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Czy możemy projektować nowoczesne,  

wydajne i zrównoważone technologie  

bez procesów katalizowanych enzymami? 

Ryszard Ostaszewski, ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl, Instytut Chemii Organicznej 

Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, www.icho.edu.pl 

Zrównoważone technologie to technologie bazujące na zasadach 

zrównoważonego rozwoju takich jak: ochrona zasobów, ponowne 

wykorzystanie i recykling, efektywność energetyczna, minimalizacja wpływu 

na środowisko i redukcja zanieczyszczeń. W tych technologiach staramy się 

zmniejszyć zużycie energii, ilość zanieczyszczeń jednocześnie zwiększając 

wydajność. W procesach przemysłowych zastosowanie metod biotechno-

logicznych doprowadziło do użycia enzymów w produkcji chemikaliów, 

leków, produkcji detergentów, celulozy i papieru, tekstyliów i biomasy. 

Zastosowanie w tych technologiach reakcji katalizowanych przez enzymy do 

zrównoważonej produkcji ma ogromne znaczenie, ponieważ kluczowe 

transformacje/reakcje można prowadzić w wodzie, w temperaturze otoczenia 

i ciśnieniu atmosferycznym. Można to osiągnąć poprzez bezpośredni transfer 

wiedzy z laboratoriów badawczych do przemysłu. Dlatego potrzebne są nowe 

metody i metodologie produkcji poszczególnych produktów. Wykład będzie 

poświęcony zrównoważonemu rozwojowi technologii opartemu na procesach 

enzymatycznych. Na wybranych przykładach zostanie przedstawiona 

i omówiona synteza farmaceutyków (simwastatyna), peptydomimetyków 

i innych cząsteczek bioaktywnych. Zostanie przedstawiony rozwój koncepcji 

zrównoważonej syntezy od reakcji katalizowanej przez pojedynczy enzym do 

złożonych procesów kaskadowych naśladujących szlaki metaboliczne 

i rozwijających nowe, zaawansowane technologicznie oraz bardziej opłacalne 

procesy. 

Badania były finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w ramach 

projektu HARMONIA Nr 2014/14/M/ST5/00030. 
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Can we design modern, efficient and sustainable 

technologies without enzyme catalyzed processes? 

Sustainable technology is defined as technology focusing on sustainability 

principles: resource conservation, reuse and recycling, energy efficiency, 

minimizing environmental impact and pollution reduction. For those 

technologies diminishing energy consumption, pollution reduction, increase 

productivity are important factors. In industrial processes, biotechnology has 

led to the application of enzyme in the production of chemicals, drugs, 

detergents, pulp and paper, textiles and biomass. In this respect, the 

application of enzyme catalyzed reaction for sustainable production is of 

great importance since the key transformation/reaction can be conducted in 

water at ambient temperature and atmospheric pressure. It can be achieved 

by the direct knowledge transfer from research laboratories to industry. 

Therefore, new methods and methodologies for the production of particular 

goods are required. The lecture will be focused on sustainable technology 

development based on enzymatic processes. On selected examples the 

synthesis of pharmaceuticals (simvastatin), peptidomimetics and other 

bioactive molecules will be shown and discussed. The evaluation of the 

concept design for single enzyme catalyzed reaction to complex cascade 

processes mimicking metabolic pathways and developing new, 

environmentally advanced and cost-effective processes will be presented. 

This work was supported by the Polish National Science Center project 

HARMONIA 2014/14/M/ST5/00030. 
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Ekstrakcja nadkrytyczna – stan i trendy rozwojowe 

Edward Rój, edward.roj@ins.pulawy.pl, Instytut Nowych Syntez Chemicznych, 

Zakład Ekstrakcji Nadkrytycznej, www.ins.pulawy.pl 

Stan nadkrytyczny substancji zauważony został na początki XIX wieku 

przez francuskiego badacza Charles’a Cagniard’a de la Tour w 1822 r. 

Dotychczas przebadano wiele substancji spośród których ditlenek węgla 

(CO2) okazał się szczególnie przydatny jako rozpuszczalnik. Technologia 

separacji oparta na ekstrakcji nadkrytycznej z użyciem CO2 mogła zostać 

wdrożona do praktyki przemysłowej dopiero na początku XX wieku. Aby to 

było możliwe, rozwijano badania podstawowe w dziedzinie mechaniki 

płynów, rozpuszczalności, równowag fazowych oraz technologie materiałowe 

umożliwiające konstruowanie aparatów ciśnieniowych. Prowadzone badania 

pozwoliły znaleźć wiele zastosowań tej nowej technologii z użyciem CO2 

w stanie nadkrytycznym, np. ekstrakcję związków lipidowych z surowców 

roślinnych lub zwierzęcych, steroli, witamin, flawonoidów i wiele innych. 

Opracowano ciśnieniowe technologie mikronizacji i enkapsulacji związków 

biologicznie aktywnych, a także ciśnieniowej impregnacji. Jednocześnie 

prowadzone są prace nad badaniem aktywności biologicznej uzyskanych 

ekstraktów ze źródeł naturalnych. Prace te umożliwiły opracowanie nowych 

suplementów diety, farmaceutyków, kosmetyków i dodatków do pasz. Inny 

kierunek badań ma na celu wykorzystanie ekstraktów jako składników 

nawozów, stymulatorów wzrostu i środków ochrony roślin. Obserwuje się 

dalszy dynamiczny rozwój technologii ekstrakcji, a także jej zastosowań.  
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Supercritical extraction – status and development trends 

The supercritical state of the substance was noticed at the beginning of the 

19th century by the French researcher Charles Cagniard de la Tour in 1822. So 

far, many substances have been studied, of which carbon dioxide (CO 2) has 

proved particularly useful as a solvent. Separation technology based on 

supercritical extraction using CO2 could be implemented into industrial 

practice only at the beginning of the 20th century. To make this possible, 

basic research in the field of fluid mechanics, solubility, phase equilibria and 

material technologies allowing the construction of pressure apparatuses 

were developed. The conducted research allowed to find many applications 

of this new technology with the use of CO2 in the supercritical state, e.g. 

extraction of lipid compounds from plant or animal raw materials, sterols, 

vitamins, flavonoids and many others. Pressure technologies for 

micronization and encapsulation of biologically active compounds as well as 

pressure impregnation have been developed. At the same time, work is 

underway to study the biological activity of extracts obtained from natural 

sources. These works enabled the development of new dietary supplements, 

pharmaceuticals, cosmetics and feed additives. Another direction of research 

is to use extracts as components of fertilizers, growth stimulants and plant 

protection products. Further dynamic development of extraction technology 

as well as its applications are observed. 
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Transkryptomika i proteomika w badaniach nad enzymami 

– możliwości i wyzwania 

Grzegorz Janusz, gjanusz@poczta.umcs.lublin.pl, Zakład Biochemii, Uniwersytet 

Marii Curie-Skłodowskiej, 

Andrzej Mazur, mazur@hektor.umcs.lublin.pl, Zakład Genetyki i Mikrobiologii, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Jerzy Wielbo, jerzy.wielbo@poczta.umcs.lublin.pl, Zakład Genetyki i Mikrobiologii, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Piotr Koper, piotr.koper@poczta.umcs.lublin.pl, Zakład Genetyki i Mikrobiologii, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Kamil Żebracki, kamilzebracki1@gmail.com, Zakład Genetyki i Mikrobiologii, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Anna Pawlik, anpawlik@gmail.com, Zakład Biochemii, Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej 

Beata Ciołek, beata.rola@poczta.umcs.lublin.pl, Zakład Biochemii, Uniwersytet 

Marii Curie-Skłodowskiej 

Andrzej Paszczyński, andrzej@uidaho.edu, School of Food Science, Food Research 

Center, University of Idaho 

Agnieszka Kubik-Komar, agnieszka.kubik@up.lublin.pl, Zakład Informatyki, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Magdalena Staszczak, magdalena.staszczak@poczta.umcs.lublin.pl, Zakład 

Biochemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Justyna Sulej, justyna.sulej@poczta.umcs.lublin.pl, Zakład Biochemii, Uniwersytet 

Marii Curie-Skłodowskiej 

Anna Jarosz-Wilkołazka, anna.wilkolazka@poczta.umcs.lublin.pl, Zakład Biochemii, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

W ciągu ostatnich 20 lat obserwujemy dynamiczny rozwój wysoko-

przepustowych technik umożliwiających kompleksową  analizę całych 

genomów, transkryptomów oraz proteomów organizmów żywych. Stanowi to 

niezwykłe wsparcie dla dotychczas stosowanych technik elektroforetycznych 

i analiz biochemicznych w badaniach nad enzymami. W końcu XX wieku 

można było zaobserwować, że wówczas stosowane techniki okazywały się 
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niewystarczające do wyjaśnienia niektórych procesów enzymatycznych 

zachodzących w organizmach żywych. Dotyczyło to w szczególności tej części 

metabolizmu, gdzie w toku ewolucji powstały w organizmach skomplikowane 

wieloenzymatyczne układy do rozkładu jednego polimeru. Dla organizmu 

synteza kilku enzymów o zbliżonych właściwościach katalitycznych lub 

produkcja wielu izoform tego samego enzymu stanowi przewagę ewolucyjną 

i pozwala szybko przystosować się do zmiennych warunków środowiska. 

Niestety badania nad takimi enzymami stanowią wyzwanie szczególnie od 

strony analiz biochemicznych, gdy zachodzi potrzeba opracowania lub 

stosowania oznaczeń aktywności takich biokatalizatorów. Analizy genomów 

i proteomów, jako wsparcie enzymologii, pozwala określić nie tylko ilość 

genów, które ulegają ekspresji, ale też precyzyjnie udowodnić w jakich 

ilościach poszczególne izoformy są syntetyzowane w odpowiedzi na jakie 

warunki środowiska. Połączenie wyników uzyskiwanych za pomocą wyżej 

wspomnianych analiz pozwala możliwie w pełni opisać przemiany 

metaboliczne zachodzące w organizmach żywych. 

Transcriptomics and proteomics in enzymology research 

– challenges and opportunities 

In the last 20 years extensive research efforts have been dedicated to 

describing genomes, transcriptomes, and proteomes of living organisms. The 

analysis mentioned above greatly supports electrophoretic and biochemical 

assays used up to date in enzymology. At the end of the 20 th century it 

seemed that techniques used before may be insufficient to completely 

describe biological processes in organisms especially when concerning 

metabolism of enzymatic degradation of polymers. It is well known that 

evolution allowed organisms to elucidate different proteins with similar 

catalytic properties or several enzyme isoforms in order to adapt to changing 

environmental conditions. However, in the same time it can be a challenge to 

elaborate biochemical assays or to use existing methods in heterogenous 

biological mixtures. The use of genomic, transcriptomic, and proteomic 

analysis allows not only to define the number of expressed genes, but also to 

perform quantitative analysis of isoforms as a response to inducing 

conditions in the environment. All of the above techniques enable to 

completely describe metabolism of living organisms. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Wystąpienia ustne 

  



 

 

  



IV Konferencja Naukowa ENZYMOS Enzymy w nauce i przemyśle 

Lublin, 17 listopada 2018 r., Wystąpienia ustne 
 

21 

1,1-dioctany jako nowe donory grupy acylowej 

w reakcjach katalizowanych enzymami 

Dominik Koszelewski, dominik.koszelewski@icho.edu.pl, Instytut Chemii Organicznej 

Polskiej Akademii Nauk 

Pośród dostępnych metod otrzymywania związków optycznie czynnych 

reakcje enzymatyczne stanowią atrakcyjną i coraz częściej stosowaną drogę 

syntezy asymetrycznej. Jedną z najczęściej prowadzonych reakcji 

katalizowanej enzymami jest rozdział kinetyczny chiralnych racemicznych 

alkoholi prowadzący do otrzymania enancjomerycznie wzbogaconych 

produktów. Ze względu na odwracalny charakter reakcji estryfikacji, 

konieczne jest stosowanie specjalnych donorów grupy acylowej. Jednym 

z najczęściej używanych donorów jest octan winylu. Niestety, jego 

stosowanie niesie za sobą wiele niedogodności wśród których należy 

wymienić wysoką toksyczność, co ogranicza jego użycie w przemyśle. 

Ponadto, powstający w trakcie reakcji wysoce reaktywny formaldehyd 

dezaktywuje enzym poprzez tworzenie zasad Schiffa z grupami aminowymi 

aminokwasów użytego biokatalizatora. Dlatego też stale poszukuje się 

nowych bardziej efektywnych donorów grupy acylowej, które byłyby 

kompatybilne z enzymami. 

Wyniki badań nad nowym typem donorów grupy acylowej do 

enzymatycznej transestryfikacji z uwzględnieniem optymalizacji warunków 

reakcji zostaną zaprezentowane. 

Praca finansowana w ramach projektu OPUS 2016/23/B/ST5/03307 przez 

Narodowe Centrum Nauki. 

 

  



IV Konferencja Naukowa ENZYMOS Enzymy w nauce i przemyśle 

Lublin, 17 listopada 2018 r., Wystąpienia ustne 
 

22 

Acylals as the new acyl group agents  

for enzymatic reactions 

Lipase-catalyzed transesterification of alcohols with acylating reagents (acyl 

donors) has extensively been studied for resolution of chiral racemic 

alcohols. As the enzymatic process is originally reversible, many efforts have 

been made to elucidate effective acyl donors which facilitate the reaction 

and make it kinetically irreversible. Among them, vinyl esters were reported; 

however, some drawbacks also remained, for example, generation of toxic 

side products, and product inhibition caused by the side products. 

Particularly, acetaldehyde liberated from vinyl acetate inactivates some 

enzymes [e.g., Candida cylindracea lipase (CCL)] through the formation of 

Schiff base with Lys residues and limits the reliable use some of vinyl esters. 

The results of our studies on enzymatic kinetic (dynamic) resolution using 

acylals (1,1-diacetates) will be provided. The influence of the reaction 

conditions, reaction media and enzyme type on the reaction course will  be 

presented. 

This work was supported by the Polish National Science Centre project no. 

OPUS 2016/23/B/ST5/03307. 
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Aktywność enzymatyczna jako podstawa do oceny 

wpływu warunków magazynowania na właściwości 

nawozu peletyzowanego utworzonego na bazie 

pofermentu z biogazowni 

Agnieszka Kasprzycka, akasprzycka@ipan.lublin.pl, Instytut Agrofizyki, PAN,  

ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin  

Jolanta E. Bielińska, m.pawlowska@pollub.pl, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 

ul. Leszczyńskiego 7, 20-950 Lublin  

Małgorzata Pawłowska, elzbieta.bielinska@up.lublin.pl, Politechnika Lubelska, 

ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin  

Celem badań: ocena wpływu warunków magazynowania peletyzowanego 

nawozu wytworzonego na bazie pofermentu z biogazowni, na jego skład 

i właściwości. Próby przechowywano przez rok w różnych warunkach: na 

pryzmie pod zadaszeniem, w bezpośrednim kontakcie z powietrzem 

atmosferycznym (próba P) oraz w szczelnym opakowaniu, bez dostępu 

powietrza (próba H). Oceniano aktywność enzymatyczna trzech grup 

enzymów: dehydrogenaz – udział w transformacji organicznych związków 

węgla, ureaz – udział w przemianach związków azotu oraz fosfataz – udział 

w mineralizacji organicznych związków fosforu. Aktywność dehydrogenazy 

oznaczano metodą Thalmann’a z użyciem TTC, fosfatazy  metodą Tabatabai 

i Bremner’a, a ureazy metodą Zantua i Bremner’a.  

Wyniki: bez względu na warunki przechowywania próby nawozu, 

charakteryzowały się wysoką aktywnością dehydrogenaz (>9 cm3 H2·kg-1·d-1),  

co świadczy o zachodzeniu intensywnych procesów przemian materii 

organicznej zawartej w nawozach. Również wysoka była aktywność fosfataz 

w obu rodzajach badanych próbach, choć przechowywanie przy dostępie 

powietrza zwiększało tę aktywność ok. 1,5-krotnie (do maksymalnej wartości 

> 5 mmol PNP·kg-1·h-1). Natomiast aktywność ureazy w obu badanych 

materiałach była na zbliżonym, bardzo niskim poziomie (średnio 0,2 mg  

N-NH4+·kg-1·h-1), co wskazuje na niskie tempo przemian prowadzących do 

tworzenia się amoniaku. 
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Praca sfinansowana z projektu: „Opracowanie innowacyjnego nawozu 

produkowanego na bazie osadu pofermentacyjnego”  No. POIG. 01.04.00-06-

119/12, przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.  

Enzymatic activity as a basis for evaluation  

of the effect of storage conditions on the properties  

of pelleted fertilizer created on the basis of digestate 

from biogas plants 

Aim of the study: evaluation of the influence of pelleted fertilizer produced 

on the basis of ferment from biogas plant on its composition and properties. 

The samples were stored for a year in various conditions: on a prism under 

a roof, in direct contact with atmospheric air (test P) and in a sealed 

packaging without access to air (test H). Enzymatic activity of three groups 

of enzymes was evaluated: dehydrogenases – participation in transformation 

of organic carbon compounds, urease – participation in transformation of 

nitrogen compounds and phosphatases – participation in mineralization of 

organic phosphorus compounds. Activity of dehydrogenase was determined 

by Thalmann's method using TTC, phosphatase by Tabatabai and Bremner's 

method, and urease by Zantua and Bremner's method.  

Results: Regardless of the storage conditions of the fertilizer sample,  they 

were characterized by high activity of dehydrogenases (>9 cm3 H2-kg-1-d-1), 

which indicates the occurrence of intensive processes of organic matter 

metabolism contained in fertilizers. Phosphatase activity was also high in 

both types of the tested samples, although storage with air access increased 

this activity about 1.5 times (up to a maximum value > 5 mmol PNP-kg-1-h-1). 

Urease activity in both investigated materials was at a similar, very low level 

(0.2 mg N-NH4+-kg-1-h-1 on average), which indicates a low rate of 

transformations leading to the formation of ammonia. 

Work financed from the project: "Development of an innovative fertilizer 

produced on the basis of post-fermentation sludge" No. POIG. 01.04.00-06-

119/12, by the National Centre for Research and Development.  
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Badania nad zastosowaniem lakaz  

w syntezie α-acyloksyamidów 

Daniel Paprocki, dpaprocki@icho.edu.pl, Instytut Chemii Organicznej Polskiej 

Akademii Nauk, www.icho.edu.pl 

Ryszard Ostaszewski, rostaszewski@icho.edu.pl, Instytut Chemii Organicznej 

Polskiej Akademii Nauk, www.icho.edu.pl 

α-Acyloksyamidy są używane do syntezy wielu ważnych związków  

o udokumentowanej aktywności biologicznej, takich jak γ-laktony, 2-furanony, 

peptydomimetyki. Dogodną metodą otrzymywania α-acyloksyamidów, bez 

konieczności prowadzenia wieloetapowej syntezy, jest reakcja Passeriniego. 

Zachodzi ona pomiędzy kwasem karboksylowym, związkiem karbonylowym 

(zazwyczaj aldehydem) oraz izocyjankiem. Reakcja ta jest zazwyczaj 

prowadzona w aprotonowych rozpuszczalnikach organicznych takich jak 

dichlorometan lub toluen, które są toksyczne oraz rakotwórcze. Poprzednie 

badania wykazały, że użycie bromku dioktadecylodimetyloammoniowego 

(DODAB), surfaktantu tworzącego w środowisku wodnym dwuwarstwy 

i liposomy, pozytywnie wpływa na przebieg reakcji Passeriniego w wodzie, 

znacząco podwyższając wydajność produktów. W wystąpieniu zaprezento-

wano badania nad opracowaniem chemoenzymatycznej kaskady polegającej 

na utlenianiu alkoholu do aldehydu za pomocą tlenu atmosferycznego 

katalizowano przez lakazę i TEMPO oraz następczej reakcji Passeriniego. 

Zaprezentowano także badania nad użyciem lakazy do syntezy pochodnych 

kumaryny, które następnie są substratami w reakcji Passeriniego, pozwalając 

na syntezę α-acyloksyamidów z ugrupowaniem kumaryny. Wszystkie reakcje 

są prowadzone w środowisku wodnym w obecności surfaktantu, co 

minimalizuje stosowanie rozpuszczalników organicznych.  
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The studies on application of laccases  

for synthesis of α-acyloxyamides 

α-Acyloxyamides are employed for the synthesis of many important classes 

of organic compounds, such as γ-lactones, 2-furanones and peptidomimetics. 

A convenient way for preparation of α-acyloxyamides, skipping multistep 

synthesis, is performing the Passerini reaction between a carboxylic acid, 

a carbonyl compound and an isocyanide. The Passerini reaction is usually 

performed in aprotic organic solvents, e.g. dichloromethane or toluene, 

which are toxic and carcinogenic. In previous studies we have recently 

demonstrated that the application of dioctadecyldimethylammonium 

bromide (DODAB), a vesicle-forming surfactant, has a beneficial effect on 

the Passerini reaction, leading to a substantial increase in reaction yield. 

Here, we report a new chemoenzymatic protocol based on a one-pot 

laccase/TEMPO catalysed aerobic oxidation of alcohol to corresponding 

aldehyde followed by the Passerini reaction. We have also reported 

application of laccase for synthesis of coumarin, used for the Passerini 

reaction for synthesis of α-acyloxyamides containg coumarin scaffold. All 

reactions proceed in an aqueous surfactant system, which excludes the usage 

of organic solvents. 
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Charakterystyka biochemiczna i profil inhibitorowy 

peroksydazy gwajakolowej – enzymu odpowiedzialnego 

za brązowienie enzymatyczne 

Patryk Ostanek, patryk.ostanek@gmail.com, Koło Naukowe Biochemików Żywności 

i Żywienia, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności 

i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Skromna 8, 20-950 Lublin, 

www.up.lublin.pl/foodscience 

Brązowienie enzymatyczne jest procesem obniżającym wartość rynkową 

(zmiana barwy i zapachu) oraz odżywczą owoców i warzyw. Za główne 

enzymy odpowiedzialne za proces brązowienia enzymatycznego  uznaje się 

oksydazę polifenolową (PPO) i peroksydazę gwajakolową (POD). Celem 

niniejszej pracy jest poznanie wybranych właściwości biochemicznych oraz 

określenie profilu inhibitorowego POD. 

Do badań nad aktywnością POD użyto 5-dniowych kiełków soczewicy 

jadalnej. Optymalne pH ustalano przy pomocy buforów fosforanowych o pH 

w zakresie 5,7-7,8, a optymalną temperaturę wyznaczano w zakresie 20-70°C. 

Termostabilność POD określono po 10-60 minutowej inkubacji POD 

w zakresie temperatur 30-70°C. Powinowactwo POD do różnych substratów 

wyznaczono na podstawie wartości Km i Vmax, które obliczono metodą 

Lineweavera-Burka. Profil inhibitorowy określony został przez 

spektrofotometryczny pomiar aktywności POD w obecności różnych stężeń 

potencjalnego inhibitora. 

Stwierdzono, że optymalne pH i temperatura dla POD wynoszą 

odpowiednio 6,3 i 45°C. Wśród testowanych substratów alternatywnych dla 

gwajakolu, powinowactwo do POD wykazał jedynie kwas ferulowy. Wartości 

Km i Vmax wynosiły dla gwajakolu 3,00±0,2 mM i 860±3 U/ml•min-1, dla 

kwasu ferulowego 2,5±0,4 mM i 300±8 U/ml•min-1. POD była stosunkowo 

stabilna w temperaturze 30°C i 40°C. Całkowitą dezaktywacją enzymu 

osiągnięto w zakresie temperatur po upływie: 50°C  – 50 min, 60°C – 30 min, 

70°C – 15 min. Spośród badanych inhibitorów najlepsze działanie hamujące 

wykazały askorbinian sodu, L-cysteina, jony Mn2+ i pirosiarczyn sodu. 
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Biochemical properties and inhibitory profile  

of guaiacol peroxidase – an enzyme responsible  

for enzymatic browning 

Enzymatic browning is a process which reduces the market value (cause 

changes in color and smell) and nutritional value of fruits and vegetables. 

The main enzymes responsible for the enzymatic browning are polyphenol 

oxidase (PPO) and guaiacol peroxidase (POD). The aim of this work was to 

examine selected biochemical properties and determinate POD inhibitory 

profile.  

 Five-day-old lentil sprouts were used to study POD activity. The optimal pH 

was determined using phosphate buffers of pH within the range 5.7-7.8. The 

optimal temperature was determined in the range of 20-70°C. The 

thermostability of POD was determined after 10-60-minute POD incubation 

in the temperature between 30-70°C. The affinity of POD to different 

substrates was determined based on Km and Vmax values, which were 

calculated using the Lineweaver-Burk method. The inhibitory profile was 

determined by spectrophotometric measurement of POD activity in the 

presence of various concentrations of potential inhibitors. 

 It was found that the optimal pH and temperature for POD are 6.3 and 45°C, 

respectively. Among the tested alternative substrates for guaiacol, the 

affinity to the enzyme was presented only by ferulic acid. The values of Km 

and Vmax were: 3.00±0.2 mM and 860±3 U/ml•min-1 for guaiacol and 

2.5±0.4 mM and 300±8 U/ml•min-1 for ferulic acid. POD was relatively stable 

at 30°C and 40°C. Total POD deactivation was achieved in the temperature 

range after: 50°C – 50 min, 60°C – 30 min, 70°C – 15 min. Among the 

inhibitors tested, the best inhibiting effect was demonstrated by sodium 

ascorbate, L-cysteine, Mn2+ ions and sodium metabisulfite. 
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Enzymy glebowe jako bioindykatory jakości 

i zdrowotności gleb 

Zyta Waraczewska, zyta.waraczewska@wp.pl, Katedra Mikrobiologii Ogólnej 

i Środowiskowej, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu, www.skylark.up.poznan.pl 

Wskaźnikiem jakości gleby i wszystkich procesów w niej zachodzących 

jest aktywność biochemiczna mikroorganizmów. Enzymy glebowe uważane 

są za wskaźnik mineralizacji materii organicznej oraz mogą odzwierciedlać 

aktywność biologiczną gleby. Do najważniejszych enzymów glebowych 

zaliczamy dehydrogenazy, fosfatazy (kwaśną i zasadową), katalazę oraz 

ureazę. Dehydrogenazy występują tylko w żywych komórkach mikro-

organizmów. Są elementem metabolizmu oddechowego, a także odgrywają 

istotną rolę w transformacji organicznych związków węgla. Fosfatazy 

odpowiedzialne są za przekształcenia organicznych związków fosforu 

w nieorganiczne, czyli bezpośrednio dostępne dla roślin. Z kolei katalaza, 

jako enzym wewnątrzkomórkowy, odpowiedzialna jest za rozkład nadtlenku 

wodoru, przez co chroni komórki przed jego toksycznym działaniem. 

Aktywność ureazy świadczy o intensywności przemian azotu w glebie. 

Poziom wszystkich enzymów w glebie często uważany jest za miarę jakości 

gleby. Na podstawie wybranych aktywności enzymów możemy m.in. obliczyć 

indeks żyzności gleby (BIF) czy biochemiczny wskaźnik żyzności gleby (MW). 

Natomiast optymalny wskaźnik (BA) opisujący jakość gleby, jest sumą 

aktywności wszystkich badanych enzymów glebowych.  
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Soil enzymes as bioindicators of soil quality and health 

The biochemical activity of microorganisms is an indicator of soil quality and 

all processes occurring in it. Soil enzymes are thought to indicate organic 

matter mineralisation and they may reflect the soil bioactivity. The most 

important soil enzymes are: dehydrogenases, phosphatases (acid and 

alkaline), catalase and urease. Dehydrogenases can be found only in living 

cells of microorganisms. They are elements of respiratory metabolism and 

play a significant role in the transformation of organic carbon compounds. 

Phosphatases are responsible for the transformation of organic phosphorus 

compounds into inorganic compounds, which are directly available to plants. 

Catalase, which is an intracellular enzyme responsible for the decomposition 

of hydrogen peroxide, protects cells from its toxic effect. Urease activity 

indicates the intensity of nitrogen transformation in soil. The level of all  

enzymes in soil is often considered to be a measure of soil quality. Selected 

enzyme activities let us calculate the biological fertility index (BIF) and the 

biochemical soil fertility index (MW). The optimal soil quality index (BA) is 

the sum of the activities of all soil enzymes under study. 
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Identyfikacja molekularna N-metylotransferazy 

histydynowej aktyny kręgowców (EC 2.1.1.85) 

Jakub Drożak, jdrozak@biol.uw.edu.pl, Zakład Regulacji Metabolizmu, Wydział 

Biologii, Uniwersytet Warszawski, www.biol.uw.edu.pl 

Sebastian Kwiatkowski, s.kwiatkowski@biol.uw.edu.pl, Zakład Regulacji Metabolizmu, 

Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, www.biol.uw.edu.pl 

Agnieszka Seliga, a.seliga@nencki.gov.pl, Zakład Regulacji Metabolizmu, Wydział 

Biologii, Uniwersytet Warszawski, www.biol.uw.edu.pl 

Metylacja reszt histydynowych białek jest rzadko badaną modyfikacją 

potranslacyjną o słabo poznanym znaczeniu biologicznym. Dotychczas 

opisano tylko nieliczne białka posiadające w swej strukturze resztę  

N-metylohistydynową, jak np. aktyna u kręgowców. Celem badań była 

identyfikacja molekularna N-metylotransferazy histydynowej aktyny  

– enzymu katalizującego metylację reszty H73 aktyny. Enzym oczyszczono 

1200-krotnie z mięśni szczura wykorzystując metody chromatograficzne oraz 

radiochemiczny pomiar aktywności enzymu względem rekombinowanej 

aktyny. Analiza produktów trawienia oczyszczonych preparatów enzymu 

z użyciem tandemowej spektrometrii mas (Q-TOF) pozwoliła wytypować 

białko SETD3 jako potencjalną N-metylotransferazę histydynową aktyny. 

W celu potwierdzenia identyfikacji, wytworzono w komórkach COS-7 oraz  

E. coli, a następnie oczyszczono do homogenności, rekombinowane białko 

SETD3 człowieka oraz szczura. Aktywność N-metylotransferazy histydynowej 

aktyny potwierdzono dla enzymu SETD3 wykonując pomiary jego aktywności 

w obecności aktyny lub syntetycznego peptydu – analogu miejsca metylacji 

w aktynie. Natomiast swoistość miejsca metylacji w aktynie potwierdzono 

techniką nanoUPLC-Q-TOF. Wykonano także charakterystykę biochemiczną 

SETD3 ustalając m.in. parametry kinetyczne katalizowanej reakcji (kcat, KM). 

Podsumowując, wykazano, że białko SETD3 jest N-metylotransferazą 

histydynową aktyny kręgowców.  

Finansowanie badań z grantów NCN (2013/11/B/NZ1/00078, 

2017/27/B/NZ1/00161). 
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Molecular identification of vertebrate actin-specific 

histidine N-methyltransferase (EC 2.1.1.85) 

Protein histidine methylation is rarely studied posttranslational 

modification of unknown biochemical importance. In vertebrates, only a few 

methylhistidine-containing proteins have been reported so far, including 

actin as an essential example. The evolutionary conserved methylation of 

actin H73 residue is catalyzed by a specific histidine N-methyltransferase 

that has never been identified molecularly. In the present investigation, we 

have purified actin-specific histidine N-methyltransferase from rat muscles 

about 1200-fold. Its activity was studied by the radiochemical assay 

employing recombinant actin produced in E. coli. Mass spectrometry analysis 

of the purified enzyme resulted in the identification of SETD3 

methyltransferase as the only plausible candidate. Rat and human SETD3 

were produced in either COS-7 cell line or E. coli, purified to homogeneity 

and shown to catalyze the methylation of actin at H73 residue as confirmed 

by mass spectrometry analysis. The SETD3 enzyme was also active towards 

a synthetic peptide corresponding to residues 69-77 of actin. Kinetic 

parameters (kcat, KM) of the reactions were determined. In summary, the 

major achievement of this work was to show for the first time the molecular 

identity of protein histidine N-methyltransferase in vertebrates and throw 

new light on the substrate specificity of SET-domain-containing enzymes. 

Funded by NCN grants (2013/11/B/NZ1/00078, 2017/27/B/NZ1/00161).  
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Proteazy – znaczenie i rola w życiu człowieka 

Mirosław Malec, miroslawmalec90@gmail.com, Katedra i Zakład Farmacji 

Klinicznej i Biofarmacji, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, 

farmklin.ump.edu.pl 

Proteazy powstały prawdopodobnie na najwcześniejszych etapach 

ewolucji białek jako proste enzymy destrukcyjne niezbędne do katabolizmu 

białek i wytwarzania aminokwasów w organizmach pierwotnych. Enzymy te 

występują na całym świecie i spełniają ważne procesy biologiczne. Proteazy 

znajdują się u zwierząt, roślin, bakterii, archeonów i wirusów. Proteazy są 

zaangażowane w przetwarzanie białek, regulację funkcji białka, apoptozę, 

patogenezę wirusa, trawienie, fotosyntezę i wiele innych procesów 

życiowych. Mechanizm działania proteaz klasyfikuje je jako proteazy 

serynowe, cysteinowe lub treoninowe (amino-terminalne hydrolazy 

nukleofilowe) lub asparaginowe, metalo- i proteazy glutaminowe (przy czym 

proteazy glutaminowe są jedynym podtypem dotychczas nie spotykanym 

u ssaków). Proteazy są zaangażowane w wiele aspektów ludzkiej biologii. Na 

przykład w jelicie cienkim proteazy trawią białka pokarmowe, aby umożliwić 

wchłanianie aminokwasów. Inne procesy, w których uczestniczą proteazy 

obejmują koagulację krwi, funkcję immunologiczną, dojrzewanie 

prohormonów, tworzenie kości, programowaną śmierć komórki i recykling 

białek komórkowych, które nie są już potrzebne. Proteazy mogą być 

wykorzystywane w wielu sytuacjach terapeutycznych, w tym w chorobie 

Alzheimera, raku i infekcji wirusowej. Celem niniejszej pracy jest omówienie 

proteaz najważniejszych dla człowieka, które są w większości związkami 

z udowodnionym znaczeniem klinicznym. 
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Proteases – the importance and role in human life 

Proteases likely arose at the earliest stages of protein evolution as simple 

destructive enzymes necessary for protein catabolism and the generation of 

amino acids in primitive organisms. These enzymes are of wide distribution, 

and they perform significant biological processes. Proteases are found in 

animals, plants, bacteria, archaea, and viruses. Proteases are involved in 

protein processing, regulation of protein function, apoptosis, viral 

pathogenesis, digestion, photosynthesis, and numerous other vital 

processes. Proteases mechanism of action classifies them as either serine, 

cysteine or threonine proteases (amino-terminal nucleophile hydrolases), 

or as aspartic, metallo and glutamic proteases (with glutamic proteases being 

the only subtype not found in mammals so far). Proteases are involved in 

many aspects of human biology. For example, in the small intestine, 

proteases digest dietary proteins to allow absorption of amino acids. Other 

processes mediated by proteases include blood coagulation, immune 

function, maturation of prohormones, bone formation, programmed cell 

death and the recycling of cellular proteins that are no longer needed. 

Proteases also offer a valuable target in many therapeutic settings, including 

Alzheimer's, cancer, and viral infection. The aim of this work is to discuss 

the most important proteases for humans they are mostly associated with 

proven clinical significance. 
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Rola syntazy fosfatydylocholiny Legionell 

w oddziaływaniu z komórką gospodarza 

Bożena Kowalczyk, b.kowalczyk746@wp.pl, Zakład Genetyki i Mikrobiologii 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, www.umcs.pl 

Marta Palusińska-Szysz, marta.szysz@poczta.umcs.lublin.pl, Zakład Genetyki 

i Mikrobiologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, www.umcs.pl 

Bakterie należące do rodziny Legionellaceae to Gram-ujemne pałeczki, 

które stanowią naturalną mikroflorę ekosystemów wodnych i glebowych.  

L. pneumophila jest czynnikiem etiologicznym zarówno grypopodobnej 

gorączki Pontiak jak i wielopłatowego zapalenia płuc (choroby legionistów). 

Bakterie te są wewnątrzkomórkowymi patogenami wolnożyjących ameb lub 

makrofagów płuc. Wewnątrzkomórkowa replikacja Legionell uwarunkowana 

jest zdolnością do wykorzystywania przez te bakterie metabolitów komórki 

eukariotycznej. Jednym z takich metabolitów jest cholina wykorzystywana 

przez Legionelle do syntezy fosfatydylocholiny (PC) – ważnego dla 

przeżywalności i wirulencji składnika osłon tych bakterii. PC syntetyzowana 

jest na drodze dwóch niezależnych szlaków: PMT polegającym na trzykrotnej 

N-metylacji fosfatydyloetanoloaminy (PE) przy udziale N-metylotransferazy 

(PmtA), która wykorzystuje S-adenozynometioninę, jako źródło grup 

metylowych. Związkami pośrednimi w tym procesie są monometylo-N-

etanoloamina (MMPE) i dimetylo-N,N-etanoloamina (DMPE). Drugi szlak 

polega na przemianie wolnej choliny, która ulega bezpośredniej 

transfosforylacji z diacyloglicerolo-5’-difosfocytydyny do fosfatydylocholiny 

(tzw. szlak metaboliczny CDP-choliny, PCS). Reakcję katalizuje występująca 

wyłącznie u bakterii syntaza fosfatydylocholiny. Selektywne blokowanie 

aktywności syntazy Pcs może stać się efektywnym celem molekularnym 

terapeutycznego działania wspomagającego leczenie legionellozy.  
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The role of Legionella phosphatidylcholine synthase 

in interaction with the host cell 

 Bacteria belonging to the Legionellaceae family are Gram-negative rods 

residing in water and soil ecosystems. L. pneumophila is an etiological agent 

of respiratory dysfunction, influenza-like Pontiac fever and multilobar 

pneumonia (Legionnaires’ disease). These bacteria are intracellular 

pathogens, which interact with free-living ameba or pulmonary 

macrophages. Intracellular replication of Legionella is conditioned by the 

ability to utilize eukaryotic cell metabolites by these bacteria. One such 

metabolite is choline used by Legionella for synthesis of 

phosphatidylocholine (PC), which is an important component of the cell 

envelope for survival and virulence of these bacteria. PC can be synthesized 

via two alternative pathways. One of the pathways (PMT) involves triple PE 

N-methylation with the participation of N-methyltransferase (PmtA), which 

uses S-adenosylmethionine as a source of methyl groups. Monomethyl-N-

ethanolamine (MMPE) and dimethyl-N,N-ethanolamine (DMPE) are 

intermediate compounds in this process. The second pathway involves 

conversion of free choline, which undergoes direct transphosphorylation 

from diacylglycerol-5’-diphosphocytidyl to phosphatidylcholine (the so-

called metabolic CDP-choline pathway, PCS). The reaction is catalyzed by 

phosphatidylcholine synthase present exclusively in bacteria. Selective 

inhibition of the synthase Pcs activity might become an effective molecular 

target of clinical effects supporting the treatment of legionellosis.  
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Wpływ ekstraktu z łuski cebuli na poziom markerów 

stresu oksydacyjnego w komórkach drożdży 

Saccharomyces cerevisiae narażonych na prooksydacyjne 

działanie kadmu 

Tomasz Piechowiak, tomek.piechowiak92@gmail.com, Katedra Chemii i Toksykologii 

Żywności, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski 

Maria Droba, mdroba@ur.edu.pl, Katedra Chemii i Toksykologii Żywności, Wydział 

Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski 

Maciej Balawejder, maciejb@ur.edu.pl, Katedra Chemii i Toksykologii Żywności, 

Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski 

Łuska cebuli (Allium cepa L.) jest dobrym źródłem związków o charakterze 

antyoksydantów, które mogą być wykorzystane do produkcji żywności 

funkcjonalnej i suplementów diety. Celem podjętych badań było sprawdzenie 

wpływu ekstraktu z łuski cebuli na poziom markerów stresu oksydacyjnego 

w komórkach drożdży Saccharomyces cerevisiae narażonych na prooksydacyjne 

działanie kadmu. Sprawdzano zdolność komórek do tworzenia reaktywnych 

form tlenu (RFT, anionorodnika ponadtlenkowego, nadtlenku wodoru, rodnika 

hydroksylowego), aktywność enzymów antyoksydacyjnych (dysmutaza 

ponadtlenkowa, katalaza, peroksydaza glutationu) oraz poziom peroksydacji 

lipidów oraz glutationu. W toku badań stwierdzono, że kadm powodował 

wzrost poziomu RFT w komórce, nasilenie procesów peroksydacji glutationu 

oraz lipidów, a także przyczynił się do zwiększenia aktywności enzymów 

antyoksydacyjnych. Ekstrakt z łuski cebuli, jako źródło kwercetyny, ochronił 

komórki drożdży Saccharomyces cerevisiae przed toksycznym działaniem 

kadmu, a poziom ochrony był ściśle związany ze stężeniem ekstraktu 

w hodowli. 
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Effect of onion skin extract on the level of oxidative 

stress markers in Saccharomyces cerevisiae  

exposed to cadmium ions 

Onion skin is a good source of antioxidant compounds, that can be utilized in 

functional foods or dietary supplement production. The aim of this research 

was to investigate the effect of onion skin extract on the level of oxidative 

stress markers in Sacharomyces cerevisiae treated with cadmium ions. The 

generation of reactive oxygen species (superoxide anion radical, hydrogen 

peroxide, hydroxyl radical) antioxidant enzymes activity (superoxide 

dismutase, calatase, glutathione peroxidase), total content of glutathione 

and level of lipid peroxidation in yeast cells treated with cadmium and onion 

skin extract in various concentration were analyzed. It has been proven, that 

toxicity of cadmium causes a number of consequences associated with 

oxidative stress i.e. increase in the level of ROS and activity of antioxidant 

enzymes as well as oxidatively damaged of glutathione and lipids. Onion skin 

extract as a source of quercetin, exhibited the protective action against the 

oxidative stress in Saccharomyces cerevisiae cells. 
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Wpływ modyfikacji peroksydazą chrzanu na właściwości 

filmów jadalnych otrzymanych z białek grochu 

Katarzyna Łupina, katarzyna.lupina@gmail.com, Katedra Biochemii i Chemii 

Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie, www.up.lublin.pl 

Dariusz Kowalczyk, dariusz.kowalczyk@up.lublin.pl, Katedra Biochemii i Chemii 

Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie, www.up.lublin.pl 

Barbara Baraniak, barbara.baraniak@up.lublin.pl, Katedra Biochemii i Chemii 

Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie, www.up.lublin.pl 

Określono wpływ modyfikacji peroksydazą chrzanu (PCH) na właściwości 

fizykochemiczne jadalnych filmów białkowych. Filmy otrzymywano 

z roztworów izolatu białka grochu (10% m/m) zawierających dodatek 

plastyfikatora, glicerolu (GLI) lub sorbitolu (SOR). Roztwory wylewano cienką 

warstwą i suszono. Analiza fizykochemiczna filmów obejmowała pomiar 

szybkości przenikania pary wodnej (WVP), właściwości mechanicznych 

i optycznych. Badanie elektroforetyczne ujawniło podatność białek grochu na 

modyfikację PCH. Usieciowanie z wytworzeniem wysokocząsteczkowych 

agregatów (≥116 kDa), przy widocznym zaniku pasm odpowiadających 

poszczególnym frakcjom białkowym, nastąpiło po 24h reakcji, przy dodatku 

PCH na poziomie 1 kU/g białka. Efektywność usieciowania potwierdziły 

dodatkowo obserwacje roztworów białkowych przy użyciu techniki krio-SEM. 

Badanie topografii filmów otrzymanych z enzymatycznie modyfikowanych 

białek ujawniło ich bardziej drobnoziarnistą i upakowaną mikrostrukturę 

w porównaniu do filmów kontrolnych. Usieciowanie matrycy białkowej 

spowodowało nieznaczny wzrost wytrzymałości na przebicie (p<0,05), spadek 

przepuszczalności światła w zakresie λ=350-700 nm oraz zmniejszenie 

przeźroczystości filmów, prawdopodobnie na skutek rozpraszania światła 

przez konglomeraty białkowe. Modyfikacja PCH nie zmieniła WVP, 

wytrzymałości na zerwanie i rozciągliwości filmów. Filmy z SOR 

charakteryzowały się niższą WVP i wyższą wytrzymałością mechaniczną 

w porównaniu do filmów plastyfikowanych GLI. 
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The effect of horseradish peroxidase  

– induced modification on the properties  

of edible pea protein – based films 

The effect of horseradish peroxidase (PCH) on the physicochemical 

properties of edible protein films was determined. The films were prepared 

from 10% w/w pea protein isolate solutions containing plasticizers, glycerol 

(GLI) or sorbitol (SOR). The solutions were cast as a thin layer and dried. 

Physicochemical characterization of the films included water vapor 

permeability (WVP), mechanical and optical properties measurements. Gel 

electrophoresis revealed the susceptibility of pea proteins to PCH-induced 

cross-linking. Formation of high molecular protein aggregates (≥116 kDa), 

with simultaneous disappearance of bands corresponding to individual 

protein fractions, occurred after 24h reaction, at a PCH level of 1 kU/g 

protein. Moreover, the cross-linking was confirmed by cryo-SEM 

micrographs of protein solutions. Examination of the film surface 

topography showed that the films based on enzymatically-modified proteins 

exhibited more fine-grained and packed microstructure compared to the 

control film. Cross-linking of the protein matrix resulted in a slight increase 

in the puncture strength (p<0.05), decreased light transmission in the range 

of λ=350-700 nm, and reduced film transparency, probably due to light 

scattering by protein conglomerates. PCH modification did not affect WVP, 

tensile strength and stretchability of the films. The films with SOR had lower 

WVP and higher mechanical strength compared to the films plasticized with 

GLI. 
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Zagadka endogennej neuroprotekcji: rola kinazy 

białkowej C beta II w niedokrwieniu mózgu 

Olga Krupska, okrupska@imdik.pan.pl; Pracownia Biologii Molekularnej, Instytut 

Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 

www.imdik.pan.pl 

Małgorzata Beręsewicz, mberesewicz@imdik.pan.pl, Pracownia Biologii 

Molekularnej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego 

PAN, www.imdik.pan.pl 

Barbara Zabłocka, bzablocka@imdik.pan.pl, Pracownia Biologii Molekularnej, 

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 

www.imdik.pan.pl 

Występowanie rejonów mózgu mało wrażliwych na bodziec ischemiczny 

(np. region CA2-4, DG hipokampa) daje nadzieję na rozwój leczenia skutków 

niedokrwienia opartego na wzmocnieniu endogennej adaptacyjnej 

odpowiedzi komórek nerwowych. Różne białka, w tym kinazy białkowe C 

(PKC) przemieszczają się do mitochondriów po ischemii/reperfuzji (I/R), co 

sprzyja śmierci lub przeżyciu komórek.  

Celem badań była weryfikacja hipotezy o udziale PKCβ w endogennej 

neuroprotekcji w CA2-4, DG po I/R oraz poznanie mechanizmu jej działania.  

Stosowano modele in vivo: 5-min. niedokrwienie mózgu myszoskoczka i in 

vitro: wywołanie ekscytotoksyczności w hodowli organotypowej skrawków 

hipokampa szczura. Wykazano, że zarówno ilość (western blot) jak 

i aktywność PKCβII zwiększa się w czasie I/R w mitochondriach części CA2-4, DG. 

Specyficzny, peptydowy inhibitor PKCβII hamował jej poischemiczną 

translokację do mitochondriów i pogłębił uszkodzenie neuronów wywołane 

przez I/R w obu modelach. Wykazano, że PKCβII po I/R znajduje się 

w macierzy mitochondrialnej. Analiza proteomiczna i koimmunoprecypitacja 

wskazały białka oddziałujące z PKCβII, m.in. ATPaza, dehydrogenaza 

pirogronianowa, glutaminaza. Wstępne badania metabolomiczne sugerują 

modyfikacje metabolizmu energetycznego, głównie przemian pirogronianu 

w obszarze CA2-4, DG, w które może być zaangażowana PKCβII.  

Zatem nasze badania sugerują, że translokacja PKCβII do mitochondriów 

jest elementem endogennej neuroprotekcji w regionie CA2-4, DG hipokampa 

w I/R. 
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Mystery of endogenous neuroprotection:  

role of protein kinase C beta II in brain ischemia 

Existence of brain areas less sensitive to ischemia (such as CA2-4, DG of 

hippocampus) offers hope of developing a treatment of ischemic effects 

based on enhancement of endogenous adaptive response of nervous cells. 

Various proteins, including protein kinases C (PKC) translocate to 

mitochondria following ischemia-reperfusion (I/R), which leads to cell death 

or survival. 

The aim of the study was to verify PKCβ engagement in endogenous 

neuroprotection in CA2-4, DG after I/R and to discover its mechanism. 

We used an in vivo model: 5-min. ischemia of gerbil brain and an in vitro: 

excitotoxicity in organotypic hippocampal slice culture. We showed that 

amount (western blot) and activity of PKCβII increased in mitochondria of 

CA2-4, DG following I/R. A specific, peptide-inhibitor of PKCβII decreased 

postischemic translocation of the kinase to mitochondria and enhanced 

injury of neurons caused by I/R in both models. We demonstrated that 

PKCβII located in mitochondrial matrix after I/R. Proteomics and  

co-immunoprecipitation identified proteins interacting with PKCβII (such as 

ATPase, pyruvate dehydrogenase, glutaminase). Preliminary metabolomics 

results suggested changes in energy metabolism, mainly pyruvate 

alternations, in which PKCβII may be engaged. 

Our studies suggest that PKCβII translocation to mitochondria is an element 

of endogenous neuroprotection in CA2-4, DG of hippocampus after I/R. 
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Zastosowanie koncepcji miękkiej materii w badaniu 

chemoenzymatycznych reakcji multikomponentowych 

typu Ugiego jako modelu procesów metabolicznych 

Arleta Madej, arleta.madej@gmail.com, Instytut Chemii Organicznej PAN, 

www.icho.edu.pl 

Ryszard Ostaszewski, ryszard.ostaszewski@icho.edu.pl, Instytut Chemii Organicznej 

PAN, www.icho.edu.pl 

Prowadzenie reakcji w obecności miękkiej materii rozumianej jako bogate 

układy dyspersyjne umożliwia wykonywanie badań w środowiska bardzo 

zbliżonym do naturalnego, obecnego w żywych organizmach. Jednym 

z przykładów koncepcji miękkiej materii są agregaty takie jak micele bądź 

pęcherzyki tworzące się w roztworach wodnych. Takie układy umożliwiają 

promowanie reakcji organicznych w wodzie poprzez zwiększenie lokalnego 

stężenia substratów w okolicy agregatów oraz zmianę lokalnego środowiska, 

które mogą mieć korzystny wpływ na przebieg reakcji chemicznych 

i biochemicznych.  

Opisana przez Ugiego w 1959 reakcja pomiędzy kwasami karboksylowymi, 

reagentami karbonylowymi, aminami i izocyjankami otwiera dostęp do 

pochodnych α-aminoacyloamidów w jednoetapowej reakcji. α-amino-

acyloamidy są często stosowane w syntezie wielu związków naturalnych , np. 

peptydomimetyków cieszących się dużym zainteresowaniem pod względem 

farmakologicznym.  

Podczas prezentacji zostaną pokazane wyniki badań nad nową, 

chemoenzymatyczną metodą syntezy α-aminoacyloamidów, spełniająca 

zasady zielonej chemii. Koncepcja badań polega na wykorzystaniu lakazy 

oraz tlenu atmosferycznego do utlenienia alkoholu benzylowego do 

aldehydu, który bierze udział w następczej reakcji Ugiegio. W trakcie 

optymalizacji syntezy typu „one-pot” niezbędne było znalezienie medium 

promującego reakcje. Wykonane badania pokazały, że reakcja przebiega 

optymalnie w obecności pęcherzyków utworzonych przez surfaktant DDAB 

w temperaturze pokojowej. 
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Application of the soft matter concepts in the studies  

on chemoenzymatic multicomponent Ugi reaction  

as a model of metabolic processes 

Conducting the reaction in the presence of a soft matter, understood as rich 

dispersion system allows to perform research in an environment very similar 

to the natural one, present in living organisms. An example of the soft 

matter concept are aggregates such as micelles or vesicles which are formed 

in aqueous solutions. Such systems enable the promotion of organic 

reactions in water by increasing the local concentration of substrates in the 

aggregates and changing the local environment, which may have a beneficial 

effect on the chemical and biochemical reactions course. 

The classic Ugi reaction between carboxylic acids, oxo compounds, amines 

and isocyanides, described by Ugi in 1959, opens the access to α-aminoacyl 

amides in one step.  

α-Aminoacyl amides are frequently recurring motif in many natural products, 

for example in the pharmacologically interesting peptidomimetics.  

During our presentation, the results of research on a new chemoenzymatic 

synthesis of α-aminoacyl amides fulfilling the principles of green chemistry 

will be presented. The research concept basing on the usage of laccase 

catalyzed oxidation of benzyl alcohol to an aldehyde, which participates in 

the subsequent Ugi reaction. Detailed optimization studies on the "one-pot" 

procedure were conducted. The performed experiments showed that the 

reaction proceeds optimally in the presence of vesicles formed by the DDAB 

surfactant at room temperature. 
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Aktywność chitotriozydazy i leukocytarnej elastazy 

w plazmie nasienia niepłodnych mężczyzn 

Ewa Żurawska-Płaksej, ewa.zurawska-plaksej@umed.wroc.pl, Katedra i Zakład 

Biochemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich 

we Wrocławiu 

Agnieszka Piwowar, agnieszka.piwowar@umed.wroc.pl, Katedra i Zakład 

Toksykologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

Ewa Maria Kratz, ewa.kratz@umed.wroc.pl, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

Niepłodność męska stała się w ostatnich latach istotnym problemem 

społecznym w krajach wysoko rozwiniętych, a jej patogeneza pozostaje 

w niektórych przypadkach wciąż niewyjaśniona. Dane z piśmiennictwa 

wskazują, że jedną z przyczyn niepłodności może być przewlekły proces 

zapalny. Chitotriozydaza (CHIT1) oraz leukocytarna elastaza (LE) są 

enzymami o pochodzeniu leukocytarnym. Zwiększoną aktywność tych 

enzymów zaobserwowano w jednostkach chorobowych  o etiologii zapalnej, 

ale ich rola w męskiej niepłodności jest nieznana. Udział CHIT1 i LE 

w aktywacji mechanizmów odpowiedzi zapalnej skłonił nas do zbadania ich 

stężenia i aktywności w ludzkiej plazmie nasienia. Grupę badaną stanowiło 

26 mężczyzn ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie liczby lub 

morfologii plemników (oligospermia oraz teratozoospermia), zaś grupę 

kontrolną 12 normospermicznych mężczyzn o udowodnionej płodności. 

Aktywność enzymów oznaczono metodami fluorymetrycznymi z użyciem 

syntetycznych substratów, zaś ich stężenie oznaczono za pomocą testów 

immunoenzymatycznych. Na podstawie uzyskanych wyników obliczono 

aktywność właściwą. W grupie kontrolnej aktywność, stężenie oraz 

aktywność właściwa CHIT1, a także stężenie LE były istotnie niższe niż 

w grupie badanej, zaś aktywność i aktywność właściwa LE istotnie wyższe. 

Przeprowadzone badania wstępne wskazują, że aktywność CHIT1 oraz LE 

może być związana ze stanem patofizjologicznym nasienia i może odgrywać 

potencjalną rolę w niepłodności u mężczyzn. 

 



IV Konferencja Naukowa ENZYMOS Enzymy w nauce i przemyśle 

Lublin, 17 listopada 2018 r., Postery naukowe 
 

48 

Activity of chitotriosidase and leukocyte elastase  

in the semen plasma of infertile men 

In recent years, male infertility has become an important social problem in 

highly developed countries, and its pathogenesis remains in some cases still 

unexplained. Literature data indicate that chronic inflammationmay be one 

of the causes of infertility. Chitotriosidase (CHIT1) and leukocyte elastase 

(LE) are leukocyte-derived enzymes, and their increased activity has been 

observed in diseases of inflammatory etiology. The role of these enzymes in 

male infertility is unknown, but their involvement in the activation of the 

mechanisms of inflammatory response prompted us to examine their 

concentration and activity in human seminal plasma. The study group 

consisted of 26 men with abnormalities in number or morphology of sperm 

(oligozoospermia and therathozoospermia), and the control group consisted 

of 12 normospermic men with proven fertility. The enzyme activity was 

determined by fluorimetric methods using synthetic substrates, and their 

concentration was determined using enzyme immunoassays. Based on the 

obtained results, the specific activity was calculated. In the control group the 

activity, concentration and specific activity of CHIT1, as well as the LE 

concentration were significantly lower than in the pathological group, while 

the activity and specific activity of LE were significantly higher. Our 

preliminary studies indicate that the activity of CHIT1 and LE may be related 

to the pathophysiological status of semen and may play a potential role in 

male infertility. 
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Aktywność fosfatazy alkalicznej  

w serwatce podpuszczkowej 

Paulina Bierzuńska, paulina.bierzunska@up.poznan.pl, Katedra Jakości Produktów 

Mleczarskich, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu, www.up.poznan.pl/kjpm 

Dorota Cais-Sokolińska, cais@up.poznan.pl, Katedra Jakości Produktów 

Mleczarskich, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu, www.up.poznan.pl/kjpm 

Zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego mleka i produktów mleczarskich  

poprzez inaktywację drobnoustrojów chorobotwórczych opiera się między 

innymi na monitorowaniu skuteczności procesu pasteryzacji. Jedną z metod 

kontroli jest analiza aktywności enzymu fosfatazy alkalicznej (ALP)  

– glikoproteiny, stanowiącej składnik błon komórkowych tkanek zwierząt 

oraz mikroorganizmów. Celem pracy była analiza obecności i aktywności 

fosfatazy alkalicznej w serwatce.  

Zbadano serwatkę po produkcji czterech serów miękkich 

podpuszczkowych: dwóch z mleka niepasteryzowanego (o zawartości suchej 

masy beztłuszczowej 9,07% oraz tłuszczu 1,50%), stosując temperatury 

koagulacji 22 i 40°C oraz dwóch analogicznie z mleka po pasteryzacji (72°C, 

15 s). W procesie technologicznym wykorzystano mieszaninę probiotycznych 

termofilnych bakterii kwasu mlekowego. 

Wykazano wysoką aktywność fosfatazy alkalicznej (ALP) w serwatce po 

produkcji serów z mleka niepasteryzowanego (603,1±0,2 mU•mL -1). Nie 

wykazano wpływu temperatury koagulacji mleka niepasteryzowanego na 

aktywność ALP (P>0,05). Proces pasteryzacji mleka spowodował całkowitą 

redukcję aktywności ALP, czyli wykluczono obecność ALP resztkowej 

w serwatce. Serwatka po produkcji serów z mleka pasteryzowanego 

wykazywała aktywność ALP 1,3 mU•mL-1 (koagulacja skrzepu w 40°C) i 0,7 

mU•mL-1 (koagulacja skrzepu w 22°C) (P<0,05). Przyczyną była obecność ALP 

pochodzenia mikrobiologicznego i wyższa aktywność metaboliczna kultur 

starterowych w 40°C. 
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Alkaline phosphatase activity in rennet whey 

Preservation of health safety of milk and dairy products by inactivation of 

pathogenic microorganisms is based, among other things, on monitoring the 

effectiveness of the pasteurization process. One of the control methods is 

the analysis of the activity of the alkaline phosphatase enzyme (ALP)  

– a glycoprotein, which is a component of cell membranes of animal tissues 

and microorganisms. The aim of the study was to analyze the presence and 

activity of alkaline phosphatase in the whey. 

The whey was investigated after production of four rennet soft cheeses: two 

of unpasteurised milk (with a solid non fat 9.07% and fat 1.50%) using 

coagulation temperatures of 22 and 40°C and two analogues of pasteurized 

milk (72°C, 15 s). A mixture of probiotic thermophilic lactic acid bacteria was 

used in the technological process. 

High alkaline phosphatase (ALP) activity in whey was demonstrated after the 

production of unpasteurized milk cheeses (603.1±0.2 mU•mL -1). There was no 

effect of temperature unpasteurized milk coagulation activity of ALP 

(P>0,05). The milk pasteurization process resulted in a complete reduction of 

ALP activity, the presence of ALP residual in whey was excluded. Whey after 

cheese making from pasteurized milk showed ALP activity 1.3 mU•mL-1 

(coagulation temperatures 40°C) and 0.7 mU•mL -1 (coagulation temperatures 

22°C) (P<0,05). The reason was the presence of ALP of microbial origin and 

higher metabolic activity of starter cultures at 40°C.  
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Badania nad aktywnością homogenicznej 

i immobilizowanej dehydrogenazy 

1-(R)-fenyloetanolowej 

Mateusz Tataruch, nctataru@cyfronet.pl, Instytut Katalizy i Fizykochemii 

Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, www.ik-pan.krakow.pl 

Katarzyna Zaczyk, k.m.zaczyk@gmail.com, Wydział Energetyki i Paliw, Akademia 

Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, www.agh.edu.pl 

Karola Schühle, schuehle@staff.uni-marburg.de, Wydział Biologii, Uniwersytet 

w Marburgu, www.uni-marburg.de 

Dehydrogenaza (R)-1-fenyloetanolowa (R-PEDH) jest bakteryjnym 

enzymem pochodzącym z denitryfikującej bakterii Aromatoleum Aromaticum, 

należącej do rodziny krótkołańcuchowych dehydrogenaz/reduktaz (SDRs).  

R-PEDH katalizuje m.in. NAD+ zależną reakcję stereospecyficznego 

utleniania R-1-fenyloetanolu do acetofenonu jak również przemysłowo 

użyteczną, NADH-zależną redukcję acetofenonu do (R)-1-fenyloetanolu. 

Wysoka enancjoselektywność katalizowanych reakcji oraz możliwość 

zastosowania systemu nadekspresji dla tego enzymu czynią R-PEDH 

użytecznym narzędziem do produkcji chiralnych alkoholi.  

Dla homogenicznej R-PEDH przeprowadzono spektrofotometryczne 

pomiary aktywności w czasie przechowywania w temp. 30°, 4° i -20°C. Dla  

R-PEDH immobilizowanej na sferach krzemionkowych przeprowadzono testy 

aktywności enzymu przechowywanego w 4°C. Dla obu formulacji enzymu 

została zbadana produktywność i stabilność aktywności w warunkach 

reaktorowych w systemie odtwarzanego NADH. Jako kosubstrat do 

odtwarzania NADH stosowano 2-propanol o stężeniach od 10% do 80%. Dla 

immobilizowanej R-PEDH przeprowadzono także test stabilności stosując tę 

samą porcję immobilizatu w pięciu 7-dniowych reakcjach z odtwarzanym 

NADH.  

Analizy HPLC wykazały, że w warunkach reaktorowych immobilizowana 

R-PEDH jest stabilniejsza w porównaniu z enzymem homogenicznym oraz że 

obie formulacje najefektywniej pracują przy niskich stężeniach 2-propanolu 

(10%). 
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Studies of activity of homogeneous and immobilized  

(R)-1-phenylethanol dehydrogenase 

(R)-1-phenylethanol dehydrogenase (R-PEDH) is a bacterial enzyme coming 

from denitrifying bacteria Aromatoleum aromaticum (gen. Azoarcus) and 

belongs to the short-chain dehydrogenase/reductase family (SDRs). R-PEDH 

catalyzes the NAD+-dependent stereospecific oxidation of  

(R)-1-phenylethanol to acetophenone as well as the industrially useful 

NADH-dependent reverse reactions – the reduction of acetophenone to  

(R)-1-phenylethanol. High enantiospecificity of the catalyzed reaction and 

availability of overexpression system for the R-PEDH makes it a useful tool 

for production of chiral alcohols. 

Spectrophotometric measurements of activity during storage at 30°, 4° and  

-20°C were carried out for the homogeneous R-PEDH. For R-PEDH 

immobilized on silica spheres, enzyme activity tests were carried out at 4°C. 

For both enzyme formulations, the productivity and activity in the reactor 

conditions in the NADH recovery system were tested. 2-propanol (10-80%) 

was used as a cosubstrate for NADH recovery. For immobilized R-PEDH 

a stability test in which the same portion of enzyme was used in five cycles of 

7-day reactions with recovered NADH was carried out. 

Studies have shown that in reactor conditions, immobilized R-PEDH is more 

stable than the homogeneous enzyme and that both enzyme formulations 

work most efficiently at low concentrations of 2-propanol (10%). 
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Białko AE2  

– klucz do zrozumienia toksyczności nanomateriałów 

Weronika Machelak, w.machelak@gmail.com, Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii 

i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki Molekularnej, Zakład Biofizyki Błon, 

https://www.biol.uni.lodz.pl  

Agnieszka Grzelak, agnieszka.m.grzelak@gmail.com, Uniwersytet Łódzki, Wydział 

Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biofizyki Molekularnej, Zakład Biofizyki Błon, 

https://www.biol.uni.lodz.pl  

Błona komórkowa jest strukturą odpowiedzialną za utrzymanie 

homeostazy redoks oraz pH wewnątrzkomórkowego. Utrzymanie pH 

fizjologicznego w komórce jest możliwe dzięki aktywności błonowych białek 

wymiany anionów. Białko AE2 odpowiada za wymianę anionów HCO3- na 

aniony Cl2
- co przyczynia się do zachowania pH na poziomie komórkowym. 

W organizmie warunkuje to kontrolę przepływu płynów oraz usuwanie 

produktów metabolizmu takich jak CO2. Fizjologiczna funkcja AE2 wiązana 

jest z funkcjonowaniem osteoklastów oraz formowaniem się szkliwa, ale  

dowiedziono również roli AE2 w patogenezie pierwotnej marskości wątroby.  

Celem badań była ocena potencjału nanocząstek do modulacji pH 

wewnątrzkomórkowego oraz poziomu białka AE2 w komórkach raka 

wątrobowokomókowego. 

Z biblioteki nanomateriałów wytypowano te, które wpływały na 

aktywność przezbłonowego systemu redoks i tym samym potencjalnie 

modulowały pH oraz poziom białka AE2.  

Komórki linii HepG2 eksponowano na nanomateriały takie jak: CuO, ZnO, 

TiO2, AgNP. Zmiany pH wewnątrzkomórkowego estymowano na podstawie 

pomiaru fluorescencji przy zastosowaniu wskaźnika BCECEF-AM. Zmiany 

w ilości białka AE2 oceniono za pomocą metody Western blot.  

Doświadczenia pozwoliły ocenić zmiany w poziomie AE2  oraz pH 

wewnątrzkomórkowym komórek, w których ma miejsce akumulacja 

i detoksykacja nanomateriałów. 



IV Konferencja Naukowa ENZYMOS Enzymy w nauce i przemyśle 

Lublin, 17 listopada 2018 r., Postery naukowe 
 

54 

The AE2 protein  

– a key for understanding nanomaterials toxicity 

The plasma membrane plays role in maintaining redox and pH homeostasis. 

Maintaining the physiological pH is possible due to anion exchange proteins 

activity. The AE2 protein function is to exchange HCO3
- anions for Cl2

- 

anions what contributes to ensuring intracellular pH. Its activity allows 

fluids movement control and metabolism products disposal. The 

physiological function of AE2 is connected with the correct osteoclast action 

and formulation of the tooth enamel. Its role in primary biliary cirrhosis is 

established. The aim of the study was to evaluate nanoparticles potential to 

modulate intracellular pH and AE2 protein levels in human hepatoma cell 

line. Nanomaterials which were chosen have modulated the plasma 

membrane redox system and possibly affect the cytosolic pH and AE2 protein 

level. HepG2 cell line was exposed to nanomaterials such as CuO, ZnO, TiO2, 

AgNP. Changes in intracellular pH were measured by using of fluorescent dye 

BCECEF AM, and differences in protein level were estimated by Western blot 

technique. The experiments allowed to evaluate changes in intracellular pH 

and protein level, in cells where accumulation and detoxication of 

nanoparticles take place. 
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Biosynteza białka paszowego  

z biomasy konopi przemysłowych 

Katarzyna Grajek, katarzyna.grajek@iwnirz.pl, Instytut Włókien Naturalnych 

i Roślin Zielarskich, ul. Wojska Polskiego 71 B, 60-630 Poznań 

Joanna Foksowicz-Flaczyk, joanna.flaczyk@iwnirz.pl, Instytut Włókien Naturalnych 

i Roślin Zielarskich, ul. Wojska Polskiego 71 B, 60-630 Poznań 

Celem badań było opracowanie procesu hydrolizy biomasy konopi 

przemysłowych, do cukrów prostych i ich wykorzystanie do hodowli drożdży 

dla pozyskania wysokobiałkowego składnika paszowego.  

Do badań wytypowano odmianę konopi przemysłowych IWNiRZ „Rajan” 

mając na uwadze największy uzyskany plon oraz biomasę tej rośliny. 

Opracowano i zoptymalizowano metodę obróbki wstępnej surowca stosując 

obróbkę chemiczną przy użyciu NH4OH oraz NaOH. Dobrano różne warianty 

stężenia, temperatury oraz czasu procesu.  

W kolejnym etapie prac przeprowadzono hydrolizę  enzymatyczną biomasy 

konopi do cukrów prostych, stanowiących źródło węgla do hodowli drożdży 

paszowych. Białka syntezowane przez drożdże, w kolejnym etapie badań, 

zostaną wykorzystane jako hydrolizaty dodawane do pasz dla zwierząt 

gospodarskich. 

Uzyskane wyniki pozwoliły na dobór najkorzystniejszych warunków 

przeprowadzenia hydrolizy surowca, niezbędnych do hodowli 

drobnoustrojów bogatych w składniki białkowe. 

Konwersja biomasy roślinnej do białka paszowego pozwala pozyskać 

wartościowy i zarazem deficytowy składnik paszowy, zachowując w pełni 

ekologiczny charakter proponowanej technologii.  
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Biosynthesis of feed protein  

from biomass of industrial hemp 

The aim of the research was to develop a process for hydrolysis of industrial 

hemp biomass, to simple sugars and their use for yeast cultivation to obtain 

a high-protein feed ingredient. 

For research, a variant of industrial hemp IWNiRZ "Rajan" was selected 

having regard to the largest yield and biomass of this plant. The method of 

pre-treatment of the raw material was developed and optimized using 

chemical treatment with NH4OH and NaOH. Various variants of 

concentration, temperature and process time were selected. 

In the next stage of the work, enzymatic hydrolysis of hemp biomass to 

simple sugars, constituting a source of carbon for breeding fodder yeasts, 

was carried out. Proteins synthesized by yeast, in the next stage of research, 

will be used as hydrolysates added to feed for farm animals. 

The obtained results allowed for the selection of the most favorable 

conditions for the hydrolysis of the raw material, necessary for the 

cultivation of microorganisms rich in protein components. 

Conversion of plant biomass to feed protein allows to obtain a valuable and 

at the same time deficient feed component, maintaining the fully ecological 

character of the proposed technology. 
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Efekty stosowania bioregulatorów  

na roślinę grochu siewnego uprawianego  

w warunkach integrowanej ochrony roślin 

Aleksandra Grzyb, o.grzyb26@gmail.com, Katedra Mikrobiologii Ogólnej 

i Środowiskowej, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu, www.skylark.up.poznan.pl 

Alicja Niewiadomska, alicja.niewiadomska@up.poznan.pl, Katedra Mikrobiologii 

Ogólnej i Środowiskowej, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu, www.skylark.up.poznan.pl 

Hanna Sulewska, sulewska@up.poznan.pl, Katedra Agronomii-Zakład Roślin 

Rolniczych, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 

www.skylark.up.poznan.pl 

Zyta Waraczewska, zyta.waraczewska@wp.pl, Katedra Mikrobiologii Ogólnej 

i Środowiskowej, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu, www.skylark.up.poznan.pl 

Groch siewny jest rośliną strączkową, która odgrywa podstawową rolę jako 

roślina jadalna i pastewna. Celem badań było określenie wpływu 

biostymulatorów oraz nawozów nalistnych na rozwój, plonowanie oraz 

żyzność gleby w jego uprawie. Zastosowano następujące preparaty Tytanit, 

Optysil, Metalosate Potasium, Rooter, Bolero Mo, ADOB Zn IDHA, ADOB B, 

ADOB 2.0 Mo.  

Badano aktywność enzymów glebowych takich jak fosfatazy (kwaśna 

i zasadowa), dehydrogenazy, katalaza oraz nitrogenaza. Aktywność 

dehydrogenaz i fosfataz mierzono metodą spektrofotometryczną, natomiast 

aktywność katalazy mierzono metodą manganometryczną. Wskaźnik 

żyzności gleby (BIF) obliczono na podstawie wyników doświadczenia. 

Aktywność nitrogenazy mierzono przez redukcję acetylenu do etylenu.  

Analiza wyników pokazała obniżenie aktywności fosfatazy kwaśnej 

i stymulację fosfatazy zasadowej po zastosowaniu większości preparatów. Na 

aktywność dehydrogenazy największy wpływ miała aplikacja ADOB B. Nie 

obserwowano takich zależności w ocenie aktywności katalazy. Najwyższą 
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aktywność biologicznego wiązania azotu zanotowano po aplikacji ADOB B.  

Zastosowanie ADOB B dało najwyższą wartość BIF.  

Doświadczenia były finansowane z programu wieloletniego MRiRW (2016-

2020) „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji 

wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego 

rozwoju”. 

The effects of applying bioregulators to pea plants grown 

under the integrated plant protection scheme 

Pea is a legume that plays a fundamental role as an edible plant and forage. 

The aim of the study was to determine the effect of biostimulants and foliar 

fertilizers on the development, yielding and fertility of soil in its cultivation. 

The following preparations were used: Tytanit, Optysil, Metalosate 

Potasium, Rooter, Bolero Mo, ADOB Zn IDHA, ADOB B, ADOB 2.0 Mo. 

The activities of the soil enzymes were measured: phosphatases (acid and 

alkaline), dehydrogenases, catalase and nitrogenase. The activities of 

dehydrogenases and phosphatases were measured by spectrophotometry, 

whereas the activity of catalase by the manganometric method. Soil fertility 

index (BIF) was calculated based on the results of the experiment. 

Nitrogenase activity was measured by reducing acetylene to ethylene.  

The analysis of the results showed that most of the preparations reduced the 

acid phosphatase activity and stimulated the alkaline phosphatase activity. 

The application of ADOB B had the greatest influence on dehydrogenase 

activity. No such dependencies were observed in the catalase activity 

assessment. The application of ADOB B resulted in the highest activity of the 

biological fixation of nitrogen. ADOB B application gave the highest BIF 

value. 

The research was financed from the long-term programme of the Ministry of 

Agriculture and Rural Development (2016-2020) ‘Increasing the Use of 

Domestic Feed Protein for the Production of High Quality Animal Products 

with Regard to Sustainable Development’. 
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Enzymatyczna regulacja stężenia kwasu szczawiowego  

– grzyby podstawkowe jako nowe źródło enzymów 

Marcin Grąz, graz@umcs.lublin.pl, Zakład Biochemii, Uniwersytet Marii  

Curie-Skłodowskiej 

Anna Jarosz-Wilkołazka, Zakład Biochemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  

Enzymatyczne drogi rozkładu kwasu szczawiowego obejmują zasadniczo 

trzy aktywności katalityczne: (1) typowy dla grzybów szlak dekarboksylacji 

kwasu szczawiowego z udziałem dekarboksylazy kwasu szczawiowego (ODC, 

EC 4.1.1.2), (2) stwierdzaną w komórkach bakteryjnych dekarboksylację 

aktywowanej cząsteczki kwasu szczawiowego jaką jest szczawianylo-CoA, 

w reakcji katalizowanej przez dekarboksylazę szczawianylo-CoA (OXC, EC 

4.1.1.8), oraz (3) typowe dla organizmów roślinnych utlenianie kwasu 

szczawiowego do CO2 i H2O2 przez oksydazę kwasu szczawiowego (OXO, EC 

1.2.3.4). Dekarboksylaza szczawianylo-CoA występuje m.in. u beztlenowych 

bakterii Oxalobacter formigenes, bytujących w jelicie grubym licznych 

kręgowców i zaliczanych do istotnych czynników w utrzymaniu homeostazy 

kwasu szczawiowego w organizmie człowieka. Kwas szczawiowy jest szeroko 

rozpowszechniony u grzybów, odgrywa istotną rolę w ich fizjologii a jego 

ilość jest enzymatycznie regulowana wewnątrz- i zewnątrzkomórkowo. 

Dlatego też grzyby mogą stanowić cenne źródło enzymów stosowanych do 

rozkładu kwasu szczawiowego. Dekarboksylaza kwasu szczawiowego została 

wyizolowana m. in. z Flammulina velutipes, Trametes versicolor, Dichomitus 

squalens. Nietypową drogę rozkładu tego kwasu stwierdzono w grzybni 

Abortiporus biennis oraz Ceriporiopsis subvermispora, w których wykazano 

aktywność oksydazy kwasu szczawiowego. W prezentowanej pracy anali-

zowano grzyby podstawkowe w kierunku ich zdolności do rozkładu kwasu 

szczawiowego oraz zaangażowanych w ten proces enzymów.  

Praca finansowana ze środków Narodowe Centrum Nauki w ramach 

projektu numer 2017/01/X/NZ9/00449 
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Enzymatic regulation of oxalic acid concentration  

– basidiomycetous fungi as a new source of enzymes 

Enzymatic degradation of oxalic acid include three catalytic activities: 

a typical for fungi decarboxylation of oxalic acid catalysed by oxalate 

decarboxylase (ODC, EC 4.1.1.2), decarboxylation of activated molecule of 

oxalic acid, oxalyl-CoA, in reaction catalysed by oxalyl-CoA decarboxylase 

(OXC, EC 4.1.1.8) found in bacterial cells and typical for plant, oxidation of 

the oxalic acid to CO2 and H2O2 in a reaction catalysed by oxalate oxidase 

(OXO, EC 1.2.3.4). Oxalyl-CoA decarboxylase occurs, e.g. in anaerobic 

bacteria Oxalobacter formigenes, living in the intestine of many vertebrates 

and considered to be important factors in maintaining homeostasis of oxalic 

acid in the human body. Oxalic acid is widely distributed in fungi, playing 

a significant role in their physiology. The concentration of oxalic acid is 

enzymatically regulated extra- and intracellular. Therefore fungi can be 

a valuable source of enzymes applied for oxalic acid degradation. The oxalate 

decarboxylase has been isolated, from fungal strains such as Flammulina 

velutipes, Trametes versicolor, Dichomitus squalens. An untypical way of oxalic 

acid decomposition via action of oxalate oxidase was also found in the 

mycelium of Abortiporus biennis and Ceriporiopsis subvermispora. In this 

work, basidiomycetous fungi were analyzed for their ability to decompose 

oxalic acid and enzymes involved in this process. 

The work is financed by the National Science Center as part of the project 

number 2017/01/X/NZ9/00449 
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Hydroliza laktozy mleka koziego w kontekście nasycenia 

barwy wytworzonego z niego kefiru 

Łukasz K. Kaczyński, lukasz.kaczynski@up.poznan.pl, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Katedra Jakości Produktów 

Mleczarskich, Poznań 

Dorota Cais-Sokolińska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk 

o Żywności i Żywieniu, Katedra Jakości Produktów Mleczarskich, Poznań 

Barwa produktu jest jednym z ważniejszych czynników branych pod uwagę 

przy zakupie produktów przez konsumentów. Ma to szczególne znaczenie 

w przypadku produktów mleczarskich, których naturalne pochodzenie wiąże 

się z bielą. Aby sprostać oczekiwaniom konsumentów badania miały na celu 

sprawdzenie stopnia nasycenia barwy kefiru otrzymanego z mleka koziego 

poddanego procesowi hydrolizy.  

W eksperymencie użyto mleko kozie (zawartość suchej masy 13%, laktozy 

4,3%, tłuszczu 1,6%, białka 2,9%). Aby wywołać reakcję hydrolizy laktozy 

zastosowano enzym β-galaktozydazę Kluyveromyces lactis (GODO-YNL2, 

Danisco); 0,1% (w/v). Hydrolizę prowadzono w 3 i 6°C przez 4h. Barwę 

zmierzono w układzie CIELab- systemie koordynat L*, a* i b*, aparatem  

X-Rite SP-60 (Grandville, USA). Na podstawie zmierzonych parametrów 

mleka przed, w trakcie i po hydrolizie obliczono indeks oddalenia od bieli 

(WI), nasycenie barwy C* oraz indeks zażółcenia (YI). Z mleka o obniżonej 

zawartości laktozy do poziomu 0,02%, wytworzono kefir, gdzie również 

zmierzono jego barwę. 

Wykazano, że wraz z upływem czasu hydrolizy laktozy mleko kozie coraz 

bardziej oddala się od wzorca idealnej bieli (WI). Temperatura reakcji 

hydrolizy wpływa na stopień nasycenia barwy mleka niefermentowanego 

(P<0,05). Kefir z mleka po hydrolizie w 3°C ma mniej nasyconą barwę  

(o 19%) niż mleko niefermentowane, a z mleka po hydrolizie w 6°C o 15,6%. 

Nasycenie barwy kefiru z mleka po hydrolizie w 3°C i 6°C nie różni się.  

mailto:lukasz.kaczynski@up.poznan.pl
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Hydrolysis of goat's milk lactose in the context 

of chroma produced by him kefir 

The color of the product is one of the most important factors taken into 

account when consumers purchase products. This is particularly important 

for dairy products whose natural origin is associated with white. In order to 

meet the expectations of consumers, the tests were aimed at checking the 

degree of chroma of kefir obtained from goat milk subjected to the hydrolysis 

process. 

Goat milk was used in the experiment (dry matter content 13%, lactose 4.3%, 

fat 1.6%, protein 2.9%). In order to induce a hydrolysis reaction of lactose 

used β-galactosidase enzyme obtained from Kluyveromyces lactis  

(GODO-YNL2, Danisco); 0.1% (w/v). Hydrolysis was carried out at 3 and 6°C 

for 4 hours. The color was measured in the CIELab system coordinate system 

L*, a* and b*, with the X-Rite SP-60 (Grandville, USA). On the basis of the 

measured milk parameters before, during and after hydrolysis, the whiteness 

index (WI), chroma C* and yellowness index (YI) were calculated. From milk 

with a reduced lactose content to 0.02%, kefir was produced, where its color 

was also measured. 

It has been shown that with the time of hydrolysis of lactose, goat's milk  

increasingly moves away from the ideal white pattern (WI). The temperature 

of the hydrolysis reaction affects the degree of chroma of the unfermented 

milk color (P<0.05). Kefir from milk after hydrolysis at 3°C has a less chroma 

color (by 19%) than non-fermented milk, and from milk after hydrolysis at 

6°C by 15.6%. The saturation of kefir from milk after hydrolysis at 3°C and 

6°C does not differ. 
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Inhibitory dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej 

jako potencjalne cele terapeutyczne  

w leczeniu nowotworów 

Katarzyna Rukasz, rkatar1994@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Zakładzie Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie 

Bartosz Pierzycki, bartosz-p95@o2.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze 

i Zakładzie Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Magdalena Izdebska, magdalena.izdebska@umlub.pl, Katedra i Zakład 

Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

Monika Gawrońska-Grzywacz, monika.gawronska-grzywacz@umlub.pl, Katedra 

i Zakład Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że nowotwory złośliwe stanowią 

obecnie drugą po chorobach sercowo-naczyniowych, przyczynę zgonów na 

całym świecie. Dlatego też niezwykle istotne jest poszukiwanie nowych 

strategii leczenia. Jednym z obiecujących celów terapeutycznych wydaje się 

być enzym – dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa (G6PDH) katalizująca 

pierwszą reakcję szlaku pentozofosforanowego. Enzym ten metabolizuje 

glukozo-6-fosforan do fosfoglukonianu, redukując przy tym NADP+ do 

NADPH. Wiele dowodów wskazuje na to, że dehydrogenaza glukozo-6-

fosforanowa jest ściśle związana z rozwojem, proliferacją i progresją różnych 

typów nowotworów.  

NADPH jest kluczowym kofaktorem dla enzymów biorących udział 

w przebiegu wielu reakcji metabolicznych, antyoksydacyjnych a także 

stanowi nieodzowny element  

w procesie liponeogenezy. Lipogeneza de novo odgrywa istotną rolę 

w procesie nowotworowym, gdyż odpowiada za gromadzenie rezerw 

energetycznych dla intensywnie proliferujących komórek nowotworowych. 

Rolą NADPH jest także ochrona komórek nowotworowych przed reaktywnymi 

formami tlenu, które są generowane w szybko proliferujących komórkach co 

może być wykorzystane w celu ich uwrażliwienia na konwencjonalną 

chemioterapie lub radioterapię. Celem pracy jest przegląd piśmiennictwa 

w celu zaprezentowania skuteczności stosowania inhibitorów G6PDH 

w terapii przeciwnowotworowej. 
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Inhibitors of glucose-6-phosphate dehydrogenase as 

potential therapeutic targets in the treatment of cancer 

The World Health Organization estimates that malignant tumors are now the 

second after cardiovascular disease, the cause of death worldwide. That is 

why it is extremely important to look for new treatment strategies. One of 

the promising therapeutic targets seems to be an enzyme – glucose-6-

phosphate dehydrogenase (G6PDH) that catalyzes the first reaction of the 

pentose phosphate pathway. This enzyme metabolizes glucose-6-phosphate 

to phosphogluconate, while reducing NADP+ to NADPH. Much evidence 

suggests that glucose-6-phosphate dehydrogenase is closely related with the 

development, proliferation and progression of various types of cancer. 

NADPH is a key cofactor for enzymes involved in the course of many 

metabolic and antioxidative reactions and is an indispensable element in the 

liponeogenesis process. De novo lipogenesis plays an important role in the 

cancer process, as it is responsible for the accumulation of energy reserves 

for intensively proliferating cancer cells. The role of NADPH is also to 

protect cancer cells from reactive oxygen species that are generated in 

proliferating cells, which can be used to sensitize them to conventional 

chemotherapy or radiotherapy. The aim of the study is to review the 

literature in order to demonstrate the efficacy of G6PDH inhibitors in 

anticancer therapy. 
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Inhibitory endonukleazy ApE1/Ref1  

jako potencjalne środki w terapii nowotworów 

Bartosz Pierzycki, bartosz-p95@o2.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze 

i Zakładzie Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Katarzyna Rukasz, rkatar1994@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Zakładzie Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie  

Magdalena Izdebska, magdalena.izdebska@umlub.pl, Katedra i Zakład Toksykologii, 

Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Nowotwory są drugą pod względem częstości, przyczyną przedwczesnych 

zgonów na Świecie. Szacuje się, że w roku 2015 około 8,8 miliona ludzi 

zmarło w wyniku zachorowania na nowotwór, przy czym ok. 70% w krajach 

nisko- lub średniorozwiniętych. Problem nowotworów jest powszechny 

i konieczne jest poszukiwanie nowych strategii ich leczenia. 

Jednym z celów terapeutycznych w leczeniu nowotworów jest ludzkie 

białko enzymatyczne – endonukleaza apurynowo – apirymidynowa 1 

(ApE1/Ref1). Jest to białko odpowiedzialne za utrzymywanie integralności 

genomu oraz rozpoznawanie i naprawę uszkodzonych miejsc – tzw. miejsca 

AP – pozbawione zasad azotowych o właściwościach cytotoksycznych 

i mutagennych. Wiele rodzajów nowotworów wykazuje zwiększoną ekspresję 

tego białka. Ma to na celu ochronę ich materiału genetycznego, a co za tym 

idzie przyśpieszenie angiogenezy i ekspansji w organizmie chorego. 

Zastosowanie inhibitorów ApE1 mogłoby ograniczyć  zdolność samonaprawy 

komórek nowotworowych i w konsekwencji zwiększyć efektywność leków 

przeciwnowotworowych.  

Celem pracy był przegląd baz danych w celu zestawienia wyników oraz 

oszacowanie skuteczności związków potencjalnie hamujących aktywność 

ApE1. Z przeprowadzonej analizy wynika, że użycie inhibitorów ApE1 może 

być pomocne w terapii co najmniej kilku typów nowotworów. 
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ApE1/Ref1 endonuclease inhibitors  

as potential agents in cancer therapy 

Cancer is the second most frequent cause of premature death in the world. 

It is estimated that in 2015, about 8.8 million people died as a result of 

cancer, with about 70% in low- and middle-income countries. The problem of 

cancer is common and it is necessary to look for new strategies for their 

treatment. 

One of the therapeutic targets in the treatment of cancer is the human 

enzymatic protein – apurinic – apyrimidinic endonuclease 1 (ApE1/Ref1). 

It is a protein responsible for maintaining genome integrity and recognizing 

as well as repairing damaged sites – so-called AP sites – devoid of nitric 

bases with cytotoxic and mutagenic properties. Many types of tumors show 

increased expression of this protein. This is to protect their genetic material, 

and thus accelerate angiogenesis and expansion in the patient's body. The 

use of ApE1 inhibitors could limit the self-repair ability of cancer cells and 

consequently increase the effectiveness of anticancer drugs. 

The aim of the research was to review databases to summarize results and to 

evaluate the efficacy of compounds potentially inhibiting ApE1 activity. The 

analysis shows that the use of ApE1 inhibitors may be helpful in the 

treatment of at least several types of cancer. 

 



IV Konferencja Naukowa ENZYMOS Enzymy w nauce i przemyśle 

Lublin, 17 listopada 2018 r., Postery naukowe 
 

67 

Inhibitory glikolizy  

jako nowe strategie leczenia nowotworów 

Gabriela Wójcik, gabriela.wojcik95@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze 

i Zakładzie Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Katarzyna Rukasz, rkatar1994@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy 

Katedrze i Zakładzie Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny 

w Lublinie  

Dorota Natorska-Chomicka, dorota.chomicka@umlub.pl, Katedra i Zakład 

Toksykologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Mariola Herbet, mariola.herbet@umlub.pl, Katedra i Zakład Toksykologii, Wydział 

Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Wszystkie tkanki oraz narządy wymagają podaży glukozy, będącej 

podstawowym źródłem energii. Procesem, który w głównej mierze odpowiada 

za metabolizm glukozy jest glikoliza. Zachodzi ona w cytoplazmie wszystkich 

żywych komórek. 

W latach 20. XX wieku niemiecki naukowiec Otto Warburg dokonał 

przełomowego odkrycia zmian metabolicznych zachodzących w procesie 

onkogenezy. W przeciwieństwie do komórek prawidłowych, przy 

nieograniczonej ilości tlenu w komórkach nowotworowych dochodzi do 

wzmożonego wychwytu glukozy i dalszych jej przemian, prowadzących do 

powstania kwasu mlekowego. Proces ten nazywany jest glikolizą beztlenową 

lub efektem Warburga.  

Każda z reakcji w szlaku glikolizy katalizowana jest przez enzym lub 

kompleks enzymów dla niej specyficzny. Niektóre z enzymów glikolitycznych 

są także białkami wielofunkcyjnymi, mają zdolność do regulacji apoptozy 

oraz wpływ na ruchliwość komórek. Fakt ten znalazł zastosowanie 

w wykorzystaniu inhibitorów glikolizy w terapii nowotworów. Cechują się 

one przeciwnowotworową aktywnością potwierdzoną w badaniach in vivo 

oraz in vitro, mogą być stosowane zarówno w monoterapii oraz jednocześnie 

z innymi metodami leczenia. Inhibitory szlaku glikolitycznego są pożądane 

w przypadku oporności komórek na radioterapię lub konwencjonalne leki.  
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Głównymi inhibitorami glikolizy, wykazującymi działanie przeciwno-

wotworowe są: 2-deoksyglukoza, 3-bromopirogronian, lonidamina, imatinib, 

oksytiamina oraz 6-aminonikotynamid. 

Inhibitors of glycolysis as new strategies  

for the treatment of cancer 

All tissues and organs require a supply of glucose, which is the primary 

source of energy. The glycolysis is the process which is mainly responsible 

for glucose metabolism. It occurs in the cytoplasm of all living cells. 

In the 1920s, German scientist Otto Warburg made a breakthrough discovery 

of metabolic changes in the oncogenesis process. In the cancer cells, contrast 

to normal cells, with an unlimited amount of oxygen, there is an increased 

glucose uptake and its further changes leading to the formation of lactic 

acid. This process is called anaerobic glycolysis or the Warburg’s effect.  

In the glycolysis pathway, each reaction is catalyzed by an enzyme or 

a complex of enzymes specific for it. Some of the glycolytic enzymes are also 

multifunctional proteins, have the ability to regulate apoptosis and affect 

the mobility of cells. This fact were used in cancer therapy. The inhibitors of 

glycolysis are characterized by anticancer activity, it was confirm in the in 

vivo and in vitro studies. They can be used in monotherapy and 

simultaneously with the other methods of treatment. Inhibitors of the 

glycolytic pathway are desirable in the case of cell resistance to radiotherapy 

or conventional medications. 

The main inhibitors of glycolysis with antitumor activity are:  

2-deoxyglucose, 3-bromopyruvate, lonidamine, imatinib, oxytiamine and  

6-aminonicotinamide. 
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Modulacja aktywności przezbłonowego systemu redoks 

komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae  

przez nanomateriały 

Aleksandra Tończyk, atonczyk@gmail.com, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 

Uniwersytet Łódzki, www.biol.uni.lodz.pl 

Agnieszka Grzelak, agnieszka.m.grzelak@gmail.com, Zakład Biofizyki Błon, 

Katedra Biofizyki Molekularnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet 

Łódzki, www.biol.uni.lodz.pl 

W pracy zaprezentowano wpływ nanomateriałów na funkcjonowanie 

przezbłonowego systemu redoks (PMRS) w komórkach drożdży 

Saccharomyces cerevisiae.  

PMRS to złożona z szeregu komponentów białkowych struktura, 

utrzymująca różnicę potencjałów redoks w środowisku wewnątrz i zewnątrz-

komórkowym. PMRS jest także zdolny do zewnątrzkomórkowej redukcji 

substratów.  

W badaniach prezentowanych w pracy zastosowano szczepy drożdży 

pozbawione elementów PMRS – ferrireduktaz, poryn i reduktazy koenzymu Q 

oraz nanomateriały spotykane w środkach codziennego użytku.  

W początkowej fazie badań hodowle prowadzono w obecności 

nanomateriałów oraz przy ich braku i na podstawie pomiarów gęstości 

optycznej wykreślono charakteryzujące je krzywe wzrostowe. Przepro-

wadzono także badanie cytometryczne generacji wolnych rodników 

tlenowych w badanych szczepach. 

Uzyskane wyniki wskazują, że obecność nanomateriałów wpływa na 

wzrost komórek drożdży. Widoczne zahamowanie lub wydłużenie czasu 

podziałów w odniesieniu do rodzaju danej delecji, mogą oznaczać zaburzenia 

w aktywności PMRS. 

Dalszym kierunkiem badań, rozstrzygającym rolę komponentów PMRS 

w toksyczności nanomateriałów, jest zbadanie zdolności komórek drożdży do 

zewnątrzkomórkowej redukcji substratów, poziomu glutationu oraz ATP 

a także analiza cyklu komórkowego. 
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Modulation of the plasma membrane redox system 

activity in yeast Saccharomyces cerevisiae  

caused by the nanomaterials presence 

In this research the nanomaterials influence on plasma membrane redox 

system (PMRS) activity in yeast Saccharomyces cerevisiae was shown.  

PMRS is the structure composed of protein components and is able to 

maintain differences between intra and extracellular redox potentials. It can 

perform extracellular reduction of substrates. 

In the experiments, strains of yeast without specific PMRS components were 

used – without ferric reductases, porins and Q coenzymes. The 

nanomaterials used in the research are common in everyday use products. 

In the beginning of the research the yeast strains were grown with and 

without nanoparticles. Then, based on the optical density measuerements, 

the growth curves were created. The cytometric measurements of free oxygen 

radicals production were also conducted.  

Based on the obtained results it was shown that the presence of 

nanoparticles affetcs the yeast cells growth. Visible inhibition or 

prolongation of cells divisions, in relation to the type of a given deletion, 

may indicate disturbances in the PMRS activity. 

A further research, determining the role of PMRS components in the 

nanomaterials toxicity, should examine the yeast cells’ extracellular 

reduction abilities, glutathione and ATP levels or the cell’s cycle. 
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Nanocząstki srebra jako czynnik modulujący EMT 

w komórkach raka wątroby 

Patrycja Paciorek, patrycja.paciorek@unilodz.eu, Uniwersytet Łódzki, Wydział 

Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Zakład Biofizyki Błon Katedry 

Biofizyki Molekularnej 

Mariusz Żuberek, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, 

Zakład Biofizyki Błon Katedry Biofizyki Molekularnej 

Agnieszka Grzelak, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, 

Zakład Biofizyki Błon Katedry Biofizyki Molekularnej 

Przejście epitelialno mezenchymalne (EMT) komórek nowotworowych to 

proces, w wyniku którego dochodzi do metastazy i uzłośliwiania nowotworu.  

Narażenie organizmów na działanie nanocząstek pochodzenia 

antropogenicznego jest chroniczne i powszechne. Interakcje nanomateriałów 

z komórkami są potwierdzone doświadczalnie, a procesy inicjowane 

w wyniku działania nanocząstek (np. stres oksydacyjny, uruchamianie kaskad 

sygnałowych) leżą u podstaw wielu poważnych chorób np. chorób 

nowotworowych. Proces, w wyniku którego dochodzi do przerzutowania 

komórek nowotworowych, to przejście epitelialio-meznechymalne.  

Celem pracy było wyjaśnienie interakcji między ekspozycją organizmów 

na nanocząstki srebra a przejściem epitelialno mezenchymalnym.  

Pomiary reaktywnych form tlenu przeprowadzono z użyciem techniki 

cytometrii przepływowej i specyficznych sond fluorescencyjnych. Poziom 

białek związanych z EMT (snail, kadheryna E, β-katenina, klaudyna-1) 

oceniono za pomocą techniki Western blot.  

W wyniku analizy danych doświadczalnych wykazano zależność pomiędzy 

działaniem nanocząstek srebra a przejściem EMT. 
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Silver nanoparticles as an EMT modulating agent  

in liver cancer cells 

The epithelial mesenchymal transition (EMT) of cancer cells is a process 

connected with metastasis and tumor malignancy. 

Exposure of organisms to the nanoparticles of anthropogenic origin is 

chronic and common. The interactions of nanomaterials with cells are 

experimentally confirmed, and processes initiated because of nanoparticles 

biological activity (e.g. oxidative stress, triggering of signaling cascades) 

underlie many serious diseases, e.g. cancer. The metastasis of tumors occurs 

as a result of the epithelial-mesenchymal transition. 

The purpose of this work was to explain the interaction between the 

exposure of organisms to silver nanoparticles and the epithelial 

mesenchymal transition. 

Measurements of reactive oxygen species were carried out using flow 

cytometry and specific fluorescent probes. The levels of EMT-related 

proteins (snail, E-cadherin, β-catenin, and claudin-1) were assessed by 

Western blotting. 

As a result of the analysis of experimental data, the relationship between the 

action of silver nanoparticles and the EMT transition was demonstrated. 
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Nieenzymatyczna rola metylotransferazy histonowej EZH2 

w regulacji ekspresji genów w komórkach raka piersi 

Magdalena Janicka, mag.ja124@gmail.com, Katedra Cytobiochemii, Wydział 

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

Ewa Forma, ewa.forma@biol.uni.lodz.pl, Katedra Cytobiochemii, Wydział Biologii 

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

Metylotransferaza histonowa EZH2 stanowi podjednostkę enzymatyczną 

kompleksu PRC2 należącego do białek grupy Polycomb, który uczestniczy 

w epigenetycznej represji transkrypcji genów w wyniku metylacji lizyny 27 

histonu H3 (H3K27me3). W wielu liniach komórkowych raka piersi wykazano 

wzrost ekspresji EZH2, jednakże nadekspresja EZH2 często nie była 

skorelowana ze wzrostem H3K27me3. Wyniki te sugerowały zatem, że EZH2 

może pełnić w komórkach nowotworowych inne funkcje niezwiązane 

z aktywnością enzymatyczną tego białka. W komórkach raka prostaty 

wykazano, że w wyniku fosforylacji przez kinazę AKT Ser 21 EZH2 dochodzi 

do inhibicji jego aktywności enzymatycznej. Fosforylowane białko EZH2 

pełniło rolę koaktywatora receptora androgenowego (AR) w komórkach raka 

prostaty wpływając tym samym na ekspresję genów zależnych od tego 

receptora. Wpływ fosforylacji EZH2 na ekspresję genów w komórkach raka 

piersi nie został wcześniej zbadany. 

Celem badań było określenie czy zmiany fosforylacji EZH2 mają wpływ na 

ekspresję genów zależnych od receptora androgenowego w komórkach raka 

piersi. Badania przeprowadzono na komórkach raka piersi linii MDA-MB-231 

i Hs578T, które traktowane były inhibitorem oraz aktywatorem kinazy AKT 

w celu zmiany poziomu fosforylacji EZH2. 
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Non-enzymatic role of histone EZH2 methyltransferase 

in regulation gene expression in breast cancer cells 

Histone metyltransferase EZH2 is an enzymatic subunit of the PRC2 complex 

belonging to the Polycomb group proteins, which participates in the 

epigenetic repression of gene transcription by methylation of lysine 27 

histone H3 (H3K27me3). An increase of EZH2 expression often was not 

correlated with the increase level of H3K27me3 in breast cancer cells. These 

results suggested that EZH2 may perform other functions not related to the 

enzymatic activity of EZH2. Phosphorylation of EZH2 (Ser21) by AKT kinase 

was shown to result in an inhibition of EZH2 enzymatic activity in prostate 

cancer cells. Moreover, phosphorylated EZH2 was acting as androgen 

receptor (AR)coactivator, thus influencing the expression of genes AR-

dependent. The effect of EZH2 phosphorylation on gene expression in breast 

cancer cells has not been studied. 

The aim of the study was to determine whether changes in EZH2 

phosphorylation affect the expression of androgen receptor-dependent genes 

in breast cancer cells. The study was carried out on MDA-MB-231 and 

Hs578T breast cancer cell lines, which were treated with an inhibitor and 

activator of AKT kinase to change the level of EZH2 phosphorylation.  
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Ocena przeżywalności i inwazyjności komórek linii MCF-7 

poddanych działaniu wybranych estrogenomimetyków 

Michał Rakowski, michal.rakowski@outlook.com, Wydział Biologii i Ochrony 

Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Biofizyki Molekularnej, Zakład Biofizyki 

Błon, ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź 

Agnieszka Grzelak, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, 

Katedra Biofizyki Molekularnej, Zakład Biofizyki Błon, ul. Pomorska 141/143, 90-236 

Łódź 

Celem badań była ocena wpływu wybranych estrogenomimetyków – glinu, 

selenu, kadmu, genisteiny, sylibininy oraz sylimaryny – na indukcję przejścia 

epitelialno-mezenchymalnego w komórkach nowotworu piersi, linii MCF-7.  

Na konferencji przedstawiony został wpływ ww. estrogenomimetyków na 

przeżywalność i inwazyjność komórek linii MCF-7. Do określenia 

przeżywalności komórek wykorzystano metodę fluorymetryczną 

z zastosowaniem barwnika fluorescencyjnego sulforodaminy B. W celu oceny 

inwazyjności oraz zdolności proliferacyjnej komórek przeprowadzono test 

zarastania rysy. 

Wymienione w tytule doświadczenia miały na celu określenie 

toksyczności wybranych do badań związków. Zbadano toksyczność 

estrogenomimetyków w zakresie stężeń 100 µM – 0,39 µM i stwierdzono, że 

nie powodowały one spadku przeżywalności względem komórek kontrolnych. 

W teście zarastania rysy przy stężeniach 100  µM i 10 µM wykazano, że 

niektóre ze związków powodują zmiany inwazyjności komórek.  

Choroby nowotworowe to znak naszych czasów. Uzyskane dane mogą 

przyczynić się do poprawy zaleceń dietetycznych oraz suplementacji u kobiet 

w okresie postmenopauzalnym, zmagających się z chorobą nowotworową.  
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The effect of selected estrogenomimetics on viability 

and cell invasiveness in breast cancer cells 

The aim of the study is to evaluate the influence of selected 

estrogenomimetics – aluminium, selenium, cadmium, genistein, silibinin 

and silimarin – on the induction of epitethial-mesenchymal transition in 

breast cancer cells, the MCF-7 line.  

On the conference, we will show the impact of selected estrogenomimetics 

on viability and invasiveness of MCF-7 cells. To determine the viability of 

the cells, fluorimetry method with fluorescent dye – sulforhodamine B was 

used. Mobility of the cells was determined on the basis of microscopic photos 

from the scratch test.  

Foregoing experiments were aimed at determining the toxicity of the 

compounds selected for the study, as well as changes of the mobility of cells. 

The concentration (100 µM – 0,39 µM) of compounds used in viability test 

did not induce a significant decrease in cell viability relative to the control. 

The 100 µM and 10µ M concentrations of the compounds were used to 

perform scratch tests, which allowed to formulate a conclusion about the 

ability of some compounds to change the invasiveness of cells, relative to the 

control.  

Cancer is a sign of our times. Data obtained in this study may contribute to 

improvement on supplementation or diet for women in postmenopausal 

period, who are struggling with breast cancer. 
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Plasteina sojowa jako suplement diety potencjalnie 

obniżający poziom cholesterolu 

Patryk Ostanek, patryk.ostanek@gmail.com, Koło Naukowe Biochemików Żywności 

i Żywienia, Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności 

i Biotechnologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Skromna 8, 20-950 Lublin 

Choroby układu krążenia (CVD) powodują wysoką śmiertelność na całym 

świecie. Wzrost częstości występowania CVD jest silnie związany ze 

zwiększonym poziomem cholesterolu we krwi. Całkowity poziom 

cholesterolu we krwi zależy głównie od diety, lecz jest on również pośrednio 

związany z syntezą kwasów żółciowych. Kwasy żółciowe są syntetyzowane 

w wątrobie z cholesterolu, a następnie wydzielane do jelita cienkiego. 

Niektóre składniki żywności, takie jak białka, wiążą kwasy żółciowe 

w jelitach, co prowadzi do zwiększenia ich produkcji, a tym samym redukcji 

cholesterolu. Białka mają ograniczoną zdolność wiązania kwasów 

żółciowych, jednak może być ona zwiększona przez reakcję plasteinowania. 

Reakcja plasteinowania polega na enzymatycznej modyfikacji składu 

aminokwasów w białkach. Pierwszym etapem reakcji jest hydroliza białek 

przy użyciu endopeptydaz. Następnie otrzymane peptydy modyfikuje się przy 

użyciu egzopeptydaz i rozpuszczalników organicznych w celu usunięcia 

niepożądanych aminokwasów. Kolejnym etapem jest tworzenie plasteiny- 

białka są wzbogacane w nowe aminokwasy (stosowane są estry etylowe 

aminokwasów). Ostatnim etapem jest oczyszczenie plasteiny z pozostałości 

aminokwasów i małych peptydów przy użyciu etanolu. 

Plasteina sojowa wykazuje zwiększoną zdolność wiązania kwasów 

żółciowych. W badaniach in vitro zaobserwowano 2,5-krotnie większą 

zdolność wiązania kwasów żółciowych przez plasteinę sojową w porównaniu 

z hydrolizatem białek soi. Na podstawie badań, wywnioskować można że 

plasteiny mogą być stosowane jako suplementy diety zmniejszające 

prawdopodobieństwo wystąpienia chorób układu krążenia.  
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Soybean plastein as a potential cholesterol level 

decreasing agent 

Cardiovascular disease (CVD) is one of the reasons causing high mortality 

around the world. The rise of CVD prevalence is strongly associated with the 

increased cholesterol level in blood. The total cholesterol level in blood is 

controlled mainly by diet, but it is also associated with the level of bile acids. 

Bile acids are synthesized in liver from cholesterol and then secreted from 

liver to the small intestine, it is the major route of discharging bile acid from 

the body. Some agents, like proteins, bind bile acids in the intestines, 

leading to the acceleration of bile acids synthesis and cholesterol reduction. 

Proteins have a limited capacity to bind bile acids, however, this capacity can 

be improved by the plastein reaction. 

Plastein reaction is an enzymatic modification of amino acids composition in 

protein hydrolysates. The first step is protein hydrolysis by endopeptidases. 

Then, obtained peptides are modified with the use of exopeptidases and 

organic solvents to remove unwanted amino acids. Another step is the 

plastein formation- proteins are enhanced with new desirable amino acids 

(ethyl esters of amino acid are used). The last step is ethanol extraction of 

residual amino acids and small peptides from plastein. 

Soybean plastein exhibit increased bile acids binding capacityz in in vitro 

studies. A 2.5-times higher binding capacity was measured for purified 

plastein compared to a soybean hydrolysate. It leads to the conclusion that 

proteins modified by plastein reaction can be used as a dietary supplements 

decreasing the probability of cardiovascular disease. 

 



IV Konferencja Naukowa ENZYMOS Enzymy w nauce i przemyśle 

Lublin, 17 listopada 2018 r., Postery naukowe 
 

79 

Przydatność elektroforetycznie wyodrębnionych 

fenotypów fosfoglukoizomerazy (PGI) w testowaniu 

diploidalnych i tetraploidalnych odmian życicy 

wielokwiatowej (Lolium multiflorum Lam.) 

Maria Krzakowa, krzakowa@amu.edu.pl, Zakład Genetyki, Wydział Biologii, 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań, 

www.amu.edu.pl 

Zbigniew Celka, zcelka@amu.edu.pl, Zakład Taksonomii Roślin, Wydział Biologii, 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań, 

www.ztr.amu.edu.pl 

Genetyczna zmienność rajgrasu włoskiego (Lolium multiflorum Lam.) jest 

nadal mało znana. Dla celów hodowlanych ważne jest wyróżnienie form 

diplol- i tetraploidalnych. Zamiast mozolnego liczenia chromosomów 

(dokonuje się tego zazwyczaj na kiełkujących nasionach), wyodrębnienie 

elektroforetycznych fenotypów PGI pozwala na relatywnie szybkie ustalenie 

poziomu poliploidalności roślin już rosnących. 

Ekstrakty jednomiesięcznych siewek (rosnących w jednakowych 

warunkach szklarniowych) były poddawane elektroforezie horyzontalnej 

prowadzonej w 11% żelu skrobiowym (SIGMA), przygotowanym na bazie 

buforu litowo-borowego pH 7.5. Interpretacja obrazów otrzymanych dla 

diploidów jest stosunkowo prosta, bowiem homozygoty są jedno-prążkowe, 

zaś heterozygoty trzy-prążkowe. U tetraploidów, stan czterech alleli 

doprowadza do tworzenia różnych konfiguracji prążków. Odmiany 

diploidalne porównano pod względem 10 genotypów, natomiast każdą 

z odmian tetraploidalnych scharakteryzowano na podstawie teoretycznie 

możliwych 24 genotypów. 
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Phosphoglucose isomerase (PGI) as a tool for easy 

detection of diploid and tetraploid cultivars of Italian 

ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) 

Genetic variability of Italian ryegrass (Lolium multiflorum Lam.) is still poorly 

known. For cultivation purposes, it is important to distinguish diploid and 

tetraploid forms. Instead of laborious counting of chromosomes (usually 

carried out on germinating seeds), the isolation of electrophoretic 

phenotypes of phosphoglucose isomerase enables the relatively quick 

determination of polyploidy level in already growing plants.  

Extracts of one-month old seedlings (growing in uniform glasshouse 

conditions were subjected to horizontal electrophoresis conducted in 11% 

starch gel (SIGMA), prepared using the lithium-boric buffer, pH 7.5. 

Interpretation of images obtained for diploids is relatively simple, because 

homozygotes show a single-banded pattern, while heterozygotes are three-

banded. In tetraploids, the presence of four alleles leads to the formation of 

different configurations of band-patterns. Diploid varieties were compared 

based on 10 genotypes, while each tetraploid cultivar was characterised 

based on 24 theoretically possible genotypes. 
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Rola kinazy zależnej od wapnia (CDPK) oraz wybranych 

enzymów obronnych (PAL, PPO, POD) w kontroli 

mechanizmu syntezy fitoaleksyny u zwartnicy 

mieszańcowej (Hippeastrum x hybr.) 

Agnieszka Pawełek, apawelek@umk.pl, Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Krzysztof Jaworski, jaworski@umk.pl, Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Adriana Szmidt-Jaworska, asjawors@umk.pl, Katedra Fizjologii Roślin i Biotech-

nologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

w Toruniu 

W tkankach zwartnicy mieszańcowej w następstwie zranienia lub infekcji 

grzybowej dochodzi do syntezy czerwonego związku o właściwościach 

przeciwgrzybowych (fitoaleksyny). Nasze wcześniejsze prace badawcze 

wykazały pozytywną zależność pomiędzy jonami wapnia i poziomem 

ekspresji genu kinazy zależnej od wapnia (HpCDPK1), a produkcją 

fitoaleksyny (FA) w uszkodzonych cebulach zwartnicy. Kinazy CDPK są 

ważnymi czujnikami wapnia roślin, a w swojej budowie zawierają zarówno 

domenę kinazową, jak i domenę regulatorową zależną od kalmoduliny. Celem 

niniejszej pracy było zbadanie roli kinazy HpCDPK1 na poziomie białka 

w mechanizmie obronnym zwartnicy oraz scharakteryzowanie wybranych 

enzymów leżących na szlaku prowadzącym do syntezy FA,  w tym 

amoniakoliazy fenyloalaniny (PAL), polifenoloksydazy (PPO) oraz 

peroksydazy (POD). Badanie aktywności białka CDPK przeprowadzono 

metodą in vitro wykorzystując izotop [ɣ-32] ATP i histon III-S jako 

endogenny substrat. Analizę enzymów PAL, PPO i POD wykonano metodami 

spektrofotometrycznymi. Otrzymane wyniki wykazały, że aktywność enzymu 

CDPK w zranionych tkankach zwartnicy jest pozytywnie skorelowana 

z pojawieniem się fitoaleksyny, a tym samym z odpowiedzią rośliny na stres 

zranienia. Ponadto wykazano, że aktywność enzymów PAL, PPO i POD 
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wzrasta w wyniku zranienia cebul zwartnicy i jest także powiązana z syntezą 

fitoaleksyny w tych tkankach.  

Praca finansowana z grantu Narodowego Centrum Nauki nr 

2017/01/X/NZ1/00688. 

The role of calcium dependent kinase (CDPK)  

and selected defense enzymes (PAL, PPO, POD) 

in controlling the mechanism of phytoalexin synthesis 

in Hippeastrum x hybr. 

Following the wounding or fungal infection in the tissues of Hippeastrum 

plant, a red compound with antifungal properties (phytoalexin) is 

synthesized. Our previous research has shown positive relationships between 

the production of phytoalexin in damaged Hippeastrum bulbs and calcium 

ions and also the expression level of calcium dependent kinase gene 

(HpCDPK1). The CDPK kinases are important calcium sensors in plants, and 

they contain both a kinase domain and a calmodulin dependent regulatory 

domain. The aim of this work was to investigate the role of HpCDPK1 kinase 

at the protein level in the defense mechanism of Hippeastrum and to 

characterize selected enzymes lying on the pathway leading to phytoalexin 

synthesis, including phenylalanine ammonia lyase (PAL), polyphenoloxidase 

(PPO) and peroxidase (POD). The CDPK protein activity assay was performed 

in vitro using the [ɣ-32] ATP isotope and histone III-S as an endogenous 

substrate. The analyses of PAL, PPO and POD enzymes were conducted by 

spectrophotometric methods. The obtained results showed that the activity 

of CDPK enzyme in the injured tissues of Hippeastrum is positively correlated 

with the appearance of phytoalexin, and thus with the plant's response to 

wounding stress. Moreover, the activities of PAL, PPO and POD enzymes 

increased as a result of bulb injury and were also associated with the 

synthesis of phytoalexin in these tissues. 

This work was supported by the National Science Centre (Poland) grant no. 

2017/01/X/NZ1/00688.  
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Wpływ emodyny na aktywność syntazy (1,3)-β-D-glukanu 

izolowanej z Candida albicans 

Monika Janeczko, mjanec@kul.pl, Katedra Biologii Molekularnej, Katolicki 

Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, www.kul.pl 

Kandydozy to najczęstsze oportunistyczne zakażenia grzybicze, a Candida 

albicans jest głównym gatunkiem wywołującym te choroby. Jednym z trzech 

głównych celów molekularnych dla dostępnych środków przeciwgrzybiczych 

stosowanych w leczeniu zakażeń wywołanych przez Candida jest  

(1,3)-β-D-glukan, podstawowy składnik ściany komórkowej grzybów. Celem 

przeprowadzonych doświadczeń była ocena aktywności emodyny  

(6-metylo-1,3,8-trihydroksyantrachinonu) w kierunku hamowania syntazy 

(1,3)-β-D-glukanu wyizolowanej z komórek Candida. Wiele doniesień 

literaturowych potwierdza potencjał przeciwgrzybiczy tej plejotropowej 

cząsteczki, w tym jej aktywność przeciwko C. albicans. Minimalne stężenie 

hamujące (MIC) emodyny względem standardowego szczepu C. albicans 

wynosi 12,5 µg/ml. Emodyna zmniejsza aktywność syntazy (1,3)-β-D-glukanu 

do 67,6%±3,4%, 76%±4%, 87,4%±5,2% i 91,2%±3,8% w stężeniach 

odpowiadających odpowiednio 2xMIC, MIC, MIC/2 i MIC/4. Destrukcyjne 

działanie emodyny na ścianę komórkową C. albicans potwierdzono w teście 

z sorbitolem jako osmoprotektantem, jak i w barwieniu błękitem anilinowym.  
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Effect of emodin on (1,3)-β-D-glucan synthase activity 

isolated from Candida albicans 

Candidiasis is the most common opportunistic yeast infection, with Candida 

albicans as a paramount causative species. (1,3)-β-D-glucan is one of the 

three main targets of clinically available antifungal agents applied to treat 

Candida infections. It is one of the most abundant fungal cell wall 

components. The aim of this report was to evaluate the activity of emodin 

(6-methyl-1,3,8-trihydroxyanthraquinone) towards a new molecular target, 

i.e. (1,3)-β-D-glucan synthase isolated from Candida cells. Many reports 

show the antifungal potential of this pleiotropic molecule, including its 

activity against Candida albicans. The minimal inhibitory concentration 

(MIC) of emodin against the standard strain of C. albicans was 12.5 µg/ml. 

Emodin reduced (1,3)-β-D-glucan synthase activity approximately to 

67.6%±3.4%, 76%±4%, 87.4%±5,2%, and 91.2%±3,8% in the 2xMIC, MIC, 

MIC/2, and MIC/4, respectively. The damaging effects on the C. albicans cell 

wall were evidenced by both a sorbitol protection assay and an aniline blue 

staining assay. 
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Wpływ furosemidu na produkcję kwasu kynureninowego 

w nerce szczura in vitro 

Izabela Zakrocka, izabela.zakrocka@umlub.pl, Katedra i Klinika Nefrologii, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Tomasz Kocki, tomasz.kocki@umlub.pl, Katedra i Zakład Farmakologii 

Doświadczalnej i Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Waldemar A. Turski, waldemar.turski@umlub.pl, Katedra i Zakład Farmakologii 

Doświadczalnej i Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

W leczeniu nadciśnienia tętniczego jedną z podstawowych grup leków są 

substancje o działaniu moczopędnym. Diuretyki pętlowe pełnią szczególną 

rolę w utrzymaniu diurezy u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek.  

Produkt przemian tryptofanu, kwas kynureninowy (KYNA), posiada 

działanie sodopędne i hipotensyjne. Produkcja KYNA z prekursora 

kynureniny (KYN) zachodzi z udziałem aminotransferaz kynureninowych 

(KAT). KYNA jest endogennym antagonistą receptorów glutami-

nianergicznych, których rola w fizjologii jak i w patologii nerek została 

udokumentowana. 

Celem pracy była analiza wpływu diuretyku pętlowego, furosemidu na 

produkcję KYNA oraz aktywność izoenzymów KAT, KAT I i KAT II w nerce 

szczura in vitro.  

Wpływ furosemidu na syntezę KYNA oraz aktywność KAT I i KAT II 

zbadano w homogenatach nerki szczura in vitro po 2 godzinach inkubacji 

w obecności L-KYN.  

Furosemid w stężeniach 0,5 mM i 1 mM zmniejszał produkcję KYNA 

w nerce szczura in vitro do odpowiednio 77% (P<0,05) i 67% (P<0,01) wartości 

kontrolnej. Furosemid w stężeniach 0,5 mM i 1 mM zmniejszał aktywność 

KAT I w nerce szczura in vitro do odpowiednio 40% (P<0,05) i 25% (P<0,05) 

wartości kontrolnej. W stężeniach 0,5 mM i 1 mM furosemid zmniejszał 

aktywność KAT II w nerce szczura in vitro do odpowiednio 70% (P<0,05) i 29% 

(P<0,001) wartości kontrolnej. 
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Furosemid hamuje produkcję KYNA oraz aktywność KAT I i KAT II w nerce 

szczura in vitro. Przedstawione wyniki badań wskazują na nowy mechanizm 

działania furosemidu w nerce szczura.  

Influence of furosemide on kynurenic acid production 

in rat kidney in vitro 

One of the main groups of drugs in the treatment of arterial hypertension are 

diuretics. Loop diuretics are crucial in maintaining diuresis in patients with 

end stage kidney failure.  

The product of tryptophan metabolism, kynurenic acid (KYNA) has 

natriuretic and hypotensive properties. KYNA production from precursor 

kynurenine (KYN) is conducted by kynurenine aminotransferases (KATs). 

KYNA is an endogenous antagonist of glutamate receptors, which role in 

kidney’s physiology and pathology is well documented.  

The goal of our study was to analyze the influence of loop diuretic 

furosemide on KYNA production and KAT isoenzymes (KAT I and KAT II) 

activity in rat kidney in vitro.  

The effect of furosemide on KYNA synthesis and KAT s activity was 

examined in rat kidney homogenates in vitro after 2 hours of incubation in 

the presence of L-KYN.  

Furosemide at the concentration of 0.5 mM and 1 mM decreased KYNA 

production in rat kidney in vitro to 77% (P<0.05) and 67% (P<0.01) of control 

value, respectively. Furosemide at 0.5 mM and 1 mM concentration lowered 

KAT I activity in rat kidney in vitro to 40% (P<0.05) and 25% (P<0.05) of 

control value, respectively. At 0.5 mM and 1 mM concentration furosemide 

decreased KAT II activity in rat kidney in vitro to 70% (P<0.05) and 29% 

(P<0.001) of control value, respectively.  

In conclusion, furosemide decreases KYNA production and KATs activity in 

rat kidney in vitro. Presented results indicate novel mechanism of action of 

furosemide in rat kidney.  
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Wpływ jonów miedzi na produkcję lakazy  

i dekoloryzację barwnika azowego AB 113  

przez grzyb Myrothecium roridum 

Małgorzata Kowalewska, gorzata.kowalewska@gmail.com, Studenckie Koło 

Naukowe Biotechnologiczno-Mikrobiologiczne „SKN Bio-Mik”, Uniwersytet Łódzki 

Anita Szczepaniak, anita.szczepaniak95@wp.pl, Studenckie Koło Naukowe 

Biotechnologiczno-Mikrobiologiczne „SKN Bio-Mik”, Uniwersytet Łódzki 

Anna Jasińska, anna.jasinska@biol.uni.lodz.pl, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej 

i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, 

ul. Banacha 12/16, 90-231 Łódź 

Jerzy Długoński, jerzy.dlugonski@biol.uni.lodz.pl, Katedra Mikrobiologii Przemysłowej 

i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, 

ul. Banacha 12/16, 90-231 Łódź 

Biodegradacja toksycznych barwników azowych przy użyciu 

mikroorganizmów to bardzo obiecująca technologia eliminacji tych 

zanieczyszczeń ze środowiska. Jednym z enzymów biorących udział w tym 

procesie są lakazy. Biosyntezę tych enzymów można zwiększyć poprzez 

dodatek induktorów, np. jonów metali. W pracy oceniono czy dodatek 

siarczanu miedzi wpływa na syntezę lakazy M. roridum, a także na 

efektywność eliminacji barwnika Acid Blue 113 (AB 113). Wpływ jonów 

miedzi oceniono stosując hodowle wgłębne M. roridum prowadzone 

w podłożu modyfikowanym Czapek-Dox zawierającym 50 mg/l AB 113 

i dodatek siarczanu miedzi (100-1000 uM). 

Dodatek siarczanu miedzi przyspieszał proces usuwania AB 113. W 20 

godz. hodowli dekoloryzacja barwnika wyznaczona w obecności jonów miedzi 

była o ok. 15% wyższa, niż w układzie nie zawierającym metalu. We 

wszystkich badanych układach najwyższą dekoloryzację (ok. 90%) 

wyznaczono w 48 oraz 72 godzinie hodowli. Najwyższą aktywność lakazy 

wyznaczono w 24 godz. w hodowlach zawierających 500  mM siarczanu 

miedzi. Aktywność enzymu wynosiła 5411 U/l, była ponad trzykrotnie 

wyższa, niż w hodowli nie zawierającej tego metalu.  
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Wyniki wskazują, że użycie mikroskopowego grzyba M. roridum pozwala 

na szybką i skuteczną eliminację AB113 z roztworów wodnych. Eliminację 

barwnika można przyspieszyć dodając do hodowli grzyba jonów miedzi, które 

zwiększają również syntezę lakazy. 

Influence of copper ions on the production  

of laccase and decolorization of azo dye AB 113  

by the fungus Myrothecium roridum 

Biodegradation of toxic azo dyes using microorganisms is a very promising 

technology for eliminating these pollutants from the environment. One of 

the enzymes involved in this process are laccases. Biosynthesis of these 

enzymes can be increased by the addition of inducers, e.g. metal ions. The 

study assessed whether the addition of copper sulphate affects the synthesis 

of M. roridum laccase, as well as the efficiency of Acid Blue 113 (AB 113) 

elimination. The effect of copper ions was assessed using M. roridum 

submerged cultures carried out in modified Czapek-Dox medium containing 

50 mg / l AB 113 and the addition of copper sulphate (100-1000 uM). 

The addition of copper sulphate accelerated the removal of AB 113. At 20 of 

culture the decolorization rate of the dye determined in the presence of 

copper ions was about 15% higher than that observed in the cultures 

containing no metal. In all examined systems, the highest decolorization 

efficiency (approx. 90%) was noted at 48 and 72 hours of culture. The highest 

laccase activity was determined at 24, in the cultures containing 500 mM 

copper sulphate. The enzyme activity was 5411 U/l, it was over three times 

higher than in the culture that did not contain this metal.  

The results show that using of the microscopic fungus M. roridum allows fast 

and effective elimination of AB 113 from aqueous solutions. The process can 

be accelerated by supplementing the fungal culture with copper ions, which 

also increase the synthesis of laccase. 
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Wpływ lakazy izolowanej z grzyba Cerrena unicolor 

na aktywność enzymów antyoksydacyjnych i proteo-

litycznych w korzeniach Zea mays L.  

w warunkach stresu wywołanego kadmem 

Aleksander Klepka, alekklepka@o2.pl, Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów 

„Mikron”, 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 

Agnieszka Hanaka, agnieszka.hanaka@poczta.umcs.lublin.pl, Zakład Fizjologii 

Roślin, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  

Dawid Stefaniuk, dawid.stefaniuk@poczta.umcs.lublin.pl, Zakład Biochemii, 

Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  

Anna Matuszewska, anna.matuszewska@poczta.umcs.lublin.pl, Zakład Biochemii, 

Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Magdalena Jaszek, magdalena.jaszek@poczta.umcs.lublin.pl, Zakład Biochemii, 

Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu enzymu lakazy 

(LAC) izolowanej z grzyba Cerrena unicolor na aktywność wybranych 

enzymatycznych markerów stresu oksydacyjnego: dysmutazy ponad-

tlenkowej (SOD), katalazy (CAT) oraz proteaz wytwarzanych w korzeniach 

kukurydzy zwyczajnej (Zea mays L.) w warunkach kontrolnych oraz 

w obecności kadmu. 

Do upraw hydroponicznych kukurydzy wprowadzono roztwór lakazy 

w trzech stężeniach. Rośliny hodowano w warunkach kontrolnych lub 

w obecności 100 µM Cd(NO3)2. Analiza elektroforetyczna żelu poliakry-

lamidowego w warunkach niedenaturujących pozwoliła  określić aktywność 

enzymatyczną SOD, CAT oraz proteaz w pH 3, 7 i 8 obecnych w korzeniach.  

Zaobserwowano, że w odróżnieniu od kontroli w roślinach hodowanych 

w obecności kadmu LAC stymulowała aktywność SOD proporcjonalnie do 

stężenia. Podobne korelacje zaobserwowano również w przypadku 

aktywności proteaz. Stwierdzono także zmiany jakościowe i ilościowe 
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aktywności CAT skorelowane ze wzrostem stężenia LAC oraz obecnością lub 

brakiem Cd w pożywce.  

Podsumowując można stwierdzić, że LAC pochodzenia grzybowego może 

istotnie modyfikować naturalne mechanizmy antyoksydacyjne komórek 

roślinnych, pełniąc tym samym rolę protekcyjną w odpowiedzi Z. mays na 

stres wywołany obecnością Cd w środowisku wzrostu.  

Effects of laccase isolated from fungus Cerrena unicolor 

on activity of antioxidant and proteolytic enzymes in 

roots of Zea mays L. under stress induced by cadmium 

The purpose of the research was to determine effects of laccase enzyme 

(LAC) isolated from fungus Cerrena unicolor on activity of selected enzymatic 

markers of oxidative stress: superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and 

proteases produced in roots of maize (Zea mays L.) under control conditions 

and in presence of cadmium. 

Laccase solution was added to hydroponic cultures of maize in three 

concentrations. Plants were grown under control conditions and in presence 

of 100 µM Cd(NO3)2. Analysis of polyacrylamide electrophoretic gels under 

non-denaturing conditions has demonstrated enzymatic activity of SOD, 

CAT and proteases in pH 3, 7 and 8 in the roots. 

It has been observed that in contrast to control conditions laccase stimulated 

SOD activity proportionally to its concentration in presence of cadmium. 

Similar correlation was also observed in activities of proteases. Qualitative 

and quantitative changes of CAT activity correlated with growth of LAC 

concentrations and presence or no presence of Cd in medium were also 

found. 

To sum up, there is a chance that LAC of fungal origin can substantially 

modify natural antioxidant mechanisms in plant cells and in turn plays 

a protective role in the response of Z. mays on stress induced by presence of 

cadmium in growth environment. 
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Wpływ subfrakcji niskocząsteczkowej (LMS) 

produkowanej przez grzyb Cerrena unicolor  

na aktywność wybranych markerów  

stresu oksydacyjnego w korzeniach Zea mays 

Anna Michalicha, anna.michalicha@gmail.com, Studenckie Koło Biotechnologów 

„Mikron”, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  

Aleksander Klepka, alekklepka@o2.pl, Studenckie Koło Biotechnologów „Mikron”, 

Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Agnieszka Hanaka, agnieszka.hanaka@poczta.umcs.lublin.pl, Zakład Fizjologii 

Roślin, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  

Dawid Stefaniuk, dawid.stefaniuk@poczta.umcs.lublin.pl; Zakład Biochemii, 

Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Anna Matuszewska, anna.matuszewska@poczta.umcs.lublin.pl, Zakład Biochemii, 

Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Magdalena Jaszek, magdalena.jaszek@poczta.umcs.lublin.pl, Zakład Biochemii, 

Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Celem badań było określenie wpływu subfrakcji niskocząsteczkowej (LMS) 

produkowanej przez grzyb Cerrena unicolor na aktywność wybranych 

markerów stresu oksydacyjnego w korzeniach kukurydzy zwyczajnej (Zea 

mays L.) w warunkach stresu kadmowego. 

W badaniach zastosowano 3 różne stężenia LMS. Substancje wyizolowane 

z grzyba wprowadzono do pożywki Hoaglanda, na której prowadzono uprawę 

kukurydzy w warunkach kontrolnych lub z dodatkiem 100 µM Cd(NO3)2. 

Aktywności enzymów antyoksydacyjnych dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), 

katalazy (CAT) oraz proteaz (w pH 3,0, 7,0, i 8,0) badano elektroforetycznymi 

metodami zymograficznymi.  

Wykazano, że LMS w warunkach kontrolnych w niższych stężeniach 

obniżała aktywność CAT w stosunku do kontroli, natomiast w wyższych 

stężeniach stymulowała aktywność enzymu zarówno w warunkach 

kontrolnych, jak i stresu kadmowego. W przypadku stresu kadmowego LMS 

znosiła efekt inhibicji aktywności CAT przez Cd. Obecność LMS w pożywce 
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stymulowała aktywność proteolityczną zarówno w przypadku roślin 

kontrolnych, jak i poddanych wpływowi stresu kadmowego.  

Podsumowując można stwierdzić, że frakcja LMS z C. unicolor stymuluje 

naturalne mechanizmy antyoksydacyjne u roślin dzięki czemu może 

prawdopodobnie pełnić istotną rolę ochronną w komórkach organizmów 

rosnących w warunkach stresu wywołanego obecnością metali ciężkich.  

Influence of low-molecular-weight sub-fraction (LMS) 

produced by Cerrena unicolor on the activity of selected 

markers of oxidative stress in the roots of Zea mays 

The aim of the study was to determine the effect of low molecular weight 

subfraction (LMS) produced by Cernena unicolor on the activity of selected 

markers of oxidative stress in the roots of common maize (Zea mays L.) under 

cadmium stress conditions. 

Three different concentrations of LMS were used in the studies. The 

substances isolated from the fungus were introduced into the Hoagland 

medium on which the corn was cultivated under control conditions or with 

the addition of 100 µM Cd (NO3)2. Antioxidative activities of superoxide 

dismutase (SOD), catalase (CAT) and proteases (at pH 3.0, 7.0, and 8.0) were 

investigated by zymographic electrophoretic methods. 

It was shown that LMS under control conditions at lower concentrations 

reduced the activity of CAT in relation to control, while in higher 

concentrations stimulated enzyme activity both under control conditions 

and cadmium stress. In the case of cadmium stress, LMS abolished the effect 

of inhibition of CAT activity by Cd. The presence of LMS in the medium 

stimulated proteolytic activity both in the control plants and under the 

influence of cadmium stress. 

Summing up, it can be concluded that the LMS fraction from C. unicolor 

stimulates natural antioxidant mechanisms in plants, thanks to which it can 

probably play an important protective role in the cells of organisms grown 

under stress conditions caused by the presence of heavy metals.   
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Wpływ wybranych bioregulatorów  

oraz nawozów nalistnych  

na aktywność enzymatyczną gleby pod uprawą soi 

Zyta Waraczewska, zyta.waraczewska@wp.pl, Katedra Mikrobiologii Ogólnej 

i Środowiskowej, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu, www.skylark.up.poznan.pl 

Alicja Niewiadomska, alicja.niewiadomska@up.poznan.pl, Katedra Mikrobiologii 

Ogólnej i Środowiskowej, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu, www.skylark.up.poznan.pl 

Hanna Sulewska, sulewska@up.poznan.pl, Katedra Agronomii, Wydział Rolnictwa 

i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, www.skylark.up.poznan.pl 

Aleksandra Grzyb, o.grzyb26@gmail.com, Katedra Mikrobiologii Ogólnej 

i Środowiskowej, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu, www.skylark.up.poznan.pl 

Przeprowadzone doświadczenie miało na celu określenie wpływu 

bioregulatorów oraz nawozów nalistnych na aktywność enzymatyczną gleby 

pod uprawą soi. Wykorzystano następujące preparaty: Tytanit, Optisil, 

Metalosate Potasium, Rooter, Bolero Mo, ADOB Zn IDHA, ADOB B, ADOB 2.0 

Mn. Doświadczenie przeprowadzono w 2017 roku na terenie Zakładu 

Doświadczalno-Dydaktycznego w Gorzeniu.  

Poziom aktywności dehydrogenaz oraz fosfatazy kwaśnej i zasadowej 

określono metodą spektrofotometryczną, z kolei katalazy metodą 

manganometryczną. Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono 

wskaźnik żyzności gleby (BIF). Ponadto zbadano aktywność nitrogenazy, 

enzymu katalizującego biologiczne wiązanie azotu atmosferycznego.  

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, iż najwyższy 

współczynnik BIF oraz najwyższą aktywność biologicznego wiązania azotu 

w stosunku do wariantu kontrolnego uzyskano po aplikacji Tytanitu.  

Badania są finansowane z programu wieloletniego MRiRW (2016-2020)  

„Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji 

wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego 

rozwoju.” 
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The influence of selected bioregulators  

and foliar fertilisers on the enzymatic activity  

of soil under soybean plantation 

The aim of the experiment was to determine the influence of bioregulators 

and foliar fertilisers on the enzymatic activity of soil under soybean 

plantation. The following preparations were used: Tytanit, Optisil, 

Metalosate Potasium, Rooter, Bolero Mo, ADOB Zn IDHA, ADOB B, and 

ADOB 2.0 Mn. The experiment was conducted at the Experimental and 

Didactic Station in Gorzeń in 2017. 

The activities of dehydrogenases, acid and alkaline phosphatases were 

measured with the spectrophotometric method, whereas the catalase activity 

was measured with the manganometric method. The soil fertility index (BIF) 

was calculated on the basis of the results of the experiment. Apart from that, 

the activity of nitrogenase, an enzyme catalysing the biological fixation of 

atmospheric nitrogen, was investigated. The experiment showed that Tytanit 

resulted in the highest BIF value and the highest nitrogen fixation 

bioactivity, as compared with the control variant. 

The research was financed from the long-term programme of the Ministry of 

Agriculture and Rural Development (2016-2020) "Increasing the Use of 

Domestic Feed Protein for the Production of High Quality Animal Products 

with Regard to Sustainable Development". 
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