pl  

Renata Dębowska, Renata.Debowska@drirenaeris.com, Centrum Naukowo-
Badawcze Dr Irena Eris, cnb.drirenaeris.com 

W związku z wprowadzonym Dyrektywą 2003/15/UE zakazem testowania 
kosmetyków i surowców kosmetycznych z wykorzystaniem zwierząt, w chwili 
obecnej ocena ich bezpieczeństwa przeprowadzana jest w oparciu o dostępne 
metody alternatywne, spełniające wymogi zasady 3R. W przypadku badania 
potencjalnej genotoksyczności, metodą zwalidowaną i zaakceptowaną przez 
ECVAM (European Centre for the Validation of Alternative Methods) jest test 
mikrojądrowy (MNi). 

Celem pracy było wykorzystanie testu MNi do oceny bezpieczeństwa nowych 
surowców kosmetycznych. Badanie wykonywano wg wytycznych OECD TG 487, 
z blokadą cytokinezy, na komórkach linii V79. Aktywację metaboliczną wyko-
nywano z wykorzystaniem frakcji S9. Ocenę cytotoksyczności substancji badanych 
wykonano w oparciu o wyznaczenie współczynnika CBPI (Cytokinesis-Block 
Proliferation Index), natomiast potencjalne działanie genotoksyczne oceniano 
poprzez zliczanie mikrojąder w komórkach dwujądrzastych (Mn%).  

Nie stwierdzono działania cytotoksycznego badanych surowców. Istotny 
statystycznie wzrost liczby mikrojąder zaobserwowano tylko w kontrolach 
pozytywnych, co świadczy o braku działania klastogennego/aneugennego badanych 
substancji wobec użytych komórek oraz o poprawności przeprowadzenia testu. 
Należy pamiętać, że do pełnej oceny genotoksyczności substancji badanych 
potrzebna jest bateria testów, umożliwiająca wykrywanie mutacji genowych oraz 
chromosomowych aberracji strukturalnych i numerycznych.   
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Tlenek węgla jako główny składnik narażenia na dym 

generowany podczas palenia fajki wodnej 

Alicja Strzelec, strzelec.alicja@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 

Zakładzie Chemii Ogólnej  i Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny 

z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny, 

www.sum.edu.pl 

Wioleta Zielińska-Danch, wzdanch@sum.edu.pl, Zakład Chemii Ogólnej 

i Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny  z Oddziałem Medycyny 

Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny. www.sum.edu.pl 

Izabela Szołtysek-Bołdys, iboldys@sum.edu.pl, Zakład Chemii Ogólnej 

i Nieorganicznej, Wydział Farmaceutyczny  z Oddziałem Medycyny 

Laboratoryjnej, Śląski Uniwersytet Medyczny, www.sum.edu.pl 

Jednym z produktów procesów spalania jest toksyczny tlenek węgla (CO). 
Uwalnia się on także podczas palenia w fajce wodnej melas owocowych, które 
postrzegane są przez młodzież jako mniej szkodliwe od palenia melas 
zawierających tytoń. Celem pracy była ocena narażenia palaczy fajki wodnej oraz 
osób przebywających w ich towarzystwie, na CO generowany podczas palenia 
w fajce wodnej melas owocowych. CO oznaczono z wykorzystaniem urządzenia 
TSI Q-TRAK Indoor Air Quality Monitor 855 w powietrzu próbkowanym podczas 
40-minutowej sesji palenia fajki wodnej z wykorzystaniem automatycznego 
symulatora palenia (prototyp Electro-Creator, Polska) dla różnych objętości oraz 
prędkości zaciągania. Średnia zawartość CO w głównym strumieniu dymu 
(narażenie palacza) wynosiło ok. 30±15 mg. Średnia zawartość CO w bocznym 
strumieniu wynosi 213 ±61 mg. Zawartość ta pobierana jest przez biernego palacza 
tylko w części i zależy głównie od wielkości pomieszczenia i jego wentylacji. 
Palenie w fajce wodnej melas owocowych stanowi realne zagrożenie tlenkiem 
węgla osób palących, jak i biernych palaczy. 

Toksyczne i niezbędne pierwiastki śladowe  

w dystymii u pacjentów z Tajwanu 

Anna Błażewicz, anna.blazewicz@umlub.pl, Chair of Chemistry, Department 

of Analytical Chemistry, Medical University of Lublin , Chodzki 4a St., 20-093 

Lublin, Poland 

Przemysław Niziński, przemyslaw.nizinski@umlub.pl, Chair of Chemistry, 

Department of Analytical Chemistry, Medical University of Lublin, Chodzki 4a 

St., 20-093 Lublin, Poland 

Katarzyna Krupa, katarzyna.krupa@umlub.pl, Chair of Chemistry, Department 

of Analytical Chemistry, Medical University of Lublin, Chodzki 4a St., 20 -093 

Lublin, Poland 
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Kuan-Yung Liao,alex04278804@gmail.com, Homu Clinic (Tainan City) No.61, 

Dongping Rd., East Dist., Tainan City 701, Taiwan (R.O.C.)  

Heng-Hsin Liao,chemistry_coordinator@umlub.pl, Homu Clinic (Tainan City) 

No.61, Dongping Rd., East Dist., Tainan City 701, Taiwan (R.O.C.) 

Łukasz Komsta, lukasz.komsta@umlub.pl, Chair and Department of Medicinal 

Chemistry, Medical University of Lublin, Jaczewskiego 4, 20-090 Lublin, 

Poland 

Rajmund Michalski, michalski@ipis.zabrze.pl, Institute of Environmental 

Engineering of Polish Academy of Sciences Sklodowska-Curie 34 Street, 41-819 

Zabrze, Poland 

Magdalena Jabłońska-Czapla, magdalena.jablonska-czapla@ipis.zabrze.pl, 

Institute of Environmental Engineering of Polish Academy of Sciences 

Sklodowska-Curie 34 Street, 41-819 Zabrze, Poland 

Brak homeostazy pierwiastkowej w organizmie często pokrywa się z zabu-
rzeniami neurodegeneracyjnymi i neuropsychiatrycznymi. Szacuje się, że około  
2-5% populacji ogólnej wykazuje objawy dystymiczne, czyli przewlekłe (trwające 
minimum 2 lata lub dłużej) obniżenie nastroju o przebiegu łagodniejszym niż 
w przypadku depresji endogennej. Celem badania było oszacowanie zawartości 
pierwiastków śladowych zarówno niezbędnych dla zdrowia jak i przyjętych za 
toksyczne u pacjentów z dystymią oraz u zdrowych ochotników pochodzących 
z Tajwanu i wyłonienie analitów oraz matryc próbek (tkanek pobranych 
nieinwazyjnie), które znacząco korelują z występowaniem epizodów dystymii. Do 
badań zastosowano dwie czułe, uprzednio zwalidowane metody wysokosprawnej 
chromatografii jonowej (HPIC) oraz spektrometrii masowej z plazmą wzbudzoną 
indukcyjnie (ICP-MS). Spośród 21 pierwiastków oznaczonych ilościowo we włosach 
i paznokciach wykazano, że istnieje zależność korelacyjna istotna statystycznie dla 
cynku, manganu, żelaza i ołowiu. Ponadto zostały przedstawione różnice 
w zawartości pierwiastków dla obu płci u chorych i u zdrowych uczestników badania. 

Wiedza respondentów  

na temat wpływu zanieczyszczeń chemicznych powietrza 

na choroby układu oddechowego 

Aleksandra Szabelak, szabelak.aleksandra@gmail.com, Katedra Biochemii 

i Toksykologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Patrycja Oksejuk, patrycjaoksejuk@wp.pl,Katedra Biochemii i Toksykologii, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Anna Czech,anna.czech@up.lublin.pl,Katedra Biochemii i Toksykologii, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Postępujący rozwój przemysłu i transportu, a także powstawanie większych 
obszarów zurbanizowanych powoduje koncentrację źródeł emisji zanieczyszczeń 
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powietrza na stosunkowo niewielkich przestrzeniach. Do atmosfery (a ściślej do jej 
przyziemnych warstw) są emitowane znaczne ilości szkodliwych zanieczyszczeń, 
takich jak: pyły, związki organiczne, oraz związki nieorganiczne azotu, siarki, 
węgla i inne. 

Celem pracy było sprawdzenie na podstawie badań ankietowych stanu wiedzy 
respondentów na temat zanieczyszczeń chemicznych powietrza oraz ich wpływu na 
choroby układu oddechowego.  

Z danych wynika, że wszystkie osoby, które zadeklarowały, że chorują na 
choroby układu oddechowego twierdzą, że ich przyczyną jest miejsce pracy. 
Oprócz tego połowa z tych osób twierdzi, że na choroby układu oddechowego duży 
wpływ miało miejsce zamieszkania. Ponad połowa badanych osób uważa, że w ich 
miejscu zamieszkania występuje średnie, a nawet duże zanieczyszczenie powietrza. 
W pytaniu o źródła azbestu ankietowani wskazali, że największa ilość azbestu 
znajdowała się w budynkach mieszkalnych 71,4% oraz inwentarskich 57,1%. Jako 
miejsce występowania azbestu ankietowani podawali dachy pokrywające ich 
zabudowę. Duża grupa osób (ponad 60%) zadeklarowała, że pali papierosy, ale ich 
świadomość dotycząca chorób układu oddechowego z tym związanych jest 
niewielka.  

Z badań ankietowych wynika, że najczęstszą przyczyną występowania chorób 
układu oddechowego są zanieczyszczenia chemiczne powietrza w miejscu pracy, 
a głównymi ich źródłami są spaliny, chemikalia oraz przemysł gumowy. Pawie 
połowa respondentów uważa, że ich wiedza na temat zanieczyszczeń powietrza jest 
zadawalająca, a zapotrzebowanie na informacje związane z chorobami układu 
oddechowego nie jest duże. 

Wpływ jednorazowego podania  

antagonisty receptorów kannabinoidowych CB1  

na zaburzenia kognitywne indukowane  

jednorazową iniekcją MK-801 u myszy  

w teście biernego unikania 

Izabela Banaszkiewicz izabella.banaszkiewicz@gmail.com, Marta Kruk-Słomka 

marta.kruk-slomka@umlub.pl 

Grażyna Biała grazyna.biala@umlub.pl, Katedra i Zakład Farmakologii 

z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny  w Lublinie 

Wpływ przyjmowania konopi na powstawanie, przebieg kliniczny schizofrenii 
nadal jest niejasny. Z jednej strony stosowanie konopi może zaostrzać objawy 
schizofrenii, a z drugiej wykazano korzystny wpływ kannabinoidów na jej przebieg. 

Celem przedstawionych badań była ocena zaangażowania antagonisty receptora 
kannabinoidowego CB1 (AM 251) w objawy kognitywne schizofrenii w zwierzęcym 
modelu doświadczalnym. Do oceny behawioralnej użyto antagonisty receptora dla 
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kwasu N-metylo-D-asparaginowego (NMDA)-MK-801, substancji psychozo-
mimetycznej. Jednorazowe podanie MK-801 zaburza procesy uczenia się i pamięci, 
co koreluje z kognitywnymi objawami schizofrenii u ludzi.  

Do oceny procesów kognitywnych zastosowano test biernego unikania (passive 
avoidance), który pozwala na analizę mechanizmów powstawania różnych faz 
(akwizycji, konsolidacji, odtwarzania) pamięci krótko- i długotrwałej u myszy. 

Wyniki badań potwierdzają, że jednorazowa iniekcja MK-801 w dawce 0.3 
mg/kg zaburza wszystkie fazy pamięci krótko- i długotrwałej, a w dawce 0.6 mg/kg 
fazę akwizycji pamięci krótkotrwałej oraz wszystkie fazy pamięci długotrwałej. 
Natomiast jednorazowa iniekcja AM 251, w dawkach: 1 i 3 mg/kg poprawia 
procesy kognitywne w fazie: odtwarzania pamięci krótkotrwałej oraz w fazie: 
akwizycji, konsolidacji i odtwarzania pamięci długotrwałej. Co ciekawe, 
jednorazowe podanie AM 251 w dawce nieefektywnej (0.25 i 0.5 mg/kg), osłabia 
amnestyczne działanie MK-801. 

Prezentowane wyniki potwierdzają udział układu endokannabinoidowego 
w procesach formowania się szlaków pamięciowych, w różnych fazach i rodzajach 
pamięci oraz w objawach kognitywnych schizofrenii, sugerując korzystny wpływ 
antagonistów receptorów CB1 na ich przebieg. Wiedza ta może być pomocna 
w opracowaniu nowych strategii terapeutycznych schizofrenii, wykorzystujących 
związki modulujące funkcje układu endokannabinoidowego. 

Wpływ produktów firmy Living Food Sp. z o.o.  

na mikroflorę kałową  

w modelu in vitro przewodu pokarmowego 

Katarzyna Ciemniak, Katedra Biotechnologii i  Mikrobiologii Żywności, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 48, 60-627 Poznań 

Daria Szymanowska-Powałowska, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii 

Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w  Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 48, 60-

627 Poznań 

Judyta Cielecka-Piontek, Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej, 

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań 

Jędrzej Soporowski, Living Food Sp. z o.o. Świerczewskiego 15, 66-320 Trzciel 

Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu preparatów o charakterze 
prozdrowotnym firmy Living Food Sp. z o.o. na wystandaryzowaną mikroflorę 
kałową w modelu in vitro przewodu pokarmowego pozyskaną od zdrowych 
pacjentów i tych z dysfunkcją zdrowotną.  

 W pierwszym etapie pracy określono zmienność wybranych grup drobnoustrojów 
wchodzących w skład mikroflory kałowej osób: zdrowych, aktywnych fizycznie, 
deklarujących nie przyjmowanie antybiotyków, odżywiających się w sposób 
racjonalny i zgodny z podstawowymi zasadami dietetyki, niespożywającymi 
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alkoholu; pacjentów 2 tygodnie po zakończonej terapii antybiotykowej; osób otyłych; 
pacjentów w trakcie chemioterapii i osób starszch. Przeprowadzone badania 
dowiodły, że: 

 nie zaobserwowano znaczącego obniżenia liczebności bakterii wchodzących 
w skład preparatu podczas wszystkich etapów trawienia; 

 dodatek badanych produktów ma szczególnie istotny wpływ na eliminację 
niepożądanej mikroflory grzybów drożdżopodobnych a także bakterii 
gnilnych, co jest szczególnie ważne dla osób obciążonych chorobami 
przewodu pokarmowego, chorobą nowotworową jak i po zakończonej terapii 
antybiotykowej. 

 po zastosowaniu produktów firmy Living Food Sp. z o.o. liczba bakterii 
z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium znacząco wzrosła, zwłaszcza 
w wariantach, w których zaszczepka reprezentująca mikrobiom jelitowy 
pacjentów po antybiotykoterapii, w czasie leczenia przeciwnowotworowego 
i osób w podeszłym wieku była uboga w drobnoustroje probiotyczne. 

 wzbogacenie mikrobiomu jelitowego w mikroflorę wchodzącą w skład 
badanych produktów stymulowało wzrost nie-patogennych bakterii z grupy 
coli. 

Wspomagana komputerowo rehabilitacja logopedyczna 

pacjentów z afazją poudarową.  

Doniesienie wstępne 

Anna Obszyńska-Litwiniec zakladrehabilitacji@wum.edu.pl, Zakład 

Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego, Warszawski 

Uniwersytet Medyczny, zakladrehabilitacji@wum.edu.pl, www.wum.edu.pl  

Renata Kowalska-Taczanowska, Klinika Neurologii, Wydział Nauki o  Zdrowiu, 

Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Monika Lewandowska monlew352wp.pl, Zakład Rehabilitacji Oddziału 

Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 

zakladrehabilitacji@wum.edu.pl, www.wum.edu.pl  

Dariusz Białoszewski dariusz.bialoszewski@wum.edu.pl, Zakład Rehabilitacji 

Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet 

Medyczny, zakladrehabilitacji@wum.edu.pl, www.wum.edu.pl  

Wstęp: Udar mózgu stanowi jedną z głównych przyczyn zgonów i niesprawności 
w Europie. Jest także jedną z najważniejszych przyczyn występowania zaburzeń 
mowy o typie afazji. Istotnym elementem opieki nad pacjentem jest rehabilitacja, 
w której znaczącą rolę odgrywa pomoc logopedy. W praktyce dostęp do regularnej 
terapii logopedycznej jest jednak bardzo utrudniony. Jedną z nowoczesnych metod 
rehabilitacji pacjentów poudarowych jest zastosowanie systemów komputerowego 
wspomagania terapii logopedycznej. 
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Materiał i metody: Zaprezentowano wyniki 2-miesięcznego treningu logo-
pedycznego, podczas którego piętnastu pacjentów w wieku 34-73 lat, hospi-
talizowanych z powodu udaru w Klinice Neurologii Wydziału Nauki o Zdrowiu 
WUM wykonywało w warunkach domowych zestaw ćwiczeń dobranych przez 
terapeutę w programie komputerowym AfaSystem.  

Wnioski: 1. Zastosowanie multimedialnego narzędzia Afasystem może mieć 
wysoką skuteczność w terapii pacjentów z poudarową afazją mowy i być dobrą 
alternatywą lub uzupełnieniem klasycznej terapii. 2. Osiągnięte wyniki wstępne 
stanowią podstawę do dalszych prospektywnych, randomizowanych badań celem 
weryfikacji ich skuteczności klinicznej u pacjentów z różnie nasiloną poudarową 
afazją mowy. 

Wybrane metaloproteinazy w raku pęcherza moczowego 

Grzegorz Młynarczyk, mlynarz36@yahoo.pl, Zakład Biochemii Lekarskiej 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, www.umb.edu.pl  

Zofia Galewska, zofia.galewska@umb.edu.pl, Zakład Biochemii Lekarskiej, 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, www.umb.edu.pl  

Lech Romanowicz, lech.romanowicz@umb.edu.pl, Zakład Biochemii Lekarskiej 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, www.umb.edu.pl  

Wprowadzenie: Metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej (MMP) należą do 
grupy endopeptydaz. Dzielą się na: kolagenazy, żelatynazy, stromelizyny, 
matrylizyny, metaloproteinazy transbłonowe oraz specyficzne enzymy jak elastaza. 
Ich główną funkcją jest wstępna degradacja macierzy pozakomórkowej. Ponadto 
odgrywają rolę w miejscowej inwazji nowotworowej oraz w przerzutach odległych. 
Rak pęcherza moczowego stanowi około 5% wszystkich nowotworów złośliwych. 

Cel pracy: Ocena zawartości i aktywności metaloproteinaz w ludzkim pęcherzu 
moczowym zajętym procesem nowotworowym w porównaniu ze zdrową tkanką 
pęcherza. 

Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 20 pacjentów z potwierdzonym 
w badaniu histopatologicznym rakiem pęcherza moczowego w stadium Low albo 
High Grade. Do badań pobierano wycinek z guza oraz wycinek z niezmienionej 
tkanki. Zawartość kolegenazy 1, kolagenazy 3, żelatynazy A oraz żelatynazy była 
oceniana metodą ELISA. Aktywność żelatynolityczna była wykrywana metodą 
zymografii.  

Wyniki: Stwierdzono wyższą zawartość badanych metaloproteinaz w tkance 
zmienionej nowotworowo w porównaniu z tkanką zdrową. Najwyższą zawartość 
MMP zaobserwowano w guzach o wyższym stopniu złośliwości. 

Podsumowanie: Znacznie wyższa zawartość metaloproteinaz w nowotworach 
złośliwych ludzkiego pęcherza moczowego w porównaniu z tkanką zdrową może 
sugerować, że rak pęcherza moczowego wzmaga ekspresję badanych enzymów.  
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Wybrane psychologiczne aspekty  

funkcjonowania osób z łuszczycą  

– analiza porównawcza badań 

Martyna Maciejewska, martyna.maciej@gmail.com, Katedra Pielęgniarstwa 

Położniczo-Ginekologicznego, Wydział Nauk  o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet 

Medyczny w Szczecinie, www.pum.edu.pl 

Inga Janik, inga.janik@wp.pl, Katedra Pielęgniarstwa Położniczo-

Ginekologicznego, Wydział Nauk  o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny 

w Szczecinie, www.pum.edu.pl 

Agata Mularczyk, agata.mularczyk[at]pum.edu.pl, Katedra Pielęgniarstwa 

Położniczo-Ginekologicznego, Wydział Nauk  o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet 

Medyczny w Szczecinie, www.pum.edu.pl 

Celem niniejszej pracy było podsumowanie dostępnych doniesień naukowych 
dotyczących psychologicznych aspektów związanych z funkcjonowaniem osób 
cierpiących na łuszczycę. Zawarto w niej najnowsze i najistotniejsze informacje 
pochodzące z analizy porównawczej badań innych autorów. Od kilku lat 
psychologowie i lekarze upewniają się, że istnieje silna zależność między stanem 
psychicznym pacjentów a stanem ich skóry w różnych jednostkach chorób 
dermatologicznych. Według licznych autorów do chorób o podłożu psycho-
fizjologicznym należy też łuszczyca. Podstawową zmienną braną pod uwagę przy 
badaniu łuszczycy jest stres – jego duży poziom zaostrza objawy łuszczycy; ważne 
jest w tym kontekście także przystosowanie do choroby i jej akceptacja. Większa 
akceptacja pojawia się po kilku latach choroby, znaczenie ma też płeć – mniej 
negatywnych psychologicznych i społecznych skutków choroby przeżywają 
mężczyźni. Mężczyźni przejawiają także wyższy poziom zaradności i sensowności 
(jako składników poczucia koherencji). Łuszczyca jest jedną z najczęściej 
występujących w naszym społeczeństwie dermatoz – występuje u około 2-3% 
populacji. W związku z tym istotna jest dokonana zbiorcza analiza aspektów 
psychologicznych, mających wpływ na przebieg tej choroby, jej nasilenie 
i powracanie – ale także dotyczących tego, jak pacjenci pojmują własne możliwości 
kontrolowania i leczenia objawów. Jak wynika z rozpatrywanych badań, są to 
kwestie znacząco wpływające na jakość i satysfakcję z życia pacjentów, oraz 
wspomagających prowadzenie leczenia lekarzom. 
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Wykorzystanie mezenchymalnych komórek macierzystych 

w regeneracji uszkodzeń nerek 

Agnieszka Prusek, agna96@vp.pl, Katedra i Zakład Biologii Molekularnej, 

Wydział Farmaceutyczny z  Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski 

Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

Marcin Jajko, marcin.jajko.1993@o2.pl, Katedra i  Zakład Biologii 

Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny z  Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, 

Śląski Uniwersytet Medyczny w  Katowicach 

Aleksandra Skubis, aleksandra.skubis@gmail.com, Katedra i  Zakład Biologii 

Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny z  Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, 

Śląski Uniwersytet Medyczny w  Katowicach 

Bartosz Sikora, bartoszsikora90@gmail.com, Katedra i Zakład Biologii 

Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny z  Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, 

Śląski Uniwersytet Medyczny w  Katowicach 

Joanna Gola, j.gola@sum.edu.pl, Katedra i Zakład Biologii Molekularnej, 

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Śląski 

Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

Urszula Mazurek, umazurek@sum.edu.pl, Katedra i  Zakład Biologii 

Molekularnej, Wydział Farmaceutyczny z  Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 

Komórki macierzyste charakteryzują się zdolnością do samoodnowy i nieogra-
niczonych podziałów oraz różnicowania w wyspecjalizowane komórki wielu typów 
tkanek. Jednym z rodzajów somatycznych komórek macierzystych są multi-
potencjalne mezenchymalne komórki macierzyste (MSC), które cechuje zdolność 
różnicowania się w komórki tkanek wywodzących się z mezodermy: kostnej, 
chrzęstnej oraz tłuszczowej. 

Mezenchymalne komórki macierzyste można pozyskać z wielu tkanek tj. szpiku 
kostnego, tkanki tłuszczowej i krwi. Umożliwia to rozwój badań w celu wyko-
rzystania ich w medycynie regeneracyjnej np. w leczeniu ostrego uszkodzenia nerek 
(AKI) charakteryzującym się dysfunkcją nerek spowodowaną ich niedokrwieniem. 
MSC wpływa korzystnie na regenerację komórek nerki m.in poprzez parakrynne 
wydzielanie bioaktywnych cząsteczek. 

Uszkodzenia nerek mogą być wywołane niekorzystnym wpływem różnych 
leków powodujących nefrotoksyczność. Jedną z substancji o takim działaniu jest 
Amfoterycyna B (AmB), jeden z najskuteczniejszych antybiotyków przeciw-
grzybicznych stosowanych przeciwko inwazyjnej chorobie grzybiczej (IFDs). 
Istnieje wiele form leku różniących się nasileniem nefrotoksyczności m.in. 
preparaty lipidowe czy kompleksy AmB z jonami. 
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Zakres pracy obejmuje przegląd literatury dotyczącej wykorzystania 
mezenchymalnych komórek macierzystych w regeneracji komórek nerki, ze 
szczególnym uwzględnieniem terapii neurotoksycznego działania Amfoterycyny B.  

Wykorzystanie nowoczesnych usług e-zdrowia  

w leczeniu pacjentów w podeszłym wieku 

Adrian Dubicki, a.dubicki@doktoranci.pb.edu.pl, Zakład Biocybernetyki  

i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, 

www.pb.edu.pl 

Rozwój telekomunikacji, elektroniki oraz technologii informatycznych ma 
wpływ również na medycynę. Rozwój współczesnej medycyny wymusza wyko-
rzystanie nowinek technicznych.  

Usługi e-zdrowia niosą ze sobą szereg korzyści. Te zalety szczególnie widoczne 
są gdy uwzględnimy ograniczenia osób starszych oraz częstotliwość korzystania 
przez nie z usług placówek ochrony zdrowia. Umożliwiają łatwy dostęp wszystkim 
osobom korzystającym z Internetu do informacji na temat kolejek, terminów wizyt 
czy badań ale również do fachowej porady medycznej na portalach o zdrowiu. Bez 
wychodzenia z domu, co dla osób starszych jest często problemem, pacjent może na 
odległość zapisać się na wizytę, badanie czy poprosić o poradę wykwalifikowanych 
osób.  

Rozwój usług e-zdrowia w niedalekiej przyszłości sprawi że większość 
problemów zdrowotnych u osób w starszym wieku będzie mogło być rozwiązane 
na odległość. Oprócz korzyści dla pacjenta zyski czerpią i będą czerpać również 
przychodnie, lekarze oraz farmaceuci. Znaczące są również oszczędności państwa 
przy wprowadzeniu elektronicznych usług medycznych. 

Starzenie się społeczeństwa nie tylko będzie zachęcać do szukania coraz to 
nowszych rozwiązań w dziedzinie e-zdrowia, ale wręcz do tego zmusi i to już w nie 
tak dalekiej przyszłości. 

Zabiegi rekonstrukcyjne piersi  

w wymiarze psychologicznym i społecznym 

Magdalena Sowa, magda.sowa89@wp.pl, Katedra i Zakład Laseroterapii 

i Fizjoterapii, Katedra Chirurgii Onkologicznej, Wydział Nauk  o Zdrowiu, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika  w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, 

www.cm.umk.pl 

Iwona Głowacka-Mrotek, iwona.glowacka@cm.umk.pl, Katedra i Klinika 

Rehabilitacji, Wydział Nauk  o Zdrowiu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika  

w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, www.cm.umk.pl 

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem w populacji żeńskiej na 
świecie. Leczenie chirurgiczne dzieli się na zabiegi pozwalające na zaoszczędzenie 
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gruczołu piersiowego (BCT) oraz amputację. Metoda zabiegu zależna jest od 
stopnia zaawansowania klinicznego, złośliwości raka oraz możliwości uzyskania 
zadowalającego efektu kosmetycznego. Konieczność odjęcia piersi, okalecza 
kobietę nie tylko w wymiarze fizycznym, ale także psychicznym i społecznym. 
Utrata symbolu kobiecości wiedzie do opisywanego w piśmiennictwie polskim 
i zagranicznym tzw. kompleksu/syndromu połowy kobiety (half woman complecs). 

Celem niniejszej pracy była analiza częstości wykonywania operacji odtwórczych 
piersi w Polsce i na świecie. Zwrócono uwagę na czynniki motywujące chore, 
obawy i lęk związane z zabiegiem oraz wiedzę kobiet na temat zabiegów rekon-
strukcyjnych gruczołów piersiowych. Posłużono się w tym celu metodą analizy 
piśmiennictwa opublikowanego w medycznych bazach danych (lata 2000-2016).  

Dotychczasowe doniesienia naukowe wskazują na lepszą późniejszą jakość 
życia, akceptację choroby nowotworowej oraz przystosowanie psychiczne 
u pacjentek, które zdecydowały się na zabieg odtwórczy pierś.  

Zasady efektywnej rehabilitacji  

z pacjentem po udarze mózgu wg koncepcji NDT-Bobath 

Karol Ogurkowski, ogurkowski@gmail.com Katedra i Klinika Rehabilitacji 

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu 

Joanna Siminska, asia_siminska@interia.pl Katedra i Klinika Rehabilitacji 

Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu 

Anna Lewandowska, Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum 

im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika  w Toruniu 

Krystyna Nowacka, Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum 

im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika  w Toruniu 

Wocjeich Hagner, Katedra i Klinika Rehabilitacji Collegium Medicum 

im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika  w Toruniu 

Rehabilitacją nazywamy zespół działań mających na celu osiągnięcie możliwie 
najlepszego poziomu funkcjonowania, jakości życia jak i integracji społecznej. 
Rehabilitacja jest procesem medyczno-społecznym, który dąży do zapewnienia 
pacjentom życia codziennego w poczuciu bezpieczeństwa zarówno zawodowego 
jak i społecznego. Celem pracy jest wskazanie istotności zastosowania metody 
NDT-Bobath u pacjentów po udarze mózgu. Metoda NDT-Bobath umożliwia 
efektywniejszą terapię w zakresie sprawności funkcjonalnej. Celem tej terapii jest 
osiągniecie niezależności w codziennych czynnościach. Metoda ta skupia się na 
pracy nad poprawą funkcji, kontroli posturalnej jak również terapia NDT-Bobath 
jest ukierunkowana na ruchy selektywne pacjenta. Kluczowym elementem jest 
wstępna ocena i analiza chorego i jego dysfunkcji, na podstawie której 
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programowana jest właściwa, indywidualna terapia neurorehabilitacyjna. Istotne wg 
koncepcji NDT-Bobath jest również wskazanie współudziału rodziny i uświa-
domienie najbliższych o problemach i ustalenie celu kompleksowej terapii. W celu 
zwiększenia sprawności funkcjonalnej chorych po udarze mózgu jest prowadzenie 
odpowiedniej i systematycznej rehabilitacji. 

Zastosowanie bakteriofagów  

w leczeniu zapalenia płuc i opłucnej  

o etiologii Enterobacter asburiae  

u dziecka z ostrą białaczką limfoblastyczną  

– opis przypadku 

Karolina Krajewska, kalin2000@wp.pl, Klinika Pediatrii, Onkologii, 

Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 

www.csk.umed.pl/oddzial-pediatrii-onkologii-i-hematologii-dzieci-starszych-

oddzial-vi/# 

Joanna Pietrzyk, j.pietrzyk@wp.pl, Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii 

i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, www.csk.umed.pl/oddzial-

pediatrii-onkologii-i-hematologii-dzieci-starszych-oddzial-vi/# 

Joanna Trelińska, Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i  Diabetologii 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, www.csk.umed.pl/oddzial-pediatrii-

onkologii-i-hematologii-dzieci-starszych-oddzial-vi/# 

Małgorzata Stolarska, Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i  Diabetologii 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, www.csk.umed.pl/oddzial-pediatrii-

onkologii-i-hematologii-dzieci-starszych-oddzial-vi/# 

Wojciech Młynarski, wojciech.mlynarski@umed.lodz.pl, Klinika Pediatrii, 

Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 

www.csk.umed.pl/oddzial-pediatrii-onkologii-i-hematologii-dzieci-starszych-

oddzial-vi/# 

Bakteriofagi- wirusy niszczące bakterie, znalazły zastosowanie w medycynie 
w zwalczaniu infekcji bakteryjnych. W dobie narastającej antybiotykooporności 
fagoterapia jest alternatywą lub uzupełnieniem konwencjonalnego leczenia 
antybiotykowego. To metoda eksperymentalna, zarezerwowana dla pacjentów, 
u których standardowa terapia była niewystarczająco skuteczna. W pracy przed-
stawiono przypadek 14-letniego chłopca z ostrą białaczką limfoblastyczną  
T-komórkową, bifenotypową, zakwalifikowanego do grupy wysokiego ryzyka, 
u którego w trakcie immunosupresji podczas intensywnej chemioterapii rozwinęło 
się powikłanie infekcyjne: posocznica o etiologii Enterobacter asburiae – szczep 
ESBL(+) wrażliwy na antybiotyki szerokowidmowe, a następnie zapalenie płuc 
z wysiękowym zapaleniem opłucnej – w posiewie płynu z jamy opłucnej 
wyhodowano ponownie Enterobacter asburiae – szczep wielooporny. Mimo 
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zastosowania celowanej antybiotykoterapii, otrzymywano wzrost chorobotwórczego 
patogenu w płynie z opłucnej. Wobec wyczerpania standardowych metod leczenia 
pacjenta zakwalifikowano do terapii fagowej, którą rozpoczęto po zakończeniu 
intensywnej 42-dniowej antybiotykoterapii. Doustną podaż preparatu 
bakteriofagowego stosowano bez powikłań przez 4 tygodnie. Uzyskany dobry efekt 
alternatywnego postępowania potwierdza, że fagoterapia wraz z antybiotykoterapią, 
jest bezpieczna i skuteczna w leczeniu ciężkich bakteryjnych zakażeń u dzieci 
w immunosupresji spowodowanej leczeniem przeciwnowotworowym. 

Zastosowanie niskich temperatur w medycynie 

Iwona Stanisławska, iwonabiol@wp.pl, Katedra Dietetyki, Wyższa Szkoła 

Rehabilitacji w Warszawie 

Marek Łyp, mareklyp@wp.pl, Katedra Fizjoterapii, Wyższa Szkoła Rehabilitacji  

w Warszawie 

Michał Młynarski, Katedra Fizjoterapii, Wyższa Szkoła Rehabilitacji  

w Warszawie 

Lecznicze wykorzystywanie ujemnych temperatur sięga czasów starożytnych. 
W 2500 r. p.n.e. w Egipcie po raz pierwszy wykorzystano lecznicze działanie zimna 
do uśmierzania bólu przy stanach zapalnych. Hipokrates zaobserwował, że zimne 
okłady z lodu i śniegu prowadzą do zmniejszenia krwawień, obrzęków oraz bólu 
spowodowanego urazem. Rozwój krioterapii nastąpił pod koniec XIX wieku, kiedy 
to fizycy nabyli umiejętność skraplania gazów. W 1907 roku Whitohous 
skonstruował urządzenie uwalniające opary ciekłego azotu, które stosował 
w dermatologii oraz do niszczenia nowotworów zlokalizowanych powierzchniowo. 
Dzięki tym osiągnięciom stała się możliwa produkcja gazów na dużą skale oraz 
możliwość ich przechowywania i praktycznego wykorzystania w medycynie. 
Obecnie krioterapia stosowana jest w leczeniu urazów, zmian przeciążeniowych, 
dyskopatycznych, chorób układowych tkanki łącznej, stwardnienia rozsianego 
(SM) i wielu innych. Skrajnie niskie temperatury znalazły również zastosowanie 
w kriochirurgii ze względu na możliwość całkowitego zniszczenia tkanek 
zmienionych chorobowo. Wykorzystanie zimna w tych dziedzinach medycyny 
pozwala na skrócenie okresu powrotu do zdrowia, zmniejszenie liczby powikłań 
i zmniejszenie bólu. 

Zatorowość płucna – niespodziewany zabójca 

Marcin Urbańczuk, marcin_urbanczuk@wp.pl, Katedra i Zakład Medycyny 

Rodzinnej, I Wydział Lekarski  z Oddziałem Stomatologicznym, Uniwersytet 

Medyczny w Lublinie, www.umlub.pl 
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Magdalena Urbańczuk, magdalena.amarowicz@wp.pl, Katedra i Zakład 

Patomorfologii Klinicznej, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, www.patomorfologia.lublin.pl 

Katarzyna Schab, kas.s@o2.pl, Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej, II 

Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny  

w Lublinie, www.umlub.pl 

Zatorowość płucna pomimo postępów w leczeniu, pozostaje w dalszym ciągu 
stanem zagrożenia życia. Częstość jej występowania rośnie. W chwili obecnej 
szacuje się ją na 75-700 przypadków na 100 000 osób. Jest to związane głównie 
z wydłużeniem długości życia oraz wzrostem częstości występowania chorób 
przewlekłych i nowotworowych. Różnicowanie zatorowości płucnej nie zawsze jest 
proste, dlatego część osób umiera przed postawieniem właściwej diagnozy. 
Objawami zatorowości płucnej są ból w klatce piersiowej, duszność oraz tachykardia. 
A w cięższych przypadkach omdlenie i zatrzymanie krążenia. Rozpoznanie jest 
oparte o badanie kliniczne, badania laboratoryjne oraz obrazowe. „Złotym 
standardem” w diagnostyce pozostaje angio-TK tętnic płucnych. Leczenie polega 
na stosowaniu leków przeciwzakrzepowych a w niektórych przypadkach także 
trobolizy i mechanicznej trombektomii. Ze względu na ciężki a czasami nawet 
śmiertelny przebieg choroby w ostatnim czasie dużą uwagę przywiązuje się do 
profilaktyki. W niniejszej pracy przedstawiono najnowsze dane z zakresu 
diagnostyki i leczenia zatorowości płucnej. 

Związki o działaniu antybiotycznym występujące 

w wybranych grzybach wielkoowocnikowych i porostach 

Marcin Szymański, mszymanski@ump.edu.pl, Katedra i Zakład Farmakognozji, 
Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, 
www.ump.edu.pl 

Elżbieta Studzińska-Sroka, ela_studzinska@op.pl, Katedra i Zakład 
Farmakognozji, Wydział Farmaceutyczny , Uniwersytet Medyczny im. Karola 
Marcinkowskiego, www.ump.edu.pl 

Badania grzybów dowodzą ich wielokierunkowego działania biologicznego 
w tym: przeciwdrobnoustrojowego, przeciwzapalnego, przeciwnowotworowego. 

Celem pracy jest przedstawienie wybranych gatunków grzybów wielkoowocni-
kowych i porostów, w których występują związki o działaniu przeciwdrobno-
ustrojowym. 

Wśród grzybów aktywność antybakteryjną posiadają: Pieczarka łąkowa, 
w której zidentyfikowano kampestrin działający głównie na bakterie Gram(+), 
Lejkówka szarawa działającą m.in. na prątki gruźlicy, Gąsówka fioletowawa, 
z której etanolowy wyciąg działał na szczepy Gram(+) i Gram(-), Muchomor 
czerwony zawierający przeciwbakteryjną muskarufinę, Mleczaj rydz i obecna 
w nim laktariowialina, Monetka bukowa z której otrzymywana jest aktywna 
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przeciwgrzybiczo mucydyna, Szmaciak gałęzisty zawierający sparassol aktywny 
wobec MRSA. Białoporek brzozowy wytwarzający piptaminę działającą na 
bakterie Gram-(+), grzyby i drożdże, Opieńka miodowa produkująca kwas 
propionowy i masłowy, zwalczający Streptococcus sp. i Pneumococus sp., 
Twardzioszek przydrożny aktywny m.in. wobec Eschericha coli.  

Porosty, organizmy zaliczane do królestwa grzybów, również wytwarzają 
substancje o działaniu przeciwbakteryjnym. Do najbardziej znanych i obecnych 
w wielu gatunkach, należy kwas usninowy. Ciekawym jest tez kwas protoliche-
sterynowy aktywny wobec Helicobacter pylori. Ponadto wiele izolowanych 
z porostów depsydów i depsydonów wykazywało aktywność przeciwbakteryjną 
wobec różnych szczepów wzorcowych i klinicznych. 
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Aktywność metanogeniczna i metanotroficzna  

wód kopalnianych 

Monika Chruścińska, monika.chruscinska2@gmail.com, Katedra Biochemii  
i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski 
Jana Pawła II 

Marzena Gregorek, marzena_gr@o2.pl, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, 
Instytut Biotechnologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Anna Pytlak, apytlak@kul.lublin.pl, Katedra Biochemii  i Chemii Środowiska, 
Instytut Biotechnologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Anna Szafranek-Nakonieczna, anna.szafranek@kul.lublin.pl, Katedra 
Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologii, Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II 

Andrzej Górski, araa@kul.pl, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut 
Biotechnologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Natalia Łopacka, nata274@kul.lublin.pl, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, 
Instytut Biotechnologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Adam Kubaczyński, adamkubaczynski@interia.pl, Katedra Biochemii i Chemii 
Środowiska, Instytut Biotechnologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Zofia Stępniewska, stepz@kul.pl, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, 
Instytut Biotechnologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się opracowaniu nowych 
technik wykorzystania złóż węgla, umożliwiających wydobycie zakumulowanego 
w nich w wyniku procesów geologicznych gazu oraz jego produkcję de novo na 
drodze biologicznej, z wykorzystaniem wyspecjalizowanych konsorcjów 
mikroorganizmów. W procesie metanogenezy kluczową role odgrywają Archaea 
oraz towarzyszące im bakterie syntroficzne. Współdziałanie tych mikroorganizmów 
oraz zachowanie ściśle beztlenowych warunków jest warunkiem koniecznym do 
tego aby złożone cząsteczki organiczne występujące w węglach mogły ulec 
transformacji w metan. Ważnym elementem podziemnego ekosystemu są wody. 
Stanowią one często ogniwo łączące głęboko położone warstwy skalne z powierznią 
i są nośnikiem zarówno substancji mineralnych jak i mikroorganizmów. Stwier-
dzono, iż wody występujące w formacjach węglonośnych zawierają obok 
metanogenów, bakterie metanotroficzne zdolne do wzrostu na metanie jako 
jedynym źródle zarówno węgla jak i energii. Aktywność tych mikroorganizmów 
ulega intensyfikacji przy zwiększonej dostępności tlenu, np. w skutek prac 
górniczych. Opracowanie efektywnej technologii pozyskiwania biogazu z węgla 
wymaga zatem rozpoznania aktywności obu grup mikroorganizmów. W bieżącej 
pracy prezentowane są wyniki analiz przeprowadzonych w wodach wybranych 
kopalni węgla kamiennego i brunatnego.  

Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2015/17/B/NZ9/01662 
finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. 
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Analiza efektów wykorzystania odpadów  

w rekultywacji gleb zdewastowanych  

przez przemysł siarkowy 

Marta Bik-Małodzińska, martabik@vp.pl, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Stanisław Baran, stanislaw.baran@up.lublin.pl, Uniwersytet Przyrodniczy  

w Lublinie 

Grażyna Żukowska,grazyna.zukowska@up.lublin.pl,Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie 

W pracy analizowano literaturę na temat efektów wykorzystania odpadów 
w rekultywacji gleb zdewastowanych przez przemysł siarkowy. Eksploatacja siarki 
na tych terenach była prowadzona metodą otworową. Sposób ten pociągnął za sobą 
znaczne zmiany środowiskowe na skutek przekształceń chemicznych, geo-
chemicznych i hydrologicznych w glebie. Cała gama szkód, jakie dotknęły te tereny 
sprawia, że wymagają one znacznych działań mających na celu przywrócenie im 
stanu pozwalającego na użytkowanie. Wyniki badań wykazały, że komunalne 
osady ściekowe i wełna mineralna Grodan, które zostały wykorzystane do 
rekultywacji gleb silnie zdegradowanych przez przemysł siarkowy w Jeziórku 
pozytywnie wpłynęły na właściwości gleby zdewastowanej. Dodatek wełny 
mineralnej i osadów ściekowych wpłynął na zwiększenie wartości odczynu, 
pojemności sorpcyjnej, zawartość węgla organicznego i azotu ogólnego oraz na 
zmniejszenie kwasowości hydrolitycznej. Zwiększenie wartości odczynu, zawar-
tości próchnicy i pojemności sorpcyjnej w glebach rekultywowanych osadem 
ściekowym i wełną mineralną wydatnie przyczyniły się do obniżenia fito-
przyswajalności metali ciężkich. Dodatek odpadów spowodował zmniejszenie 
zawartości metali ciężkich w rekultywowanej glebie.  

Badania termiczne krystalicznych kompleksów Mn(II) 

z sulfonową pochodną moryny  

(ligandem moryno-5’-sulfonowym – MSA) 

Elżbieta Pieniążek, nykiele@prz.edu.pl, Zakład Chemii Nieorganicznej  

i Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, www.prz.edu.pl  

Jan Kalembkiewicz, kalembic@prz.edu.pl, Zakład Chemii Nieorganicznej  

i Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska , www.prz.edu.pl 

Maciej Dranka, mdranka@ch.pw.edu.pl, Katedra Chemii Nieorganicznej  

i Technologii Ciała Stałego, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska, 

www.pw.edu.pl 

Sól sodowa kwasu moryno-5’-sulfonowego (NaMSA) w przeciwieństwie do 
moryny jest związkiem dobrze rozpuszczalnym w wodzie (10-2 mol/dm3), przy 
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czym zachowuje właściwości biologiczne czynnej substancji macierzystej. Jako 
nietoksyczny ligand (ligand moryno-5’-sulfonowy – MSA) znacząco rozszerza 
możliwości badania kompleksowania jonów metali przez flawonoidy umożliwiając 
prowadzenie badań w środowisku wodnym. 

W pracy sól sodową kwasu moryno-5’-sulfonowego (NaMSA) wykorzystano 
jako źródło liganda moryno-5’-sulfonowego (MSA) i zbadano jego właściwości 
kompleksujące wobec kationów manganu. Krystaliczne (zsyntezowanie po raz 
pierwszy) kompleksy MnMSA wydzielano z roztworów wodnych, przy stosunku 
stężeń molowych substratów cM:cL= 3:1 oraz cM:cL= 1:3, pH = 4. Określono 
skład i strukturę otrzymanych związków koordynacyjnych na podstawie m. in. 
pomiarów dyfrakcyjnych monokryształów i badań termicznych. Stabilności 
termicznej badanych związków oraz charakter wody skoordynowanej do jonu 
metalu i występującej w sieci krystalicznej zbadano poprzez analizę rozkładu 
termicznego w atmosferze powietrza z użyciem technik TG-DTA (25-800°C) 
i DSC (25-400°C). 

Ustalono, że rozkład termiczny badanych związków jest procesem 
wieloetapowym złożonym z procesów endo- i egzotermicznych przebiegającym 
z początkową dehydratacją związku oraz z utworzeniem końcowego produktu 
rozkładu w postaci tlenku lub tlenku i soli odpowiedniego metalu. 

Badanie częstotliwości i preferencji spożycia mięsa  

przez uczniów Liceów Ogólnokształcących 

Zuzanna Całyniuk, zcalyniuk@gmail.com, Koło Naukowe Sekcja Biotechnologii 

i Hodowli Świń, Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie 

Wstęp: Rynek produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego to główny 
segment gospodarki żywnościowej na świecie. Globalna produkcja zwierzęca 
wykazuje tendencję wzrostową. Jak podaje PAP polak zjada rocznie około 38 kg 
wieprzowiny i 25 kg mięsa kurczaka. Wpływ na spożycie produktów pochodzenia 
zwierzęcego mają w dużym stopniu trendy żywieniowe, przekaz np. z mediów 
społecznościowych. Preferencje wpływają na częstotliwość spożywanego produktu 
ale nie są jedynym źródłem popytu. W tak młodym wieku, w jakim są licealiści 
lansowane wzorce w domu czy w środkach przekazu masowego wpływają na chęć 
spożywania mięsa przez młodzież.  

Celem badań była ocena częstotliwości i preferencji spożycia mięsa przez 
licealistów z województwa śląskiego. 

Materiał i metody: Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem autorskiego 
kwestionariusza ankiety wśród 100 licealistów z śląskich szkół. Kwestionariusz 
zawierał do wyboru 9 produktów. Do oceny preferencji wykorzystano skalę 
hedoniczną. 

Wyniki: 32% osób badanych lubi mięso kurczaka i wołowe, 22% preferuje 
mięso wieprzowe. Najbardziej nie lubianym gatunkiem mięsa jest królik dziczyzna 
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22%. Badani deklarowali spożywanie mięsa drobiowego (kurczak i indyk) kilka 
razy dziennie (52%), mięsa wieprzowego raz w tygodniu (27%).  

Wnioski: Licealiści preferują spożycie mięsa drobiowego. Z przeprowadzonego 
badania wynika, że najmniej spożywanem ale i najmniej lubianym gatunkiem mięsa 
jest dziczyzna. 

Badanie i modelowanie matematyczne  

procesu współosadzania/roztwarzania bizmutu i kadmu 

Dorota Saletnik, d.saletnik@stud.prz.edu.pl, Zakład Chemii Nieorganicznej  

i Analitycznej, Wydział Chemiczny,  Politechnika Rzeszowska, 

wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-chemii-nieorganicznej-i-

analitycznej 

Piotr Skitał, pskital@prz.edu.pl, Zakład Chemii Nieorganicznej  i Analitycznej, 

Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki -

organizacyjne/zaklad-chemii-nieorganicznej-i-analitycznej 

Przemysław Sanecki, psanecki@prz.edu.pl, Zakład Chemii Nieorganicznej  

i Analitycznej, Wydział Chemiczny,  Politechnika Rzeszowska, 

wch.prz.edu.pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zaklad-chemii-nieorganicznej-i-

analitycznej 

Zbadano przebieg współosadzania/roztwarzania bizmutu i kadmu oraz przepro-
wadzono modelowanie matematyczne tego procesu za pomocą modelu dwupłatowego.  

Proces jednoczesnej elektroredukcji jonów Bi3+ i Cd2+ zbadano w środowisku 
buforu octanowego o pH=4,6 (0,1 M CH3COOH, 0,1 M CH3COONa) na 
elektrodzie z węgla szklistego metodą woltamperometrii cyklicznej. Krzywe CV 
zarejestrowano dla sześciu różnych szybkości polaryzacji: 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 
0,5 V/s oraz trzech wartości stężeń jonów Cd2+: 0,1; 0,2; 0,5 mM, przy stałym 
stężeniu jonów Bi3+ równym 0,1 mM. 

Przeprowadzono modelowanie matematyczne badanego procesu. Korzystając 
z modelu dwupłatowego uwzględniającego reakcję biegnącą na dwóch różnych 
powierzchniach elektrody uzyskano dobry stopień odwzorowania doświadczalnych 
przebiegów CV przez krzywe teoretyczne otrzymane za pomocą tego modelu. 
Zastosowany model pozwolił na odtworzenie pętli charakterystycznej dla procesu 
osadzania/roztwarzania metali na elektrodzie stałej. Wyznaczono i przedysku-
towano wartości parametrów kinetycznych.  

Otrzymane wyniki wskazują, że woltamperometria cykliczna wraz z modelem 
dwupłatowym opisującym adsorpcję za pomocą równania izotermy BET są 
wystarczające do pełnego opisu procesu współosadzania/roztwarzania w układzie 
Bi3+/Bi2+/Bi+/Bi0 i Cd2+/Cd+/Cd0 w szerokim zakresie stężeń i wartości 
szybkości polaryzacji. 
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BMI-1 jako cel terapii przeciwnowotworowej 

Agnieszka Zaczek, agnieszka.zaczek@biol.uni.lodz.pl, Wydział Biologi i 

i Ochrony Środowiska, Katedra Cytobiochemii , Uniwersytet Łódzki 

Piotr Ciesielski, piotrcie@biol.uni.lodz.pl, Wydział Biologii  i Ochrony 

Środowiska, Katedra Cytobiochemii, Uniwersytet Łódzk, 

Anna Krześlak, krzeslak@biol.uni.lodz.pl, Wydział Biologii  i Ochrony 

Środowiska, Katedra Cytobiochemii,  Uniwersytet Łódzki 

W epigenetycznej regulacji ekspresji genów u organizmów eukariotycznych 
istotną rolę odgrywają białkowe kompleksy represyjne Polycomb PRC1 i PRC2, 
które indukują zmiany konformacji chromatyny prowadzące do zmniejszenia 
ekspresji określonych genów. Białko BMI-1 wchodzi w skład kompleksu PRC1, 
który pośredniczy w ubikwitynylacji lizyny 119 histonu H2A, która przyczynia się 
do wyciszenia ekspresji genów zaangażowanych w przebieg procesów komórkowych 
takich jak naprawa DNA, proliferacja, wzrost, starzenie się i apoptoza. BMI-1 ulega 
nadekspresji w wielu typach nowotworów i odgrywa rolę w funkcjonowaniu 
nowotworowych komórek macierzystych, co sprawia, że może stać się potencjalnym 
celem terapii przeciwnowotworowej. 

Nie zidentyfikowano specyficznego inhibitora BMI-1, lecz istnieje kilka 
terapeutyków, które wpływają pośrednio na ekspresję lub aktywność BMI-1. Są 
nimi NVP-LDE-225/Erismodegib, inhibitory deacetylaz histonów, salinomycyna, 
artremizyna, a także naturalnie występujące związki takie jak kurkumina, eodyna, 
1,6,7 dihydroksyksantan. Te małocząsteczkowe leki pośrednio poprzez regulację 
specyficznych mikroRNA zmniejszają ekspresję BMI-1, dlatego mogą wpływać 
hamująco na wzrost czy zdolność do samoodnowy nowotworowych komórek 
macierzystych. 

Dalsze badania nad różnicami w ekspresji i funkcji białka BMI-1 w prawidłowych 
i nowotworowych komórkach macierzystych przyczynią się do opracowania 
skuteczniejszych terapii przeciwnowotworowych, tym bardziej że niewiele jest 
skutecznych strategii wymierzonym przeciwko nowotworowym komórkom 
macierzystym. 

Chromatografia gazowa head-space  

– sposób określania zawartości etanolu  

w płynach ustrojowych człowieka 

Małgorzata Bednarska, malgorzata.bednarska@poczta.onet.pl, Wydział Chemii, 

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej  w Lublinie, www.umcs.pl 

Małgorzata Jabłońska, malgorzata.jablonska10@gmail.com, Studenckie Koło 

Naukowe Alkahest, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej  

w Lublinie, www.umcs.pl 



IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 

Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju, Lublin, 18-19 marca 2017 r. 

Postery Naukowe – Obszar nauk przyrodniczych 
 

394 

Częste wykorzystanie analizy chromatograficznej uwarunkowane jest krótkim 
czasem jej trwania, dużą dokładnością metody oraz niewielką ilością substancji 
badanej koniecznej do dokonania pomiaru. Badania wykonywane za pomocą 
techniki chromatograficznej są wykorzystywane w bardzo wielu dziedzinach 
kryminalistyki, ze względu na dużą precyzję metody oraz możliwość analizy 
różnego rodzaju substancji i ich mieszanin. Najpowszechniej wykorzystywaną 
odmianą chromatografii jest chromatografia gazowa. To właśnie jedna z jej odmian, 
chromatografia gazowa head-space, wykorzystywana jest podczas badania płynów 
ustrojowych człowieka pod kątem zawartości alkoholu etylowego. Chromatografia 
gazowa head-space różni się od klasycznej chromatografii gazowej tym, że analit 
przed poddaniem analizie podgrzewany jest w specjalnie do tego przeznaczonym 
naczyniu, a do komory nastrzykowej wprowadzamy substancje znajdujące się 
w fazie gazowej nad cieczą. Ten typ analizy chromatograficznej na zawartość 
alkoholu etylowego w płynach ustrojowych, jest najczęściej wykorzystywany przez 
laboratoria kryminalistyczne wykonujące ekspertyzy na potrzebę organów ścigania 
oraz wymiaru sprawiedliwości. 

Dobór nośnika dodatków paszowych  

zawierających bakterie fermentacji mlekowej 

Adrianna Dubisz, adrianna.d8@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe Inventum, 

Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości, Wydział Towaroznawstwa, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, www.ue.poznan.pl 

Dagmara Dobrzyńska, dagusia605@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe Inventum, 

Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości, Wydział Towaroznawstwa, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, www.ue.poznan.pl 

Katarzyna Marchwińska , katarzyna.marchwinska@ue.poznan.pl, Studenckie 

Koło Naukowe Inventum, Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości, Wydział 

Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, www.ue.poznan.pl 

Przeżywalność bakterii fermentacji mlekowej podczas pasażu przez przewód 
pokarmowy jest zależna od postaci, w jakiej zostaną one podane np. liofilizatu, 
pasty lub produktu fermentowanego. Odpowiednia kompozycja nośnika i dodatków, 
stwarza warunki ochronne dla bakterii fermentacji mlekowej m.in. podczas 
procesów utrwalania, przechowywania oraz w trakcie pasażu w układzie 
pokarmowym. Tym samym skład podłoża może zwiększyć stabilność populacji 
szczepów, powodując, że odpowiednia liczba mikroorganizmów dostarczana jest 
do jelita grubego, umożliwiając uzyskanie przez organizm wymiernych korzyści 
zdrowotnych. 

Celem badań była kompozycja nośnika dodatku paszowego zawierającego 
bakterie fermentacji mlekowej, przeznaczonego dla zwierząt monogastrycznych. 

Bakterie fermentacji mlekowej pochodziły z kiszonek paszowych oraz 
przewodów pokarmowych kurcząt i prosiąt ssących. Badania przeprowadzono 
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wykonując posiewy ilościowe bakterii, w celu określenia wzrostuwybranych 
izolatów bakterii Lactobacillus spp na pożywkach bazujących na mące pszennej 
oraz żytniej. Podłoże na którym zaobserwowano najefektywniejszy wzrost bakterii 
wzbogaconoponadto o maltodekstrynę oraz trehalozę i ponownie przebadano. 

Wyniki posiewów ilościowych hodowli poszczególnych szczepów bakterii 
fermentacji mlekowej na mące pszennej i żytniej pozwoliły zaobserwować różnice 
w liczebnościach populacji. W przypadku mąki żytniej wykonano ponowne 
posiewy ilościowe z dodatkiem maltodekstryny i trehalozy. 

Fitotechnologie jako metody oczyszczania środowiska 

z metali ciężkich 

Katarzyna Maj, kasiamaj7@gmail.com, Zakład Inżynierii i Chemii Środowiska, 

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska  i Architektury, Politechnika 

Rzeszowska, w.prz.edu.pl 

W pracy dokonano przeglądu literatury dotyczącej tematyki wykorzystania 
fitotechnologii w procesach oczyszczania środowiska. Główną rolę odgrywają tu 
rośliny, które posiadają zdolność do przeprowadzania szeregu procesów opierających 
się na pobieraniu, magazynowaniu, sekwestracji, usuwaniu lub degradacji zanie-
czyszczeń. Przegląd piśmiennictwa wykazał, że najlepiej poznany mechanizm 
opiera się na pobieraniu przez rośliny substancji toksycznych jakimi są metale 
ciężkie, dlatego właśnie im poświęcono najwięcej uwagi. Degradacja zanie-
czyszczeń jest możliwa dzięki niezależnemu działaniu lub współdziałaniu roślin 
i mikroorganizmów. Zaletą roślin jest zdolność do równoczesnego pobierania wielu 
różnych zanieczyszczeń, co przyczyniło się do popularyzacji fitoremediacji 
w oczyszczaniu gleb, wód i powietrza. Przy wyborze fitotechologii decydują rodzaj 
podłoża i charakter zanieczyszczenia. Analiza literatury wykazała, że najbardziej 
obiecujące podejście do zagadnienia fitoremediacji wiąże się z wykorzystaniem 
możliwości jakie daje inżynieria genetyczna. 

Izolacja i wstępna charakterystyka mikrosymbiontów 

moszenek południowych (Colutea arborescens L.) 

Patrycja Cieślikowska, patrycjacieslikowska@wp.pl, Koło Naukowe Studentów 

Biotechnologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, ul. Konstantynów 

1I, 20-708 Lublin 

Monika Elżbieta Jach, monijach@kul.lublin.pl, Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Jana Pawła II, Katedra Biologii Molekularnej, ul. Konstantynów 1J, 20 -708 

Lublin 

Ewa Sajnaga, esajnaga@kul.pl, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 

Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych, Laboratorium Biokontroli, 

Produkcji i Aplikacji EPN, ul. Konstantynów 1J, 20-708 Lublin 
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Moszenki południowe (Colutea arborescens L.) to rośliny krzewiaste zaliczane 
do rodziny bobowatych. Znane również pod innymi nazwami takimi jak: 
truszczeliny południowe, truszczeliny drzewiaste lub moszeńce południowe. Ich 
naturalnym miejscem występowania jest Afryka Północna (Maroko, Algieria) oraz 
środkowa, południowa i wschodnia Europa. Ze względu na długie kwitnienie 
w Polsce uprawiane są jako rośliny ozdobne. Moszenki południowe wykorzystują 
azot atmosferyczny, dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi. Celem 
niniejszej pracy było zbadanie mikrosymbiontów tej rośliny, gdyż dotąd w Polsce 
nie przeprowadzono podobnych badań.  

Próbki pobrano z korzeni krzewów rosnących w Sandomierzu. Z wykopanych 
z gleby brodawek korzeniowych wyizolowano pięć izolatów bakteryjnych, które 
poddano analizie fenotypowej i genotypowej. Stwierdzono iż są to baterie Gram-
ujemne o kształcie pałeczkowatym posiadające zdolność do ruchu. Wszystkie 
izolaty wykazały produkcję katalazy i oksydazy cytochromowej oraz dobry wzrost 
zarówno przy braku jak i w obecności 0,1% NaCl. Jedynie dwa z pięciu badanych 
izolatów wykazało słaby wzrost w obecności 0,5% NaCl, a tylko jeden przy 
stężeniu 1% NaCl. Wyższe stężenia NaCl (2% i 3%) wpływały hamująco na wzrost 
wszystkich badanych bakterii. Analiza sekwencji genu kodującego 16S rRNA 
badanych izolatów, wykazała że badane szczepy bakteryjne należą do rodziny 
Rhizobiaceae. 

Kompleksy jonów gadolinu(III) z kwasem niflumowym  

i 1,10-fenantroliną: synteza i charakterystyka właściwości 

Lidia Zapała, lzapala@prz.edu.pl, Zakład Chemii Nieorganicznej  

i Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, 

chemia.prz.edu.pl/pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zcnia 

Małgorzata Kosińska, mkosinska@prz.edu.pl, Zakład Chemii Nieorganicznej  

i Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, 

chemia.prz.edu.pl/pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zcnia 

Jan Kalembkiewicz, kalembic@prz.edu.pl, Zakład Chemii Nieorganicznej  

i Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, 

chemia.prz.edu.pl/pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zcnia 

Urszula Maciołek, umaciolek@prz.edu.pl, Zakład Chemii Nieorganicznej  

i Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, 

chemia.prz.edu.pl/pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zcnia 

Anna Kuźniar, akuzniar@prz.edu.pl, Zakład Chemii Nieorganicznej 

i Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, 

chemia.prz.edu.pl/pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zcnia 

Kompleksy pierwiastków ziem rzadkich wzbudzają duże zainteresowanie 
w chemii bionieorganicznej i koordynacyjnej ponieważ wykazują szerokie 
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spektrum właściwości: od luminescencyjnych i katalitycznych, po aktywność 
biologiczną i działanie cytotoksyczne. Zainteresowanie dwu- i trójskładnikowymi 
kompleksami tworzonymi między jonami lantanowców a związkami z grupy 
niesteroidowych leków przeciwzapalnych (takimi jak kwas niflumowy) 
i wielopierścieniowymi związkami heteroatomowymi (takimi jak 1,10-fenantrolina) 
jest związane z faktem, że wymienione ligandy jak również jony pierwiastków ziem 
rzadkich wykazują aktywność biologiczną, a według danych literaturowych 
stanowią wciąż słabo zbadaną grupę związków.  

W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań nad stałymi kompleksami 
jonów gadolinu(III) z kwasem niflumowym i 1,10-fenantroliną. Kompleksy 
otrzymano w wyniku strącenia w układzie wodno-metanolowym i scharakteryzowano, 
wykorzystując techniki fizykochemiczne i spektroskopowe.  

Ustalono, że otrzymano związki o składzie Gd2(nif)3(OH)3∙4,5H2O 
i Gd2(nif)3(fen)2(OH)3∙1,5H2O (gdzie: nif = C13H8F3N2O2¯, fen = C12H8N2). 
Wykazano, że w koordynację jonów gadolinu(III) zaangażowana jest wyłącznie 
grupa karboksylanowa anionu kwasu niflumowego, a w przypadku kompleksu 
trójskładnikowego dodatkowo fenantrolina. Na podstawie wyników badań 
termograwimetrycznych stwierdzono obecność wody krystalizacyjnej oraz 
koordynacyjnej w strukturze kompleksów. 

Ludzka Topoizomeraza I 

Agata Biała, agatab9419@gmail.com, Koło Naukowe Studentów Biotechnologii, 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Kamil Paweł Chudzik, kam.chudzik@gmail.com, Koło Naukowe Studentów 

Biotechnologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Robert Świder, robertswider@kul.pl, Katedra Biologii Molekularnej, Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Ludzka Topoizomeraza I jest enzymem, który występuje przeważnie w jądrze 
komórkowym ale również może być zlokalizowana w mitochondriach. Enzym ten 
bierze udział w procesach związanych z replikacją, transkrypcją oraz przebudo-
waniem chromatyny, jak również ułatwia interakcje DNA-białko. Rola Topo-
izomerazy I polega na wprowadzeniu cięcia jednej nici w DNA, dzięki czemu 
dochodzi do relaksacji, co przyczynia się do zmniejszania ilości negatywnych 
skręceń. Topoizomeraza I nie wymaga obecności kofaktorów ani energii w postaci 
ATP. Aktywność jej regulowana jest poprzez modyfikacje potranslacyjne 
(fosforylacja przez kinazę białkową CK2) oraz interakcję z białkami między innymi 
histon H1 oraz p53. Ponadto odkrycie, iż kamptotecyna znany lek antynowo-
tworowy jest również skutecznym inhibitorem Topoizomerazy I spowodowało 
gwałtowny wzrost zainteresowania tym enzymem jako potencjalnym targetem 
w terapii antynowotworowej. Dotychczas poznano wiele nowych inhibitorów 
Topoizomerazy I które wykazują również właściwości antynowotworowe. 
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Magnez, wapń i żelazo w egzopolimerach (EPS)  

grzybów Ascomycota (Fusarium, Trichoderma, Penicillium) 

Artur Nowak, artur.nowak1989@gmail.com, Wydział Biologii i  Biotechnologii, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Małgorzata Majewska, majewska@poczta.umcs.lublin.pl, Wydział Biologii 

i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Jolanta Jaroszuk-Ściseł, jolanta.jaroszuk-scisel@poczta.umcs.lublin.pl, Zakład 

Mikrobiologii Środowiskowej, Instytut Mikrobiologii  i Biotechnologii, Wydział 

Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublin 

Mikrobiologiczne egzopolimery (EPS), w tym EPS zasiedlających glebę, 
ryzosferę i tkanki roślin grzybów Fusarium, Trichoderma i Penicillium, mogą 
odgrywać ważną rolę w takich dziedzinach, jak: biokontrola, bionawożenie roślin 
i bioremediacja. Środowiskowa rola EPS, będących polimerami cukrów, związków 
fenolowych i aminokwasów, może wynikać ze zdolności wiązania ważnych dla 
rozwoju roślin i mikroorganizmów pierwiastków.  

Celem pracy było określenie zawartości Mg, Ca i Fe w EPS 12 szczepów 
Ascomycota: 4 gatunków Fusarium (F. culmorum, F. oxysporum, F. avenaceum, F. 
graminearum), 3 gatunków Trichoderma (T. koningii, T. harzianum, T. reesei) i 3 
gatunków Penicillium (P. janthinellum, P. lanosum, P. chrysogenum). EPS 
otrzymano metodą precypitacji etanolowej płynów pohodowlanych (1 : 1) 
uzyskanych z hodowli płynnych (20°C, 120 rpm) na podłożu Czapek-Dox (3% 
sacharozy i 0,75% peptonu). W liofilizatach EPS zawartość Mg, Ca i Fe oznaczono 
metodą Absorpcyjnej Spektrometrii Atomowej (ASA). Pierwiastki te były obecne 
we wszystkich preparatach EPS, ale ich zawartość była zróżnicowana i osiągała 
maksymalnie wartości 90, 30 i 2 µg/mg s.m. EPS, odpowiednio dla Mg, Ca i Fe. 
EPS zawierające maksymalne zawartości tych pierwiastków były wytwarzane przez 
szczepy reprezentujące każdy z trzech testowanych rodzajów. Największe różnice 
zawartości Mg, Ca i Fe wykazano pomiędzy EPS różnych gatunków Fusarium spp. 
(najniższe w EPS F. oxysporum i F. graminearum) oraz pomiędzy EPS szczepów 
F. culmorum.  

Mykopasożytnictwo – kluczowy mechanizm  

ograniczania wzrostu fitopatogenicznych szczepów 

Fusarium spp. przez ryzosferowe szczepy  

Trichoderma spp. 

Renata Tyśkiewicz, renata.tyskiewicz@gmail.com, Zakład Mikrobiologii 

Środowiskowej, Wydział Biologii  i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl 



IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 

Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju, Lublin, 18-19 marca 2017 r. 

Postery Naukowe – Obszar nauk przyrodniczych 
 

399 

Ewa Ozimek, ozimek@poczta.umcs.lublin.pl, Zakład Mikrobiologii 

Środowiskowej, Wydział Biologii  i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl 

Jolanta Jaroszuk-Ściseł, jolanta.jaroszuk-scisel@poczta.umcs.lublin.pl, Zakład 

Mikrobiologii Środowiskowej, Wydział Biologii  i Biotechnologii, Uniwersytet 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, www.umcs.pl 

Grzyby Trichoderma spp., należące do najliczniej występujących w ryzosferze 
roślin, są najbardziej obiecującymi kandydatami na składniki preparatów 
bionawożeniowych, biostymulujących oraz biologicznej ochrony roślin m.in. przed 
fitopatogenicznymi grzybami Fusarium spp. Skuteczność tych preparatów 
uwarunkowana jest współdziałaniem różnych mechanizmów oddziaływania na 
patogena i roślinę.  

Celem badań było wyselekcjonowanie szczepów Trichoderma spp. najefek-
tywniej hamujących fitopatogeniczne szczepy należące do trzech gatunków 
Fusarium: F. culmorum, F. oxysporum i F. graminearum a jednocześnie 
posługujących się mechanizmem mykopasożytnictwa nekrotroficznego. 

W płytkowych testach in vitro na podłożach stałych określono sumaryczny efekt 
biotyczny na podstawie redukcji wielkości kolonii Fusarium spp., otaczania tych 
kolonii i wielkości stref inhibicji przez 14 szczepów Trichoderma spp., a w testach 
mikroskopowych zdolność tych szczepów do wchodzenia w interakcję myko-
pasożytniczą.  

Tylko jeden szczep Trichoderma nie hamował wzrostu Fusarium i nie wykazywał 
zdolności do mykopasożytnictwa. Strzępki szczepów T. viride, T. aureoviride, T. 
harzianum i T. koningii najefektywniej oddziałujących konkurencyjnie 
i antybiotycznie (wartość sumaryczna +8 na podłożu Martina i +9 na podłożu PDA) 
wykazywały wyraźną chemotaksję, adhezję i tworzyły charakterystyczny obraz 
interakcji pasożytniczej (włączając lizę ścian komórkowych) zarówno w stosunku do 
strzępek jak i makrokonidii szczepów Fusarium spp. 

Ocena warunków pracy wybranych fotobioreaktorów  

do produkcji biodiesla 

Agnieszka Patyna, patyna.a@gmail.com, Katedra Inżynierii Procesowej, 

Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska  

Stanisław Witczak, s.witczak@po.opole.pl, Katedra Inżynierii Procesowej, 

Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska  

Biomasa glonów jest coraz częściej uważana za potencjalne źródło mogące 
służyć do produkcji biopaliw, elektryczności czy ciepła. Wysokie ceny paliw 
kopalnych i wzrastające zanieczyszczenie środowiska sprawiają, że naukowcy na 
coraz szerszą skalę badają możliwość użycia biomasy glonów jako źródła alterna-
tywnej energii.  
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W pracy przedstawiono różne typy fotobioreaktorów wykorzystywanych 
w hodowli biomasy glonów do produkcji biodiesla. Są to systemy, w których 
kultura hodowlana jest ograniczona przezroczystym materiałem. Urządzenia te 
mogą mieć rożne rozmiary i kształty; mogą przybierać formę plastikowych toreb, 
płaskich paneli, rur lub fermentatorów. Największymi zaletami fotobioreaktorów 
jest odporność na zanieczyszczenia, osiąganie wysokiej produktywności na 
jednostkę powierzchni oraz możliwość łatwej kontroli parametrów hodowlanych. 
Można w nich również zapobiegać zbyt intensywnemu namnażaniu komórek alg 
oraz pozwalają na oszczędzanie wody i środków chemicznych.  

Celem określenia możliwości wykorzystania w praktyce wybranych typów 
fotobioreaktorów, w pracy dokonano charakterystyki ich rozwiązań konstrukcyjnych, 
zwracając szczególną uwagę na opisie korzyści i wad analizowanych typów 
aparatów. 

Ocena wrażliwości na wybrane antybiotyki  

bakterii Staphylococcus spp. wyizolowanych z powietrza 

Dagmara Dobrzyńska, dagusia605@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe Inventum, 

Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości, Wydział Towaroznawstwa, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, www.ue.poznan.pl 

Adrianna Dubisz, adrianna.d8@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe Inventum, 

Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości, Wydział Towaroznawstwa, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, www.ue.poznan.pl 

Katarzyna Marchwińska , katarzyna.marchwinska@ue.poznan.pl, Studenckie 

Koło Naukowe Inventum, Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości, Wydział 

Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, www.ue.poznan.pl 

Powietrze atmosferyczne jest siedliskiem zróżnicowanej mikroflory, pośród 
której najczęściej występują bakterie z rodzaju Micrococcus, Staphylococcus, 
Bacillus oraz grzyby z rodzaju Alternaria, Penicillium, Aspergillus czy też Mucor. 
Wysoka liczba drobnoustrojów w zamkniętych pomieszczeniach, w których 
występuje duża rotacja ludzi przyczynia się do pogorszenia stanu higienicznego 
i może prowadzić do infekcji. 

Celem badań była izolacja, identyfikacja oraz ocena wrażliwości na wybrane 
antybiotyki bakterii z rodzaju Staphylococcus. Bakterie te wyizolowano z powietrza 
w holu, windzie oraz jednej z toalet znajdujących się w budynku głównym 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

Pobór próbek wykonano metodą zderzeniową za pomocą aparatu do pomiaru 
czystości powietrza atmosferycznego BC 100 BIOCOLLECTOR, z zastosowaniem 
podłoża Baird Parker. Następnie bakterie przeszczepiono na podłoża selektywne 
w celu izolacji czystych kultur, oznaczono występowanie katalazy oraz sporządzono 
preparaty mikroskopowe. Następnie wykonano badanie lekooporności izolatów 
przeprowadzono przy użyciu podstawowego antybiogramu, który składa się 
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z następujących antybiotyków: cefoksytyna, erytromycyna, klindamycyna. 
Wykonano również kierunkową identyfikację bakterii zestawem STAPHYtest 24 
dedykowanym do gramdodatnich, katalazo-dodatnich ziarenkowców. 

Wyniki badań wskazują na zróżnicowaną wrażliwość bakterii Staphylococcus 
spp. wobec badanych antybiotyków. 

Porównanie wyników stężeń oraz identyfikacji aerozolu 

bakteryjnego, otrzymanych przy użyciu dwóch różnych 

aspiratorów 

Ewa Brągoszewska, ewa.bragoszewska@polsl.pl, Katedra Ochrony Powietrza, 

Wydział Inżynierii Środowiska  i Energetyki, Politechnika Śląska, www.polsl.pl  

Monika Rajtor, mrajtor@us.edu.pl, Katedra Mikrobiologii, Wydział Biologii  

i Ochrony Środowiska,Uniwersytet Śląski, www.us.edu.pl  

Józef S. Pastuszka, jozef.pastuszka@polsl.pl, Katedra Ochrony Powietrza, 

Wydział Inżynierii Środowiska  i Energetyki, Politechnika Śląska, www.polsl.pl  

Do oceny stężenia bioaerozoli stosuje się różnorodne aspiratory oraz metody 
poboru, co skutkuje tym, że dla identycznych środowisk i porównywalnych 
warunków pomiarów otrzymywane są bardzo różniące się od siebie wyniki. Celem 
niniejszej pracy było ukazanie możliwości, a także ograniczeń badawczych 
jednostopniowego aspiratora cząstek biologicznych Air Ideal, francuskiej firmy 
bioMérieux. Aerozol bakteryjny pobierany był jednocześnie przy użyciu  
6-stopniowego impaktora typu Andersena (Tisch Environmental, USA). Bioaerozol 
pobierany był z powietrza atmosferycznego w okresie marzec-kwiecień 2016r., na 
terenie kampusu Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Wykazano, że średni poziom 
stężeń mikroorganizmów otrzymany przy pomocy impaktora Andersena był prawie 
dwa razy większy od stężeń otrzymanych przy użyciu jednostopniowego impaktora 
Air Ideal, co spowodowane jest znacznie większą średnicą odcięcia (średnicą 
graniczną) tego drugiego urządzenia w stosunku do impaktora Andersena. Wartości 
te wynoszą odpowiednio 0,65 μm (impaktor Andersena) i 3 μm (Air Ideal). 
Przeprowadzono także identyfikację gatunkową wybranych prób, która wykazała, 
iż większa różnorodność wśród identyfikowanych bakterii występowała w próbach 
pobranych przy użyciu impaktora Andersena. 
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Potencjalne znaczenie chemotaksonomiczne 

triterpenoidów występujących w woskach kutykularnych 

roślin na przykładzie wiciokrzewu sinego  

Lonicera cearulea L. var. edulis i var. kamtschatica 

Rafał Becker, r.becker@biol.uw.edu.pl, Zakład Biochemii Roślin, Wydział 

Biologii, Uniwersytet Warszawski, ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa, 

www.biol.uw.edu.pl  

Tomasz Golis, tomasz.golis@inhort.pl, Zakład Odmianoznawstwa, Zasobów 

Genowych i Szkółkarstwa, Instytut Sadownictwa, ul. Pomologiczna 18, 96 -100 

Skierniewice, www.insad.pl 

Anna Szakiel, szakal@biol.uw.edu.pl, Zakład Biochemii Roślin, Wydział 

Biologii, Uniwersytet Warszawski, ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa, 

www.biol.uw.edu.pl  

Triterpenoidy to duża grupa metabolitów roślinnych (należących do izoprenoidów) 
wywodzących się od skwalenu. Występują one w roślinach w formach o różnej 
polarności: jako związki wolne, estryfikowane i glikozylowane. Najmniej polarne 
formy często są wydzielane do warstwy wosków kutykularnych pokrywających 
powierzchnię niezdrewniałych organów roślinnych. Precyzyjna analiza związków 
występujących w woskach może stać się podstawą niektórych badań chemo-
taksonomicznych. Celem obecnej pracy było sprawdzenie przydatności analizy 
triterpenoidów metodą GC-MS (chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią 
mas) do oceny chemoróżnorodności polskich i rosyjskich odmian wiciokrzewu 
sinego Lonicera caerulea. Przeprowadzone badania wykazały, że cechami 
różnicującymi mogą być: stosunek ogólnej zawartości triterpenoidów w woskach 
do zawartości związków alifatycznych, występowanie różnych klas triterpenoidów 
(kwasów, alkoholi, aldehydów, ketonów), ilościowa dominacja konkretnego 
związku, występowanie triterpenoidów o rzadkich szkieletach węglowych, stosunek 
triterpenoidów tetracyklicznych (steroidów) do pentacyklicznych. Stwierdzono, że 
profil triterpenoidów występujących w woskach liści odmian rosyjskich 
(np. Czelabinka, Dlinopłodna, Sinogłaska) cechuje przewaga triterpenoidów 
tetracyklicznych z dominującym 24-metylenocykloartanolem, a niektóre odmiany 
wyprowadzone w Polsce (np. Julia, Rapsodia, Wojtek) odróżnia większa zawartość 
triterpenoidów pentacyklicznych z dominującą α-amyryną. 
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Problematyka starzenia się śladów linii papilarnych 

w praktyce daktyloskopijnej 

Ewelina Cholewińska, ewelina.cholewinska@mailplus.pl, Katedra Biochemii 

i Toksykologii, Wydział Biologii, Nauk  o Zwierzętach i Biogospodarki, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl 

Katarzyna Ognik, kasiaognik@poczta.fm, Katedra Biochemii i Toksykologii, 

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie, www.up.lublin.pl 

Daniel Stępniowski, daniel-ste@wp.pl, Sekcja Biochemiczna Studenckiego Koła 

Naukowego Biologów i Hodowców Zwierząt, Wydział Biologii, Nauk  

o Zwierzętach i Biogospodarki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 

www.up.lublin.pl 

Celem pracy było przedstawienie zagadnień związanych z procesem starzenia 
się śladów daktyloskopijnych. 

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na tempo starzenia się śladów 
daktyloskopijnych jest skład substancji potowo-tłuszczowej uwarunkowany 
cechami osobniczymi oraz okoliczności powstania śladów, szczególnie rodzajem 
podłoża na jakim ślad się znajduje. Warunki środowiskowe tj. wysoka temperatura, 
niska wilgotność powietrza, duże zapylenie oraz opady atmosferyczne także mogą 
przyśpieszyć proces starzenia śladów. 

Na proces starzenia się śladów daktyloskopijnych składa się: inkubacja śladów 
zapoczątkowana wystąpieniem pierwszych objawów procesu starzenia, waha się od 
kilku dni do kilku miesięcy. Ślady linii papilarnych w momencie rozpoczęcia 
i zakończenia procesu inkubacji nie różnią się od siebie ponieważ cechy starzenia 
są utajone. Wysuszenie substancji potowo-tłuszczowej – objawia się stopniowym 
ujawnianiem cech starości m.in: zmatowienia, zwężenia czy utraty ciągłości linii 
papilarnych. Utrata czytelności śladów – objawia się całkowitą utratą lepkości 
substancji potowo-tłuszczowej lub utratą czytelności linii papilarnych wskutek 
osadzania się warstwy kurzu. 

Podsumowując, obecny stan wiedzy nie pozwala na sformułowanie obiektywnej 
i jednoznacznej oceny wieku śladów daktyloskopijnych. Możliwe jest jedynie 
określenie ich przybliżonego czasu powstania. 

Prognozowanie stanu jakości powietrza w Krakowie 

Tomasz Cieślik, tomasz.cieslik@ifj.edu.pl, IFJ PAN im. Henryka 

Niewodniczańskeigo w Krakowie, AGH, Wydzial Wiertnictwa, Nafty i Gazu 

Na podstawie zgromadzonych danych godzinowych takich jak: temperatura, siła 
wiatru oraz stan jakości powietrza zmierzonego z ciągu 5 lat określono modele 
zanieczyszczenie powietrza w Krakowie. Przeprowadzono analizę zanieczyszczenia 
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powietrza w wybranych dniach tygodnia, wybranych miesiącach oraz w godzinach 
w ciągu dnia. Określono wpływ dni wolnych od pracy oraz świąt na wzrost 
zanieczyszczeń powietrza. Analizowano rodzaj oraz intensywność występowania 
zanieczyszczeń w danym okresie czasu w zależności od lokalizacji stacji 
w Krakowie. Do prognozowania użyto regresji wielorakiej, funkcji potęgowych. 
Wyznaczono wpływ miesiąca oraz dnia (parametr sztuczny) na stan jakości 
powietrza w Krakowie. Zbudowano modele regresji liniowej, potęgowe oraz 
sztuczne sieci neuronowe. Analizowano wpływ struktury sztucznej sieci 
neuronowej na jakość prognozy (typ funkcji aktywacji warstwy ukrytej i warstwy 
wyjściowej oraz ilość neuronów warstwach ukrytych). Starano się wyznaczyć jak 
najlepszy model regresji i porównywano go do modeli sieci neuronowych za 
pomocą MAPE (średni absolutny błąd procentowy). 

Reakcja orzęsków w warunkach rzeki  

obciążonej zrzutem z oczyszczalni ścieków 

Volodimir Pliashechnik , volodymyr.pliashechnyk@uzhnu.edu.ua, Uzhhorod 

National University, www.uzhnu.edu.ua/en 

Sylwia Duda, sylwia.duda48@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe 

FOR&AGAINST, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska, 

www.wis.pollub.pl 

Agnieszka Dobrowolska , a.dobrowolska.2208@gmail.com, Studenckie Koło 

Naukowe FOR&AGAINST, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika 

Lubelska, www.wis.pollub.pl 

Jakość wód powierzchniowych dość mocno uzależniona jest od efektywności 
oczyszczania różnego rodzaju ścieków które zrzucone do naturalnych zbiorników 
wodnych wywierają wpływ na środowisko. Ocena wspomnianego wpływu oraz 
kontrola zmian w strukturze naturalnych biocenoz wodnych należą do ważnych 
zagadnień. Jedną z grup organizmów najczęściej wykorzystywanych przy kontroli 
jakości środowiska wodnego są orzęski. Badania prezentowane w niniejszym 
opracowaniu prowadzono na rzece Uż w miejscu zrzutu ścieków z oczyszczalni 
komunalnej miasta Użgorod (Ukraina), która pracuje jako klasyczny Aerotank.  

Celem niniejszej pracy było określenie reakcji orzęsków na ścieki odpro-
wadzane z oczyszczalni miejskiej na podstawie zmian obfitości licznych populacji. 

Na podstawie badań można stwierdzić że za zrzutem ścieków spostrzegano nie 
tylko wzrost obfitości orzęsków w osadach dennych ale również ilości 
występujących gatunków. Maksymalna ilość gatunków oraz obfitość orzęsków 
odnotowano w punkcie 50 m poniżej zrzutu ścieków do rzeki. W badanych 
punktach tylko 4 gatunki były reprezentowane wyraźnie licznymi populacjami  
– Chilodonella uncinata, Carchesium polypinum, Colpidium colpoda, Paramecium 
caudatum. 
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Podsumowując wyniki zauważono że sensownymi mogą być badania nie tylko 
strukturalnych zmian zespołów orzęsków ale i zmiany na poziomie populacyjnym. 
Poszukiwanie gatunków które adaptują się zarówno do warunków oczyszczalni jak 
i rzeki jest również ciekawym i perspektywicznym kierunkiem badań. 

Rola ścieżki sygnalizacyjnej Fgf4/MAPK  

w regulacji rozwoju chimerowego zarodka myszy 

Anna Kasperczuk, anna.kasperczuk@biol.uw.edu.pl, Zakład Embriologii, 

Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, 

www.biol.uw.edu.pl/embrio/doku.php/start/glowna 

Aneta Suwińska, asuwinska@biol.uw.edu.pl, Zakład Embriologii, Wydział 

Biologii, Uniwersytet Warszawski, 

www.biol.uw.edu.pl/embrio/doku.php/start/glowna 

Przedimplantacyjny zarodek myszy (ssaka) jest niezwykle plastyczny. Oznacza 
to, że niezależnie od wprowadzanych w nim eksperymentalnych zmian, takich jak 
manipulacja liczbą i pozycją jego komórek, potrafi on kontynuować normalny 
rozwój, który może zakończyć się narodzinami prawidłowo rozwiniętego osobnika. 

Mechanizmy molekularne biorące udział w regulacji rozwoju zarodkowego 
myszy nie są dokładnie poznane. Wstępne badania wykazały, że w zarodkach 
chimerowych powstałych w wyniku mikrochirurgicznego wprowadzenia komórek 
ES do 8-komórkowego zarodka oddziaływania między blastomerami zarodka 
gospodarza oraz komórkami ES są odpowiedzialne za kontrolę typu podziału 
bruzdkowania, któremu podlega chimerowy zarodek. Uzyskane wyniki sugerują, że 
musi istnieć mechanizm regulujący, opierający się na komunikacji między 
komórkami zarodka, decydujący o dalszych losie rozwojowym. 

 Kandydatem potencjalnie zaangażowanym w te międzykomórkowe interakcje 
jest czynnik wzrostu fibroblastów, Fgf4, który aktywuje ścieżkę kinazy MAP 
indukując różne odpowiedzi biologiczne. Celem niniejszego projektu jest zatem 
określenie roli ścieżki Fgf4/MAPK w rozwoju chimerowego zarodka myszy. 

Wyniki przeprowadzonych badań będą cenne dla analizy pluripotencji komórek 
ES, jak również komórek powstającego w czasie embriogenezy zarodka. Ponadto, 
dzięki nim, będzie można w przyszłości określić pochodzenie poszczególnych 
typów komórek zarodka powstających podczas jego rozwoju. Wyniki badań będą 
również mogły przyczynić się do ulepszenia procedury uzyskiwania trans-
genicznych zwierząt. Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego 
o nr UMO-2014/15/0/NZ3/02435 finansowanego ze środków Narodowego 
Centrum Nauki. 
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Synteza i właściwości  

stałych kompleksów luteoliny z jonami cynku 

Anna Kuźniar, akuzniar@prz.edu.pl, Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, 

Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, 

chemia.prz.edu.pl/pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zcnia 

Urszula Maciołek, umaciolek@prz.edu.pl, Zakład Chemii Nieorganicznej  

i Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, 

chemia.prz.edu.pl/pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zcnia 

Jan Kalembkiewicz, kalembic@prz.edu.pl, Zakład Chemii Nieorganicznej  

i Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, 

chemia.prz.edu.pl/pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zcnia 

Małgorzata Kosińska, mkosinska@prz.edu.pl, Zakład Chemii Nieorganicznej  

i Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, 

chemia.prz.edu.pl/pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zcnia 

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

Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska, 

chemia.prz.edu.pl/pl/wydzial/jednostki-organizacyjne/zcnia 

W pracy przeprowadzono syntezę stałych kompleksów luteoliny (5,7,3’,4’-
tetrahydroksyflawonu) z jonami Zn w układzie wodno-metanolowym (1:1) przy 
nadmiarze jonów metalu (cM:cL = 3 : 1, gdzie cM i cL – stężenia molowe metalu 
i liganda).  

Zawartość C, H, S w otrzymanym kompleksie została oznaczona z wykorzystaniem 
analizy elementarnej. Zawartość cynku oznaczono kompleksometrycznie i metodą 
ICP-OES. Zawartość wody wyznaczono metodą wagową. Analitycznie ustalono 
skład otrzymanego kompleksu jako: Zn2(C15H7O6)(OH)∙4H2O. 

Do określenia budowy powstałego związku wykorzystano metody spektro-
skopowe: UV-VIS (widma w wodzie, etanolu i DMSO) i FT-IR. Na podstawie 
przeprowadzonych badań wykazano, że koordynacja jonu metalu w otrzymanym 
kompleksie zachodzi z udziałem układów: 4 C=O i 5C-OH oraz 3’C-OH i 4’C-OH 
luteoliny. 

Zbadano rozpuszczalność kompleksu w wodzie i etanolu metodą wagową. 
Ustalono, że związek jest rozpuszczalny w etanolu, słabo natomiast rozpuszcza się 
w wodzie. Otrzymany związek luteoliny z jonami cynku może stanowić przedmiot 
dalszych badań w zakresie potencjalnej aktywności biologicznej. 
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Torfowiskowe konsorcjum metanogeniczne  

jako potencjalne źródło mikroorganizmów 

wspomagających biogazyfikację węgli kopalnych 

Kinga Proc, kinga_proc@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe Biotechnologii, 

Zarząd Koła Biotechnologów , Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut 

Biotechnologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Anna Szafranek-Nakonieczna, anna.szafranek@kul.lublin.pl, Katedra 

Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologii, Katolicki Uniwersytet 

Lubelski Jana Pawła II 

Anna Pytlak, apytlak@kul.lublin.pl, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, 

Instytut Biotechnologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Natalia Łopacka, nata274@kul.lublin.pl, Katedra Biochemii i Chemii 

Środowiska, Instytut Biotechnologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Adam Kubaczyński, adamkubaczynski@interia.pl, Katedra Biochemii i Chemii 

Środowiska, Instytut Biotechnologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Zofia Stępniewska, stepz@kul.pl, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, 

Instytut Biotechnologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Torfowiska to dynamiczne, naturalne ekosystemy pełniące funkcję globalnego 
magazynu węgla. Dzięki dominującym w nich warunkom anaerobowym, będących 
efektem dużej wilgotności oraz dostępności związków węgla stanowią one 
naturalne siedliska metanogenicznych Archaea, zdolnych do wytwarzania metanu, 
cennego surowca energetycznego z wodoru i ograniczonego zestawu jedno- lub 
dwu-węglowych substratów, dostarczanych przez bakterie towarzyszące z którymi 
metanogeny tworzą konsorcja.  

W obliczu poszukiwania nowych, bezpiecznych dla środowiska źródeł energii, 
alternatywnych dla spalania węgla, obiecującym procesem jest jego konwersja na 
drodze ferementacji beztlenowej przeprowadzanej przez konsorcja mikrobiologiczne. 
Biotechnologiczne wykorzystanie mikroorganizmów ograniczone jest możliwością 
ich namnażania w warunkach laboratoryjnych. Dlatego też celem prezentowanej 
pracy było sprawdzenie możliwości pozyskania hodowlanych metanogenicznych 
konsorcjów pochodzących z gleby torfowej. Jako źródło mikroorganizmów 
wytypowano najaktywniejszy metanogenicznie poziom (30-45cm) występujący 
w profilu torfowiska przejściowego (Poleski Park Narodowy). Inkubacje 
prowadzono w warunkach: pH=7, w zakresie temperatur 10-40°C, na podłożach 
płynnych, zawierających zróżnicowane źródła węgla. Aktywność metanogeniczną 
wyznaczano na podstawie przyrostu stężenia CH4 (pomiar chromatograficzny, GC 
3800, Varian, USA) w czasie trwania inkubacji.  

Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2015/17/B/NZ9/01662 
finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. 
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Wpływ elicytacji estrem metylowym kwasu jasmonowego 

na biosyntezę steroli i triterpenoidów pentacyklicznych 

w kulturach zawiesin komórkowych in vitro  

winorośli właściwej Vitis vinifera L. 

Aleksandra Burdziej, aleksandra.burdziej@biol.uw.edu.pl, Unité de Recherche 

Œnologie EA 4577, Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, Université de 

Bordeaux, Villenave-d’Ornon, France www.gesvab.u-bordeaux2.fr, Zakład 

Biochemii Roślin, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, 

www.biol.uw.edu.pl 

Anna Szakiel, szakal@biol.uw.edu.pl, Zakład Biochemii Roślin, Wydział 

Biologii, Uniwersytet Warszawski, www.biol.uw.edu.pl 

Stéphanie Cluzet, stephanie.cluzet@u-bordeaux.fr, Unité de Recherche 

Œnologie EA 4577, Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, Université de 

Bordeaux, Villenave-d’Ornon, France www.gesvab.u-bordeaux2.fr 

Winorośl właściwa (Vitis vinifera L.) jest rośliną uprawną o dużym znaczeniu 
ekonomicznym. Niestety, występowanie licznych, groźnych patogenów powoduje, 
że jej uprawa należy do czołówki jeśli chodzi o użycie pestycydów w rolnictwie. 
Jednym z rozwiązań alternatywnych jest stymulacja naturalnej obrony roślin przez 
ekspozycję na elicytory, tj. czynniki stresowe biotyczne lub abiotyczne. 
Eksperymenty prowadzone przy wykorzystaniu kultur in vitro dają możliwość 
oceny reakcji komórek winorośli na różne elicytory czy znane mediatory reakcji 
stresowych. Celem obecnej pracy było zbadanie wpływu jednego z jasmonidów, 
estru metylowego kwasu jasmonowego (MeJA) na biosyntezę triterpenoidów 
w kulturach zawiesin komórkowych V. vinifera L. var. Gamay Teinturier. Elicytacja 
przy pomocy MeJA nie zmieniła składu triterpenoidów w komórkach winorośli 
w kulturze zawiesinowej, natomiast wpłynęła na profil ilościowy tych związków, 
hamując syntezę steroli, a stymulując syntezę triterpenoidów pentacyklicznych, 
zwłaszcza kwasu oleanolowego (OA). Przy stężeniach 50 i 100 µM MeJA 
sumaryczna zawartość triterpenoidów pentacyklicznych wzrosła odpowiednio 
3 i 6,6 raza, zaś samego OA prawie 2 i 2,5-krotnie. Triterpenoidy pełnią w roślinach 
wiele funkcji zarówno w metabolizmie pierwotnym (np. w budowie i regulacji 
płynności błon komórkowych) jak i wtórnym, np. w rozmaitych mechanizmach 
obronnych. Wyniki uzyskane w tej pracy wskazują na potencjalną rolę tych 
związków w reakcji rośliny na stres. 
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Wpływ stymulacji chemicznej na aktywność metanogenów  

występujących w wodach kopalni węgla brunatnego 

„Bełchatów” 

Wojciech Berus, wojciech.berus@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe 

Biotechnologi, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologii, 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Anna Szafranek-Nakonieczna, anna.szafranek@kul.lublin.pl, Katedra 

Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut Biotechnologii, Katolicki Uniwersytet 

Lubelski Jana Pawła II 

Anna Pytlak, apytlak@kul.lublin.pl, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, 

Instytut Biotechnologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Andrzej Górski, araa@kul.pl, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, Instytut 

Biotechnologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Natalia Łopacka, nata274@kul.lublin.pl, Katedra Biochemii i Chemii 

Środowiska, Instytut Biotechnologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Adam Kubaczyński, adamkubaczynski@interia.pl, Katedra Biochemii i Chemii 

Środowiska, Instytut Biotechnologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Zofia Stępniewska, stepz@kul.pl, Katedra Biochemii i Chemii Środowiska, 

Instytut Biotechnologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Metanogeneza jest naturalnym, beztlenowym procesem polegającym na 
tworzeniu metanu z prostych związków organicznych jak np. octany, alkohole lub 
CO2 i H2. Proces przeprowadzany jest przez wyspecjalizowaną grupę przedsta-
wicieli Archaea, zwanych metanogenami oraz towarzyszących im bakterii, 
odpowiedzialnych za rozkład kompleksowych związków organicznych na prostsze 
które, stanowią substraty dla metanogenów. Metan jest cennym surowcem 
energetycznym stąd też wynika rosnące zainteresowanie na wykorzystaniem 
fermentacji metanowej do pozyskiwania metanu z różnego rodzaju odpadów, 
w tym kopalnianych. Celem pracy było zbadanie wpływu stymulacji chemicznej na 
aktywność metanogeniczną wód kopalnianych, towarzyszących pokładom węgla 
brunatnego w kopalni „Bełchatów”. Pobrane próbki wody inkubowano z dodatkiem 
pożywek mineralnych wzbogaconych o różne substraty węglowe (6 kombinacji, 3 
powrórzenia), w czterech wariantach temperaturowych: 10, 20, 30, 40ºC. W trakcie 
inkubacji monitorowano przyrost stężenia metanu w czasie (chromatograf gazowy, 
GC 3800, Varian), na tej postawie wyznaczono aktywności metanogeniczne oraz 
warunki hodowli konsorcjum odpowiedzialnego za wytwarzanie metanu z największa 
wydajnością. 

Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2015/17/B/NZ9/01662 
finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. 
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Wykorzystania preparatów zawierających nanocząsteczki 

do usuwania biofilmu bakteryjnego 

Julia Szułczyńska, julia.szulczynska@ue.poznan.pl, Koło Naukowe SKN 

Inventum, Wydział Towaroznawsta, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 

www.ue.poznan.pl 

Cel: Celem przeprowadzonych badań była ocena stopnia usunięcia biofilmu przez 
dwa handlowe preparaty zawierające nanocząsteczki Cu i Ag o stężeniu 2000 ppm. 

Materiał badawczy: W badaniu wykorzystano dwa preparaty handlowe, które 
zawierają nanocząsteczki Cu i Ag (2000 ppm). W opracowaniu posłużono się 
zarówno bakteriami gramdodatnimi i gramujemnymi tj. Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus i Bacillus subtilis.  

Metodyka: Hodowle mikroorganizmów P. aeruginosa oraz S. aureus prowa-
dzono na bulionie odżywczym, natomiast mikroorganizmy E. coli i B. subtilis były 
hodowane na płynnym podłożu TSB (Tripticasein Soy Broth). Wszystkie bakterie 
inkubowano na 96-dołkowych płytkach titracyjnych z płaskim dnem przez 
72 godziny w 37°C. Powstały biofilm bakteryjny przepłukano preparatami 
handlowymi z nanocząsteczkami Cu i Ag w różnym zakresie stężeń (od 2000 ppm 
do 0,063 ppm). Następnie, mikropłytki przepłukano roztworem fioletu krysta-
licznego w celu umożliwienia pomiaru absorbancji. Do oceny usunięcia biofilmu 
bakteryjnego zastosowano pomiar spektrofotometryczny przy długości fali 600 nm.  

Wnioski: Oba badane preparaty handlowe zawierające nanocząsteczki usuwały 
powstały biofilm bakteryjny. Stopień usunięcia biofilmu był uzależniony od rodzaju 
użytego preparatu oraz od jego stężenia. Ponadto, w przypadku różnych 
mikroorganizmów stopień usunięcia biofilmu był różny.  

Wykorzystanie kannabinoidów  

w terapii przeciwnowotworowej 

Dominika Wojton, dominika-wojton@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe 

Biotechnologów "Mikron"  

Karolina Włodarczyk, k.wlodarczyk06@onet.eu, Studenckie Koło Naukowe 

Biotechnologów "Mikron"  

Iga Cios, igacios@interia.pl, Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów 

"Mikron" 

Kannabinoidy są lipofilnymi związkami występującymi w środowisku jako 
metabolity wtórne roślin z gatunku Cannabis sativa czyli konopii indyjskich. 
Najlepiej poznanymi, naturalnie występującymi substancjami tego typu są Δ9 
tetrahydrokannabinol (THC) oraz kannabidiol (CBD), które oddziałują na ludzki 
organizm za pośrednictwem receptorów CB1 i CB2 będących elementami systemu 
endokanabinoidowego. Dotychczasowe lecznicze wykorzystanie kannabinoidów 
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ogranicza się do łagodzenia ubocznych efektów chemioterapii takich jak nudności 
i wymioty. Dodatkowo stymulują u tych osób apetyt i ograniczają ból. Jednak 
oprócz tego, że kannabinoidy dzięki swoim właściwościom są stosowane 
w medycynie paliatywnej mają też negatywny wpływ na rozwój raka. Mechanizm 
przeciwnowotworowego działania kannabinoidów opiera się na wywołaniu stresu 
reticulum endoplazmatyczego, który spowodowany jest podniesieniem poziomu 
ceramidów. W rezultacie dochodzi do aktywacji kaskady kinaz RAF1/MAP, co 
indukuje apoptozę oraz powoduje zatrzymanie cyklu komórkowego. Dodatkowo 
związki te redukują biosyntezę naczyniowo-śródnabłonkowego czynnika wzrostu 
(VEGF) oraz angiopoetyny-2, przez co proces angiogenezy w komórkach 
rakowych jest utrudniony. Dużą zaletą terapii opartej na kannabinoidach jest to, że 
nie powodują efektów ubocznych oraz działają wybiórczo pozostawiając komórki 
prawidłowe w dobrej kondycji. 

Zamiast zwykłych okien – fotowoltaiczne? 

Małgorzata Jabłońska, malgorzata.jablonska10@gmail.com, Wydział Chemii, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Małgorzata Bednarska, malgorzata.bednarska@poczta.onet.pl, Wydział Chemii, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Okna fotowoltaiczne, czyli połączenie paneli słonecznych i szyb, umożliwiają 
gromadzenie energii elektrycznej w zupełnie nowy sposób. Trwają prace nad tym, 
by okna mogły funkcjonować jak przeźroczyste ogniwa fotowoltaiczne, które wciąż 
będą przepuszczać duże ilości światła. Szkło fotowoltaiczne z roku na rok ewoluuje 
i staje się coraz bardziej transparentne. Wiele firm próbuje wejść na rynek z ofertą 
gotowych okien fotowoltaicznych i wcale nie muszą one odbiegać wyglądem od 
standardowych okien. 

Opracowane ogniwo fotowoltaiczne, tzw. luminescencyjny koncentrator energii 
promieniowania słonecznego (LSC) został wyposażony w specjalne kropki 
kwantowe dzięki którym możliwe jest pochłanianie światła słonecznego. Jednak 
wynalazek posiadał pewne wady – wspomniane kropki kwantowe powstały 
z toksycznych materiałów i absorbowały jedynie niewielką część światła słonecznego. 
Natomiast wykorzystane szkło akrylowe charakteryzowało się czerwono-żółtym 
kolorem, co nie sprawdziłoby się w środowisku mieszkalnym. 

Udało się rozwiązać niektóre problemy związane z komercyjnym wdrożeniem 
tej technologii, ale obecnie największą przeszkodą jest jej zbyt wysoka cena. 
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Zastosowanie narzędzi GIS  

do analizy stopnia nasłonecznienia elewacji budynków  

na przykładzie osiedla Czuby Południowe w Lublinie 

Agnieszka Ciuł, agnieszkaciul@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe 

Geoinformatyków GeoIT UMCS, Wydział Nauk  o Ziemi i Gospodarki 

Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, www.umcs.pl  

Anna Wiatrzyk, annawiatrzyk@outlook.com, Studenckie Koło Naukowe 

Geoinformatyków GeoIT UMCS, Wydział Nauk  o Ziemi i Gospodarki 

Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, www.umcs.pl  

Jedną z cech wyróżniających nowoczesne budownictwo jest dostęp do światła 
dziennego, od którego w głównej mierze zależy komfort życia mieszkańców. 
Światło dzienne obniża poziom wilgotności powietrza i podnosi temperaturę co 
wpływa na samopoczucie oraz zdrowie mieszkańców, a także na stan techniczny 
elementów wyposażenia domu. Według badań przeprowadzonych w Szwajcarii, 
sypialnia powinna być nasłoneczniona od 30 minut do 60 minut, natomiast pokój 
dzienny aż do 120 minut w ciągu dnia.  

Celem projektu jest wykazanie funkcjonalności GIS do oceny nasłonecznienia 
elewacji budynków. Pierwszym etapem prac było opracowanie numerycznego 
modelu pokrycia terenu (NMPT), który został pozyskany metodą Light Detection 
and Ranging (LIDAR). Na podstawie ortofotomapy oraz narzędzi, dostępnych 
w programie ArcGIS, nadano wysokości poszczególnym budynkom, a integracja 
NMPT z warstwą drzew oraz budynków pozwoliła na opracowanie mapy barier 
nasłonecznienia terenu. W kolejnym etapie wykonano konwersję poligonów na 
punkty reprezentujące elewacje budynków. Dla wygenerowanych i zagęszczonych 
punktów narzędziem Points Solar Radiation przeprowadzono analizę stopnia 
nasłoneczniania elewacji. Efektem końcowym projektu jest wykonana w module 
ArcScene trójwymiarowa wizualizacja nasłoneczniania budynków badanego 
osiedla. 

Metodyka przeprowadzenia analiz przestrzennych ma charakter badawczy 
i aplikacyjny. Pod względem badawczym przyjęta procedura badawcza, oparta 
o narzędzia GIS, integruje dane pozyskane z różnych źródeł, następnie w prosty 
i efektywny sposób pozwala dokonać oceny nasłonecznienia elewacji budynków. 
Pod względem aplikacyjnym uzyskane wyniki mogą być wykorzystane do oceny 
atrakcyjności nieruchomości przez podmioty związane z szeroko rozumianym 
rynkiem nieruchomości. 
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Zastosowanie związków naturalnych jako induktorów 

apoptozy przewlekłej białaczki limfocytowej 

Aleksandra Szustka, aleksandra.szustka@biol.uni.lodz.pl, Katedra 

Cytobiochemii, Wydział Biologii  i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki  

Małgorzata Kubczak, malgorzata.kubczak@biol.uni.lodz.pl, Katedra 

Cytobiochemii, Wydział Biologii  i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki  

Małgorzata Rogalińska , malgorzata.rogalinska@biol.uni.lodz.pl, Katedra 

Cytobiochemii, Wydział Biologii  i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki  

Powszechnie wiadomo, że zwiększone spożycie owoców i warzyw prowadzi do 
zmniejszenia ryzyka zapadalności na nowotwory. Z tego powodu coraz większym 
zainteresowaniem cieszą się związki naturalnie występujące w roślinach. Niektóre 
z nich jak np. kurkumina znalazły się w fazie badań klinicznych jako potencjalne 
leki antynowotworowe.  

Kurkumina jest głównym składnikiem kurkumy, pozyskiwanej z ostryżu 
długiego. Wykazuje właściwości przeciwzapalne i antyproliferacyjne. Przeprowadzone 
badania in vitro oraz in vivo dowiodły, że zapobiega nowotworzeniu wykazując 
wpływ na angiogenezę i proliferację nowotworu. Może też indukować śmierć 
komórki w liniach komórkowych zwierzęcych i ludzkich, włączając w to komórki 
białaczkowe.  

Właściwości antynowotworowe wykazują też graviola, pozyskiwana z liści 
drzewa Annona muricata, oraz naturalnie występujący w owocach i warzywach 
flawonoid – kwercetyna. Ekstrakt z gravioli wykazuje cytotoksyczność względem 
komórek nowotworowych, również tych opornych na chemioterapię. Wyniki badań 
eksperymentalnych dowodzą, że kwercetyna ma zdolność do indukcji apoptozy 
w różnych typach nowotworów. Związek ten indukuje wzrost ekspresji genu BAX 
i zahamowanie ekspresji genu BCL-2.  

Problemem przy stosowaniu naturalnych związków może być ich niska 
biodostępność i ograniczona aktywność. Prowadzone są eksperymenty nad 
aktywnością związków naturalnych, ponieważ w odróżnieniu od syntetycznych 
leków nie wykazują one cytotoksyczności względem komórek prawidłowych. 
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Znaczenie titiny  

w kształtowaniu parametrów fizyko-chemicznych mięsa 

Magdalena Górska, m.gorska@ur.krakow.pl, Zakład Anatomii Zwierząt, 

Instytut Nauk Weterynaryjnych, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja  

w Krakowie, www.ur.krakow.pl 

Dorota Wojtysiak, wojtysiakd@wp.pl, Zakład Anatomii Zwierząt, Instytut Nauk 

Weterynaryjnych, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja  w Krakowie, 

www.ur.krakow.pl 

W czasie przechowywania mięsa post mortem następuje szereg przemian 
strukturalnych i biochemicznych, jak proces dojrzewania mięsa, który w dużym 
stopniu wpływa na proteolizą białek regulatorowych, w tym titiny. Stąd celem 
omawianego zagadnienia jest prezentacja wpływu degradacji titiny post mortem na 
parametry fizyko-chemiczne mięsa. 

Titina to białko wielomodułowe, ponieważ posiada największą masę cząsteczkową 
występującą we włóknie mięśniowym (ponad 3000 kDa), stąd uznawana jest za 
trzeci filament sarkomeru. Białko to zawiera część elastyczną, umiejscowioną 
w strefie sarkomeru, zapewniając ciągłość podczas wykonywania skurczu 
i rozkurczu mięśnia. Cząsteczki titiny wykazują znaczącą długość (>1 µm), dzięki 
czemu łączą filamenty miozynowe z linią Z sarkomeru. Z kolei część stanowiąca 
rusztowanie dla miozyny jest zespolona i nieruchoma z titiną. 

Na podstawie aktualnych badań naukowych degradacja titiny może przyczynić 
się do zwiększenia kruchości mięsa, a także umożliwia większą dostępność 
aktomiozyny, przez co wpływa na końcową soczystość mięsa. Szczególnie 
podatnym miejscem na degradację jest region titiny w pobliżu linii Z sarkomeru. 
Wyniki badań wskazują, że w mięśniach o przewadze włókien mięśniowych 
wolnokurczliwych, proteoliza titiny jest zwykle wolniejsza niż we włóknach 
mięśniowych szybkokurczliwych. Precyzyjne i jednoznaczne określenie wpływu 
degradacji titiny na parametry fizyko-chemiczne mięsa wymaga dalszych badań 
naukowych, głównie na poziomie molekularnym. 
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Badania wzrostu cienkich warstw Zn  

na powierzchni 4H-SiC(0001) 

Karolina Idczak, kidczak@ifd.uni.wroc.pl, Instytut Fizyki Doświadczalnej, 

Uniwersytet Wrocławski, www.ifd.uni.wroc.pl  

Anna Próchnicka, prochnicka@ifd.uni.wroc.pl, Instytut Fizyki Doświadczalnej, 

Uniwersytet Wrocławski, www.ifd.uni.wroc.pl 

Leszek Markowski, lmark@ifd.uni.wroc.pl, Instytut Fizyki Doświadczalnej, 

Uniwersytet Wrocławski, www.ifd.uni.wroc.pl  

Węglik krzemu (SiC) jest półprzewodnikiem charakteryzującym się szeroka 
przerwą energetyczną, wysokim polem krytycznym, wysoką przewodnością cieplną 
oraz dużą tolerancją na pole radioaktywne. Dzięki tym właściwościom zajmuje 
istotne miejsce, zarówno w przemyśle jak i nanoelektronice, gdzie może 
zastępować takie materiały jak Si, czy GaAs. Z drugiej strony, innym ważnym ze 
względu na swoje własności fizyczne, półprzewodnikiem jest tlenek cynku (ZnO). 
Charakteryzuje się on szeroką przerwą energetyczną, wysoką wartością średniej 
prędkości nośników oraz właściwościami piezoelektrycznymi. Ponadto jest 
materiałem o wysokiej odporności termicznej oraz chemicznej. Jednakże, z punktu 
widzenia nanotechnologii, najciekawszym jest możliwość otrzymywania warstw 
ZnO na powierzchniach różnych podłoży, w celu wytworzenia studni kwantowych, 
nano-obiektów czy kropek kwantowych. ZnO w postaci cienkowarstwowych 
struktur z powodzeniem może być wykorzystywany w dynamicznie rozwijającej się 
optoelektronice.  

Obecnie znanych jest wiele technik otrzymywania cienkowarstwowych struktur 
ZnO (atomic layer depisition – ALD, molecular beam epitaxy – MBE, chemical 
vapor deposition – CVD, pulsed laser deposition, magnetron sputtering, itp.), przy 
czym właściwości fizyczne, chemiczne oraz strukturalne takich warstw będą 
różniły się w zależności od wybranej metody. 

Prezentowana praca zawiera wyniki dla wzrostu cienkich warstw Zn na 
powierzchni 4H-SiC(0001) jako prekursora do otrzymywania (w procesie 
utleniania) cienkich warstw ZnO. Badania wykonano przy użyciu technik: 
spektroskopii fotoelektronowej wzbudzanej promieniami Roentgena (XPS) oraz 
dyfrakcji niskoenergetycznych elektronów (LEED).  
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Badanie zmian strukturalnych cząsteczek transferowego 

kwasu rybonukleinowego w roztworach, wywołanych 

obecnością jonów sodu, metodą spektroskopii dichroizmu 

kołowego 

Szymon Sarbak, szymon.sarbak@amu.edu.pl, Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki, www.fizyka.amu.edu.pl  

Melania Kujawa, melania.kujawa@amu.edu.pl, Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki, www.fizyka.amu.edu.pl  

Agnieszka Połatyńska, agnieszka.polatynska@amu.edu.pl, Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki, www.fizyka.amu.edu.pl  

Transferowe kwasy rybonukleinowe (tRNA) spełniają bardzo istotną rolę 
w organizmach żywych. Dzięki specyficznej strukturze molekularnej, biorą one 
udział w procesach biosyntezy białek, pełniąc funkcje transportowe. Na przestrzeni 
lat badania konformacyjne transferowego kwasu rybonukleinowego były 
rozszerzane. Ze względu na dużą aktywność optyczną tRNA, zmiany struktury 
cząsteczki tego kwasu, mogą być obserwowane przy pomocy badań metodami 
chiralooptycznymi. Widma uzyskane z pomiarów dichroizmu kołowego, stanowią 
źródło wielu istotnych informacji dotyczących oddziaływań zachodzących 
w roztworach transferowych kwasów rybonukleinowych, pozwalając jednocześnie 
ustalić stopień stabilizacji cząsteczki tRNA. 

W trakcie sesji posterowej, zaprezentowane zostaną wyniki pomiarów, ukazujące 
wpływ jonów sodowych na konformację cząsteczek tRNA. Badania przeprowadzono 
na roztworach mieszaniny transferowych kwasów rybonukleinowych, głównie 
tRNAPhe, tj. tRNA specyficznego dla fenyloalaniny, ekstrahowanego z drożdży 
piwowarskich. Pomiary wykonano metodą dichroizmu kołowego w zakresie widma 
200-300 nm. 

Charakterystyka multifraktalna  

sygnału elektromiografii powierzchniowej 

Paulina Trybek, paulina.trybek@smcebi.edu.pl, Zakład Metod Komputerowych 

Fizyki i Elektroniki, Uniwersytet Śląski, Katowice, Śląskie Międzyuczelniane 

centrum Edukacji i badań interdyscyplinarnych, Chorzów, 

www.smcebi.us.edu.pl 

Łukasz Machura, lukasz.machura@smcebi.pl, Zakład Metod Komputerowych 

Fizyki i Elektroniki, Uniwersytet Śląski, Katowice, Śląskie Międzyuczelniane 

centrum Edukacji i badań interdyscyplinarnych, Chorzów, 

www.smcebi.us.edu.pl 
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Michał Nowakowski, Zakład Dydaktyki Medycznej, Uniwersytet Jagielloński, 

Collegium Medicum, www.zdm.wl.uj.edu.pl  

W oparciu o metodę multifraktalnej beztrendowej analizy fluktuacyjnej 
(Multifractal Detrended Fluctuation Analysis) zaprezentowano analizę fraktalną 
sygnałów elektromiografii powierzchniowej (sEMG), uzyskanych od osób cierpią-
cych na raka odbytnicy. Porównana została aktywność elektryczna zewnętrznego 
zwieracza odbytu w różnych stadiach procesu leczenia, obejmującego zabieg 
chirurgiczny. Analizowane szeregi czasowe rejestrowano przed wykonaniem 
zabiegu oraz na trzech etapach po przeprowadzonej operacji. 

Dla wszystkich sygnałów poddanych analizie zostały zidentyfikowane dwa 
różne przedziały skalowania, w oparciu o które następnie wyliczono wykładniki 
Hursta. Dla każdego przedziału indywidualnie zostały również wyznaczone widma 
mulifraktalne. Na podstawie parametrów widmowych, obejmujących szerokość 
oraz maksimum widma multifraktalnego dokonano analizy porównawczej 
sygnałów reprezentujących poszczególne stadia leczenia. 

Kompleksowanie sekoizolaricirezinolu  

w obecności cyklodekstryn 

Piotr Jakubowski, pjakubowski@ar.krakow.pl, Katedra Technologii 

Węglowodanów, Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy  

w Krakowie, www.ur.krakow.pl 

Sekoizolaricirezinol (Seco) jest jednym z lignanów zaliczanych do fitoestrogenów. 
Związki te odznaczają się przeciwnowotworowymi, przeciwgrzybicznymi 
i przeciwbakteryjnymi właściwościami. Seco może być metabolizowany do 
enterolaktonu i enterodiolu, którym udowodniono łagodzenie objawów menopauzy. 
Bogatym źródłem tegoż związku jest siemię lniane. Z powodu wspomnianych 
właściwości sekoizolaricirezinol jak i pozostałe lignany może znaleźć potencjalne 
zastosowanie w farmacji jak i technologii żywności. Wymaga to jednak odpo-
wiednich technik analitycznych i metod ich wyodrębniania z materiału roślinnego. 
Związane jest to z ich podatnością na działanie podwyższonej temperatury i światła. 
Wykorzystanie CD (cyklodekstryn) pozwoli na poprawę ich właściwości funkcjo-
nalnych. CD są oligosacharydami, zbudowanymi z reszt anhydroglukozowych 
połączonych wiązaniami α-1,4-glikozydowymi tworzących pierścień, w którym 
zewnętrzna powłoka jest hydrofilowa, a wnętrze pierścienia hydrofobowe. 

Pozwala to CD na tworzenie kompleksów inkluzyjnych z cząsteczkami 
organicznymi. W przeprowadzonych badaniach określono zdolność komplekso-
wania Seco/CD z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej. 

Badania zostały sfinansowane z dotacji celowej na naukę przyznanej przez 
MNiSW 
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Modelownie metodami DFT strukturalnych 

i spektroskopowych właściwości 5-fluorocytozyny 

w ramach przybliżenia harmonicznego i anharmonicznego 

Tomasz Płowucha, tomaszplowucha@gmail.com, Zakład Chemii Fizycznej  

i Modelowania Molekularnego, Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski, 

wch.uni.opole.pl 

Małgorzata Broda, malgorzata.broda@uni.opole.pl, Zakład Chemii Fizycznej  

i Modelowania Molekularnego, Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski, 

wch.uni.opole.pl 

Teobald Kupka, teobald@uni.opole.pl, Zakład Chemii Fizycznej  i Modelowania 

Molekularnego, Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski, wch.uni.opole.pl 

Jedną z wielu grup wysoce zaraźliwych chorób zakaźnych, groźnych zarówno 
dla ludzi jak i zwierząt są grzybice. Jednym z najpopularniejszych leków 
przeciwgrzybicznych jest 5-fluorocytozyna (5FC). Z uwagi na jej skuteczność 
została uznana przez WHO (ang. World Health Organization) za jeden z najważ-
niejszych leków stosowanych na świecie.  

Celem prezentowanych badań jest określenie wpływu zastosowania modelu 
anharmonicznego oraz rozpuszczalnika na dokładność przewidywanych 
właściwości strukturalnych (długości wiązań) i spektroskopowych (położenia pasm 
IR oraz przesunięć chemicznych NMR) molekuły 5-fluorocytozyny. W obliczeniach 
zastosowano wybrane funkcjonały (m.in. B3LYP i B3LYP-D3) oraz szereg baz 
funkcyjnych w tym bazę aug-cc-pVTZ-J zaprojektowaną specjalnie dla wyzna-
czania parametrów NMR. Wpływ rozpuszczalnika na parametry strukturalne oraz 
spektroskopowe został uwzględniony w przybliżeniu modelu ciągłego rozpuszczal-
nika (PCM). Harmoniczne oraz anharmoniczne częstości oscylacyjne (uzyskane 
z zastosowaniem wibracyjnej teorii perturbacji drugiego rzędu VPT2) zostały 
porównane z wartościami eksperymentalnymi.  

Możliwości programu Matlab  

w zakresie analizy i wizualizacji powierzchni  

zespoleń kostnych stosowanych w leczeniu  

urazów twarzoczaszki 

Wiktoria Sapota, wiktoria.sapota@us.edu.pl, Zakład Komputerowych Systemów 

Biomedycznych, Wydział Informatyki  i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski  

w Katowicach, www.us.edu.pl 

Sebastian Stach, sebastian.stach@us.edu.pl, Zakład Komputerowych Systemów 

Biomedycznych, Wydział Informatyki  i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski  

w Katowicach, www.us.edu.pl 
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Zygmunt Wróbel, zygmunt.wrobel@us.edu.pl, Zakład Komputerowych Systemów 

Biomedycznych, Wydział Informatyki  i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski  

w Katowicach, www.us.edu.pl 

Wizualna ocena tytanowych implantów stosowanych w chirurgii twarzowo 
szczękowej o różnym czasie przebywania w ciele pacjenta wykazała różnice 
w strukturze powierzchniowej materiału. Obserwacja ta przyczyniła się do 
wysunięcia tezy zakładającej niszczenie struktury pod wpływem czasu oraz innych 
czynników na które narażony jest implant. Głównym źródłem danych pozwa-
lających na rozwiązanie problemu badawczego są warstwy wierzchnie oraz 
stereometryczne dane pomiarowe, uzyskane za pomocą mikroskopu konfokalnego 
Olympus LEXT OLS4000. Szczegółowe badanie powierzchni zostało wykonane 
poprzez przeprowadzenie kolejnych operacji przetwarzania i analizy danych 
w specjalistycznym oprogramowaniu Matlab. Implementacja autorskiego programu, 
obejmującego realizację szerokiego zakresu funkcji i działań matematycznych, 
umożliwiła dokładną wizualizację obrazów prezentujących strukturę powierzchni 
biomateriału w trybie 2D i 3D. Uzyskane rezultaty potwierdziły założoną na początku 
procesu badawczego tezę o uszkodzeniu warstwy powierzchniowej materiału. 

Oznaczanie rutyny na elektrodzie z węgla szklistego  

modyfikowanej błonką bizmutu 

Agnieszka Szwagierek, agnieszkaszwagierek@gmail.com, Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Chemii Analitycznej 

i Analizy Instrumentalnej, www.umcs.pl  

Katarzyna Tyszczuk-Rotko, ktyszczuk@poczta.umcs.lublin.pl,  Uniwersytet 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Chemii 

Analitycznej i Analizy Instrumentalnej, www.umcs.pl  

Katarzyna Domańska, domanska.k91@gmail.com, Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Chemii Analitycznej i  Analizy 

Instrumentalnej, www.umcs.pl 

Katarzyna Surowiec, kasieksurowiec@o2.pl, Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Zakład Chemii Analitycznej  i Analizy 

Instrumentalnej, www.umcs.pl 

Rutyna jest jednym z najważniejszych flawonoidów występujących w ludzkiej 
diecie. Wpływa na krążenie, choroby serca i stan skóry. Ponadto jest świetnym 
antyoksydantem, wzmacnia odporność i wspomaga działanie witaminy C. 
Naturalnie występuje w wielu gatunkach roślin, licznych warzywach i owocach, 
a także lekach i suplementach diety.  

Ze względu na wszechstronne działanie rutyny, zaproponowano nową metodę 
jej woltamperometrycznego oznaczania z wykorzystaniem elektrody z węgla 
szklistego (GCE) pokrytej błonką bizmutu (BiF/GCE). Do pomiarów wykorzystano 



IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 

Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju, Lublin, 18-19 marca 2017 r. 

Postery Naukowe – Obszar nauk ścisłych 
 

422 

metodę woltamperometrii fali prostokątnej (SWV), błonkę bizmutu nanoszono in 
situ z roztworu zawierającego  

5 × 10-7 mol L-1 Bi(NO3)3 oraz 2,5 × 10-2 mol L-1 buforu octanowego 
o pH=4,1. Pokrycie elektrody bizmutem znacząco wzmocniło sygnał analityczny 
i pozwoliło na otrzymanie krzywej kalibracyjnej liniowej w szerokim zakresie 
stężeń od 1 × 10-10 do 1 × 10-8 mol L-1 rutyny. Zaproponowana procedura została 
z powodzeniem wykorzystana do oznaczania rutyny w dwóch powszechnie 
dostępnych niesteroidowych preparatach farmaceutycznych, a otrzymane wyniki 
były zgodne z wartościami deklarowanymi przez producenta. 

Spektrofotometryczna analiza struktury kauczuku 

naturalnego i styrenowo-butadienowego,  

poddanych oddziaływaniom warunków atmosferycznych 

Anna Toniarz, anna.toniarz@gmail.com, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 

Instytut Nauki o Materiałach  

Sylwia Golba, sylwia.golba@us.edu.pl, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 

Instytut Nauki o Materiałach  

Jagoda Barczyk, jbarczyk@us.edu.pl, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut 

Nauki o Materiałach 

Celem pracy było badanie materiałów elastomerowych pod kątem różnic 
w strukturze między grupą kontrolną (przechowywaną w warunkach laboratoryjnych), 
a kauczukami poddanymi ekspozycji na warunki atmosferyczne. Badaniom zostały 
poddane kauczuki TSR 10 (ang. Technical Specified Rubber; “10” wskazuje na 
maksymalną dopuszczalną zawartość zanieczyszczeń dla gatunku) i kauczuki 
styrenowo-butadienowe o oznaczeniu SBR 1500 ang. Styrene Butadiene Rubber; 
1500 świadczy o tym, że są one polimeryzowane w niskiej temperaturze, bez użycia 
napełniaczy). Otrzymane po badaniach spektrofotometrycznych UV-Vis (ang. 
Ultraviolet/Visible Spectroscopy) i FTIR (ang. Fourier Transform Infrared 
Spectroscopy) widma uwidoczniły wpływ ekspozycji kauczuków na ich strukturę, 
a porównanie uzyskanych rezultatów dla obu rodzajów kauczuków wskazuje 
również, na pewne różnice pomiędzy gatunkami. 

Spektroskopia korelacji fluorescencji 

Agnieszka Połatyńska, agnieszka.polatynska@amu.edu.pl, Zakład Biofizyki 

Molekularnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu 

Szymon Sarbak, szymon.sarbak@amu.edu.pl, Zakład Biofizyki Molekularnej, 

Wydział Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu 

We wczesnych latach 70 ubiegłego wieku opracowana została technika 
badawcza, która dziś w połączeniu z nowoczesną optyką konfokalną, dostarcza 
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cennych informacji nt. mobilności cząsteczek w roztworze. Technika ta, nazwana 
została Spektroskopią Korelacji Fluorescencji (FCS). Podstawę metody FCS 
stanowi analiza statystycznej zmienności sygnału fluorescencji. Sygnał ten, 
generowany jest przez niewielką liczbę, przypadkowo poruszających się w objętości 
ogniska, znakowanych fluorescencyjnie molekuł. Wynikiem eksperymentu jest 
czasowa funkcja korelacji. Jej analiza pozwala wyznaczyć liczbę cząsteczek 
w próbce oraz parametry ruchu, tj. charakterystyczny czas dyfuzji i współczynnik 
dyfuzji translacyjnej. Korzystając z zależności pomiędzy wielkością molekuł, 
a szybkością ich ruchu, czyli łącząc otrzymaną doświadczalnie wartość 
współczynnika dyfuzji translacyjnej z teoretycznym równaniem Stokesa-Einsteina, 
pozyskuje się informacje nt. rozmiaru znacznika fluorescencyjnego w postaci 
promienia hydrodynamicznego oraz lokalnych właściwości fizykochemicznych 
ośrodka (temperatura, lepkość). Rozpatrując systematyczne zmiany funkcji 
korelacji w czasie, możliwe jest także badanie oddziaływań pomiędzy molekułami 
w próbce. 

Celem pracy jest przedstawienie najważniejszych informacji dotyczących 
techniki FCS wraz z licznymi przykładami jej wykorzystania. 

Synteza i badanie podstawowych właściwości  

5,5’-(hydrazyno-1,2-diyl)bis[1H-tetrazolu] 

Judyta Rećko, judyta.recko@wat.edu.pl, Wojskowa Akademia Techniczna, 
Zakład Materiałów Wybuchowych  

Rafał Lewczuk, rafal.lewczuk@wat.edu.pl, Wojskowa Akademia Techniczna, 
Zakład Materiałów Wybuchowych  

Mateusz Szala, mateusz.szala@wat.edu.pl, Wojskowa Akademia Techniczna, 
Zakład Materiałów Wybuchowych  

Materiały wybuchowe są substancjami lub mieszaninami termodynamicznie 
niestabilnymi. Oznacza to, że pod wpływem odpowiedniego zewnętrznego oddzia-
ływania można zapoczątkować gwałtowną przemianę materiału prowadząca do 
jego spalenia lub wybuchu. Najbardziej charakterystyczną cechą każdego związku 
wybuchowego są parametry detonacji, a ich wartość często decyduje o przydatności 
materiału. Jednakże by mógł on znaleźć zastosowanie cywilne lub wojskowe, 
powinien wykazywać kombinację odpowiednich właściwości, takich jak 
bezpieczeństwa w użytkowaniu, niezawodności zadziałania w odpowiednich 
warunkach i trwałości. Często musi posiadać dodatkowe zalety, które mogą być 
podstawą klasyfikacji materiałów wybuchowych do zastosowań specjalnych. 

Obecnie stosowane materiały wybuchowe posiadają liczne wady, takie jak zbyt 
duża wrażliwość, higroskopijność oraz niestabilność w podwyższonych temperaturach. 
Interesującym materiałem wydaje się być 5,5’-(hydrazyno-1,2-diyl)bis[1H-tetrazol] 
(HBT). Wysoka zawartość azotu (83.31%) w cząsteczce oraz niska zawartość 
węgla (14.29%) i wodoru (2.40%) korzystnie wpływa na właściwości materiału. 
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Związek charakteryzuje się wysoką entalpią tworzenia, dużą gęstością kryształu, 
dobrymi parametrami detonacyjnymi oraz stosunkowo niską wrażliwością na 
bodźce mechaniczne.  

HBT otrzymano w wyniku redukcji soli sodowej 5,5’-azobistetrazolu za pomocą 
wodoru powstałego w reakcji magnezu i kwasu solnego. Związek scharakteryzowano 
spektroskopią magnetycznego rezonansu jądrowego. Za pomocą analizy elementarnej 
określono zawartość poszczególnych pierwiastków w próbkach oraz czystość 
związku. Wykonano także różnicową analizę termiczną sprzężoną z termo grawi-
metrią, a także określono wrażliwość na bodźce mechaniczne. 

Synteza i właściwości  
wybranych pochodnych rodnika Blattera 

Agata Jarszak, agata.jarszak@chem.uni.wroc.pl, Zespół Chemii 
Metaloorganicznej i Materiałów Funkcjonalnych, Wydział Chemii, Uniwersytet 
Wrocławski 

Pochodne rodnika 1,3-difenylo-1,2,4-triazynylowego (rodnika Blattera), zaliczane 
do stabilnych rodników N-heterocyklicznych, są od wielu lat interesującym obiektem 
badań, ze względu na ich potencjalne możliwości aplikacyjne. 

Celem pracy jest omówienie metod syntezy wybranych pochodnych rodnika 
Blattera, ich właściwości oraz przedstawienie możliwych zastosowań w chemii 
materiałów. 

Przedstawione w pracy związki zostały otrzymane według kilku strategii. Jedna 
z nich zakłada sprzęganie halogenopochodnych rodnika Blattera z odpowiednimi 
prekursorami według mechanizmu sprzęgania Suzuki-Miyaura i Stille’a. Możliwe 
jest także otrzymanie pochodnej rodnika Blattera poprzez utlenianie amidrazonu wraz 
z następującą po tym utleniającą cyklizacją pierścienia. Najnowsze prace zakładają 
dwuetapową syntezę opartą na substytucji nukleofilowej i cyklodehydratacji wytwo-
rzonego w trakcie reakcji produktu albo wykorzystanie reagentów metaloorga-
nicznych jako prekursorów. 

Zebrane metody syntetyczne wskazują, że generowanie nowych pochodnych 
rodnika Blattera stanowi wciąż duże wyzwanie. Badania pokazują, że otrzymywane 
pochodne posiadają interesujące właściwości ferro- i antyferromagnetyczne, co 
może doprowadzić w przyszłości do otrzymania materiałów o charakterze 
aplikacyjnym do zastosowań w elektronice, chemii przewodników, magnetochemii 
i innych. 

Właściwości materiałów grafenowych  

i ich zastosowanie w przemyśle 

Justyna Jonik, justyna.jonik@wp.pl, Instytut Chemii, Wydział Nowych 
Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wtc.wat.edu.pl  
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Henryk Grajek, hgrajek5819@wp.pl, Instytut Chemii, Wydział Nowych 
Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wtc.wat.edu .pl 

Tomasz Wawer, tomasz.wawer@wat.edu.pl, Instytut Chemii, Wydział Nowych 
Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wtc.wat.edu.pl 

Celem niniejszej pracy było określenie właściwości fizykochemicznych 
pochodnych grafenu, czyli tlenku grafenu i zredukowanego tlenku grafenu. Badane 
materiały analizowano stosując inwersyjną chromatografię gazową. Najpierw 
wyznaczono podstawowe wielkości retencyjne, czyli czas retencji oraz absolutną 
i właściwą objętość retencji. Następnie wyznaczono podstawowe wielkości 
termodynamiczne (entalpię, entropię i swobodną energię adsorpcji). Wyznaczone 
wielkości termodynamiczne posłużyły do określenia oddziaływań międzycząstecz-
kowych między badanymi fazami stacjonarnymi a dozowanymi substancjami 
testowymi. Ostatnim etapem prac było wyznaczenie właściwości kwasowo-
zasadowych badanych materiałów grafenowych. Na podstawie otrzymanych 
wyników stwierdzono, że dozowane substancje testowe o wyższej masie 
cząsteczkowej silniej oddziałują z fazami stacjonarnymi oraz, że obie fazy 
stacjonarne mają powierzchnię o charakterze zasadowym. Ostatnia informacja ma 
istotne znaczenie przy zastosowaniu grafenu w przemyśle. Ostatnio podejmowano 
próby wytworzenia wytrzymałych podeszw do butów sportowych na bazie 
materiałów grafenowych. Znajomość charakteru chemicznego grafenu jest w tym 
przypadku bardzo istotna, bowiem kontakt takich butów ze środowiskiem 
zewnętrznym może mieć negatywny wpływ na ich trwałość. Jest to oczywiście 
tylko jeden z przykładów, możliwości zastosowania grafenu (gdzie istotny jest jego 
charakter chemiczny) jest bardzo dużo. 

Wpływ warunków PLE, MASE i UASE  

na wydajność ekstrakcji kwasów kawoilochinowych 

z karczocha zwyczajnego (Cynara scolymus L.). 

Marta Gil, martagil.24@gmail.com, Zakład Metod Chromatograficznych, 

Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Dorota Wianowska, dorota.wianowska@poczta.umcs.lublin.pl, Zakład Metod 

Chromatograficznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie 

Kwasy kawoilochinowe to biologicznie istotne związki fenolowe obecne w wielu 
gatunkach roślin. Ich charakterystycznym przedstawicielem jest kwas 5-O-kawoilo-
chinowy, nazywany kwasem chlorogenowym. Obecnie znane są prozdrowotne 
właściwości kwasów kawoilochinowych, włączając w to aktywność antynowo-
tworową. Niemniej przypuszczenie, iż mogą być pomocne w walce z otyłością 
spowodowało wzrost zainteresowania badaczy właściwościami tej grupy 
związków. Ważna jest właściwa analiza zawartości tych związków w roślinach 
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z uwagi na fakt, iż wykorzystywane są one jako markery jakości w kontroli 
produktów oraz leków roślinnych.  

Analiza zawartości kwasów kawoilochinowych w materiale roślinnym wymaga 
ich wcześniejszej ekstrakcji. Najczęściej do tego celu wykorzystuje się techniki 
klasyczne, takie jak ekstrakcję w aparacie Soxhleta. Współcześnie stosuje się 
nowsze rozwiązania, np. ciśnieniowa ekstrakcja cieczą (PLE), ekstrakcja rozpusz-
czalnikiem wspomagana promieniowaniem mikrofalowych (MASE), czy ekstrakcja 
rozpuszczalnikiem wspomagana ultradźwiękami (UASE). Techniki te charak-
teryzują się większą wydajnością, krótszym czasem prowadzenia procesu oraz 
mniejszą szkodliwością dla środowiska. 

W badaniach zastosowano PLE, MASE i UASE celem izolacji kwasów 
kawoilochinowych z karczocha zwyczajnego (Cynara scolymus L.). W toku 
eksperymentów określono optymalne warunki każdego z procesów i wykazano, iż 
każdy z nich może stanowić atrakcyjną alternatywą dla klasycznej ekstrakcji 
w aparacie Soxhleta. 

Wybrane metody pozyskiwania wiedzy  
z medycznych baz danyc 

Anna Kasperczuk, a.kasperczuk@doktoranci.pb.edu.pl, Zakład Biocybernetyki  
i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Białostocka, 
www.wm.pb.edu.pl 

Agnieszka Dardzińska-Głębocka, a.dardzinska@pb.edu.pl, Zakład 
Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechaniczny, Politechnika 
Białostocka, www.wm.pb.edu.pl  

Przez ostatnie dwie dekady obserwuje się dynamiczny wzrost ilości informacji 
gromadzonych w formie elektronicznej. Zbierane dane często zawierają nieznaną 
i interesującą wiedzę. Odpowiedzią na opisywane zjawisko jest rozwój metod 
wydobywania wiedzy z baz danych. Wspomniane metody pozwalają znaleźć 
nieznane relacje i wzory w bazach danych, które mogą być użyteczne w budowie 
decyzyjnych systemów informacyjnych. Rozwój medycznych systemów informa-
cyjnych spowodował powstanie ogromnej ilości baz danych pacjentów. Dysponując 
tego typu danymi w dłuższym przedziale czasu możemy postawić szereg pytań: 
W jaki sposób wykorzystać przechowywane dane do lepszego zdiagnozowania 
chorego? Jakie czynniki kształtują takie a nie inne jednostki chorobowe? Czym 
różnią się poszczególni pacjenci? Jakie objawy pojawiają się jednocześnie? Czy 
można przewidzieć przyszłe zachorowania pacjentów? Badania nad eksploracją 
wiedzy z medycznych systemów informacyjnych w szczególny sposób mogą 
przyczynić się do rozwoju metod wspomagających diagnozowanie pacjentów 
objętych schorzeniami, które są trudne do rozpoznania i leczenia. Celem niniejszej 
pracy jest pokazanie sposobu wykorzystania wybranych metod eksploracji wiedzy 
z medycznego systemu informacyjnego.  
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Akcelerator szynowy w zastosowaniu do testów 

zmęczeniowych materiałów 

Paweł Piekielny, p.piekielny@po.opole.pl, Katedra Elektrotechniki 

i Mechatroniki, Wydział Elektrotechniki Automatyki  i Informatyki, Politechnika 

Opolska, www.po.opole.pl 

W pracy opisano ideę zastosowania akceleratorów elektrodynamicznych do 
testów zmęczeniowych – wytrzymałościowych materiałów. Badania wytrzyma-
łościowe pod względem uderzenia obiektów o różnych powierzchniach czołowych 
są możliwe do zrealizowania przy wykorzystaniu akceleratora. Możliwość szerokiej 
zmiany części balistycznej pocisku (bez konieczności wprowadzania zmian do 
części czynnej) daje duże pole manewru co do rodzaju uderzenia.  

Przedstawiono przegląd porównawczy urządzeń wykorzystywanych dotych-
czasowo do tego celu w odniesieniu do akceleratora. Niezaprzeczalnym atutem 
zastosowania akceleratora do tego typu badań jest możliwość precyzyjnego 
sterowania energią kinetyczną pocisku poprzez odpowiednie nastawy wartości 
układu zasilania. 

Głównym celem prowadzonych badań jest opracowanie modelu numerycznego 
który będzie pozwalał w precyzyjny sposób sterować energią pocisku. Otrzy-
mywane wyniki obliczeń poddawane są weryfikacji pomiarowej na autorskim 
stanowisku laboratoryjnym. Na potrzeby badań zaprojektowano i wykonano trzy 
różnego rodzaju konstrukcję akceleratora. 

Analiza możliwości wykorzystania hydromieszanin 

drobnofrakcyjnych do profilaktyki przeciwpożarowej 

w podziemnych zakładach górniczych węgla kamiennego 

Marcin Popczyk, marcin.popczyk@polsl.pl, Instytut Eksploatacji Złóż, Wydział 

Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska, www.polsl.pl  

Tomasz Suponik, tomasz.suponik@polsl.pl, Instytut Eksploatacji Złóż, Wydział 

Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska, www.polsl.pl  

Abstract: Od wielu lat podziemne kopalnie węgla kamiennego w Polsce 
wykorzystują znaczne ilości materiałów odpadowych a w szczególności drobno-
frakcyjnych odpadów energetycznych w postaci hydromieszanin do prac mających na 
celu ograniczenie pożarów endogenicznych, które stwarzają szczególne zagrożenie dla 
pracującej załogi a także utrzymania założonej wielkości produkcji. Hydromieszaniny 
tutaj stosowane muszą spełniać szczególne wymagania związane z ochroną środowiska 
oraz powinny charakteryzować się określonymi własnościami fizyko-mechanicznymi. 

W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych hydromieszanin 
drobnofrakcyjnych wykonanych na bazie odpadów energetycznych z grupy 
odpadów 10 01 02 i 10 01 82 pozyskanych z różnych zakładów energetycznych. Na 
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podstawie uzyskanych wyników badań oraz po uwzględnieniu wymagań prawnych 
i normowych w rozpatrywanej tematyce, dokonano oceny możliwości wyko-
rzystania danego rodzaju materiału odpadowego do poprawy bezpieczeństwa pracy 
przez zastosowanie w profilaktyce przeciwpożarowej w technologii doszczelniania 
zrobów zawałowych. 

Analiza porównawcza fizyko-chemicznych parametrów 

przydomowej oczyszczalni ścieków 

Monika Pawlita-Posmyk, mpawlita@wp.pl, Wydział Mechaniczny, Katedra 

Inżynierii Procesowej, Politechnika Opolska 

Małgorzata Wzorek, m.wzorek@po.opole.pl, Wydział Mechaniczny, Katedra 

Inżynierii Procesowej, Politechnika Opolska 

Na terenach gdzie kosztowne inwestycje budowy rozległych sieci kanaliza-
cyjnych są nieopłacalne, część mieszkańców decyduje się na przydomowe 
rozwiązania do odprowadzania ścieków m.in. na zbiorniki bezodpływowe lub 
przydomowe oczyszczalnie ścieków. Z danych GUS (2015 r.) wynika, że z roku na 
rok wzrasta liczba montowanych przydomowych oczyszczalni ścieków, a obszary 
wiejskie stały się głównym miejscem lokalizacji tych elementów infrastruktury 
sanitarnej. Praca przydomowej oczyszczalni ścieków powinna zapewniać 
dotrzymanie dopuszczalnych parametrów określonych w RMŚ z dnia 18 listopada 
2014 r., Dz.U. 2014 poz. 1800 (dotyczącego warunków, jakie należy spełniać przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego), aby nie przyczyniać się do pogorszania 
stanu środowiska przyrodniczego. Jednakże nieprawidłowe użytkowanie, przeciążenie 
systemu może powodować nieprawidłowości w pracy, a w konsekwencji niedo-
trzymanie obowiązujących norm. 

Celem przeprowadzonych badań była analiza pracy wybranego typu przydo-
mowej oczyszczalni oraz monitoring parametrów fizyko-chemicznych oczysz-
czonych ścieków. W tym celu zostały pobierane próbki ścieków na wejściu 
i wyjściu z oczyszczalni. Badania przeprowadzono czterokrotnie w ciągu roku. 
W ściekach badano podstawowe parametry fizykochemiczne m.in. BZT5, CHZT, 
azot azotanowy i amonowy, fosfor ogólny, siarczany, chlorki oraz wybrane metale 
ciężkie.  

Przeprowadzone badania wykazały, że badana przydomowa oczyszczalnia 
ścieków pracuje prawidłowo oraz jest bezpieczna dla środowiska przyrodniczego. 
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Analiza trójwymiarowych obrazów  

w badaniach topografii powierzchni materiału 

Żaneta Garczyk, zaneta.garczyk@us.edu.pl, Zakład Komputerowych Systemów 

Biomedycznych, Instytut Informatyki, Wydział Informatyki  i Nauki 

o Materiałach, Uniwersytet Śląski  w Katowicach, www.us.edu.pl 

Sebastian Stach, sebastian.stach@us.edu.pl, Zakład Komputerowych Systemów 

Biomedycznych, Instytut Informatyki, Wydział Informatyki  i Nauki 

o Materiałach, Uniwersytet Śląski  w Katowicach, www.us.edu.pl 

Zygmunt Wróbel, zygmunt.wrobel@us.edu.pl, Zakład Komputerowych Systemów 

Biomedycznych, Instytut Informatyki, Wydział Informatyki  i Nauki 

o Materiałach, Uniwersytet Śląski  w Katowicach, www.us.edu.pl 

W środowisku programistycznym pakietu Matlab został opracowany skrypt, za 
pomocą którego przeprowadzono segmentację danych stereometrycznych 3 próbek 
z naniesionymi na powierzchnię szkła powłokami miedzi oraz powłokami żelaza 
o różnej grubości. Trójwymiarowe obrazy powierzchni próbek zostały pozyskane 
z wykorzystaniem mikroskopu AFM. Za pomocą zaimplementowanego algorytmu 
segmentacji wododziałowej wysegmentowano na nich motywy wzniesień, 
a następnie zagłębień. Obliczono również wartości parametrów charakteryzujących 
poszczególne motywy, dzięki którym możliwa stała się analiza motywów pod 
względem ich wymiarów i kształtu. Zestawienie wyznaczonych parametrów 
umożliwiło porównanie powierzchni próbek. Analiza wyników wykazała znaczne 
zmiany w strukturze powierzchni materiałów. Próbka z naniesioną na powierzchnię 
szkła powłoką miedzi charakteryzuje się dużym obszarem nierówności 
powierzchni. Naniesiona dodatkowo powłoka żelaza przyczyniła się do 
wygładzenia struktury. Analiza wykazała, iż grubość warstwy żelaza także wpływa 
na morfologię powierzchniową. W celu weryfikacji otrzymanych wyników 
przeprowadzono segmentację korzystając z oprogramowania MountainsMap® 
Premium. Program umożliwił uzyskanie analizy powierzchni zarówno w formie 
graficznej jak i za pomocą wygenerowanych wartości parametrów dotyczących 
motywów. Wyznaczone parametry porównano z wartościami uzyskanymi przy 
użyciu skryptu. Weryfikacja otrzymanych wyników potwierdziła ich poprawność. 

Budowa bazy danych do modelowania  

zjawisk termomechanicznych procesu spawania  

w oparciu o metody analityczne 

Wiesława Piekarska, piekarska@imipkm.pcz.pl, Wydział Inżynierii 

Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska, www.pcz.pl  
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Dorota Goszczyńska-Króliszewska, goszczynska@imipkm.pcz.pl, Wydział 

Inżynierii Mechanicznej i  Informatyki, Politechnika Częstochowska, www.pcz.pl  

Tomasz Domański, domanski@imipkm.pcz.pl, Wydział Inżynierii Mechanicznej  

i Informatyki, Politechnika Częstochowska, www.pcz.pl  

Marcin Kubiak, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Politechnika 

Częstochowska, www.pcz.pl  

Zbigniew Saternus, Wydział Inżynierii Mechanicznej i  Informatyki, Politechnika 

Częstochowska, www.pcz.pl  

Spawanie jest złożonym procesem, w którym pod wpływem zmian temperatury 
istotnie zmienia się struktura materiału a co za tym idzie jego własności. 
Zróżnicowane własności w strefie oddziaływania źródła ciepła wpływają na 
trwałość i nośność połączeń spawanych. Zjawiska zachodzące w materiale są nie 
tylko z zakresu metaloznawstwa ale również odlewnictwa a nawet metalurgii. 
Istotnym i złożonym zagadnieniem procesu spawania elementów stalowych są 
przemiany fazowe, które są przyczyną ważnych zmian właściwości mechanicznych 
połączenia spawanego. Modelowanie numeryczne przemian fazowych odbywa się 
na podstawie istniejących modeli matematycznych w oparciu o weryfikacje 
doświadczalne. Wykonuje się drogie i pracochłonne badania doświadczalne w celu 
budowy bazy danych do modelu obliczeniowego. Jednym ze sposobów 
przyśpieszenia i obniżenia kosztów badań dotyczących oceny zachodzących 
podczas spawania zjawisk termomechanicznych jest zastosowanie metod 
analitycznych. W pracy przedstawiono metodykę budowy bazy danych do 
modelowania zjawisk termomechanicznych zachodzących podczas procesu 
spawania z zastosowaniem metod analitycznych. Modele analityczne użyte w pracy 
dotyczą prognozowania struktury najważniejszych stref połączenia spawanego oraz 
określenie zachodzących w nich zmian własności mechanicznych. Na ich odstawie 
zbudowano charakterystyczne dla procesu spawania wykresy CTPc-S oraz 
końcowy skład strukturalny złącza spawanego. Podano przykłady obliczeń na bazie 
zastosowań metod analitycznych. 

Chłodzenie łopatek  

wysokotemperaturowych turbin gazowych 

Marek Wiśniewski, mjwisniewski@wp.pl, Uniwersytet Technologiczno-

Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny  

Michał Pająk, m.pajak@uthrad.pl, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny 

w Radomiu, Wydział Mechaniczny  

Stacjonarne turbiny gazowe dużej mocy znajdują zastosowanie w parowo-
gazowych układach kogeneracyjnych (EC Zielona Góra, Rzeszów, Lublin 
Wrotków). Układy takie charakteryzują się wysoką sprawnością, tym większą im 
wyższa będzie temperatura gazów spalinowych opuszczających komorę spalania 
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turbiny. Opanowanie tak wysokich temperatur spalin jest możliwe tylko przez 
udoskonalenie systemów chłodzenia turbin gazowych, zapewniających ich 
właściwą, długotrwałą eksploatację. Duże wydatki powietrza (pary wodnej) 
służącego do chłodzenia bardzo negatywnie wpływają na sprawność obiegu 
termodynamicznego silnika turbinowego. Z tego powodu obserwuje się tendencję 
do optymalizacji wydatku powietrza chłodzącego ze względu na: z jednej strony 
zapewnienie dostatecznego resursu a z drugiej na minimalizacje strat profilowych. 
W artykule przedstawiono tendencje rozwoju stacjonarnych turbin gazowych 
w aspekcie wzrostu temperatur gazów spalinowych i wymuszoną tym faktem 
koniecznością chłodzenia łopatek turbiny. Przedstawiono sposoby chłodzenia 
i konstrukcje chłodzonych łopatek współczesnych wysokotemperaturowych 
silników gazowych. 

Detekcja izolatorów linii wysokiego napięcia 

z wykorzystaniem metod przetwarzania obrazu 

Jakub Osuchowski, jakub.osuchowski@gmail.com, Instytut Informatyki, 

Wydział Elektrotechniki, Automatyki  i Informatyki, Politechnika Opolska, 

www.po.opole.pl 

Napowietrzna linia wysokiego napięcia składa się z trzech głównych komponentów: 
przewodów przewodzących, wieży przesyłowych oraz izolatorów. Izolatory linii 
napowietrznych pełnią dwie główne funkcje. Izolują przewodnik od podłoża oraz 
struktury wieży, a także zapewniają wsparcie mechaniczne dla przewodów 
przewodzących. Szacuje się, że około 50% kosztów utrzymania linii napowietrznej 
stanowią koszty związane z izolatorami, a awarie izolatorów są powodem około 
70% przestojów w działaniu linii. Obraz ten pokazuje jak ważna jest diagnostyka 
oraz wczesne wykrywanie awarii izolatorów. Jedną z podstawowych metod 
monitoringu linii napowietrznych jest inspekcja wizualna. Metoda ta pozwala 
w łatwy sposób wykryć oczywiste awarie i uszkodzenia. Sukces tej techniki zależy 
w dużej mierze od szczegółów jakie mogą zostać zaobserwowane z punktu 
obserwacyjnego. Problemami są tutaj szczegółowość obserwacji oraz słaba 
wizualna dostępność izolatora. Rozwiązaniem jest wykorzystanie helikoptera lub 
pojazdu UAV (z ang. Unmanned Aerial Vehicle) tzw. dronów oraz kamery 
o wysokiej rozdzielczości. Czyni to inspekcję linii bardziej dokładną oraz 
precyzyjną, ale generuje niestety dużą ilość danych, na których izolator musi zostać 
wykryty i zdiagnozowany. Celem pracy jest zarysowanie problemów wiążących się 
z wykrywaniem izolatorów na obrazach cyfrowych, a także przedstawienie 
dotychczas stosowanych metod służących do ich wykrywania tj. np. algorytm 
SURF (z ang. Speeded Up Robust Features). 
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Hybrydowa technologia spawania laser-łuk elektryczny. 

Problemy modelowania numerycznego 

Marcin Kubiak, kubiak@imipkm.pcz.pl, Wydział Inżynierii Mechanicznej 

i Informatyki, Politechnika Częstochowska, www.pcz.pl  

Tomasz Domański. domanski@imipkm.pcz.pl, Wydział Inżynierii Mechanicznej 

i Informatyki, Politechnika Częstochowska, www.pcz.pl  

Zbigniew Saternus, saternus@imipkm.pcz.pl, Wydział Inżynierii Mechanicznej  

i Informatyki, Politechnika Częstochowska, www.pcz.pl 

Spawanie hybrydowe laser – łuk elektryczny jest nowoczesną techniką spawania 
kojarzącą popularną i powszechnie znaną metodę spawania łukiem elektrycznym 
z techniką laserową. Poprzez połączenie wiązki laserowej i luku elektrycznego 
w procesie spawania hybrydowego, uzyskuje się dobrej jakości spoinę przy 
zwiększeniu prędkości spawania i jednoczesnej minimalizacji wad obu metod 
składowych tego procesu, stosowanych osobno.  

Istnieje niewiele badań skupionych na zrozumieniu zjawisk zachodzących 
w procesie spawania hybrydowego, które mają znaczący wpływ na optymalizację 
technologii hybrydowego spawania. Badania doświadczalne są kosztowne 
i czasochłonne, dlatego zjawiska fizyczne najczęściej analizowane są na 
płaszczyźnie teoretycznej poprzez modelowanie matematyczne i numeryczne. Ze 
względu na szereg sprzężonych zjawisk cieplnych, strukturalnych i mechanicznych 
modelowanie numeryczne procesu spawania hybrydowego stanowi wyzwanie dla 
naukowców na całym świecie.  

Niniejsza praca prezentuje modele matematyczne zjawisk fizycznych procesu 
spawania hybrydowego laser-łuk elektryczny oraz problematykę modelowania 
numerycznego tego procesu z uwzględnieniem różnych parametrów technolo-
gicznych. 

Integracja mikrojednostek PV w przestrzeń miejską 

Sławomir Szymocha, slawomir.szymocha@doktorant.po.edu.pl , Politechnika 

Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki  i Informatyki, Katedra Elektrowni 

i Systemów Pomiarowych  

Autor przedstawia jednostki fotowoltaiczne, które z powodzeniem można 
integrować w przestrzeń publiczną. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego wzor-
nictwa wtapiają się w infrastrukturę miejską. Urządzenie pełni rolę systemu 
użyteczności publicznej. Autor zastosował nowoczesne technologie w celu 
zapewnienia możliwości ładowania urządzeń mobilnych o różnych standardach 
złącz. Dodatkowo udostępnianie jest łącze komunikacji bezprzewodowej. 
Urządzenie wspiera technologie ładowania bezprzewodowego „QI”. Komunikacja 
z użytkownikiem końcowym może się odbywać we wszystkich popularnych 
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standardach sieci bezprzewodowych. Jednostkę można wyposażyć w moduł 
umożliwiający pomiar warunków środowiskowych wokół urządzenia. Dane 
pogodowe zapisywane są lokalnie oraz udostępniane dla dalszej obróbki. Całość 
systemu może być zdalnie monitorowa oraz zarządzana w czasie rzeczywistym. 
Możliwy jest pomiar zużycia energii przez odbiorniki oraz energii wytwarzanej 
przez panele fotowoltaiczne. Energia pozyskiwana z paneli PV elektryczna 
magazynowana jest w akumulatorze. 

Koncepcja układu pomiarowego  

pola magnetycznego koła ogumionego 

Sebastian Brol, s.brol@po.opole.pl, opiekun naukowy, Wydział Mechaniczny, 

Katedra Pojazdów Drogowych  i Rolniczych, Politechnika Opolska 

Agnieszka Szegda, agusiajaro@o2.pl, doktorantka, Wydział Mechaniczny, 

Katedra Pojazdów Drogowych  i Rolniczych, Politechnika Opolska 

W pracy omówiono konstrukcję budowy opony samochodowa pod kątem 
właściwości magnetycznych elementów składowych oraz ich wpływu na 
wytwarzane przez oponę pole magnetyczne. Ponadto przeanalizowano proces 
produkcyjny omawianego elementu pod względem uzyskania magnetyzmu przez 
oponę. Na tej podstawie wnioskowano o własnościach magnetycznych opony oraz 
sposobach jej namagnesowania. Zaproponowano układ pomiarowy do pomiaru 
magnetyzmu opony we funkcji kąta obrotu i czasu oraz rejestracji uszkodzeń 
opony. Przeanalizowano literaturę pod względem zagadnień związanych z natężenia 
pola magnetycznego. Dodatkowo rozpoznano trzy rozwiązania patentowe, które 
służą do pomiaru zmian pola magnetycznego opony, omawiane rozwiązania 
wykrywają pole magnetyczne z kabiny pojazdu. Autorzy postanowili znaleźć 
rozwiązane pozwalające na detekcję pola magnetycznego samej opony lub koła 
samochodowego. Szczegółowo omówiono funkcję i właściwości układu pomiaro-
wego, a także wpływ materiałów konstrukcyjnych przyrządu na uzyskiwane wyniki. 
Ponadto przedstawiono wyniki pomiarów. 

Łódzka kamienica czynszowa  

– analiza architektoniczno-przestrzenna  

obejmująca okres od II połowy XIX wieku do 1939 roku  

Joanna Budner-Szuman, jb.szuman@gmail.com, Instytut Architektury 

i Urbanistyki, Wydział Budownictwa, Architektury  i Inżynierii Środowiska, 

Politechnika Łódzka, www.p.lodz.pl  

Włączenie Łodzi do grona osad przemysłowych i przeznaczenie jej roli ośrodka 
tkackiego i sukienniczego w 1820 r. zapoczątkowało dynamiczny rozwój miasta. 
Bardzo szybko Łódź przerodziła się w prężnie działający ośrodek przemysłowy. 
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W ciągu niespełna 100 lat populacja miasta zwiększyła się 600-krotnie, co 
spowodowało duże zapotrzebowanie na zabudowę mieszkaniową. Powstające 
budynki lokalizowane na działkach przeznaczonych pod osadę rękodzielniczą mają 
charakterystyczny układ do dziś widoczny w strukturach miasta. 

Bardzo częstą praktyką w architekturze mieszkaniowej przemysłowej Łodzi 
było łączenie elementów architektonicznych z różnych epok. Nie była ważna 
ścisłość historyczna i wierność form, a sam fakt użycia motywów nobilitowanych 
przez historię. Efektem jest dominacja architektury eklektycznej z bogato 
zdobionymi elewacjami, pełnymi różnorodnych detali architektonicznych. 
Widoczne wzorce kosmopolitycznej architektury stolic europejskich zmieniały się 
na przestrzeni lat.  

Równocześnie powstawało wiele kamienic czynszowych o niższym standardzie, 
pozbawionych wielkomiejskiego, pałacowego charakteru zabudowy ścisłego 
centrum. Często jednak nawet najtańsze budownictwo czynszowych kamienic nie 
było pozbawione detalu, zwłaszcza na elewacjach frontowych. 

Mechatroniczne projektowanie robotów mobilnych  

na przykładzie robota typu „line follower” 

Dariusz Szybicki, dszybicki@prz.edu.pl, Katedra Mechaniki Stosowanej 

i Robotyki, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 

Paulina Pietruś, ppietrus@stud.prz.edu.pl, Katedra Mechaniki Stosowanej 

i Robotyki, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza  

Wojciech Łabuński, wlabunski@stud.prz.edu.pl, Katedra Mechaniki Stosowanej 

i Robotyki, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza  

Paweł Obal, pobal@stud.prz.edu.pl, Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki, 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza  

Wraz z gwałtownym rozwojem przemysłu można zauważyć rosnące 
zapotrzebowanie na roboty mobilne, które mogłyby poruszać się od punktu do 
punktu bez konieczności programowania z góry określonej ścieżki. Robotem 
spełniającym to kryterium jest „line follower”. W pracy zaprezentowano projekt 
oraz budowę robota takiego typu. Jego zadaniem jest poruszanie się po 
wyznaczonej trajektorii. Ze względu na prostotę, najbardziej powszechna jest 
czarna linia naklejona za pomocą taśmy lub namalowana na białym podłożu. 
Projekt konstrukcji został wykonany w środowisku CAD – SolidWorks. Do 
wykonania projektu wykorzystano technologię druku 3D. Zaprezentowano także 
kinematykę oraz dynamikę robota. Niezbędnymi etapami podczas projektowania 
jest dobór części: mechanicznej, elektronicznej oraz napisanie oprogramowania. 
Robot miał spełniać wymogi określone w regulaminie konkurencji „Line 
Follower”. Konstrukcja mechaniczna opiera się na dwóch kołach napędzanych 
elektrycznie oraz kuli podporowej. Elementy mechaniczne dla zaprezentowanego 
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robota zostały dobrane. Oprogramowanie dla robota mobilnego napisano 
wykorzystując środowisko programistyczne Eclipse wersja Mars.1. Dodatkowo 
wykorzystano wtyczkę AVR EclipsePlugin. 

Metoda wyznaczenia emisji gazów  

z nieczynnych szybów likwidowanych kopalń 

Paweł Wrona, pawel.wrona@polsl.pl, Wydział Górnictwa  i Geologii, 
Politechnika Śląska, www.polsl.pl  

Zenon Różański, zenon.rozanski@polsl.pl, Wydział Górnictwa  i Geologii, 
Politechnika Śląska, www.polsl.pl  

Grzegorz Pach, grzegorz.pach@polsl.pl, Wydział Górnictwa  i Geologii, 
Politechnika Śląska, www.polsl.pl  

W pracy przedstawiono zjawisko emisji gazów z zlikwidowanych kopalń węgla 
kamiennego na powierzchnię terenu, które było notowane praktycznie w każdym 
zagłębiu górniczym węgla kamiennego na świecie. Głównymi składnikami 
wypływających gazów są azot, dwutlenek węgla, tlen, a w niektórych przypadkach 
także metan.  

Jako, że emisja gazów z szybu jest zmienna i oprócz czynników geologiczno-
górniczych zależy także od intensywności zniżek barycznych przedstawiono 
stosowaną metodę pomiarową do jej wyznaczenia Pokazano też sposób wyznac-
zenia nomogramu gazowego dla danego szybu. Nomogram gazowy jest narzędziem 
umożliwiającym oszacowanie spodziewanej maksymalnej emisji gazów z danego 
szybu.  

Rozpatrując zjawisko efektu cieplarnianego oszacowano, że roczna emisja CO2 
z jednego zlikwidowanego szybu kopalni może wynieść do 1421 Mg, a CH4 do 
750,7 Mg. Analizując zagrożenie dla bezpieczeństwa powszechnego wykazano 
natomiast, że CO2 emitowany z szybu może być obecny w powietrzu – 
w odległości do 43 m od jego krawędzi. 

Metody oceny stanu termicznego obiektów  
zbudowanych z odpadów powęglowych 

Zenon Różański, zenon.rozanski@polsl.pl, Wydział Górnictwa  i Geologii, 
Politechnika Śląska, www.polsl.pl 

Grzegorz Pach, grzegorz.pach@polsl.pl, Wydział Górnictwa  i Geologii, 
Politechnika Śląska, www.polsl.pl  

Paweł Wrona, pawel.wrona@polsl.pl, Wydział Górnictwa  i Geologii, 
Politechnika Śląska, www.polsl.pl  

Jednym z negatywnych skutków działalności górniczej w zagłębiach węglowych 
jest obecność dużej liczby zwałowisk odpadów pochodzących z kopalń węgla 
kamiennego. Odpady te wykorzystywane są także do budowy innych obiektów 
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(obiekty rekultywacyjne, obwałowania, nasypy drogowe lub kolejowe). Ze względu 
na znaczną zawartość palnych substancji obiekty te mają skłonność do samozapłonu. 
Ważnym zagadnieniem z punktu widzenia bezpieczeństwa i ochrony środowiska jest 
profilaktyka pożarowa. Jednym z elementów zapobiegania pożarom endogenicznym 
jest wczesne wykrywanie aktywności termicznej. Celem pracy jest przedstawienie 
stosowanych metod oceny stanu termicznego obiektów zbudowanych z odpadów 
powęglowych. W pracy przybliżono mechanizm powstawania pożarów endo-
genicznych i wynikające z nich skutki. Przedstawiono metody oceny stanu 
termicznego zwałowisk i innych obiektów zbudowanych z odpadów powęglowych. 
Opisano metody oparte na wizualnej ocenie, pomiarze temperatury materiału 
odpadowego oraz badaniach składu atmosfery wnętrza. Przedstawiono także 
metodykę badań wielkości emisji gazów pożarowych do atmosfery z termicznie 
czynnego zwałowiska. Dokonano krótkiej charakterystyki z uwzględnieniem wad 
i zalet przedstawionych metod. 

Modele reologiczne krzywych płynięcia zawiesin  
cząstek roślinnych w cieczy 

Adriana Szydłowska, a.szydlowska@doktorant.po.edu.pl, Katedra Inżynierii 
Procesowej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska  

Jerzy Hapanowicz, j.hapanowicz@po.opole.pl, Katedra Inżynierii Procesowej, 
Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska  

Celem pracy jest ocena jakości dopasowania matematycznych modeli 
reologicznych do krzywych płynięcia zawiesin cząstek roślinnych w cieczy. Oparto 
się na wynikach własnych pomiarów reometrycznych zawiesin łupin orzechów 
włoskich w oleju maszynowym oraz wodnym roztworze polimeru. Pomiary 
wykonano reometrem rotacyjnym o cylindrach współosiowych. Do opisu krzywych 
płynięcia sporządzonych na podstawie danych pomiarowych dotyczących zawiesin 
w oleju wykorzystano model Newtona oraz model Ostwalda de Waele’a, natomiast 
krzywe płynięcia zawiesin w roztworze polimeru opisano modelem Ostwalda de 
Waele’a i modelem Herschela-Bulkley’a. W wyniku aproksymacji modelami 
reologicznymi krzywych płynięcia uzyskano wartości parametrów tych modeli oraz 
współczynnik determinacji, mówiący o dokładności dopasowania. Analiza tych 
parametrów pozwoliła stwierdzić, że jakość odwzorowania rozkładu rzeczywistych 
punktów pomiarowych z krzywymi płynięcia opisanymi modelem potęgowym 
Ostwalda de Waele’a jest niezadowalająca. Z kolei model Herschela-Bulkley’a, 
który obowiązuje dla płynów z granicą płynięcia, opisuje krzywe płynięcia płynów 
pseudoplastycznych znacznie dokładniej, niż model potęgowy, lecz jakość 
odwzorowania tym modelem przebiegu krzywych płynięcia płynów o bardziej 
złożonych właściwościach reologicznych również jest niedostateczna. Zgodnie 
z powyższym żaden z analizowanych modeli nie umożliwia bezbłędnej oceny 
zmian lepkości płynów nieniutonowskich w rozważanym zakresie zmian szybkości 
ścinania. 
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Modelowanie komputerowe  

innowacyjnych połączeń spawanych 

Wiesława Piekarska, piekarska@imipkm.pcz.pl, Wydział Inżynierii 

Mechanicznej i Informatyki, Politechnika Częstochowska, www.pcz.pl  

Zbigniew Saternus, saternus@imipkm.pcz.pl, Wydział Inżynierii Mechanicznej 

i Informatyki, Politechnika Częstochowska, www.pcz.pl  

Marcin Kubiak, kubiak@imipkm.pcz.pl, Wydział Inżynierii Mechanicznej  

i Informatyki, Politechnika Częstochowska, www.pcz.pl 

Tomasz Domański, Wydział Inżynierii Mechanicznej i  Informatyki, Politechnika 

Częstochowska, www.pcz.pl  

Dorota Goszczyńska-Króliszewska, Wydział Inżynierii Mechanicznej 

i Informatyki, Politechnika Częstochowska, www.pcz.pl  

Technologia spawania laserowego jest nowoczesną techniką łączenia metali. 
Zastosowanie technik laserowych spawania umożliwiło wykonanie nowych 
innowacyjnych wielkogabarytowych konstrukcji spawanych tzw. paneli sandwich. 
Podczas wykonywania tego panelu wiązka laserowa penetruje zewnętrzną 
powierzchnię łącząc ją z rdzeniem usztywniającym. Jest to alternatywna technika 
spawania połączeń teowych.  

W przypadku paneli sandwich, które są produktem spawanym na gotowo, 
istotnym problemem są deformacje spawalnicze. Dobór odpowiednich parametrów 
technologicznych spawania pozwala na znacznie ograniczenie powstawania 
deformacji. Na wczesnym etapie projektowania konstrukcji w celu prognozowania 
miejsc powstawania defektów stosowane są metody numeryczne.  

W pracy przedstawiono analizę numeryczną procesu spawania wiązką laserową 
węzła panelu sandwich. Analizę sprzężonych zjawisk cieplno-mechanicznych 
i obliczenia numeryczne wykonano w programie Abaqus FEA, bazującym na 
metodzie MES. W celu przeprowadzenia symulacji procesu spawania do solvera 
obliczeniowego ABAQUS/Standard niezbędne było zaimplementowane dodatko-
wych, autorskich procedur numerycznych pozwalających na modelowanie 
ruchomego źródła spawającego. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń 
symulacyjnych wyznaczono kształt strefy przetopienia, na podstawie którego 
oszacowano deformacje spawalnicze oraz naprężenia w analizowanym połączeniu. 

Nowoczesne metody pomiaru odkształceń.  

Zastosowanie systemu korelacji obrazu 3D 

Tomasz Domański, domanski@imipkm.pcz.pl, Wydział Inżynierii Mechanicznej 

i Informatyki, Politechnika Częstochowska, www.pcz.pl  
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Marcin Kubiak, kubiak@umipkm.pcz.pl, Wydział Inżynierii Mechanicznej 

i Informatyki, Politechnika Częstochowska, www.pcz.pl 

Dorota Goszczyńska-Króliszewska, goszczynska@imipkm.pcz.pl, Wydział 

Inżynierii Mechanicznej  i Informatyki, Politechnika Częstochowska, www.pcz.pl  

Współcześnie wytwarzane obiekty charakteryzują sie dużym zróżnicowaniem 
funkcjonalnym, co przy zachowaniu wysokiej jakości wykonania jest bardzo 
trudne. Wyrobom stawiane są coraz wyższe wymagania, a co za tym idzie produkty 
maja coraz bardziej złożoną geometrie 3D. Narzędzia pomiarowe powinny łączyć 
szybkość zbierania punktów pomiarowych z zachowaniem wysokiej dokładności.  

Przedmiotem pracy jest przedstawienie możliwości zastosowania bezdotyko-
wego systemu optycznego do pomiaru odkształceń wykorzystującego wieloka-
merowy system Q-400 korelacji obrazu 3D firmy Dantec. Metoda pomiaru polegał 
na korelacji obrazów cyfrowych, zarejestrowanych za pomocą sześciu kamer. 
W trakcie wykonywania badań powierzchnia badanych próbek zostaje pokryta 
warstwą białej farby podkładowej na którą należy nanieść jak najdrobniejsze 
czarne, nieregularne punkty. Pomiar odbywa się poprzez śledzenie przemieszczeń 
pokrytej plamkami powierzchni próbki, dowolnie obciążonej siłami zewnętrznymi.  

W pracy jako wyniki badań przedstawiono pola przemieszczeń i odkształceń dla 
różnych etapów rozciągania próbek płaskich w celu porównania wpływu doboru 
parametrów technologicznych procesu na własności mechaniczne złączy 
spawanych. Otrzymane wyniki porównano również z wynikami próby rozciągania 
materiału rodzimego w celu określenia wpływu procesu spawania na zmianę 
własności mechanicznych badanej stali. 

Ocena doskonałości strukturalnej  

zamków łopatek nadstopów lotniczych 

Robert Paszkowski, robert.paszkowski@us.edu.pl, Uniwersytet Śląski, Instytut 

Nauki o Materiałach (Zakład Krystalografii), ul. 75 Pułku Piechoty 1A,  

41-500 Chorzów 

Anna Tondos, Uniwersytet Śląski, Instytut Nauki o  Materiałach (Zakład 

Krystalografii), ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41 -500 Chorzów 

Włodzimierz Bogdanowicz , Uniwersytet Śląski, Instytut Nauki o  Materiałach 

(Zakład Krystalografii), ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41 -500 Chorzów 

Nadstopy na bazie niklu charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami 
mechanicznymi w wysokiej temperaturze, a także wysoką odpornością na działanie 
agresywnego środowiska, w którym te materiały pracują. Dzięki tym właściwościom 
nadstopy znalazły zastosowanie w przemyśle lotniczym w produkcji łopatek 
silników oraz energetycznym przy konstrukcji turbin gazowych.  

Materiałem użytym do badań były próbki cienkościenne wycięte z łopatek 
wykonanych z monokrystalicznego stopu CMSX-4 (nadstopu niklu drugiej 
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generacji). Materiał w postaci odlewów otrzymano techniką krystalizacji kierunkowej 
w Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Politechniki 
Rzeszowskiej.  

Badania metodą topografii rentgenowskiej prowadzone z wykorzystaniem 
mikroogniskowego źródła rentgenowskiego pozwoliły na ocenę doskonałości 
strukturalnej zamków łopatek nadstopów lotniczych. Na podstawie wykonanych 
badań analizowano rozkład defektów dwuwymiarowych, szczególnie granic 
niskokątowych, a także orientację struktury dendrytycznej powstającej w procesie 
krystalizacji. Na topogramach przekrojów poprzecznych zamków stwierdzono 
występowanie obwódki podwyższonego kontrastu. Przypuszcza się, że wiąże się to 
ze zmianą kierunku wzrostu dendrytów w miejscach gdzie ich wzrost jest 
ograniczony powierzchnią formy odlewniczej.  

Dalsze badania zaobserwowanego zjawiska mogą przyczynić się do 
zoptymalizowania procesu otrzymywania łopatek z nadstopów niklu niwelując 
defekty powstałe podczas wzrostu dendrytów.  

Polilaktyd – otrzymywanie, właściwości fizyczne 

i mechaniczne oraz zastosowanie 

Barbara Kornafel, barbara@kornafel.pl, Studenckie Koło Naukowe Inżynierii 

Biomedycznej – InBio, Wydział Informatyki  i Nauki o Materiałach, Uniwersytet 

Śląski w Katowicach, www.wiinom.us.edu.pl 

Magdalena Fryc, magdalena_fryc@o2.pl, Studenckie Koło Naukowe Inżynierii 

Biomedycznej – InBio, Wydział Informatyki  i Nauki o Materiałach, Uniwersytet 

Śląski w Katowicach, www.wiinom.us.edu.pl 

Sylwia Stiler, stiler.sylwia@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe Inżynierii 

Biomedycznej – InBio, Uniwersytet Śląski  w Katowicach, www.us.edu.pl 

Polilaktyd (PLA) jest biodegradowalnym polimerem zbudowanym z powtarzalnych 
jednostek o takiej samej budowie poliestrowej. Wytwarza się go z surowców 
odnawialnych, najczęściej z kukurydzy bądź buraków cukrowych. Można go 
otrzymywać różnymi metodami,  

w konsekwencji czego różni się on grupami końcowymi. Jeden ze sposób 
otrzymywania polega na bezpośredniej polikondensacji kwasu mlekowego (LAc) 
w wyniku, którego cząsteczka PLA zawiera grupę aloholanową oraz karboksylową. 
Z kolei w polimeryzacji PLA powstaje produkt z grupą estrową oraz alkoholanową. 
Proces biodegradacji PLA zależy m.in. od rodzaju grup końcowych, ale także od 
pH środowiska, w którym się znajduję oraz ciężaru cząsteczkowego. Polilaktyd pod 
względem swoim właściwości charakteryzuje się wysokim modułem sprężystości 
przy rozciąganiu, zdolnością do zachowania nadanego kształtu oraz dużą 
przezroczystością i połyskiem. Można modyfikować jego udarność, a także 
kopolimeryzować. Dzięki swoim właściwością PLA znalazł zastosowanie 
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w dziedzinie biomedycznej. Z PLA produkowane się bioresorbowalne nici 
chirurgiczne, implanty tkanek miękkich czy nośniki leków o przedłużonym 
działaniu. W niniejszej pracy zostały przedstawione zagadnienia związane 
z otrzymywaniem PLA, opisem jego właściwości oraz przykłady zastosowania. 

Polimery przewodzące  

jako aktywne warstwy układów sensorycznych 

Jagoda Barczyk, jbarczyk@us.edu.pl, Instytut Nauki o Materiałach, Uniwersytet 

Śląski w Katowicach, www.us.edu.pl 

Sylwia Golba, www.us.edu.pl, sylwia.golba@us.edu.pl, Instytut Nauki  

o Materiałach, Uniwersytet Śląski  w Katowicach, www.us.edu.pl 

Anna Toniarz, anna.toniarz@gmail.com, Instytut Nauki  o Materiałach, 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, www.us.edu.pl  

Od lat 70 XX wieku intensywnie badane są niezwykle ciekawe związki o dużej 
masie cząsteczkowej charakteryzujące się przewodnictwem rzędu 10-3-103S/cm. 
Autorami pierwszych eksperymentów na polimerach przewodzących (ang. 
Conducting polymers) byli Shirikawa, MacDiarmid oraz Hegger. Udowodnili, że 
niektóre konfigurację łańcucha głównego w polimerach pozwalają na przepływ 
ładunku elektrycznego. Jednym z pierwszych przewodzących polimerów był 
domieszkowany poliacetylen (PA), gdzie zaobserwowano dziewięciokrotny wzrost 
przewodnictwa w porównaniu do niedomieszkowanego materiału. Od tego czasu 
prowadzone są intensywne badania nad coraz to nowymi przewodzącymi 
materiałami polimerowymi które mogą być otrzymywane metodą chemiczną lub 
elektrochemiczną. Podczas modyfikacji struktury materiału, w zależności od 
zastosowanej domieszki oraz stopnia utlenienia otrzymuje się różne wartości 
przewodnictwa polimeru. Stosunkowo proste i tanie pozyskiwanie omawianych ciał 
pozwoliło na liczne aplikacje. W pracy zwrócono uwagę na trendy w literaturze 
z ostatnich lat, gdzie szeroko są badane kompozyty zawierające polimery 
przewodzące. Dla przykładu stosuje się je jako pokrycia samolotu chroniące 
powierzchnie przed uderzeniami pioruna, inteligentne materiały tekstylne 
odprowadzające ładunek czy jako sensory niebezpiecznych związków. 

Porowate materiały tytanowe 

Elwira Kocyło, elwirakocylo@prz.edu.pl, Katedra Technologii 

i Materiałoznawstwa Chemicznego, Wydział Chemiczny, Politechnika 

Rzeszowska 

Marek Potoczek, potoczek@prz.edu.pl, Katedra Technologii 

i Materiałoznawstwa Chemicznego, Wydział Chemiczny, Politechnika 

Rzeszowska 



IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 

Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju, Lublin, 18-19 marca 2017 r. 

Postery Naukowe – Obszar nauk technicznych 
 

443 

Materiały porowate posiadają interesujące kombinacje właściwości fizycznych 
i mechanicznych, między innymi wysoką sztywność w połączeniu z bardzo niską 
masą oraz wysoką wytrzymałość na ściskanie w połączeniu z dobrymi właści-
wościami absorpcji energii. W przypadku ceramicznych tworzyw porowatych 
należy również wspomnieć o dobrej odporności chemicznej, odporności na nagłe 
zmiany temperatury oraz łatwości obróbki mechanicznej i recyklingu. Wyjątkowe 
właściwości stopów tytanu sprawiają, że wykorzystuje się je w doskonaleniu 
procesów technologicznych, oprzyrządowania i produktów w różnych gałęziach 
przemysłu i gospodarki. Tytan i jego stopy mają szerokie zastosowanie 
w kosmonautyce, przemyśle chemicznym oraz w medycynie. Materiały na bazie 
tytanu są najlepiej rokującymi tworzywami spośród biomateriałów metalowych. 
W pracy przedstawiono sposób wytwarzania pianek tytanowych metodą żelowania 
spienionej zawiesiny (ang. gel – casting of foams). Jako środki żelujące zastoso-
wano przyjazne dla środowiska biopolimery: agarozę i albuminę. Na podstawie 
obserwacji morfologicznych otrzymane pianki scharakteryzowano pod względem 
rozmiarów makroporów i połączeń między nimi. Dla pianek określono również ich 
gęstość pozorną i porowatość całkowitą, która mieściła się w przedziale 84-92%. 

Proekologiczne rozwiązania w miastach przyszłości 

Adam Krawiec, krawiecadam94@gmail.com, Politechnika Łódzka, Wydział 

Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, www.bais.p.lodz.pl 

Patrycja Stasiak, patusias2@interia.pl, Politechnika Łódzka, Wydział 

Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, www.bais.p.lodz.pl  

Celem opracowania tematu jest przedstawienie ekologicznych rozwiązań 
w miastach przyszłości. Rozważono problem między komfortem życia w mieście, 
a zanieczyszczeniem środowiska.  

Powołano się na wyniki badań, które zostały przeprowadzone wśród 
społeczeństwa. Dzięki temu można stwierdzić na co zwracają uwagę różne grupy 
wiekowe przebywając w strukturze miejskiej. 

Ekologia miast jest obecnie bardzo modnym założeniem, coraz chętniej 
wykorzystywanym przy budowie miast. Rozwój metropolii przyczynił się do coraz 
większego zanieczyszczenia środowiska (powstaje dziura ozonowa, kwaśne 
deszcze, wiele odpadów), z którymi miasta starają się walczyć. 

Przeprowadzona analiza pozwoliła na założenie, w jakim kierunku będą 
rozwijały się nowo powstałe miejsca.  

Przeanalizowano kilka przykładów tego typu rozwiązań, dzięki czemu możliwe 
było stworzenie zarysu idealnej przestrzeni miejskiej, która będzie stanowić 
równowagę pomiędzy życiem społecznym (rozwiązania funkcjonalne) a wpływem 
na środowisko naturalne.  
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Przeprowadzone analizy pozwoliły na zastanowienie się nad faktem dokąd 
zmierza współczesna koncepcja miasta przyszłości – do zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców, czy też zrównoważenia problemów ekologicznych? 

Prognozowanie i ocena właściwości mechanicznych 

kompozytów typu drewno – polimer wytwarzanych 

w procesie wtryskiwania mikroporującego 

Grzegorz Janowski, gjan@prz.edu.pl, Katedra Przeróbki Plastycznej, Wydział 

Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza 

Wiesław Frącz, wf@prz.edu.pl, Katedra Przeróbki Plastycznej, Wydział Budowy 

Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza  

Stale rozszerzające się spektrum polimerowych materiałów porowatych stwarza 
potrzebę analiz numerycznych procesu i formowania, jak również prognozowania 
zachowania się tego typu wyrobów podczas użytkowania. Słuszność wyników tego 
typu analiz zależy w istotny sposób od dokładności opisu właściwości składników 
kompozytów i ich mikrostruktury. Istotnym zagadnieniem jest wiec możliwość 
prognozowania właściwości materiałów o strukturze mikrokomórkowej uwzględniając 
ich heterogeniczną mikrostrukturę. W celu przeprowadzenia tego typu analiz 
stosowane są często metody homogenizacji dające bardzo dużą zgodność wyników 
z eksperymentem.  

W pracy wykonano symulację procesu wtryskiwania mikroporującego wyprasek 
typu drewno – polimer przy zmiennej zawartości gazu porującego. Ponadto 
dokonano oceny właściwości trójfazowej struktury kompozytu, składającej się z: 
matrycy polimerowej, włókna drzewnego oraz porów powietrznych. W tym celu 
dokonano analizy mikrostrukturalnej w programie DIGIMAT oraz przeprowadzono 
symulację statycznej próby rozciągania z wykorzystaniem oprogramowania 
ANSYS. 

Podziękowania 
Badania zrealizowano w ramach People Programme (Marie Curie International 

Research Staff Exchange) of the European Union's Seventh Framework Programme 
FP7/2007-2013/ – grant n° PIRSES-GA-2013-610547. 

Projekt i budowa robota kroczącego typu hexpaod 

z wykorzystaniem technologii szybkiego prototypowania 

Krzysztof Kurc, kkurc@prz.edu.pl, Katedra Mechaniki Stosowanej i  Robotyki, 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza  

Paulina Pietruś, ppietrus@stud.prz.edu.pl, Katedra Mechaniki Stosowanej 

i Robotyki, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza  
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Wojciech Łabuński, wlabunski@stud.prz.edu.pl, Katedra Mechaniki Stosowanej 

i Robotyki, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza  

Paweł Obal, pobal@stud.prz.edu.pl, Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki, 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza  

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie mobilnymi robotami kroczącymi. 
Znajdują one zastosowanie do zadań wymagających przemieszczania się 
w trudnym terenie. W pracy przedstawiono krótką charakterystykę robotów 
kroczących ze względu na różne rozwiązania konstrukcyjne. Zaprezentowano 
proces projektowania mobilnego robota kroczącego typu hexapod. W procesie 
projektowania opracowano model CAD konstrukcji, który posłużył do przepro-
wadzenia symulacji dynamicznych oraz analiz wytrzymałościowych konstrukcji. 
Dzięki wykonanym badaniom symulacyjnym określono położenie najbardziej 
obciążonych miejsc konstrukcji robota oraz określono obciążenie napędów. 
Projektując konstrukcję, w szczególności kończyny robota, wzorowano się na 
budowie anatomicznej owadów sześcionożnych. W pracy zaprezentowano także 
proces budowy robota, w którym wykorzystano metody szybkiego prototypowania. 
Zaprojektowane elementy zostały wykonane metodą druku 3D w technologii FDM. 
Do wykonania poszczególnych części zastosowano tworzywa ABS i PLA. 

Przegląd i analiza polimerów biodegradowalnych  

do zastosowań medycznych 

Barbara Kornafel, barbara@kornafel.pl, Studenckie Koło Naukowe Inżynierii 

Biomedycznej – InBio, Wydział Informatyki  i Nauki o Materiałach, Uniwersytet 

Śląski w Katowicach, www.wiinom.us.edu.pl 

Magdalena Fryc, magdalena_fryc@o2.pl, Studenckie Koło Naukowe Inżynierii 

Biomedycznej – InBio, Wydział Informatyki  i Nauki o Materiałach, Uniwersytet 

Śląski w Katowicach, www.wiinom.us.edu.pl 

Sylwia Stiler, stiler.sylwia@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe Inżynierii 

Biomedycznej – InBio, Uniwersytet Śląski  w Katowicach, www.us.edu.pl 

Medycyna jest jednym z ważniejszych obszarów zastosowania naturalnych 
i syntetycznych polimerów. Rozwój różnych gałęzi medycyny nie byłby możliwy 
bez postępu w dziedzinie technologii polimerów biodegradowalnych. Polimery do 
zastosowań medycznych można podzielić na kilka grup w zależności od czasu 
kontaktu z tkanką chorego oraz od rodzaju. Pierwszą grupę stanowią implanty 
stykające się zarówno z tkankami, jak i z krwią. Do drugiej grupy należy zaliczyć 
materiały stosowane zewnętrznie, które mają pośredni lub bezpośredni kontakt 
z tkankami bądź krwią. Natomiast kolejne grupy tworzą materiały, które pozostają 
w kontakcie z błoną śluzową i uszkodzoną tkanką zewnętrzną, a także nie mające 
żadnego kontaktu z tkankami. Pod względem podatności na biodegradację polimery 
można podzielić na nieresorbowalne np. aluminium, włókno węglowe, częściowo 
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resorbowalne np. poli(tereftalan etylenu), kolagen oraz całkowicie resorbowalne np. 
poliglikolid. W niniejszej pracy zostały przedstawione najważniejsze polimery 
biodegradowalne, które znalazły zastosowanie w medycynie. 

Reaktywność i stabilność zawiesiny węgla aktywnego 

w usuwaniu produktów podziemnego zgazowania węgla 

Tomasz Suponik, tomasz.suponik@polsl.pl, Instytut Eksploatacji Złóż, Wydział 

Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska, www.polsl.pl  

Marcin Popczyk, marcin.popczyk@polsl.pl, Instytut Eksploatacji Złóż, Wydział 

Górnictwa i Geologii, Politechnika Śląska, www.polsl.pl  

Abstrakt. W pracy scharakteryzowano proces Podziemnego Zgazowania Węgla 
(PZW) oraz przedstawiono potencjalne zanieczyszczenia, które mogą przedostawać 
się z georeaktora do wód podziemnych podczas i po zakończeniu tego procesu. 
Zanieczyszczeniami jakie powstają podczas zgazowania są między innymi 
węglowodory aromatyczne, jak np. fenole. W celu wyeliminowania tego zagrożenia 
zaproponowano zastosowanie iniekcji zawiesiny węgla aktywnego w otoczenie 
georeaktora.  

W warunkach laboratoryjnych przeprowadzono testy statyczne w celu oceny 
możliwości zastosowania zawiesiny węgla aktywnego w usuwaniu produktów 
podziemnego zgazowania węgla w zależności od temperatury górotworu. Dla 
uzyskanych wyników wyznaczono następnie stałe szybkości reakcji. Zastosowano 
równanie pierwszego rzędu.  

Ponadto przeanalizowano stabilność zawiesiny węgla aktywnego przepro-
wadzając badania potencjału zeta. Zaproponowano następnie zastosowanie 
reagentów w celu poprawy stabilności zawiesiny podczas iniekcji do górotworu. 

Stopy o wysokiej entropii wytwarzane  

z wykorzystaniem techniki przyrostowej typu LENS 

Izabela Kunce, izabela.kunce@wat.edu.pl, Katedra Zaawansowanych 

Materiałów i Technologii, Wydział Nowych Technologii  i Chemii, Wojskowa 

Akademia Techniczna 

Marek Polański, marek.polanski@wat.edu.pl, Katedra Zaawansowanych 

Materiałów i Technologii, Wydział Nowych Technologii  i Chemii, Wojskowa 

Akademia Techniczna 

Laboratorium Projektowania Materiałów i Szybkiego Wytwarzania Wyrobów 
(LAPROMAW), zlokalizowane w Katedrze Zaawansowanych Materiałów i Tech-
nologii WAT, zostało wyposażone w dwa urządzenia do druku 3D typu LENS 
(Laser Engineered Net Shaping). Urządzenia te umożliwiają szybkie wytwarzanie 
wyrobów z proszków metalicznych lub regenerację części maszyn. W technice 
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LENS depozycja materiału odbywa się poprzez podaż proszku metalicznego 
w obszar działania wiązki lasera, a stopiony metal jest nanoszony warstwa po 
warstwie na podłoże. Zastosowanie układu czterech podajników proszków oraz 
możliwość stosowania zarówno proszków stopowych, jak i elementarnych, pozwala 
na precyzyjne sterowanie składem chemicznym budowanych elementów i wytw-
arzanie np. stopów wieloskładnikowych, wyrobów kompozytowych lub o struk-
turze gradientowej. 

Techniki przyrostowe mogą być perspektywicznym sposobem wytwarzania 
elementów ze stopów, które mają ograniczone możliwości kształtowania 
klasycznymi metodami lub wytwarzania stopów o nowym składzie chemicznym. 
W pracy przedstawiono charakterystykę nowej grupy materiałów, jakimi są stopy 
o wysokiej entropii (ang. HEA, High Entropy Alloys), ich właściwości i potencjalne 
zastosowania oraz możliwość wykorzystania techniki LENS do wytwarzania 
stopów wieloskładnikowych HEA. 

Wpływ domieszek haloizytowych  

na proces starzenia poliwęglanu 

Magdalena Fryc, magdalena_fryc@o2.pl, Instytut Nauki  o Materiałach, 

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski, Katowice, 

www.inom.us.edu.pl 

Tomasz Flak, tomasz.flak@us.edu.pl, Instytut Nauki  o Materiałach, Wydział 

Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski, Katowice, 

www.inom.us.edu.pl 

Andrzej Swinarew, andrzej.swinarew@us.edu.pl, Instytut Nauki  o Materiałach, 

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski, Katowice,  

www.inom.us.edu.pl 

Poliwęglan (PC) z uwagi na dobrą stabilność w warunkach normalnych często 
dopuszczany jest do kontaktu z żywnością oraz jako materiał do zastosowań 
medycznych. Wadą poliwęglanu jest jego niewielka odporność na promieniowanie 
UV. Pod wpływem ekspozycji ulega stopniowej degradacji, co skutkuje zmianą 
barwy, spadkiem transparentności oraz możliwością wydzielania się substancji 
szkodliwych, co jest spowodowane rozpadem łańcuchów polimerowych. Stanowi 
to problem zwłaszcza, gdy poliwęglan jest narażony na promieniowanie słoneczne, 
lub w przypadku stosowania w medycynie, w dziedzinach wymagających okresowej 
sterylizacji promieniowaniem UV. Znane są jednakże metody stabilizacji 
poliwęglanu. Większość z nich bazuje jednak na modyfikacji samej powierzchni, 
a nie na ochronie całej objętości tworzywa. W niniejszej pracy podjęto próbę 
zbadania wpływu domieszki haloizytowej o potencjalnych właściwościach 
bakteriostatycznych na proces starzenia się poliwęglanu pod wpływem UV. 
Tworzywo takie może mieć zastosowanie medyczne, co może być związane 
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z koniecznością ekspozycji na promieniowanie UV i wymogiem dużej stabilności 
materiału. W tym celu przygotowano kompozyt (PC) i haloizytu przez blendowanie 
za pomocą wytłaczarki jednoślimakowej, a następnie otrzymane próbki poddawano 
starzeniu w komorze UV wyposażonej w katodę UV-A 32W. Próbki po określonym 
czasie starzenia poddano analizie fluorymetrycznej, aby określić stopień degradacji 
w czasie. 

Wpływ parametrów procesu LENS na mikrostrukturę 

oraz skład fazowy stali austenitycznej 316L 

Magdalena Karpowicz, magdalena.karpowicz@wat.edu.pl, Katedra 

Zaawansowanych Materiałów  i Technologii, Wydział Nowych Technologii  

i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl 

Marek Polański, marek.polanski@wat.edu.pl, Katedra Zaawansowanych 

Materiałów i Technologii, Wydział Nowych Technologii  i Chemii, Wojskowa 

Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl 

W pracy skupiono się na eksperymentalnym przedstawieniu relacji pomiędzy 
parametrami wytwarzania (różna prędkość nanoszenia – posuw stołu roboczego 
oraz grubość warstwy) próbek techniką przyrostowego kształtowania laserowego 
(LENS), a otrzymaną mikrostrukturą oraz składem fazowym. 

Część eksperymentalna pracy zawiera badania granulometryczne, składu 
chemicznego oraz morfologię materiału wsadowego w postaci proszku stali AISI 
316L. W pracy zaprezentowano także proces laserowego otrzymywania przyrostowego 
trzech rodzajów próbek stalowych, różniących się parametrami wytwarzania. 
Opisano obserwację makro i mikroskopowe, analizę EBSD (Electron Backscatter 
Diffraction), rozkład wielkości ziaren oraz skład fazowy wszystkich wytworzonych 
próbek. 

Po kompleksowej analizie otrzymanych wyników stwierdzono, iż parametry 
wytwarzania mają wpływ na uzyskaną mikrostrukturę. Wykazano, iż średnica 
ziaren maleje, wraz ze wzrostem posuwu oraz spadkiem grubości nanoszonej 
warstwy. Rozmiar ziaren utrzymuje się, na poziomie kilkunastu mikrometrów. 
Analiza obecności innych niż austenit faz wykazała, iż wszystkie próbki LENS, 
niezależnie od procesu wytwarzania, charakteryzują się strukturą austenityczną. 
Mikrostruktura ta powstała, jednakże na pierwotnej siatce ferrytu  

z przejawiającą się większą gęstością dyslokacji rozmieszczoną po granicach 
ziaren (charakterystyczna morfologia w kształcie „rybiej łuski, skóry węża lub 
siatki”).  
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Wpływ wilgotności na przebieg procesu  

zagęszczania próbek z mieszanki  

w technologii recyklingu na zimno z asfaltem spienionym 

z wykorzystaniem prasy żyratorowej 

Piotr Ramiączek, piotrr@tu.kielce.pl, Katedra Inżynierii Komunikacyjnej, 

Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska, 

www.tu.kielce.pl 

Karolina Grys, s068694@student.tu.kielce.pl, Studenckie Koło Naukowe FENIX, 

Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska, 

www.tu.kielce.pl 

Karolina Janus, karolina-janus7@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe FENIX, 

Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska, 

www.tu.kielce.pl 

Rafał Dachowski, rafal.dachowski@o2.pl, Studenckie Koło Naukowe FENIX, 

Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Świętokrzyska, 

www.tu.kielce.pl 

Od przebiegu procesu zagęszczania próbek mieszanek mineralno-asfaltowych 
w głównej mierze zależą osiągnięte parametry fizyczne i mechaniczne badanej 
mieszanki. Jednak podczas zagęszczania mieszanek w technologii recyklingu na 
zimno ważną rolę odgrywa również jeszcze jeden parametr, wilgotność materiału. 
W pracy przedstawiono analizę procesu zagęszczania próbek mieszanki mineralno-
cementowej z asfaltem spienionym z wykorzystaniem prasy żyratorowej. 
Zastosowana metoda przygotowania próbek pozwala w sposób ciągły rejestrować 
parametry procesu zagęszczania w zależności od liczby wykonanych cykli. 
W celach porównawczych na mieszance określono optymalną zawartość wody oraz 
maksymalną gęstość szkieletu mineralnego wykorzystując metodę Proctora. Na 
podstawie analizy zapisu procesu zagęszczania oraz wyników badań wykonanych 
próbek wyznaczono zależności pomiędzy parametrami określonymi metodą 
Proctora, a prasą żyratorową. Szczegółowo przeanalizowano również przebieg 
procesu zagęszczania w zależności od wilgotności mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Wstępna ocena efektywności pracy elektrowni 

geotermalnej z zastosowaniem siłowni binarnej  

zasilanej energią wód ze zbiorników triasowych 

Tomasz Kujawa, tomasz.kujawa@zut.edu.pl, Katedra Techniki Cieplnej, 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  

Władysław Nowak, Katedra Techniki Cieplnej, Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie 
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W dotychczas stosowanych rozwiązaniach (elektrownie/elektrociepłownie) 
w obiegach górnych stosowana jest siłownia parowa na parę przegrzaną 
z wykorzystaniem paliw kopalnych lub biomasy, zaś w obiegu dolnym wyko-
rzystuje się siłownię z suchym czynnikiem roboczym. Obiegi te sprzężone są ze 
sobą cieplnie przez wymiennik typu skraplacz-parowacz. 

Przedstawione w pracy warianty siłowni charakteryzują się tym, że w obiegu 
górnym zastosowano siłownię organiczną, której czynnikiem roboczym jest 
czynnik mokry na parę przegrzaną, natomiast w obiegu dolnym zastosowano 
czynnik suchy. 

Istotą tego rozwiązania jest fakt, że obieg górny zasilany jest wodą ze zbiornika 
triasowego dolnego, a obieg dolny zasilany wodą ze zbiornika triasowego 
środkowego lub górnego. 

Siłownia binarna pracuje według obiegu porównawczego Clausiusa-Rankine’a. 
Czynnikiem roboczym są substancje organiczne (np. perfluoropentan, R142b, cis-
buten, butan, propan, trans-butene) lub ich mieszaniny.  

Obliczenia prowadzono wykorzystując równania bilansowe elementów siłowni 
binarnej. Przeanalizowano możliwości wykorzystania różnych czynników 
organicznych dla temperatur wody geotermalnej ze zbiorników triasowych. 

Wybrane badania niszczące kompozytu  

z przekładką typu aramidowy plaster miodu  

przy zastosowaniach w technice lotniczej 

Tomasz Cioć, tomaszcioc@gmail.com, Koło Naukowe Materiałów Lotniczych, 

Katedra Platowca i Silnika, Wydział Lotnictwa, Wyższa Szkoła Oficerska Sił 

Powietrznych, www.wsosp.pl 

Piotr Kasprzak, kasprzak.pk@gmail.com, Koło Naukowe Materiałów 

Lotniczych, Katedra Platowca i Silnika, Wydział Lotnictwa, Wyższa Szkoła 

Oficerska Sił Powietrznych, www.wsosp.pl  

Tomasz Muszyński, t.muszynski@wsosp.pl,Koło Naukowe Materiałów 

Lotniczych, Katedra Platowca i Silnika, Wydział Lotnictwa, Wyższa Szkoła 

Oficerska Sił Powietrznych, www.wsosp.pl  

Streszczenie: W pracy przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem 
w przemyśle transportowym kompozytu z przekładką typu aramidowy plaster 
miodu. Honeycomb 3mm OX, gramatura 48kg/m3 jest to najlżejszy aktualnie 
materiał przekładkowy na świecie. Zbudowany z papieru kevlarowego przesyconego 
zywica fenolowa. Badania wykazują wybrane właściwości wytrzymałościowe 
zastosowania tego materiału w kompozycie. Zostało wykonanych trzydzieści 
próbek na potrzeby badań wytrzymałości na rozciąganie, oraz trzydzieści do próby 
udarności młotem charpy'ego. Następnie dokładnie zmierzono grubość oraz 
szerokość każdej próbki w trzech różnych miejscach, a następnie wyciągnięto z nich 
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średnią. W pracy opisano dokładny skład kompozytu, proces jego wykonanie, aparatury 
na których zostały wykonane badania, sposób przygotowania próbek zgodnych 
z normą do danych badań wytrzymałościowych, dokładny opis przebiegu pomiarów 
oraz zilustrowano wyniki, wyciągnięto wnioski i porównano z innymi tego typu 
badaniami. 

Wybrane metody eksploracji wiedzy  

z systemu informacyjnego  

na bazie schorzeń neurologicznych 

Katarzyna Ignatiuk, ignatiukkatarzyna@gmail.com, Wydział Mechaniczny, 

Politechnika Białostocka  

Agnieszka Dardzińska-Głębocka, a.dardzinska@pb.edu.pl, Wydział 

Mechaniczny, Politechnika Białostocka  

Od ponad 20 lat obserwuje się znaczący wzrost ilości informacji przetwarzanych 
przez systemy komputerowe. W związku z koniecznością klasyfikowania, 
analizowania i pozyskiwania istotnych zależności między danymi nastąpił rozwój 
metod eksploracji wiedzy, która łączy w sobie elementy statystyki, sztucznej 
inteligencji, uczenia maszynowego oraz baz danych. Jednym z ogólnodostępnych 
narzędzi, które umożliwia eksplorację wiedzy z baz danych jest oprogramowanie 
Weka.  

W pracy zaprezentowano możliwości narzędzia Weka w oparciu o dane 
z medycznych baz danych. Analizę wykonano na podstawie bazy schorzeń 
neurologicznych. Zwrócono szczególną uwagę na algorytmy klasyfikujące dane:  
k-najbliższych sąsiadów, drzew decyzyjnych (CART, J48) oraz algorytmy pozwalające 
na wydobycie reguł akcji. Dla wybranych danych, na podstawie utworzonych reguł 
akcji, zaproponowano działania pozwalające na przekwalifikowanie atrybutów 
opisujących aktualny stan zdrowia pacjenta do klasy atrybutów o wartościach 
opisujących poprawę stanu zdrowia pacjenta. 

Wykorzystanie pośrednich i bezpośrednich  

odnawialnych nośników energii słonecznej  

w krajach członkowskich unii europejskiej 

Michał Pająk, m.pajak@uthrad.pl, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny 

w Radomiu, Wydział Mechaniczny  

Marek Wiśniewski, mjwisniewski@wp.pl, Uniwersytet Technologiczno-

Humanistyczny w Radomiu, Wydział Mechaniczny  

Rozwój cywilizacji nierozerwalnie łączy się z rosnącym zapotrzebowaniem na 
energię. Fakt ten w zestawieniu z wyczerpywaniem się zasobów paliw kopalnych 
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oraz sytuacją geopolityczną Unii Europejskiej powoduje, że coraz większą uwagę 
przywiązuje się do rozwoju technologii pozyskiwania energii z jej źródeł 
odnawialnych. Najważniejszym źródłem energii na Ziemi jest energia słoneczna. 
Niestety jej bezpośrednie wykorzystanie łączy się z problemami wynikającymi 
z nierównomiernego natężenia promieniowania słonecznego zarówno w okresie 
roku jak i doby. Dodatkowo w krajach wchodzących w skład Unii Europejskiej, 
a szczególnie w jej rejonach północnych główne zapotrzebowanie na energię 
występuje w postaci ciepła i to w okresie gdy ilość bezpośredniego promieniowania 
słonecznego jest najmniejsza. Jednakże energia słoneczna może być wykorzysty-
wana nie tylko w sposób bezpośredni ale również pośredni co znacznie polepsza 
bilans energetyczny układów wykorzystujących odnawialne źródła energii. Mimo 
to muszą one spełniać wymagania dotyczące opłacalności eksploatacji dlatego też 
nie wszystkie sposoby przetwarzania energii słonecznej do postaci bardziej 
użytecznych dla człowieka mogą być obecnie wykorzystywane przemysłowo. 
W pracy zaprezentowano i krótko scharakteryzowano najistotniejsze bezpośrednie 
i pośrednie sposoby przemysłowego przetwarzania energii słonecznej wyko-
rzystywane w krajach Unii Europejskiej. 

Wykorzystanie symulacji komputerowych  

do modelowania zjawisk cieplno-przepływowych procesu 

krzepnięcia wlewka COS 

Leszek Sowa, sowa@imipkm.pcz.pl, Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji 

Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej  i Informatyki, Politechnika 

Częstochowska, www.wimii.pcz.pl  

Proces ciągłego odlewania stali (COS) cechuje dobra jakość otrzymywanego 
wyrobu, dlatego jest obecnie najczęściej stosowaną metodą wytwarzania wlewków 
stalowych. Złożoność zjawisk towarzyszących ciągłemu odlewaniu stali, szcze-
gólnie wlewków wielkogabarytowych, wymusza ciągłą potrzebę prowadzenia 
badań. Doświadczenia praktyczne przeprowadzane na rzeczywistych urządzeniach 
ciągłego odlewania są kosztowne i nastręczają trudności w optycznym dostępie do 
poszczególnych jego elementów, dlatego wyniki symulacji komputerowych 
stanowią stosunkowo tanie i częstokroć jedyne źródło informacji o podstawowych 
parametrach prowadzenia procesu COS. Istnieje zatem potrzeba formułowania 
sprzężonych modeli matematycznych, które uwzględniają wzajemny wpływ na 
siebie możliwie wielu zjawisk występujących w procesie COS, ale pozwalających 
jednocześnie uzyskać efektywne rozwiązanie. W pracy przedstawiono model 
matematyczny i wyniki symulacji numerycznych przepływu ciekłej stali przez 
wylew zanurzony do krystalizatora ciągłego odlewania z uwzględnieniem procesu 
jego wypełniania. Dokonano oceny wpływu ruchów metalu w fazie ciekłej wlewka 
ciągłego na pole temperatury i kinetykę narastania fazy stałej wlewka w kolejnych 
etapach jego powstawania. Zadanie potraktowano kompleksowo rozwiązując go 
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metodą elementów skończonych. Wnioskowano, że na jakość wlewka COS duży 
wpływ ma rozkład zanieczyszczeń zależny w znacznej mierze od sposobu 
doprowadzenia ciekłej stali do krystalizatora. 

Wykorzystanie technologii PDLC  

w celu polepszenia kontroli warunków środowiskowych 

Sławomir Szymocha, slawomir.szymocha@doktorant.po.edu.pl , Politechnika 

Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki  i Informatyki, Katedra Elektrowni 

i Systemów Pomiarowych  

Technologia PDLC umożliwia wykonywanie przeszklenia o zmiennej przezro-
czystości w celu lepszej adaptacji warunków środowiskowych. Autor przedstawia 
system sterowania obiektem uprawy roślin oparty na sterowniku PLC. System 
stanowi pełnowartościowy układ zarządzania szklarnią wraz z symulacją stanów 
wejść wyjść. Możliwe jest dokonanie zdalnego rozruchu agregatu prądotwórczego 
w celu zachowania maksymalnego bezpieczeństwa energetycznego. Dzięki 
wykorzystaniu sterowanej przetwornicy możliwe jest dynamiczne dostosowanie 
przepuszczalności świetlnej tafli szkła. W celu zmniejszenia efektu nieliniowości 
szkła z folią PDLC zastosowano czujnik nasłoneczniania pozwalający na regulacje 
poziomu przepuszczalności świetlnej w stosunku do aktualnej wartości. Czujnik 
przekazuje do sterownika PLC poziom nasłonecznienia w postaci sygnału 
napięciowego. Po porównaniu z wartością zadaną następuje wykonanie korekcji 
bądź oczekiwanie na koleją próbkę. Przedstawiono zalety stosowania przeszkleń 
z płynnymi kryształami oraz możliwość sterowania ich przepuszczalnością 
świetlną. 

Wykorzystanie urządzeń mobilnych  

do sterowania robotami  

na przykładzie robota sześcionożnego 

Andrzej Burghardt, andrzejb@prz.edu.pl, Katedra Mechaniki Stosowanej 

i Robotyki, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza  

Paulina Pietruś, ppietrus@stud.prz.edu.pl, Katedra Mechaniki Stosowanej 

i Robotyki, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza  

Wojciech Łabuński, wlabunski@stud.prz.edu.pl, Katedra Mechaniki Stosowanej 

i Robotyki, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza  

Paweł Obal, pobal@stud.prz.edu.pl, Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki, 

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza  
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W ostatnich latach można zauważyć gwałtowny wzrost zainteresowania robotami 
mobilnymi. Mnogość pojawiających się rozwiązań tak w sferze hobbystycznej, jak 
i w sektorze przemysłowym niesie za sobą potrzebę opracowania rozwiązań 
zapewniających łatwą i pewną kontrolę nad pracującymi robotami. Coraz częściej 
w tym celu wykorzystuje się urządzenia mobilne, które pozwalają na łatwe 
sterowanie i komunikację z robotem.  

W pracy zaprezentowano metodykę projektowania aplikacji na urządzenia 
mobilne kontrolującej ruch robota kroczącego typu hexapod. Umożliwia ona 
sterowanie robotem, generując trajektorię poprzez odpowiednie wychylenie 
urządzenia. Przedstawiono wyniki przeprowadzonej symulacji generatora trajektorii 
oraz rozwiązano zadanie odwrotne kinematyki. Zaprezentowano aplikację 
kontrolującą ruch hexapoda dedykowaną systemowi Android wykorzystującą 
technologię Bluetooth do wzajemnej komunikacji między urządzeniami. 
Przeprowadzono również weryfikację działania zaprojektowanej aplikacji na 
obiekcie rzeczywistym. 

Wykorzystanie wybranego mikrokontrolera ARM 

w układach prototypowych systemu sterowania 

pneumatyczno-hydrauliczną jednostką napędową 

Piotr Mróz, mrozekp@go2.pl, Katedra Pojazdów Drogowych  i Rolniczych, 

Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska , 

Sebastian Brol, s.brol@po.opole.pl,Katedra Pojazdów Drogowych i Rolniczych, 

Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska  

W pracy omówiono obiekt badań, którym jest pneumatyczno-hydrauliczna 
jednostka napędowa, oraz problemy związane ze sterowaniem tego typu jednostką. 
Przedstawiono wyniki dotychczasowych prac oraz badań symulacyjnych. 

Opisano praktyczny sposób wykorzystania mikrokontrolera ARM w układach 
prototypowych systemu sterowania pneumatyczno-hydrauliczną jednostką 
napędową. Celem układów prototypowych jest sterowanie elementami wyko-
nawczymi takimi, jak zawory pneumatyczne i hydrauliczne oraz obsługa sensorów 
tj. czujniki ciśnienia, prędkości obrotowej, poziomu cieczy, temperatury, które do 
celowo mają tworzyć system sterowania pneumatyczno-hydrauliczną jednostką 
napędową. 

Przeanalizowano dostępną dokumentację oraz literaturę pod względem 
zagadnień związanych ze sterowaniem zaworami oraz obsługi wybranych sensorów. 

Omówiono proces konfiguracji układów peryferyjnych wybranego mikrokontro-
lera oraz proces jego programowania w otwartym środowisku programistycznym.  

Ponadto przeanalizowano proces prototypowania systemu i jego możliwy 
wpływ na przyspieszenie realizacji końcowego systemu sterowania.  
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Zależne prądy powietrza  

w kopalnianych sieciach wentylacyjnych 

Grzegorz Pach, grzegorz.pach@polsl.pl, Wydział Górnictwa  i Geologii, 

Politechnika Śląska, www.polsl.pl  

Zenon Różański, zenon.rozanski@polsl.pl, Wydział Górnictwa  i Geologii, 

Politechnika Śląska, www.polsl.pl  

Paweł Wrona, pawel.wrona@polsl.pl, Wydział Górnictwa  i Geologii, 

Politechnika Śląska, www.polsl.pl  

Wyrobiska górnicze występujące w kopalni tworzą kopalnianą sieć wentylacyjną. 
Takie sieci posiadają zróżnicowaną strukturę, w którą wchodzą bocznice z prądami 
powietrza o różnym charakterze. Z punktu bezpieczeństwa pracy górników istotna 
jest informacja o charakterze prądów powietrza w wyrobiskach górniczych. 
W opracowaniu przedstawiono metody pozwalające na określenie czy w sieci 
wentylacyjnej kopalni występują zależne prądy powietrza. Podane w opracowaniu 
metody wykorzystują znane elementy teorii grafów (stopień wierzchołków – węzłów, 
spójność grafu i rozdzielność podgrafów). Wskazano wady i zalety wynikające 
z występowania tego typu prądów powietrza. Metody zostały zobrazowane za 
pomocą przykładów obliczeniowych. Stwierdzono, że struktura i charakter bocznic 
kopalnianej sieci wentylacyjnej (prądów powietrza) wpływa na możliwości 
zwalczania zagrożeń aerologicznych (np. pożarowego, gazowego) występujących 
w kopalniach oraz na rozchodzenie się skutków tych zagrożeń. Wykazano, że 
występowanie zależnych prądów powietrza pomiędzy podsieciami wentylatorów 
głównego przewietrzania pozwala zwiększać możliwości regulacji przepływu 
powietrza w kopalni. 

Zastosowanie metody wielopunktowej izotermy BET  

do oznaczania powierzchni właściwej i porowatości 

pylistych materiałów mineralnych 

Jakub Nowak, nowakj@kul.pl, Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemicznych 
Podstaw Inżynierii Środowiska , Wydział Zamiejscowy Prawa  i Nauk 
o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła 
II, www.kul.pl 

Joanna Czarnota, askalucz@prz.edu.pl, Zakład Inżynierii i Chemii Środowiska, 
Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska  i Architektury, Politechnika 
Rzeszowska, www.prz.edu.pl 

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie wykorzystaniem w różnych 
procesach mineralnych materiałów pylistych, głównie ze względu na ich 
właściwości fizyko-chemiczne. Przykładowo w technologii oczyszczania ścieków 
stosuje się mineralne substancje sproszkowane o wielkości cząstek poniżej 300 µm, 
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a fakt stosowania materiałów pylistych w oczyszczaniu ścieków wynika m.in. z ich 
powierzchni właściwej oraz porowatości.  

W pracy przedstawiono zagadnienia związane z oznaczaniem powierzchni 
właściwej i porowatości materiałów mineralnych metodą izotermy adsorpcji BET. 
Badania przeprowadzono z zastosowaniem 8 mineralnych materiałów pylistych: 
chalcedonitu, diatomitu, granitu, keramzytu, mączki ceglanej, perlitu, wapienia oraz 
zeolitu. Keramzyt stanowił materiał o „naturalnym” uziarnieniu, natomiast dla 
pozostałych materiałów frakcję pylistą otrzymano poprzez zmielenie materiału 
gruboziarnistego.  

W oparciu o przeprowadzone badania precyzyjnie scharakteryzowano powierzchnię 
właściwą i porowatość badanych substancji. Wykazano różnice w otrzymanych 
wartościach i zaprezentowano ich wpływ na potencjalne możliwości zastosowań 
w gospodarce komunalnej. 

Zastosowanie przekładki typu herex  

na wybrane właściwości wytrzymałościowe  

kompozytu przekładkowego 

Tomasz Cioć, tomaszcioc@gmail.com, Koło Naukowe Materiałów Lotniczych, 
Katedra Platowca i Silnika, Wydział Lotnictwa, Wyższa Szkoła Oficerska Sił 
Powietrznych, www.wsosp.pl 

Piotr Kasprzak, kasprzak.pk@gmail.com, Koło Naukowe Materiałów 
Lotniczych, Katedra Platowca i Silnika, Wydział Lotnictwa, Wyższa Szkoła 
Oficerska Sił Powietrznych, www.wsosp.pl  

Robert Szczepaniak, r.szczepaniak@wsosp.pl, Koło Naukowe Materiałów 
Lotniczych, Katedra Platowca i Silnika, Wydział Lotnictwa, Wyższa Szkoła 
Oficerska Sił Powietrznych, www.wsosp.pl  

W pracy zaprezentowano zagadnienia związane z użyciem materiału typu herex 
o trzech różnych gęstościach w kompozytach typu „sandwich”. Herex charakteryzuje 
się wysoką odpornością na wibracje, uderzenia i rozrywanie przy jednoczesnym 
bardzo niskim ciężarze właściwym. Badania wykazują jak różne gęstości herexu 
wpływają na wybrane właściwości wytrzymałościowe materiału. Zostało 
wykonanych po trzydzieści próbek z każdego z trzech materiałów, na potrzeby 
badań wytrzymałości na rozciąganie oraz po trzydzieści do próby udarności młotem 
charpy'ego. Następnie dokładnie zmierzono grubość oraz szerokość każdej próbki 
w trzech różnych miejscach, a następnie wyciągnięto z nich średnią. W pracy 
opisano dokładny skład kompozytu, proces jego wykonanie, aparatury na których 
zostały wykonane badania, sposób przygotowania próbek zgodnych z normą do 
danych badań wytrzymałościowych, dokładny opis przebiegu pomiarów oraz 
zilustrowano wyniki, wyciągnięto wnioski i porównano z innymi tego typu 
badaniami. 
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Znaczenie strat ciśnienia hydraulicznego  

powstające w pojeździe  

z napędem pneumatyczno-hydraulicznym 

Rafał Czok, rafalczok@o2.pl, Katedra Pojazdów Drogowych  i Rolniczych, 
Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska  

Sebastian Brol, s.brol@po.opole.pl, Katedra Pojazdów Drogowych 
i Rolniczych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska  

W pojeździe, który wykorzystuje pneumatyczno-hydrauliczną jednostkę 
napędową mogą występować straty ciśnienia zarówno w układzie pneumatycznym 
jak i hydraulicznym. Artykuł ma na celu przybliżenie istoty wpływu tych strat na 
własności trakcyjne pojazdu. Własności takie jak prędkość, przyspieszenie, 
przebyty dystans przez pojazd. Zwłaszcza może ograniczyć siłę napędową pojazdu, 
wykorzystywaną do napędzania czy też redukować moment generowany przez 
silnik hydrauliczny. Straty zarówno pneumatyczne jak i hydrauliczne powstają na 
skutek zmian przekroju średnicy przewodu, przez który przepływa czynnik roboczy 
(mowa wtedy o stratach liniowych). Innymi stratami są straty lokalne. Straty te 
określają spadek ciśnienia na elementach takich jak zawory, duże przewężenia itp. 
W powyższym referacie skupiono się w głównej mierze na spadku ciśnienia 
hydraulicznego. Ze względu na znaczenie spadku ciśnienia hydraulicznego 
w układzie pneumatyczno-hydraulicznym pojazdu ATV firmy Adly (pojazd 
czterokołowy z silnikiem spalinowym, zmodernizowanym o układ napędowy 
pneumatyczno-hydrauliczny), postanowiono zbadać powstające na zaworach 
hydraulicznym spadki ciśnienia sięgające nawet do 8∙10^5Pa (8 Bar), przy ciśnieniu 
zadanym 80∙10^5Pa. 
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Mięso i przetwory mięsne a choroby nowotworowe 

Renata Stanisławczyk, rstanisl@univ.rzeszow.pl, Uniwersytet Rzeszowski, 

Wydział Biologiczno-Rolniczy, Katedra Przetwórstwa i Towaroznawstwa 

Rolniczego 

Mariusz Rudy, mrudy@ur.edu.pl, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział 

Biologiczno-Rolniczy, Katedra Przetwórstwa i Towaroznawstwa Rolniczego 

Janusz Ryszard Mroczek , jmrok@univ.rzeszow.pl,Uniwersytet Rzeszowski, 

Wydział Biologiczno-Rolniczy, Katedra Przetwórstwa  i Towaroznawstwa 

Rolniczego 

Mięso i przetwory mięsne są dla człowieka źródłem zarówno niezbędnych 
składników odżywczych, jak i wielu związków mogących powodować w jego 
organizmie zmiany chorobowe, w tym nowotworowe. Istnieje związek pomiędzy 
częstym spożywaniem przetworzonego mięsa a częstotliwością występowania 
nowotworów u ludzi. Występujące w mięsie i przetworach mięsnych nitrozoaminy, 
heterocykliczne aminy aromatyczne (HCA) oraz wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne (WWA) to związki o udokumentowanym działaniu kancerogennym. 
Również dioksyny i dioksynopodobne polichlorowane bifenyle (dl-PCB) obecne 
w mięsie są związkami powszechnie uważanymi za jedne z najbardziej niebez-
piecznych dla organizmu ludzkiego. W 1997 roku dioksyny zostały uznane przez 
Międzynarodową Agencję Badań nad Nowotworami (IRAC) za kancerogeny grupy 
A. Problemem dla zdrowia są także zanieczyszczenia metaliczne mięsa. Do 
najbardziej toksycznych metali ciężkich należą: ołów, rtęć i kadm.Skutki 
oddziaływania tych pierwiastków są zwykle odległe i długotrwałe. Wykazują one 
nie tylko działanie kancerogenne, ale również mutagenne, nefrotoksyczne, 
hepatotoksyczne i neurotoksyczne. 

Opracowanie koncepcji metody badań  

właściwości fizyko-mechanicznych roślin pnących 

Katarzyna Stromczyńska , k.stromczynska@gmail.com, Zakład Botaniki 

i Fizjologii Roślin, Instytut Biologii Roślin i  Biotechnologii, Wydział 

Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 

w Krakowie, www.wo.ur.krakow.pl 

Adrian Knapczyk, adrian.knapczyk91@gmail.com, Katedra Inżynierii 

Mechanicznej i Agrofizyki, Wydział Inżynierii Produkcji i  Energetyki, 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 

www.wipie.ur.krakow.pl 

Krzysztof Mudryk, Krzysztof.Mudryk@ur.krakow.pl, Katedra Inżynierii 

Mechanicznej i Agrofizyki, Wydział Inżynierii Produkcji i  Energetyki, 
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Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 

www.wipie.ur.krakow.pl 

Sławomir Francik, Slawomir.Francik@ur.krakow.pl, Katedra Inżynierii 

Mechanicznej i Agrofizyki, Wydział Inżynierii Produkcji i  Energetyki, 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w  Krakowie, 

www.wipie.ur.krakow.pl 

Ewa Joanna Hanus-Fajerska, e.hanus@ogr.ur.krakow.pl, Zakład Botaniki 

i Fizjologii Roślin, Instytut Biologii Roślin i  Biotechnologii, Wydział 

Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja 

w Krakowie, www.wo.ur.krakow.pl 

W pracy zaprezentowano doświadczenia przeprowadzone w celu dobrania 
odpowiednich testów określających właściwości wytrzymałościowe zimozielonych 
pnączy. Wyboru odpowiedniego podejścia metodycznego dokonano na podstawie 
analizy dostępnej literatury naukowej dotyczącej testów wytrzymałościowych 
stosowanych dla materiału roślinnego (źdźbła, ziarniaki). Sformułowano założenia 
metodyczne dla przeprowadzonych badań eksperymentalnych. Jako gatunek do 
badań pilotażowych wybrano bluszcz pospolity (Hedera helix L), klasyfikowany 
w obrębie rodziny Araliaceae.  

Wybór materiału roślinnego dokonano z uwagi na jego wartość dla polskiej 
flory oraz szerokie zastosowanie w architekturze krajobrazu. Hedera helix jest 
rodzimym pnączem o zimotrwałych, ciemnozielonych liściach i zdrewniałej 
łodydze zaopatrzonej w korzenie czepne pochodzenia przybyszowego. Korzenie 
czepne umożliwiają roślinie wspinanie się po pniach drzew czy innych podporach. 
Dostępny materiał szkółkarski odmian bluszczu pospolitego zalicza się wysoce 
cenionych roślin również ze względu na niewielkie wymagania siedliskowe 
i możliwość uprawy w zacienionym miejscu. Łodygi bluszczu często rozesłane są 
na powierzchni gruntu, tworząc rozległe kobierce w runie leśnym lub parkowym. 
Gatunek ten jest zatem również idealną rośliną okrywową o szerokim 
zastosowaniu.  

Produkcyjność kukurydzy  

w różnych systemach uprawy roli 

Anna Stępień, astepien@iung.pulawy.pl, Instytut Uprawy Nawożenia 

i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy, www.iung.pulawy.pl 

Mariola Staniak, staniakm@iung.pulawy.pl, Instytut Uprawy Nawożenia 

i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy, www.iung.pulawy.pl  

Jerzy Księżak, jksiezak@iung.pulawy.pl, Instytut Uprawy Nawożenia 

i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy, www.iung.pulawy.pl  

Celem badań była ocena produkcyjności kukurydzy uprawianej na ziarno 
w monokulturze, w zależności od systemu uprawy. Badania przeprowadzono 



IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2017 

Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju, Lublin, 18-19 marca 2017 r. 

Postery Naukowe – Obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 
 

463 

w latach 2013-2015 w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG-PIB 
w Grabowie (woj. mazowieckie), metodą długich pasów z lustrzanym odbiciem 
obiektów, w 4 powtórzeniach. W schemacie doświadczenia uwzględniono trzy 
sposoby przygotowania roli do siewu: uprawę zerową (siew bezpośredni), uprawę 
uproszczoną oraz uprawę płużną. Na obiekcie z pełną i uproszczoną uprawą, po 
zbiorze kolb rozdrobniona słoma kukurydziana jesienią była przyorywana, 
natomiast przy siewie bezpośrednim rozdrobniona słoma pozostawała na 
powierzchni pola. 

Wyniki badań wykazały, że produkcyjność kukurydzy istotnie zależała od 
sposobu uprawy roli, ale także od warunków pogodowych. Średni za 3 lata plon 
ziarna kukurydzy był największy w warunkach uprawy płużnej. W systemie 
uproszczonym był on o ok. 14%, a w siewie bezpośrednim o ok. 25% mniejszy niż 
w uprawie orkowej. Uproszczenia uprawowe pozwalały na uzyskanie większego 
plonu ziarna w warunkach suszy glebowej (2015), ze względu na lepszą retencję 
i mniejsze parowanie wody z gleby, natomiast uprawa płużna była korzystniejsza 
przy bardziej optymalnym uwilgotnieniu gleby (2013 i 2014).  

Uprawa konserwująca (uproszczona, siew bezpośredni) znacząco ogranicza 
nakłady czasu, pracy i środków finansowych, jednak jej wpływ na plonowanie 
kukurydzy bywa zróżnicowany. Duże znaczenie ma gleba, jej struktura oraz 
warunki termo-wilgotnościowe.  

Przydatność mieszanek strączkowo-zbożowych  

jako surowca do produkcji pasz 

Katarzyna Czopek, kczopek@iung.pulawy.pl, Instytut Uprawy Nawożenia 

i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy , Zakład Uprawy Roślin 

Pastewnych, iung@iung.pulawy.pl 

Mariola Staniak, mstaniak@iung.pulawy.pl, Instytut Uprawy Nawożenia 

i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy , Zakład Uprawy Roślin 

Pastewnych, iung@iung.pulawy.pl 

Jerzy Księżak, jksiezak@iung.pulawy.pl, Instytut Uprawy Nawożenia  

i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy , Zakład Uprawy Roślin 

Pastewnych, iung@iung.pulawy.pl 

Wielkość plonu oraz wartość pokarmowa mieszanek strączkowo-zbożowych 
zależy od wielu czynników, wśród których jednymi z ważniejszych są dobór 
gatunków i ich udział w składzie mieszanki. Celem opracowania była ocena 
plonowania i wartości pokarmowej wybranych mieszanek strączkowo-zbożowych 
w zależności od składu gatunkowego i udziału poszczególnych komponentów. 
Podstawę analizy stanowiły wyniki badań z kilku doświadczeń polowych 
prowadzonych w IUNG-PIB w Puławach, przez różnych autorów, w latach 2008-
2013. Doświadczenia prowadzone były w układzie split-plot, w 4 powtórzeniach. 
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Badania wykazały, że na glebach lżejszych dobrze plonują łubin żółty, 
wąskolistny, wyka kosmata w mieszankach z owsem, żytem bądź pszenżytem, 
natomiast na glebach zwięźlejszych, lepszymi komponentami są groch i wyka jara 
uprawiane w mieszankach z pszenicą bądź jęczmieniem. Niezależnie od gatunku, 
masa wysiewanych nasion rośliny strączkowej była znacznie większa niż ich udział 
w plonie mieszanki. Natomiast zwiększanie udziału rośliny strączkowej w mieszance 
powodowało spadek ogólnego plonu nasion mieszanki. Wartość paszowa mieszanek 
zależała od składu gatunkowego i udziału nasion komponentów w plonie mieszanki. 
Zawartość białka, włókna i popiołu zwiększała się wraz ze wzrostem udziału rośliny 
strączkowej natomiast mniejsza była zawartość tłuszczu i bezazotowych związków 
wyciągowych. W przypadku mieszanek łubinu wąskolistnego z różnymi gatunkami 
zbóż, zwiększenie udziału jego nasion w plonie mieszanki powodowało również 
wzrost koncentracji tłuszczu.  

Rola katepsyn w aktywacji receptora TLR9 

Magdalena Bossowska-Nowicka, bossowska.magdalena@o2.pl, Zakład 

Immunologii, Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydział Medycyny 

Weterynaryjnej SGGW 

Matylda Barbara Mielcarska , matyldan@gmail.com, Zakład Immunologii, 

Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW 

Receptory Toll-podobne należą do rodziny receptorów rozpoznających wzorce 
(PRR, pattern recognition receptors) i odgrywają istotną rolę w rozpoznawaniu 
wzorców molekularnych związanych z patogenami (PAMP, patogen associated 
molecular patterns). Receptor Toll-podobny 9 (TLR9) uczestniczy w rozpoznawaniu 
bakteryjnych i wirusowych fragmentów DNA bogatych w niemetylowane 
dinukleotydy cytozyno-guaninowe (CpG), aktywując wrodzony układ odpornościowy 
oraz odgrywa kluczową rolę w inicjowaniu nabytej odpowiedzi immunologicznej. 
Receptor znajduje się w endosomie i tam podlega obróbce proteolitycznej, czego 
skutkiem jest powstawanie jego dojrzałej postaci. Za proces przetwarzania TLR9 
odpowiedzialne są katepsyny – proteazy cysteinowe katalizujące końcową proteolizę 
białek w lizosomach.  

Dotychczas przeprowadzone badania wykazały, że cięcie TLR9 przez katepsyny 
B i L prowadzi do powstania funkcjonalnej formy receptora o wielkości 80kDa, co 
jest niezbędne do rozpoznawania CpG. Ponadto udokumentowano, że katepsyny te 
są niezbędne do aktywacji TLR9 w komórkach Ba/F3. Dodatkowo, dwa donie-
sienia wskazują, że inhibitory katepsyn B i K blokują transdukcję sygnału TLR9 
w komórkach dendrytycznych i makrofagach. Jednakże proces proteolitycznego 
przetwarzania TLR9 do formy aktywnej przez katepsyny nie został jeszcze 
jednoznacznie wyjaśniony. Zatem dokładne poznanie roli katepsyn w mechanizmie 
aktywacji receptora TLR9 jest kluczowym zagadnieniem w uruchomieniu 
prawidłowej odpowiedzi przeciwwirusowej. 
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S. pseudintermedius – nieoceniony komensal  

czy groźny oportunista 

Anna Marszalik, ania.marszalik@gmail.com, Zakład Immunologii, Katedra 

Nauk Przedklinicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW  

w Warszawie, Konsorcjum Naukowe "Zdrowe Zwierzę  – Bezpieczna Żywność", 

know@sggw.pl 

S. pseudintermedius pierwszy raz wyizolowano w 2005 r., kiedy to w wyniku 
rozwoju metod biologii molekularnej nastąpiły zmiany w klasyfikacji gronkowców. 
Obecnie uważa się, że gatunki izolowane od psów, które dawniej zaliczano do S. 
intermedius w rzeczywistości należą do gatunku S. pseudintermedius, mimo bardzo 
wysokiego fenotypowego i genotypowego podobieństwa. Wiadomo, że głównymi 
gospodarzami tego gatunku są psy, u których stanowi on zarówno część bioty 
komensalnej jak i potencjalne źródło zakażeń oportunistycznych. Analiza sekwencji 
genu 16S rRNA wykazała ponad 99 % podobieństwa między S. pseudintermedius 
a S. intermedius i S. delphini, które wspólnie utworzyły tzw. grupę S. intermedius 
(SIG). 

S. pseudintermedius jest koagulazo-dodatnim gatunkiem gronkowca stanowiącym 
dominujący składnik naturalnej mikrobiota skóry i błon śluzowych psów oraz innych 
przedstawicieli psowatych (Canidae). Jednocześnie bywa czynnikiem etiologicznym 
wielu schorzeń: m. in. zapalenia zewnętrznego przewodu słuchowego czy ropnego 
zapalenia skóry. Coraz częściej bywa również izolowany w przypadkach zakażeń 
ludzi, co wiąże się z ryzykiem nieprawidłowego rozpoznania tego weterynaryjnego 
patogenu. Dodatkowo pośród szczepów tego gatunku nastąpił gwałtowny wzrost 
wielolekooporności, w tym metycylinooporności (MRSP). 

Celem opracowania jest zestawienie stanu obecnej wiedzy w zakresie zagrożeń 
i korzyści wiążących się z dominacją S. pseudintermedius w fizjologicznej 
mikroflorze skóry i błon śluzowych psów. 

Wpływ przechowywania chłodniczego  

na parametry tekstury kiełbas 

Mariusz Rudy, mrudy@ur.edu.pl, Katedra Przetwórstwa  i Towaroznawstwa 

Rolniczego, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, 

www.ur.edu.pl 

Renata Stanisławczyk, rstanisl@univ.rzeszow.pl, Katedra Przetwórstwa  

i Towaroznawstwa Rolniczego, Wydział Biologiczno -Rolniczy, Uniwersytet 

Rzeszowski, www.ur.edu.pl 

Janusz Mroczek, jmrok@univ.rzeszow.pl, Katedra Przetwórstwa  

i Towaroznawstwa Rolniczego, Wydział Biologiczno -Rolniczy, Uniwersytet 

Rzeszowski, www.ur.edu.pl 
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Dzięki analizie profilu tekstury można skutecznie ocenić poszczególne cechy 
odbierane podczas nagryzania (żucia) produktu przez konsumenta oraz zbadać, 
w jaki sposób poszczególne parametry tekstury ulegają zmianie w kolejnych dniach 
przechowywania. Celem pracy była ocena wpływu przechowywania chłodniczego 
na parametry tektury dwóch rodzajów kiełbas. Materiał badawczy stanowiły 
kiełbasy w osłonkach naturalnych – KN i w osłonkach sztucznych – KS. Produkcję 
kiełbas przeprowadzono w warunkach półprzemysłowych na linii technologicznej 
przetwórstwa mięsa Katedry Przetwórstwa i Towaroznawstwa Rolniczego 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pomiar parametrów tekstury kiełbas wykonano za 
pomocą teksturometru Texture Analyser – CT – 25 firmy Brookfield, stosując 
profilową analizę tekstury TPA (Texture Profile Ananlysis). Przy użyciu programu 
Texture Pro CT określono parametry tekstury, takie jak: twardość, sztywność, 
spoistość, sprężystość, adhezyjność, odbojność, żujność i gumowatość. Z badań 
wynika, że przechowywanie chłodnicze kiełbas w osłonkach sztucznych 
i naturalnych w analizowanym okresie wpływa tylko na niektóre parametry tekstury 
tych przetworów. W miarę wydłużania czasu przechowywania chłodniczego 
tekstura kiełbas wykazuje większe zróżnicowanie poszczególnych parametrów 
w stosunku do produktu świeżego. Podczas przechowywania chłodniczego kiełbasy 
w osłonkach naturalnych wykazywały różnice w mniejszej ilości parametrów 
tekstury, aniżeli przetwory w osłonkach sztucznych. 
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Kompleksowa interwencja logopedyczna  

w przypadku dzieci z opóźnionym rozwojem mowy  

– analiza wybranych studiów przypadków dzieci  

w okresie średniego dzieciństwa 

Magdalena Bury, mgd.bury@gmail.com, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie, Wydział Pedagogiki  i Psychologii  

Aleksandra Matyjasek, judyta90@op.pl, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie, Wydział Humanistyczny  

Termin opóźniony rozwój mowy jest pojęciem interdyscyplinarnym i odnosi się 
do wszelkich trudności związanych z nabywaniem i rozwojem zdolności 
językowych. Każda z nauk proponuje własną metodologię opisu i nazewnictwo 
jednostek patologii mowy przejawiających się zaburzeniami w okresie ontogenezy. 
Obecna w literaturze polskiej niejednorodność terminologiczna powoduje, że 
omawiane zagadnienie jest pojęciem niedoprecyzowanym. Rozważania teoretyczne, 
zawarte w niniejszej pracy, są próbą uporządkowania tej terminologii w oparciu 
o dostępne klasyfikacje opierające się na podziale temporalnym i przyczynowym oraz 
sporządzenia charakterystyki jednostek nozologicznych, w których opóźniony rozwój 
mowy stanowi wyłączne zaburzenie (alalia prolongata, alalia, niedokształcenie mowy 
o typie afazji, afazja dziecięca) lub jeden z symptomów (np. w dysglosji). Część 
praktyczna dotyczy opisu wybranych studiów przypadków dzieci z opóźnionym 
rozwojem mowy z zaproponowanymi oddziaływaniami terapeutycznymi 
skierowanymi zarówno do specjalistów, jak i rodziców. 

Nowe substancje psychoaktywne – aspekty prawne 

Sara Czajkowska, sara.czajkowska@interia.pl 

Nowe substancje psychoaktywne, potocznie nazywane dopalaczami lub 
narkotykami projektowanymi, to substancje, które naśladują związki zdelegalizo-
wane. Sprzedawane są one jako produkty nie do spożycia, m.in. sole do kąpieli, 
nawozy, talizmany. W dopalaczach poza nowymi substancjami psychoaktywnymi 
wykrywa się substancje nielegalne oraz produkty wycofane z rynku farma-
ceutycznego. Pierwsze sklepy z dopalaczami w Unii Europejskiej pojawiły się 
w 2005 roku, a w Polsce w 2008. Ze względu na dynamiczny rozwój tego rynku 
w 2009 roku powstała nowelizacja do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 
W 2010 r. do akt wprowadzono termin „środek zastępczy”. Nowelizacje ustawy 
zakazywały wytwarzania i wprowadzania do obrotu dopalaczy oraz ich 
reklamowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Znowelizowana została 
także ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, co umożliwiło wycofanie z handlu 
podejrzanych produktów. Pomimo zmian w prawie problem nowych substancji 
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psychoaktywnych nie znika. Wg danych Głównej Inspekcji Sanitarnej w 2013 roku 
zgłoszono 1079, w 2014 roku 2513, a w samej pierwszej połowie 2015 roku 2752 
przypadków zatruć tymi środkami. Celem pracy jest przestawienie regulacji 
prawnych związanych z nowymi substancjami psychoaktywnymi w Polsce. 

Pacjent z dysfagią u logopedy – diagnoza i terapia 

Sylwia Filipczak, sylwia.filipczak24@gmail.com, Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny, www.umcs.pl  

Aleksandra Matyjasek, aleksandramatyjasek@gmail.com, Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny, www.umcs.pl  

Zaburzenia połykania towarzyszą wielu jednostkom chorobowym. Mogą mieć 
dwojakie podłoże. Z jednej strony nerwowo-mięśniowe (dotyczące zaburzeń 
motoryki języka, gardła i przełyku), z drugiej strukturalne (ich przyczyną jest 
niewłaściwy stosunek wielkości bolusa do szerokości światła przełyku). Ze 
względu na niejednorodność przyczyn dysfagii, jej diagnoza i terapia ma charakter 
interdyscyplinarny, wymaga współpracy wielu specjalistów, m.in. logopedy, 
laryngologa, neurologa, gastrologa, dietetyka, psychologa. 

Niniejsza praca skupia się wokół prezentacji odziaływań diagnostycznych 
obejmujących wywiad (dotyczący zebrania informacji o fazie połykania, w której 
występują trudności – objawy takie jak kaszel, krztuszenie się, zachłystywanie, 
i zaburzenia mowy lub głosu) oraz zastosowanie skal i kwestionariuszy. Omówiono 
również terapię dysfagii, która dąży do przywrócenia odżywiania drogą ustną oraz 
ochrony dróg oddechowych, co jest możliwe dzięki zastosowaniu specjalistycznych 
metod terapeutycznych.  

Terapia z udziałem psa a rehabilitacja logopedyczna 

Aleksandra Matyjasek, judyta90@op.pl, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie, Wydział Humanistyczny  

Sylwia Filipczak, sylwia.filipczak24@gmail.com, Uniwersytet Marii  

Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny  

Wspieranie rozwoju psychoruchowego dziecka niekiedy wymaga zastosowania 
niekonwencjonalnych form rehabilitacji. Jedną z nich jest Kynoterapia – terapia 
z udziałem psa. Badania pokazują, że kontakt z tym zwierzęciem pozwala 
zaspokajać pierwotne potrzeby człowieka takie jak odczuwanie dotyku, ciepła 
i przyjemności. Obecność psa podczas zajęć terapeutycznych wykorzystywana jest 
do wspierania tradycyjnych form rehabilitacji i przeznaczona jest dla dzieci 
w normie rozwojowej oraz z różnymi deficytami rozwojowymi, a także dla osób 
starszych.  

Prezentowany poster ma na celu przedstawienie teoretycznych założeń 
dogoterapii w kontekście wykorzystywania tej formy oddziaływań dla wspierania 
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rozwoju językowego dziecka. Czynnikiem wyzwalającym sygnały komunikacyjne 
jest kontaktowość zajęć polegająca na fizycznym kontakcie człowieka z psem 
(przytulanie psa, głaskanie), bazująca na psychicznej więzi między człowiekiem, 
a zwierzęciem. Obecność psa na terapii logopedycznej przyspiesza jej efektywność 
oraz wpływa na wzrost samooceny i ciekowości poznawczej, a także stymuluje 
rozwój wszystkich zmysłów. 

Zaburzenia integracji sensorycznej  

u dzieci do 3 roku życia 

Sylwia Filipczak, sylwia.filipczak24@gmail.com, Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny, www.umcs.pl  

Integracja sensoryczna określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych 
napływających przez receptory. Mózg, otrzymując informacje ze wszystkich 
zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja) dokonuje ich 
rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi 
doświadczeniami. Na tej podstawie generuje odpowiednią do sytuacji reakcję 
nazywaną adaptacyjną. Jest to adekwatne i efektywne reagowanie na wymogi 
otoczenia. 

Objawy zaburzeń integracji sensorycznej pojawiają się najczęściej już w okresie 
niemowlęcym, kiedy można zdiagnozować zaburzenia samoregulacji. Manifestują 
się one trudnością dziecka w regulowaniu emocji i zachowań (w tym motorycznych) 
w odpowiedzi na stymulację sensoryczną, tj. doznania dotykowe, wzrokowe, 
słuchowe, węchowe oraz odczucie ruchu i świadomość własnego ciała w przestrzeni. 
Nieprawidłowe wzorce regulacyjne wpływają na całość funkcjonowania dziecka 
i ujawniają się w różnych kontekstach sytuacyjnych. Zakłócają rozwój społeczny, 
emocjonalny, zdolności ruchowe i ograniczają uczestnictwo w zróżnicowanej 
aktywności.  

W niniejszej pracy zaprezentowano najczęściej występujące objawy zaburzeń 
integracji sensorycznej u dzieci do 3 roku życia, sposób diagnozowania oraz 
postępowania terapeutycznego. 
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Aktywizujące metody nauczania i ich wpływ  

na efektywność procesu kształcenia 

Agata Płecha, agata.plecha@wp.pl, Wydział Podstaw Techniki, Politechnika 

Lubelska, www.pollub.pl 

Joanna Szulżyk-Cieplak, j.szulzyk-cieplak@pollub.pl, Katedra Podstaw 
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Metody aktywizujące, wywodzące się z grupy metod problemowych, pozwalają 
na doskonalenie umiejętności poznawczych, kształtują zdolności obserwacyjne oraz 
sprzyjają procesom samodzielnego myślenia. Głównym celem stosowania tych 
metod jest zwrócenie szczególnej uwagi na rozbudzenie aktywności i zaintere-
sowań ucznia, podniesienie poziomu atrakcyjności przyswajania omawianych 
treści, co pozwala na uniknięcie wkradania się monotonii w trakcie trwania procesu 
nauczania-uczenia się. Aktywizowanie osób uczących się odbywa się m.in. 
z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Nauczyciele coraz chętniej sięgają po 
komputer w celu usprawnienia przyswajania wiedzy przez uczniów z różnych 
przedmiotów, zarówno humanistycznych, jak i ścisłych. 

Analiza przeprowadzonych badań dotyczących wpływu aktywizujących metod 
nauczania na proces kształcenia potwierdziła, że pobudzanie aktywności ucznia 
poprzez zachęcanie go do konstruowania, interpretowania oraz indywidualnego 
przetwarzania rzeczywistości na podstawie wcześniej prowadzonych przez niego 
obserwacji i doświadczeń, skutkuje podniesieniem efektywności w zakresie 
poziomu wiedzy, stopnia jej zrozumienia oraz umiejętności odpowiedniego 
wykorzystania w konkretnej sytuacji. 

Badanie wpływu technologii informacyjnych  

na efekty w nauce uczniów Szkoły Podstawowej 

w Tarnogórze 

Sylwester Korga, s.korga@pollub.pl, Katedra Podstaw Techniki, Wydział 

Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska, www.pollub.pl  
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Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska, www.pollub.pl  

W pracy zbadano występowanie korelacji pomiędzy wykorzystaniem 
technologii multimedialnych, a wynikami w procesie nauczania uczniów szkoły 
podstawowej w Tarnogórze. Określono wpływ dostępnych urządzeń elektronicznych, 
Internetu, programów edukacyjnych, platform e-learningowych, stron interne-
towych, gier komputerowych i kontroli czasu spędzonego przed komputerem na 
postępy w nauce uczniów szkoły podstawowej. Proces badawczy dotyczył analizy 
statystycznej odpowiedzi i wyników, które uzyskano na podstawie wypełnionych 
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przez uczniów ankiet. Na tej podstawie przygotowano zestawienia cech 
statystycznych, jako determinantów badanych populacji i zbadano występowanie 
zależności między nimi, jak również obliczono moc korelacji. Wykorzystanie 
obliczeń statystycznych dotyczących korelacji Pearsona pozwoliło uzyskać 
odpowiedź na pytanie – Które czynniki dotyczące wykorzystania urządzeń 
multimedialnych są korzystne, a które są niekorzystne w procesie nauczania osób 
ankietowanych. Analiza statystyczna na podstawie, której przebadano grupę 
uczniów wykazała, że technologie informacyjne pozytywnie wpłynęły na wyniki 
w nauce, zachowanie, kontakty interpersonalne, więzi rodzinne oraz percepcje 
bodźców z otoczenia ucznia. 

Charakterystyka nowoczesnych  

technologii multimedialnych  

w aspekcie efektywnego wykorzystania  

w procesie nauczania 

Sebastian Piłat, pilat.seba@o2.pl, Wydział Podstaw Techniki, Politechnika 

Lubelska, www.pollub.pl 

Joanna Szulżyk-Cieplak, j.szulzyk-cieplak@pollub.pl, Katedra Podstaw 

Techniki, Wydział Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska, www.pollub.pl  

W dobie szybkiego postępu cyfryzacji zastosowanie technologii multime-
dialnych w niemal każdej dziedzinie życia staje się bardzo ważne. Podstawową 
funkcją multimediów jest przekazywanie informacji w sposób bardziej efektywny, 
niż przy zastosowaniu metod wykorzystujących w tym celu tylko jedno medium. 
Multimedia cyfrowe od kilkudziesięciu lat są z powodzeniem wykorzystywane 
w dziedzinach takich jak marketing, reklama, czy edukacja. Ich niewątpliwą zaletą 
jest możliwość włączenia do procesu poznawczego sfery emocji, poprzez oddzia-
ływanie na odbiorcę przy pomocy odpowiednio dobranych treści multimedialnych. 
Obrazy oraz dźwięki, których dostarczają techniczne środki multimedialne, 
pozwalają na przedstawieniem rzeczywistości w sposób różnorodny i bogaty, co 
w przypadku ich wykorzystania w procesie nauczania przekłada się na pobudzenie 
ciekawości oraz chęci i gotowości uczenia się. W pracy zaprezentowano 
możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii multimedialnych w edukacji 
oraz dokonano próby oceny ich wpływu na efektywność procesu nauczania. 
Zagadnienie to zostało rozpatrzone z punktu widzenia tradycyjnej edukacji szkolnej 
oraz nauczania zdalnego. 
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Przyrodniczy w Lublinie 

Zrównoważony rozwój społeczny i ekonomiczny jest jednym z najważniejszych 
wyzwań współczesnego świata. Opiera się on na założeniu, że do dalszego rozwoju 
ekonomicznego i ochrony środowiska należy rozpoznać i zastosować kompromis. 
Teoria ta skupia swoją uwagę na istniejącej korelacji między rozwojem 
społecznym, gospodarczym a jakością środowiska naturalnego. W rzeczywistości 
rolniczy system doradztwa może pomóc rolnikom w tym aspekcie, gdzie doradztwo 
może odgrywać kluczową rolę we wspieraniu zrównoważonego rozwoju poprzez 
programy edukacyjne. Dzięki temu następuje wzrost świadomości, ponieważ 
tradycyjne modele doradztwa nie były dotychczas wystarczająco skuteczne 
w promowaniu przyjęcia zrównoważonych praktyk rolniczych. Doradztwo rolne 
jest świadomym udzielaniem informacji i wsparcia dla użytkowników wiejskich, 
odnawialnych zasobów naturalnych. Polega ono na oferowaniu porad, pomaga też 
rolnikom analizować problemy i identyfikować możliwości wymiany informacji, na 
wspieraniu tworzenia się grup i ułatwieniu działań zbiorowych. Doradztwo odbywa 
się nie tylko przez instytucje i agencje doradcze, ale również przez rolników, 
naukowców, firmy i organizacje handlowe oraz mass media. Tradycyjne doradztwo 
zostało powiązane z celami produkcyjnymi. W ostatnim czasie bezpieczeństwo 
żywności, lepsze odżywianie, kapitał i zmniejszenie ubóstwa stały się częścią 
programu organizacji świadczących usługi doradcze. 

Różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami  

w nasileniu myślenia magicznego 

Michał Wójcik, majkel.wojcik@gmail.com, Katedra Psychologii Emocji 

i Motywacji, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski 

im. Jana Pawła II 

Agata Poręba, agata.poreba@wp.pl, Katedra Psychologii Organizacji  

i Zarządzania, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski 

im. Jana Pawła II 

Leonard Zusne i Warren H. Jones zdefiniowali myślenie magiczne jako 
przekonanie, że transfer energii lub informacji pomiędzy systemami fizycznymi 
może odbywać się wyłącznie przez ich podobieństwo albo ich styczność w czasie 
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lub przestrzeni; że czyjeś myśli, słowa, działania mogą odnieść określone realne 
skutki fizyczne w sposób niezgodny z zasadami zwykłej transmisji energii 
i informacji. Chociaż może być ono utożsamiane z zabobonami i ciemnotą, czy też 
chorobami psychicznymi (jak schizofrenia) to jest ono wciąż obecne i powszechne 
w życiu zdrowych psychicznie współcześnie żyjących wykształconych ludzi. 
Głównym celem badań własnych było porównanie nasilenia myślenia magicznego 
pomiędzy mężczyznami i kobietami. Przebadano 104 zdrowych psychicznie 
studentów (w tym 52 kobiet i 52 mężczyzn) w wieku od 21 do 27 lat (M = 22). Do 
pomiaru poziomu przejawianego myślenia magicznego wykorzystano 
kwestionariusz, który powstał w oparciu o skalę MIS (Magical Ideation Scale) 
Eckblada i Chapmana. Wykazano statystycznie istotną (p<0,001) różnicę 
międzypłciową w poziomie intensywności myślenia magicznego. Średni poziom 
myślenia magicznego mężczyzn wyniósł 29,92 a kobiet 20,94. Badani mężczyźni 
charakteryzowali się o wiele większą skłonnością niż kobiety do posługiwania się 
myśleniem magicznym. 
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