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Prezentacje ustne 
 

Procesy koncentracji w przemyśle rolno spożywczym a produkcja 

tzw. naturalnej żywności 

Berbeka T. 
 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

 

Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, z dużym zróżnicowaniem w skali globalnej, 

następowały istotne procesy koncentracji produkcji surowców rolnych przetwórstwa rolno-

spożywczego, ziemi oraz kapitału. Procesy te uwidoczniły się bardziej w poszczególnych 

krajach na świecie w ostatnich kilkunastu latach na skutek liberalizacji handlu 

międzynarodowego. Najczęściej najmocniejszą pozycję na rynku osiągają koncerny 

transnarodowe, które odnotowują coraz większe udziały w rynku. Koncentracja produkcji 

rolniczej skutkuje coraz większym poziomem zużycia środków ochrony roślin i wpływa na 

ich zawartość w surowcach rolnych. Sytuację taką powoduje chęć do osiągania coraz 

większych zysków jednostkowych. Niskim poziomem chemizacji produkcji roślinnej i 

zwierzęcej charakteryzują się gospodarstwa mniejsze obszarowo, w których produkty są de 

facto ekologiczne. Uregulowania prawne w poszczególnych krajach pozwoliły na dużą 

koncentrację ziemi i kapitału oraz przetwórstwa rolno-spożywczego. Udział koncernów 

transnarodowych, w ogólnej wartości sprzedaży produktów, jest zróżnicowany w 

poszczególnych branżach przemysłu spożywczego. W skali globalnej w wielu krajach – 

najczęściej trzeciego świata, odnotowuje się najniższe koszty produkcji rolniczej, a tak 

wytworzone surowce mają niewielkie szanse wejścia na rynek w konkurencji z rolnictwem 

wysoko subsydiowanym. W referacie przedstawiono zróżnicowanie przestrzenne produkcji 

oraz handlu międzynarodowego wybranych surowców rolnych. Ponadto wskazano 

podstawowe koncerny transnarodowe, które osiągnęły na rynku pozycję największych graczy. 

Ustanowione zasady rozwoju zrównoważonego poddają w wątpliwość zasadność zbyt daleko 

posuniętej koncentracji na rynkach rolnych. Wobec powyższego gospodarstwa o statusie 

rodzinne charakteryzują się coraz mniejszym stopniem partycypacji w rynku produktów 

finalnych. Gospodarstwa rolne wielkoobszarowe oraz wielkotowarowe przetwórstwo,  co do 

zasady nie może osiągnąć celu tzw. nisko schemizowanej żywności. Decydujące znaczenie w 

kwestii właściwego odżywiania się będzie miała niewątpliwie świadomość konsumencka oraz 

poziom dochodów społeczeństwa.   

Influence of variety on the cumulation fusarium mycotoxins in 

mill fractions of winter wheat, spring  wheat and triticale 

Boguszewska E. 
 

Institute of Soil Science and Plant Cultivation-State Research Institute in Puławy Department of Cereal Crop Production, 

Czartoryskich str.8, 24-100 Puławy Corresponding author: eboguszewska@iung.pulawy.pl 
 

Mycotoxins are highly important controlled toxic contaminants of food stuffs. Fusarium 

species infest small cereal crops and produce several toxic metabolites, the most problematic 

being trichothecene –toxins such as deoxynivalenol (DON) and the estrogenic toxin 

zearalenone (ZEA). 
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The material for the tests were grain samples from experiments conducted in 2016 and 

2017 at the Experimental Station belonged to Institute of Soil Science and plant Cultivation- 

State Reasearch Institute in Puławy. The analysis included: winter wheat (10 varieties), spring 

wheat (2 varieties) and winter triticale (hybrid and population form). The grain were naturally 

infected by fungi of the genus Fusarium. The evaluation of mycotoxin content 

(deoxynivalenol, zearalenone and T-2 / HT-2 toxin) in whole grain, flour and bran was made 

by immunoenzymatic method using quantitative and competitive ELISA tests (Romer Labs 

AgraQuant test).The content of mycotoxins in individual fractions was read from the standard 

curve using the Stat Fax 303 Plus reader Microstrip Reader ('Awareness Technology, Inc', 

USA) with a wave length of 450nm and 650nm. 

The implementation of the study was of cognitive nature determining whether there is a 

relationship between the number of mycotoxins contained in individual parts of the milling 

and the variety. The amount of mycotoxins in individual fractions depended on the species 

and the variety. In 2016, all varieties of winter wheat accumulated DON in 3 milling 

fractions. Spelt wheat Rokosz contained the least of this toxin in comparison with other 

varieties, eg. Bamberka variety, which in the bran contained DON in an amount exceeding the 

acceptable safe level of consumption. In 2017,level of T-2 / HT-2 toxin was high in all 

samples of winter wheat, spring wheat and triticale. Two varieties of spring wheat reacted 

similarly and contained this toxin more in flour than in the wholemeal flour, while in the 

remaining 4 varieties (Ostka Smolicka, Arabella, KWS Torridon, Kandela) the least was in 

flour compared to the wholemeal flour and bran.  Triticale and winter wheat accumulated this 

toxin mainly in bran as well as in a small amount in flour except for the Speedway and 

Pokusa varieties. In all analyzed samples of winter wheat grains, spring wheat and triticale in 

2017, the zearalenone content was below the level of detection. 

Glikacja białek w zdrowiu i chorobie, w aspekcie żywieniowym 

Gamian A.
1,2

, Pietkiewicz J.
1
, Danielewicz R.

1
, Szydełko A.

1
, Gostomska K.

2
 

 
1Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 2Instytut Immunologii i Terapii 

Doświadczalnej PAN, Wrocław 

 

Glikacja jest nieenzymatyczną, spontaniczną reakcją cukrów redukujących (glukozy, 

fruktozy itp.) lub związków karbonylowych (tj. α-oksoaldehydów) z białkami, lipidami bądź 

kwasami nukleinowymi. Końcowe produkty zaawansowanej glikacji (ang. advancedglycation 

end-products, AGE) stanowią heterogenną grupę związków Maillarda. Glikacja może w 

organizmie powodować odkładanie się w tkankach endogennych produktów AGE. Odgrywa 

ważną rolę w chorobach związanych z cukrzycą, zachodzi także w fizjologicznym procesie 

starzenia [1]. Produkty glikacji tworzą się także w produktach spożywczych i jako egzogenne 

składniki są dostarczane z dietą. Powstają w wyniku wysokotemperaturowego przetwarzania 

żywności. Egzogenne AGE mają podobne właściwości do endogennych, powodują te same 

powikłania, co endogenne AGE. Na przykład u pacjentów z chorobą Alzheimera (AD) 

wykrywano metodami histologicznymi w tkance mózgowej produkty AGE, takie jak 

pentozydyna i piralina, co sugerowało związek AGE z patologicznymi zmianami w mózgu i 

degeneracją centralnego systemu nerwowego [1]. Produkty glikacji to heterogenna grupa 

związków i tylko kilkanaście z nich zidentyfikowano do tej pory. Jednakże brak dostępnego 

testu do rutynowego oznaczania produktów zaawansowanej glikacji, zarówno u pacjentów z 

różnymi chorobami, jak też w produktach spożywczych. W odniesieniu do AD związki te 

mogłyby stanowić biochemiczne markery diagnostyczne w celu wczesnej diagnozy i 

monitorowania postępu terapii. Wysoki poziom AGE jest czynnikiem prozapalnym, co 

dotyczy także produktów spożywczych. W naszym Laboratorium opracowaliśmy test 
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immunoenzymatyczny ELISA do oznaczania produktów AGE, w oparciu o uzyskane swoiste 

przeciwciała królicze i mysie przeciwciała monoklonalne anty-AGE [2]. Pomiar poziomu 

glikacji, obejmuje także oznaczanie przeciwciał anty-AGE i kompleksów immunologicznych. 

Badania prowadzone obecnie dotyczą wdrożenia oznaczania AGE w produktach 

spożywczych, do monitorowania i ograniczania poziomu AGE w żywności. Test 

immunochemiczny jako norma może być używany w przemyśle spożywczym i medycynie. 

Wstępne analizy wykazały potencjał diagnostyczny badanych produktów AGE [3], co stwarza 

możliwości stosowania testu w diagnostyce.  

1. Al-Abed Y., Kapurniotu A., Bucala R., Meth. Enzymol.1999, 309, 152-71.    

2. Staniszewska M., Jarosz S., Jon M., Gamian A. Arch. Immunol. Ther. Exp., 2005, 53, 71-8.  

3. Leszek J., Małyszczak K., Bartyś A., Staniszewska M., Gamian A. Am. J. Alzheimers Dis. Other Demen. 2006, 21, 360-

65. 

The measurement and evaluation of sub-fractions of cholesterol 

and other lipids parameters in blood serum 

Habánová, M. - Chlebo, P.- Schwarzová, M. - Holovičová, M. - 

Kopčeková, J. –  Gažarová, M. - Chlebová, Z. 
 

Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia 

 

Worldwide the prevalence of dyslipidemia is increasing, this trend is closely associated 

with a rise in atherothrombotic occurrences such as cardiovascular and cerebrovascular 

diseases. Both of these diseases are the main leading causes of death and disability in 

industrialized countries. For the identification of atherogenic lipoproteins have been 

developed several methods, they have some limitations (technical and financial). 

Breakthrough in the routine laboratory analysis and diagnosis of disorders of lipoprotein 

metabolism is the Lipoprint system. This system uses polyacrylamide gel electrophoresis to 

separate the various lipoprotein subfractions on the basis of size and measures cholesterol 

levels in VLDL, IDL, large buoyant LDL (LDL-1,   LDL-2), small dense LDL (LDL 3-7) and 

HDL subfractions in serum or plasma. The Essential contribution is identification of four 

basic types of lipoprotein profile: Type 1 non-atherogenic lipoprotein profile is optimal 

lipoprotein constellation, guaranteeing the intactness of endothelial homeostasis. Type 2 Non-

atherogenic hypercholesterolemia - people with high LDL cholesterol in subfractions LDL1 

and LDL2 are not associated with significant degenerative changes in the coronary and 

cerebral arteries. These people require individualized treatment regimen with an emphasis on 

dietary and physical regime, where a radical reduction in serum total cholesterol is not 

absolutely necessary. Type 3 atherogenic normolipidemia, it is a new diagnostic phenomenon. 

It may occur in patients treated with lipid-lowering agents which are pharmacologically 

obtain a reduction of the total cholesterol, but in particular the atherogenic small dense LDL 

persists. The second group consists of a small group of young people with normal cholesterol 

but with a positive family medical history of myocardial infarction and stroke in older 

members of the family. The people with atherogenic normolipidemia represent the risk 

persons and it is necessary mainly to search in families with a positive family history of CVD, 

but also between patients treated with lipid-lowering agents. Type 4 atherogenic 

hyperlipidemia is accelerates the process of atherogenesis in arteries. Scientists and doctors 

are still intensively looking for ways to improve the unfavourable lipid profile both 

pharmacologically and non-pharmacologically. Important non-pharmacological measures are 

in the regular consumption of foods rich in bioactive substances. The long-term goal of our 

department's scientific work is to determine the relationship between nutrition, lipid profile 

and health. The aim of this lecture is to share the experiences with the setting of qualitative 
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and quantitative subfractions of HDL and LDL cholesterol with system LIPOPRINT 

(Quantimetrix, CA, USA). (The usedreferencesare in authors). 

Analiza porównawcza wartości żywieniowej i właściwości 

prozdrowotnych mięsa 

Korzeniowska M. 
 

Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, e-mail: 

malgorzata.korzeniowska@upwr.edu.pl 

 

Wartość żywieniowa jest jednym z podstawowych wyróżników jakości żywności 

będąc także podstawą decyzji o zakupie i konsumpcji. Mięso jest istotnym źródłem 

pełnowartościowego i wysoce przyswajalnego białka oraz lipidów w diecie. Ponadto, jest 

nieocenionym źródłem niektórych mikroelementów, takich jak żelazo i selen, witamin, 

zwłaszcza B12 czy kwasu foliowego, które nie występują w żywności pochodzenia 

roślinnego lub wykazują niską biodostępność z tego typu źródeł. Mięso, jako produkt 

wysokobiałkowy i jednocześnie nisko-węglowodanowy charakteryzuje się niewielkim 

indeksem glikemicznym, korzystnym zwłaszcza przy problemach z otyłością, czy rozwoju 

cukrzycy i nowotworów (hipoteza oporności na insulinę). Dlatego też, mięso zwierząt 

rzeźnych powinno więc być ważnym składnikiem diety niezbędnym do zachowania dobrego 

stanu zdrowia i samopoczucia. Zawartość podstawowych składników kształtujących wartość 

żywieniową mięsa tj. białek i tłuszczów, podlega określonej zmienności gatunkowej, płciowej 

czy wiekowej. Ponadto, wprowadzane w trakcie doskonalenia produkcji modyfikacje 

żywieniowe w zdecydowanym stopniu przyczyniają się do znaczącego zróżnicowania 

podstawowego składu chemicznego, zwłaszcza w odniesieniu do materii tłuszczowej, 

szczególnie w zakresie wzbogacania mięsa w polienowe kwasy tłuszczowe, głównie z 

rodziny n-3 oraz CLA, jak również ochrony lipidów przed oksydacją (wit. E, 

przeciwutleniacze naturalne). Znane są także metody zwiększania na drodze żywieniowej 

zawartości składników mineralnych w mięsie, m. in. selenu, miedzi czy cynku. W ostatnim 

czasie wzrasta także zainteresowanie naturalnie występującymi w mięsie składnikami o 

udokumentowanych lub potencjalnych właściwościach prozdrowotnych, do których 

zaliczamy m. in. peptydy i aminokwasy, tj. tauryna, karnityna, glutation, karnozyna, anseryna, 

ubichinon, i in. Mięso czerwone, tj. wołowina, wieprzowina oraz ciemne mięso drobiu (nogi) 

i ryb jest szczególnie bogatym źródłem tauryny, karnityny czy glutationu, podczas gdy 

mięśnie jasne (piersiowe kurcząt oraz wybrane mięśnie ryb) zawierają spore ilości karnozyny 

i anseryny. Surowiec mięsny, z uwagi na swoje właściwości fizykochemiczne i funkcjonalne, 

ma spore możliwości aplikacyjne do tworzenia produktów żywnościowych, w tym 

specjalnego przeznaczenia np. dla osób starszych, rekonwalescentów czy dzieci.  

Dereń jadalny (Cornus mas L.) źródłem związków biologicznie 

aktywnych 

Kucharska A.
1
, Sozański T.

2
, Piórecki N.

3,4
, Sokół-Łętowska A.

 1
, Nowak B.

2
 

 

1Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych, 
2Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra i Zakład Farmakologii, 3Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, 
4Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Turystyki i Rekreacji 

 

Rodzina dereniowatych liczy około 50 gatunków. Najciekawszym gatunkiem pod 

względem właściwości fizykochemicznych owoców oraz ich cech użytkowych jest dereń 

jadalny (Cornus mas L.). W latach 80 i 90 XX w. wyselekcjonowano i zarejestrowano wiele 



 

8 

 

odmian ukraińskich, a także austriackich, bułgarskich, słowackich, gruzińskich, czy 

azerbejdżańskich. W Polsce pierwsze odmiany z kolekcji bolestraszyckiej zarejestrowano w 

latach 2008-2013r., a kolejne – w 2017r. Wyselekcjonowane w Arboretum w Bolestraszycach 

odmiany różnią się między sobą terminem dojrzewania i zbioru, oraz morfologią i 

właściwościami fizykochemicznymi owoców.  

Owoce derenia są badane nie tylko pod kątem selekcji ciekawych i atrakcyjnych 

odmian, ale także pod kątem oceny zawartości związków biologicznie aktywnych oraz 

wykorzystania ich w przetwórstwie (nalewki, dżemy, soki, kiszony dereń i inne produkty) i 

medycynie.  

Owoce tego gatunku są doskonałym źródłem witamina C, której w zależności od 

odmiany jest ok. 70 mg/100g. Witaminę tę stabilizują kwasy organiczne, głównie kwas 

jabłkowy, którego, w owocach polskich odmian, jest średnio 2 %. Wśród związków 

polifenolowych w czerwonych owocach dominują antocyjany i jest ich, w zależności od 

odmiany i roku zbioru, średnio od 34 do 150 mg/100g. Oprócz antocyjanów w dereniu 

występują także kwasy fenolowe i flawonole. Kolejną grupą związków o aktywności 

biologicznej są irydoidy, wśród których zidentyfikowano kwas loganowy (ok. 90% 

wszystkich irydoidów), kornuzyd oraz, w śladowych ilościach, swerozyd i loganinę. W celu 

dokonania oceny właściwości biologicznych składników derenia w warunkach in vivo i in 

vitro badano związki o różnym stopniu oczyszczenia: liofilizat, ekstrakt irydoidowo-

polifenolowy, wyizolowane antocyjany oraz kwas loganowy.  

W badaniach przedklinicznych wykazano, że doustne podawanie owoców derenia 

jadalnego oraz wyizolowanych z nich kwasu loganowego i antocyjanów zapobiegało 

rozwojowi zaburzeń lipidowych i miażdżycy. U badanych zwierząt obserwowano wzrost 

ekspresji receptorów PPARαi PPARγ w wątrobie, wskazujący na oksydację i usuwanie 

kwasów tłuszczowych z organizmu a także zmniejszanie procesu zapalnego. Stwierdzono 

także podwyższenie poziomu L-argininy oraz zmniejszenie poziomu antagonistów syntaz 

tlenku azotu ADMA i SDMA we krwi, mogące wskazywać na zwiększenie biodostępności 

NO w naczyniach krwionośnych. Ponadto podawanie ekstraktu irydoidowo-polifenolowego z 

owoców derenia powodowało zahamowanie utraty mineralnej gęstości kości BMD 

(bonemineraldensity). 

Wydaje się, że takie wielokierunkowe badania umożliwią docenienie tego bardzo 

ciekawego i przyszłościowego gatunku z jego wartościowymi owocami, z których można 

wykonać nie tylko smaczne i prozdrowotne produkty spożywcze, ale także skuteczne 

suplementy diety. 

Suplementacja – konieczność współczesnej rzeczywistości 

żywieniowej 

Marcinkowska A. 

Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 

 

„Wszystkie choroby biorą się ze złego odżywiania” - Herodot. ok.500 pne. 

„O jakości danego układu biologicznego, decyduje czynnik znajdujący się w niedoborze 

(słabe ogniwo)”- prawo minimum Liebiga (autor de facto Carl Sprengel 1787 -1859 ) 

Stwierdzenia te w pełni prawdziwe 2,5 tysiąca lat temu i 300 lat temu, prawdziwymi są 

nadal, lecz należy uzupełnić je o analizę tego, do jakiej jakości żywności mieli dostęp 

współcześni np. Herodotowi, a jaką żywność mamy dziś. Wiedza nie pełna, źle 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1787
https://pl.wikipedia.org/wiki/1859
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interpretowana, źle użyta obraca się przeciw człowiekowi. „Pędzone” sztucznie do wzrostu 

rośliny i zwierzęta dostarczają kalorycznej, ale „pustej” żywności, pozbawionej „substancji 

odżywczych” tzn. witamin, soli mineralnych, fitoskładników, we właściwej ilości i 

właściwych proporcjach. 

To „substancje odżywcze” tzn. witaminy, jony metali, fito-składniki, będące 

kofaktorami lub składnikami kofaktorów dla enzymów, decydują o sprawności katalitycznej 

enzymów, możliwości utrzymania równowagi dynamicznej metabolizmu, odporności  i 

zdolnościach adaptacyjnych organizmu .  

Analiza badań dotyczących zawartości „substancji odżywczych” w żywności wykazała, 

że jeszcze 20 lat temu, „przeciętnie”, ale mądrze odżywiający się człowiek, zjadając żywność 

o wartości ok. 2000 kcal, dostarczał prawidłową ilość, w prawidłowych proporcjach, 

wszystkich „substancji odżywczych”. Współcześnie, aby dostarczyć prawidłowych ilości 

„substancji odżywczych”, powinien zjadać żywność o wartości ok.4000 kcal. Tak zaczyna się 

dramat otyłości i całej masy chorób związanych, że złym odżywianiem. Jeśli dodamy do tego 

fakt, że z wiekiem spada zapotrzebowanie kaloryczne (co rok o 1%, począwszy od 25 roku 

życia),maleje aktywność fizyczna, pogarszają się mechanizmy wchłaniania, dodatkowo 

upośledzane „lekomanią”, w tym antybiotykoterapią od niemowlęctwa (co powoduje  

patologiczne zmiany składu flory jelitowej), nie dziwią ponure prognozy, że po raz pierwszy 

od wielu pokoleń współcześni młodzi ludzie będą żyć krócej, niż ich rodzice. U każdego 

człowieka można spowodować wystąpienie zachorowania na prawie każdą chorobę, 

odżywiając go w sposób stanowiący przyczynę tej choroby. Z tysiąca ludzi karmionych tak, 

aby musieli zachorować np. na cukrzycę typu I zachorują wszyscy, bez żadnych wyjątków. 

Współczesna nauka zaczyna inaczej postrzegać geny. Patrzy jak na zapis pewnego 

potencjału informacyjnego do wykorzystania. Skrajne stwierdzenia, że geny niczym nie 

sterują, zyskuje zwolenników.  

To geny są sterowane i uruchamiane tym, co człowiek zjada. Wszystkie procesy 

życiowe są uruchamiane i sterowane bezpośrednio lub pośrednio, związkami zawartymi w 

pożywieniu. 

Nie ma jednej optymalnej diety dla wszystkich ludzi, gdyż istniejące różnice genetyczne 

decydują o typie metabolizmu. Ludzie różnią się wiekiem, trybem życia (sposobem myślenia 

o zdrowiu), warunkami środowiska w jakim żyją (jakością pitej wody, 

składem/zanieczyszczeniem powietrza, dostępem światła), ale jedno jest wspólne. 

Metabolizm NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO bez witamin, soli mineralnych i fito-składników, 

jeśli nie są we właściwych ilościach i proporcjach.  

Jaka jest rada na cito? Mądra, świadoma, SUPLEMENTACJA - czyli uzupełnianie 

niedoborów substancji odżywczych preparatami, najwyższej jakości. Pozyskiwanymi jako 

stabilne  koncentraty, z naturalnych, ekologicznie uprawianych roślin, owoców, warzyw, ziół, 

przy użyciu technologii produkcji, pozwalających na zachowanie aktywności biologicznej 

składników. Takie podejście zapewnia zachowanie prawidłowych proporcji pomiędzy 

poszczególnymi składnikami, z uwzględnieniem np. mechanizmów ko-transportu i retencji. 

To wymaga  dogłębnej nowoczesnej wiedzy biochemicznej, zarówno producentów, doradców 

(biochemików, lekarzy, dietetyków)jak  i konsumentów. Producenci suplementów powinni 

podlegać rygorom i wymogom jakości, jak producenci leków.  

Co powinniśmy zrobić jeszcze? Wrócić do podstaw. Domagać się ZDROWEJ 

ŻYWNOŚCI, otrzymywanej w wyniku ekologicznie prowadzonych upraw i hodowli. 

Zdrowego sposobu konserwowania żywności. Nie dodawania różnego rodzaju „polepszaczy” 
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głównie wyglądu i smaku, bo nie zawsze, co jest dobre (smaczne), jest mądre(ale zawsze, co 

jest mądre jest dobre). 

W dobie konieczności przetwarzania, konserwowania żywności, żywienie musi być 

oparte na ścisłej nowoczesnej wiedzy: na znajomości składu chemicznego pokarmów 

spożywczych, składu chemicznego ludzkiego ciała i współzależnościach regulacyjnych 

procesów metabolicznych, a przy tym musi uwzględniać podstawowe prawa fizyki i chemii, 

biochemii. Ludzie przestrzegają tych praw w wielu dziedzinach, z wyjątkiem dziedziny 

najważniejszej, odżywiania i zdrowia. 

W kierunku zdrowych i skutecznych szczepionek 

Myc A. 
 

Michigan Institute of Medicine and Biological Sciences, USA 

 

Na dobre zdrowie i samopoczucie człowieka wpływa wiele czynników. Jednak nie o 

wszystkich pamiętamy i nie bierzemy je pod uwagę. Zapytani najczęściej wymieniamy 

zdrową, ekologiczną żywność. Przebywanie na świeżym powietrzu, zdrowy tryb życia czyli 

odpowiednia ilość snu, wypoczynku, ćwiczenia fizyczne dostosowane do naszych możliwości 

fizycznych i wieku. Częściej myślimy o fizycznej stronie naszego organizmu, rzadziej o 

psychicznej. To, czego słuchamy, oglądamy, na portalach społecznościowych, stronach 

internetowych czy w innych mediach ma kapitalne znaczenie dla naszego samopoczucia i 

zdrowia. Tutaj też musimy dbać o zdrowe pożywienie dla naszego umysłu. Czy jednak 

zastanawiamy się, jaki wpływ na nasze zdrowie mają leki? Rzadko, a może nigdy. 

Traktujemy je jako dopust Boży i tak szybko przerywamy kurację jak to tylko możliwe, a 

czasami nawet szybciej. Czy zastanawialiśmy się nad tym, że leki też mogą być zdrowsze, 

ekologiczne, z mniejszą ilością skutków ubocznych? Koncepcja zdrowych leków jest rzadko 

dyskutowana na forum społecznym, ale niezmiernie ważna. Dalsze rozważania poświęcę 

zdrowym szczepionkom. Szczepionki miały i mają kapitalne znaczenie w życiu społeczeństw 

całego świata. Wyprodukowanie i użycie szczepionek, to jedno z największych osiągnięć 

współczesnej medycyny. W ostatnich latach jednak szczepionki padły ofiarą swojego 

sukcesu. Wiele osób wątpi w skuteczność, szczepionek, twierdzi nawet, że są szkodliwe i 

zupełnie niepotrzebne w XXI wieku, kiedy żadne epidemie nam nie grożą, a dzięki 

antybiotykom możemy poradzić sobie z każdą infekcją. Takie stanowisko wynika z braku 

wiedzy, nieznajomości mechanizmu działania szczepionek, błędnej koncepcji oceny 

szczepionek i szczepienia wyłącznie z perspektywy indywidualnej, kompletnie pomijając 

perspektywę społeczną. Przekonanie takich ludzi do szczepionek i szczepienia jest trudne, ale 

ma znaczenie fundamentalne dla zdrowia i przetrwania ludzkości. Nowa generacja 

szczepionek bezinwazyjnych, dośluzówkowych bez czynników szkodliwych może być 

alternatywą szczepionek tradycyjnych, w większości parenteralnych oraz mocnym 

argumentem w społecznej dyskusji nad zasadnością szczepienia ludzi. 

Nowe metody oceny jakości żywności na przykładzie pomiarów 

ultra słabej luminescencji 

Oziembłowski M., Dróżdż M. 
 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Katedra Technologii Surowców 

Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, ul. Chełmońskiego 37, 51-630 Wrocław, e-mail: 

maciej.oziemblowski@upwr.edu.pl 
 

mailto:maciej.oziemblowski@upwr.edu.pl
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Ultra słaba emisja fotonowa nie jest jeszcze tak dobrze poznana jak bioluminescencja. 

Wiadomo, że występuje w całkowitej ciemności i nie wymaga zewnętrznego pobudzenia. 

Zjawisko ultra słabej luminescencji (USL) polega na emitowaniu od 1 do 10 000 fotonów z 1 

cm
2
 powierzchni w ciągu 1 sekundy. Jest skojarzone w układach żywych lub w żywności z 

istnieniem organicznych komponentów oraz z odniesieniem ich do procesów i funkcji 

życiowych oraz aktywności biologicznej organizmów. Intensywność ultra słabego świecenia 

leży daleko poniżej progu energetycznego ludzkiego oka. Zakres spektralny tego 

promieniowania obejmuje obszar od ultrafioletu do bliskiej podczerwieni (200-1000 nm) [1]. 

Celem pracy było przedstawienie wyników badań opartych na współpracy Uniwersytetu 

Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie ukierunkowanych 

na weryfikację skuteczności ultra słabej luminescencji przy określaniu tzw. naturalności i 

niskiego przetworzenia wybranych produktów spożywczych. 

Według hipotezy Popp‟a [2] do właściwego rozwoju i funkcjonowania organizmów 

żywych potrzebna jest żywność nie tylko o wysokiej wartości energetycznej czy odżywczej, 

ale również o wysokiej wartości negentropii (tzw. ujemnej entropii). Według tej hipotezy 

żywność o wysokim poziomie negentropii charakteryzuje się optymalną liczbą 

„emitowanych” na zewnątrz fotonów, które ułatwiają w organizmie porządkowanie struktur i 

procesów na różnych poziomach (w tym - komórkowym). Żywność taka, tj. bogata w fotony, 

ma posiadać optymalny potencjał energetyczny, który ułatwia korzystny przebieg wielu 

procesów metabolicznych. 

Metodologia przeprowadzonych pomiarów tzw. biofotonów opisana jest w pierwszej 

pracy zespołu wrocławsko-krakowskiego [3]. Pomysł badań pochodził od ośrodka 

wrocławskiego, natomiast prototypowe urządzenie badawcze do badań USL znajduje się w 

Krakowie. W kolejnej pracy zespołu [4] metoda USL wykazała swoją użyteczność jako 

narzędzie uzupełniającej oceny jakości żywności tradycyjnej w porównaniu do żywności 

podobnego rodzaju wytworzonej metodami przemysłowymi. Stwierdzono statystycznie 

istotną większą ilość wyemitowanych fotonów w produktach wytworzonych tradycyjnymi 

metodami. W occie tradycyjnym zmierzono prawie trzy i półkrotnie większą ilość fotonów 

(130) w porównaniu do octu wytworzonego w klasyczny sposób (38). Ponad pięciokrotnie 

większą ilość fotonów zaobserwowano w tradycyjnym pieczywie (85) w porównaniu do 

zwykłego pieczywa przemysłowego (16). Sumaryczna uśredniona (n=9) i standaryzowana na 

60 [g] jajo emisyjność fotonów z surowca przemysłowego wynosiła 26 fotonów, zaś z 

surowca tradycyjnego 219 fotonów (różnica statystycznie istotna), czyli była ponad 8- krotnie 

wyższa. 

W innej pracy zespołu wykorzystano metodę USL do analizy jakości jabłek [5] w 

kontekście naturalnej emisji USL jak i po procesie naświetlania (λ=520 [nm]). Podobne 

badania zaprezentowano w najnowszej pracy zespołu [6], gdzie analizowano wpływ 

naświetlania światłem białym lub niebieskim na wielkość emisji fotonów w wybranych 

produktach spożywczych, takich jak jabłka, marchew oraz stare i młode ziemniaki. 

Przedstawiona metoda wykazała swoją użyteczność jako narzędzie uzupełniającej 

oceny jakości żywności tradycyjnej w porównaniu do żywności podobnego rodzaju 

wytworzonej metodami przemysłowymi.  

Literatura: 
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Wybrane systemy jakości żywności jako inspiracja dla określenia 

sposobu certyfikacji w programie „Zielona Dolina” 

Oziembłowski M. 
 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Katedra Technologii Surowców 

Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, ul. Chełmońskiego 37, 51-630 Wrocław, e-mail: maciej.oziemblowski@upwr.edu.pl 
 

Istotną kwestią związaną z prawidłowym działaniem programu „Zielona Dolina” jest 

wybór optymalnej formy certyfikacji i znakowania produktów spełniających wysokie 

standardy jakościowe tego programu. W chwili obecnej trwa jeszcze dyskusja na formą i 

sposobem certyfikacji produktów w ramach „Zielonej Doliny”.  

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wybranych jakościowych systemów 

(istniejących już od wielu lat) dotyczących żywności regionalnej i tradycyjnej o cechach w 

sposób wyraźny odróżniających ją od innych podobnych produktów wchodzących w skład 

żywności tzw. „wysokoprzetworzonej” i „przemysłowej”. 

Program „Zielona Dolina” jest nowatorskim programem rozpisanym na lata i mającym 

na celu wspieranie profilaktyki zdrowotnej człowieka na etapie produkcji i konsumpcji 

żywności niskoprzetworzonej pochodzącej z określonego regionu, czyli w 1. etapie 

pilotażowym – z terenu Dolnego Śląska. Oprócz korzyści zdrowotnych, silnie zaakcentowane 

są również aspekty społeczne i ekonomiczne mające w pierwszej kolejności wspierać 

drobnych producentów żywności oraz rolników. Następną kwestią jest wspomaganie działań 

zmierzających do bardziej sprawiedliwej sieci dystrybucji i sprzedaży tychże produktów, 

również z wykorzystaniem potencjału uzdrowisk i sanatoriów. 

Z tego też względu istotną kwestią jest wybór sposobu określania, jakie produkty 

żywnościowe spełniają założenia programu „Zielona Dolina”. Jest rzeczą oczywistą, że 

żywność taka musi być bezpieczną, ale powinna się charakteryzować pewną „wartością 

dodaną”, w skład której to wartości należy zaliczyć wysoką jakość (opartą na bardzo dobrej 

jakości surowcach oraz na odpowiedniej metodzie wytwórczej) oraz czynniki społeczno-

ekonomiczne. Wydaje się, że zwłaszcza w pierwszym okresie działania programu „Zielona 

Dolina” wykorzystać można istniejące rozwiązania oparte na polskim systemie jakości 

żywności tradycyjnej „Jakość Tradycja” oraz na bawarskich rozwiązaniach systemu „Unser 

Land”. 

W systemie „Jakość Tradycja” nie ma konieczności, aby właściciel znaku, tj. Polska 

Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego z siedzibą w Warszawie, badał osobiście wysoką 

jakość produktu. Zadaniem Izby było opracowanie regulaminu, w którym określono 

procedurę rejestracji produktu w systemie (złożenie odpowiedniej specyfikacji, czyli 

wniosku) jak również sposób weryfikacji podanych przez producenta informacji (poprzez 

wskazanie podmiotów kontrolujących zgodność zadeklarowanych surowców i sposobu 

produkcji z rzeczywistością). Istotą systemu „Jakość Tradycja” jest wykorzystanie jako 

surowców tylko takich odmian czy ras, które były znane przed 1956 rokiem, zaś sam proces 

technologiczny był znany przed 50 laty licząc od daty złożenia wniosku. Ważne jest to, że 
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firma wytwórcza może być nowa, ale sposób wytwarzania musi być tradycyjny, co należy 

wyraźnie wskazać we wniosku. 

W systemie „Unser Land” stosuje się podobną filozofię jak w „Jakości Tradycji”, ale są 

też inne dodatkowe elementy. Część oznaczeń jakościowych realizowana jest bezpośrednio 

przez zarządzających systemem „Unser Land”, ale większość cech jakościowych kontrolują 

zewnętrzne podmioty typu TÜV. Co więcej, jeśli np. producent pieczywa wykorzystuje tylko 

w 50% mąkę posiadającą znak „Unser Land” to tylko 50% swojego pieczywa może 

oznakować znakiem „Unser Land”. Konsumenci bawarscy znacznie chętniej kupują produkty 

„swoje”, co przekłada się na wzmocnienie ekonomiczne lokalnych, tj. bawarskich 

producentów. 

Wydaje się, że powyższe przykłady mogą być inspiracją do ostatecznego wyboru 

sposobu certyfikacji produktów w programie „Zielona Dolina”, zwłaszcza w jego 

początkowych etapach. 

Breadmaking potential of Triticum aestivum and Triticum spelta 
1*

Podolska G., 
2
Boguszewska E. 

 

1,2 Institute of Soil Science and Plant Cultivation-State Research Institute, Cereal Crop Department, 24-100 Puławy, 

Czartoryskich 8, Poland, *Corresponding author: grazyna.podolska@iung.pulawy.pl 

 

Spelt (Triticum aestivum ssp. spelta L.) is an alternative crop in relation to widely 

cultivated modern winter wheat (Triticum aestivum ssp. vulgare L.). For many years, 

cultivation of spelt wheat was declined. However, recently interest in use of spelt for 

ecologically grown foods has led to resurgence in its cultivation. Spelt wheat is a low input 

plant suitable for growing without the use of pesticides, in harsh ecological conditions and 

marginal areas of cultivation. Many research showed that variances of quality traits associated 

with genetic factors (cultivar), environmental conditions and agrotechnical measurements.  

The aim of this study was to assess the effect of different winter species: Triticum 

aestivum ssp. vulgare and Triticum spelta on the bread making potential.  

The analyzed grain samples were obtained from field experiment conducted in the years 

2007-2010 and 2012-2014. The first experiment was conducted in the years 2007-2010. The 

winter spelt wheat cultivars „Rokosz‟ and „STH 8‟ (Breeder: HRS, Strzelce, Poland) and 

common winter wheat variety „Sukces‟ with a high yield potential and quality, were grown in 

the experimental fields in Pulawy. The Two sowing dates and three seeding rates  were 

studied. The second experiment was conducted at the Experimental Station in Osiny (51°35‟, 

21°55‟), Institute of Soil Science and Plant Cultivation, State Research Institute, Pulawy, 

Poland. The experimental treatments differed in percentage of cereals in crop rotation (50, 75 

and 100%). Protein content, gluten content, Zeleny sedimentation index and alveograph 

properties and also protein composition were determined to assess the baking quality of tested 

wheat species. 

The Triticum aestivum cv. Bamberka was characterized by significantly higher gluten 

quality and Zeleny sedimentation index compared with Triticum spelta cv. Rokosz. There was 

also significant influence of the species on alveograph properties. Among the analyses wheat 

species Triticum aestivum ssp. vulgare cv. Bamberka were characterized by the highest 

baking value (average “W” over 330×10-4 J) which indicates their suitability for production 

of hamburger rolls, pizza dough and frozen dough. Triticum spelta cv. Rokosz was 

characterized the baking value “W” of 148 ×10-4J. Triticum spelta was characterized by the 
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lowest extenstensibility (P) and the highest elasticity (L) compared with Triticum aestivum 

ssp. variety cv. Bamberka. 

Common wheat was characterized by the highest amounts of albumins and globulins 

and smallest of gliadins compared to spelt cultivars. The delayed sowing date caused the 

increase of studied protein fractions and did not cause the change in HMW-GS to LMW-GS 

ratio.  

Percentage of cereals in crop rotation effects on protein content, gluten content, Zeleny 

sedimentation index, and alveograph properties. The cultivation of wheat in monoculture 

caused worse grains and flour dough quality 

The seeding rate had no influence on wet gluten content in studied wheat. With the 

increase of seeding rate, the total amount of gliadins decreased but the total amount of 

glutenins increased. Both, the amount of available light determined by sowing rate and the 

sowing term have influence on baking quality of wheat.  

According to our study, favorable quality parameters of common and spelt wheat grains 

are obtained by delayed sowing term (2 weeks delay) combined with low or medium sowing 

rate (300 or 450 grain∙m
-2

). 

Witamina D fakty i mity 

Słowińska-Lisowska M. 
 

Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław  
 

Odkrycie receptora VDR witaminy D w prawie każdej jądrzastej komórce zasugerowało 

jej rolę w innych układach i narządach organizmu oprócz oddziaływania na metabolizm kości 

i gospodarkę wapniową. Poprzez receptory błonowe i jądrowe VDR aktywny biologicznie 

związek–1,25(OH)2D oddziałuje na szereg tkanek i narządów. Kalcytriol reguluje ekspresję 

ponad 900 genów. Witamina D ma również istotny wpływ immunomodulacyjny na nabyty i 

wrodzony system immunologiczny. W mięśniu szkieletowym witamina D wpływa na 

proliferację i różnicowanie komórek mięśniowych, transport wapnia i fosforu przez błony 

komórkowe, hamuje ekspresję miostatyny oraz pobudza wytwarzanie follistatyny i 

insulinowego czynnika wzrostu typu 2 oraz ekspresję wielu czynników transkrypcyjnych 

istotnych dla regeneracji włókien mięśniowych.  

W oparciu o dane z piśmiennictwa oraz badania własne należy zauważyć, iż dodatnie 

korelacje pomiędzy stężeniem witaminy D a możliwościami wysiłkowymi wykazano 

zarówno u młodych jak i starszych osób nie będących przedstawicielami sportu 

klasyfikowanego. U zawodników wyniki te nie są tak jednoznaczne (Koundourakis i 

wsp.,2016, Książek i wsp, 2016, 2017, 2018).  

Pomimo wielu, w ostatnich dziesięciu latach, badań dotyczących witaminy D  nie ma 

jednoznacznych norm stężenia 25(OH)D oraz ustalonych dawek suplementacyjnych. Pewne 

wątpliwości budzi też metodologia oznaczania 25(OH)D. Nadal są potrzebne prospektywne, 

randominizowane badania kliniczne, aby określić dawkę oraz rodzaj podawanego preparatu 

(witamina D, jej aktywna postać, analog witaminy D). Należy również podkreślić, iż 

rozważenie konieczności suplementacji powinno być poprzedzone badaniami 

diagnostycznymi.  

Pismiennictwo: 
Koundourakis NE, Avgoustinaki PD, Malliaraki N, Margioris AN. Muscular effects of vitamin D in young athletes and non-

athletes and in the elderly. Hormones. 2016; 15;(4): 471-488. 
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Ksiazek, A., Zagrodna, A., Dziubek, W., Pietraszewski, B., Ochmann, B., Slowinska-Lisowska, M. (2016) 25(OH)D3 Levels 

Relative to Muscle Strength and Maximum Oxygen Uptake in Athletes. Journal of Human Kinetics 50:71-77. 

Anna Książek,Adam Kawczyński, Małgorzata Słowińska-Lisowska. Relationship between 25(OH)D levels and skeletal 

muscle stiffness in athletes-preliminary study. Science & Sports 2017; 32: 229-234  

Anna Książek,Wioletta Dziubek, Jadwiga Pietraszewska, Małgorzata Słowińska-Lisowska. Relationship between 25(OH)D 

levels and athletic performance in elite Polish judoists. Biology of Sport, 2018 (in press)  

 

Inhibition of lipoxygenase and peroxidase activity by selected 

flavonols and flavones 
1
Sowa A., 

2
Gamian A., 

3
Sroka Z. 

 
1University Hospital ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław, Poland, e-mail of corresponding author: 

alina.lilianna.sowa@gmail.com, 
2Department of Medical Biochemistry Wroclaw Medical Universityul. Chałubińskiego 10, 

50-368 Wrocław, Poland , 3Department of Pharmacognosy Wroclaw Medical University ul. Borowska 211a, 50-556 

Wrocław, Poland 

 

Some flavonoids were investigated for their effects on lipoxygenase and peroxidase. 

The strongest inhibitor of lipoxygenase was kaempferol with one hydroxylgroup situated at 

the 4′ position in the B ring, with activity of 21.2±2.03 calculated per μmole of compound. 

The weakest inhibition was observed for diosmetin with a hydroxyl group at the 3′ position 

and a methoxyl group at 4′ in the B ring with activity of 1.17±0.77 per μmole. 

Peroxidase was most strongly inhibited by quercetin (22.7±0.05) with two hydroxyl 

groups in the B ring at 3′ and 4′. The weakest inhibitor of peroxidase was genkwanin (0±0.16) 

with one hydroxyl group at position 4′ in the B ring and methoxyl at position 7 in the A ring. 

The correlation coefficient between reduction of Fe
3+

 by flavonoids and inhibition of 

lipoxygenase by these compounds was 0.72 and the reduction of Fe
3+

 and inhibition of 

peroxidase was 0.24. 

The results show that inhibition of peroxidase is weakly associated with reducing 

properties of phenols but inhibition of lipoxygenase may be associated withantioxidant 

properties of flavonoids. 

The antiradical activity of some selected flavones and flavonols. 

Experimental and quantum mechanical study 
1
Sroka Z., Żbikowska B., 

2
Hładyszowski J. 

 

1Department of Pharmacognosy, Wrocław Medical University, ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław, Poland, 2Department of 

Physical Chemistry, Wrocław Medical University, ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław, Poland 

 

The aim of the study was to examine the antiradical and antioxidant activity of some 

flavones and flavonols with different models of hydroxylation and methoxylation. Antiradical 

activity was measured using ABTS and DPPH radicals and ferric ions (FRAP test). The 

reduction potential of the compounds was also investigated by determination of minimal 

hydrogen abstraction energy for each of the hydroxyl hydrogens of all compounds using 

quantum chemistry methods. 

Quercetin appeared to be a strong antioxidant when the FRAP test was performed and 

the strongest for ABTS and DPPH tests whereas genkwanin was the weakest antioxidant for 

three tests (FRAP, ABTS and DPPH). Flavonols appeared to have much stronger antiradical 

activity than flavones. An exception was luteolin, which belongs to flavones but exhibited 

antiradical activity comparable to that of flavonols, probably due to the presence of a 

hydroxyl group in the B ring at the 3‟ position next to another hydroxyl group at position 4‟. 

mailto:alina.lilianna.sowa@gmail.com
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The study using UB3LYP/6-31G(d,p) model chemistry of density functional theory 

(DFT) showed the lowest hydrogen abstraction energy (HAE) for the hydroxyl group situated 

at 3' or 5' of myricetin. 

Based on the experimental results and computational studies, we conclude that the 

hydroxyl group situated at 4‟ in the B ring in flavonoids, and to a lesser at the 3‟ and 3 

position in flavonols is the most important for antioxidant activity of flavonoids.  

We observe strong negative Spearman's rank order correlations between minimal HAE 

and antiradical activity of flavonoids in all the three tests and double-tailed rejection P values 

are less than  0.001. 

Mesentery - anatomical and not only anatomical controversies. 

From skepticism to acceptance 

Nowak A.
1
, Szymocha M.

1
, Wołowiec A.

1
, Woźniak S.

2
, Zazga M.

1
 

 

1 Student Scientific Club "Anatomia-Nauka-Klinika", Department of Anatomy, Wroclaw Medical  University,2Department of 

Anatomy, Wroclaw Medical  University 

 

In nature, many dependencies remain unclear. The mutual influence of seemingly 

distant occurrence  is often observed. The analysis of these correlations requires the 

researcher to think beyond all known schemes and indirect reasoning. 

The oldest descriptions of the mesentery of the intestine arise from the works of 

Leonardo da Vinci, and the Persians were also interested in it. The classic mesentery concept 

presented by Toldt as a structure present also in the ascending and descending colon did not 

find recognition, Travers' opinion about the lack of mesenterium in these sections was 

considered more important. These views have survived to this day. The novelty in the way of 

the perception of mesentery was introduced by Coffey et al. According to the authors of this 

publication, the mesentery is a continuous structure, that occur in the residual form in some 

sections of the intestine. Such a mesentery approach has a significant impact on the 

understanding of the pathogenesis of various diseases (eg Crohn's disease, metabolic 

syndrome) and on the development of diagnostics or therapeutic treatment itself 

(pharmacological and surgical). It is also possible that this organ takes part in the regulation 

of many processes in the human body. 

Further research is needed to help answer further questions related to mesentery. The 

new opinion of the mesentery indicates its role in the abdominal cavity as well as the entire 

organism. 

Fermented food - meaning to human health 

Wyka J.
 

 

Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Department of 

Humana Nutrition, Chelmonskiego str.37, 51-630 Wroclaw, joanna.wyka@upwr.edu.pl 

 

The lifestyle of a man has a significant impact on his condition and the quality of health, 

because many of the so-called "civilization diseases" are chronic metabolic diseases, also 

called "diseases of choice". The choice of food can be dictated, among others family habits, 

nutritional knowledge, its nutritional value, price and changing socio-demographic 

determinants. The opinion about food are also well propagated in Internet sources, including 
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on culinary forums and blogs. Undoubtedly, excessive consumption of highly processed food, 

i.e. containing a significant amount of sugar and fat, with a low content of vitamins and 

minerals, promotes the development of diet-related diseases. These diseases reduce the quality 

and comfort of human life, often leading to premature death. Nowadays, about 20-25% of 

adult Polish society (which is 7-10 million people) suffer from, among others on 

cardiovascular diseases, obesity, diabetes, whose nutritional factor is an indisputable basis in 

the etiology of the disease. 

An alternative to eating highly processed food is fermented food, which has been used 

for centuries in traditional Polish cuisine, but also in the world. The probiotic microorganisms 

contained in this type of food determine the proper functioning of the digestive system, but 

also as the latest research indicated of the central nervous system. Fermented products should 

be more widely disseminated, not only for valuable flavors, but also because of proven health 

significance. 

Role of Soluble Dietary Fibre in Gut Function and Nutrition 

Zadák Z.
1
, Tichá A.

1,2
, Zwyrzykowska-Wodzińska A.

3
, Hronek M.

1
, 

Hyšpler R.
 1,2

 
 

1Dept. of Research and Development, University Hospital Hradec Králové, Hradec Králové, Czech Republic, 2Dept. of 

Clinical Biochemistry and Diagnostic, University Hospital Hradec Králové, Hradec Králové, Czech Republic, 3Department 

of Environment Hygiene and Animal Welfare, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Poland 

 

Soluble dietary fiber is fermented and produces short chain fatty acids (SCFA), H2, CO2 

and, finally, methane. The aim of this study was to develop a method for the evaluation of 

fermentability of dietary fiber in vivo in humans by means of methane determination in the 

breath. Production of SCFA during the fibre fermentation is an important mechanism in the   

maintenance and barrier function of colon mucosa.  

The methane was assessed by gas chromatography (GC). Expired breath was sampled 

using a mouth piece, one-way valves and collected into a gas holder specially designed for 

this purpose by the authors of this study. The use of analytical instrument Micro FID (Flame 

Ionization Detector) and GC (reference method) was compared. 

The methane concentration was determined in 50 healthy volunteers aged 18-75 years. 

The results of Micro FID method closely correlated with the results obtained by means of GC 

(R2 = 0.9899). The precision of the analyses was calculated as a relative standard deviation 

(2.05%). For calibration of methane production and transit time measurement 20 g of soluble 

fiber lactulose was administered orally (methane concentration <200 minutes).  

The method of methane determination in breathis proposed for in vivo evaluation of 

dietary fiber fermentation in nutritional supplements. The area bellow the methane 

concentration curve is recommended for the quantitative evaluation of the fermentation 

process.  

Supported by MH CZ – DRO (UHHK, 00179906) and TA CR TH03010158. 

Źródła naturalnych i wytwarzanych sztucznie pól 

elektromagnetycznych w środowisku i metody ich pomiarów 

Bieńkowski P. 
 

Politechnika Wrocławska 
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Naturalne pola elektromagnetyczne towarzyszą ludziom od zarania dziejów, ale pola 

elektromagnetyczne wytworzone ręką człowieka to okres około dwustu ostatnich lat. Pola 

naturalne związane są głównie z magnetyzmem ziemskim (pole magnetyczne) oraz 

zjawiskami zachodzącymi w atmosferze (pola elektryczne). Emisja pól elektromagnetycznych 

ze źródeł będących dziełem człowieka jest albo działaniem w pełni świadomym, albo efektem 

ubocznym działania urządzeń czy systemów. Na emisji intencjonalnej opiera się cała 

radiokomunikacji czy radiolokacja ale także szereg procesów technologicznych (np. grzanie 

indukcyjne czy zgrzewanie tworzyw sztucznych) a także formy fizykoterapii (magnetoterapia, 

diatermie itp.) czy diagnostyki (rezonans magnetyczny). Z emisją uboczną mamy do 

czynienia w przypadku praktycznie każdego urządzenia zasilanego energią elektryczną, 

chociaż w tym przypadku tez mamy dwa podejścia – pola rozproszone z urządzeń, które je 

wykorzystują w swoim działaniu oraz pola od urządzeń, których funkcjonalności nie są 

związane z wykorzystywaniem energii elektromagnetycznej.  

W pracy zostanie przedstawiony przegląd źródeł pola elektromagnetycznego, z którymi 

spotykamy się w życiu codziennym, typowe natężenia pola w otoczeniu takich źródeł, 

sposoby i metody pomiarów oraz odniesienie wyników do obowiązujących limitów 

ekspozycji.  

Dawne odmiany jabłoni – walory smakowe, przydatność do sadów 

ekologicznych i możliwości przetwórcze 

Żygała E. 
 

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach, e-mail: e.zygala@wp.pl 
 

Arboretum Bolestraszyce prowadzi kolekcję zachowawczą starych odmian drzew 

owocowych, którą założył i rozwinął pierwszy dyrektor tego ośrodka –Jerzy Piórecki. 

Najstarszą część sadu założono 1986 roku. Od tego czasu stale prowadzimy poszukiwanie  

starych odmian  drzew owocowych, a z odnalezionych drzew pobieramy materiał do 

rozmnażania. Z uzyskanych szczepów zakładamy nowe sady kolekcyjne, a odmiany, które 

weszły w okres owocowania, opisujemy pod kątem cech botanicznych i użytkowych oraz 

obserwujemy pod kątem podatności na choroby. 

Materiał wyjściowy do założenia kolekcji pochodzi ze starych sadów, jakie przetrwały 

na terenie Polski południowo-wschodniej oraz z pobliskich, przygranicznych rejonów 

Ukrainy. W roku 2004 nasza kolekcja została włączona do Krajowego Centrum Roślinnych 

Zasobów Genowych. 

W sadach jabłoniowych zgromadzono około 1300 obiektów zarówno odmiany znane i 

opisane, jak i odmiany lokalne, nieznane szerzej lub w ogóle nieznane pomologom i 

sadownikom. Wielką zaletą jednych i drugich jest to, że są doskonale przystosowane do 

miejscowych warunków glebowo- klimatycznych. Szczególnie cenne dla nas odmiany 

lokalne pozostają często bezimienne lub mają nazwy zwyczajowe. Do chwili obecnej 

zidentyfikowaliśmy ponad100starych odmian jabłoni uprawianych dawniej na terenie Polski. 

Owoce zebrane z poszczególnych odmian prezentujemy podczas organizowanych w 

Arboretum wystaw owoców połączonych z degustacją i wykorzystujemy do przygotowania 

przetworów. Dzięki własnym doświadczeniom zdobywamy wiedzę o ich przydatności dla 

domowego przetwórstwa, otrzymujemy też produkt, który doskonale je promuje. 

Przygotowane przetwory prezentujemy przy okazji imprez organizowanych w Arboretum, na 

przykład „Majówka pod dereniem i jabłonią” czy „Festiwal derenia jadalnego”, oraz podczas 

różnorodnych targów ogrodniczych i targów żywności organizowanych w naszym regionie. 
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Wśród zebranych odmian jabłoni jest wiele takich, których wyjątkowe walory smakowe 

ludzie doskonale j pamiętają, gdyż wiążą się ściśle ze wspomnieniami z okresu dzieciństwa. 

Nasze praktyczne działania pozwoliły nam wybrać odmiany szczególnie przydatne dla 

domowego przetwórstwa, np.: do wyrobu nieklarowanych soków, tłoczonych na zimno – 

KandilSinap, Boiken, Kosztela i Grochówka;  do suszenia ze względu na nieciemniejący 

miąższ –  Różanka Berneńska; do kiszenia w kapuście ze względu na walory smakowe Pepina 

Parkera i Reneta Kanadyjska, wreszcie na marmolady, ze względu na smak i konsystencję – 

Krótkonóżka Królewska i Reneta Kulona i oczywiście Piękna z Boskoop. W kolejnych latach 

zamierzamy kontynuować prace nad badaniem przydatności odmian zgromadzonych w 

kolekcjach, również tych cennych odmian lokalnych. 
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The effect of diet on the course and treatment of psoriasis 
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Związki toksyczne w środowisku i pożywieniu sterujące naszym 

metabolizmem ku chorobom 

Marcinkowska A. 
 

Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.  
 

„Primum non nocere”- Hipokrates 400 pne. Piękne stwierdzenie Hipokratesa, winno 

dotyczyć nie tylko lekarzy, ale wszystkich i wszystkiego, co ma wpływ na zdrowie i życie 

ludzi. Niestety tak nie jest. Niepełna wiedza, plus „machina ekonomiczna”, powodują, że w 

żywności, na każdym etapie jej produkcji, przetwarzania, konserwowania, pojawiają  się 

niekorzystne zmiany składu, zubażające w substancje odżywcze i „uzupełniające” w związki 

toksyczne, o niezwykle różnorodnym, złożonym wpływie ludzki organizm. Człowiek jest 

ostatnim ogniwem wielu łańcuchów pokarmowych, zatem „otrzymuje toksyczne 

dziedzictwo” wszystkich organizmów danego łańcucha pokarmowego. Ponadto „dokłada” 

sobie jeszcze „dla wygody”, smaku, zapachu, z radosną nieświadomości, całą masę toksyn, 

bez których świetnie i dużo dłużej mógłby żyć w zdrowiu. Oto niektóre przykłady 

„polepszaczy”: 

Fosforan sodu (E 339)-  pełni rolę emulgatora, przeciwutleniacza, stabilizatora i 

regulatora kwasowości w napojach typu cola, serach, wędlinach, mieszankach deserowych w 

proszku, pierogach, makaronach, lodach, konserwach. Nadmiar fosforanów zaburza 

gospodarkę wapniowo-fosforanową, co negatywnie wpływa na kościec i zęby, przyczyniając 

się do utraty wapnia z kości. To prowadzi do ich łamliwości i osteoporozy.  Następcze 

zaburzenia gospodarka wapniową, to zaburzenia np. mechanizmów transportu 

wewnątrzkomórkowego, endo- i egzocytozy ,więc np. funkcji wydzielniczych gruczołów 

dokrewnych. 
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Artrazyna (E 102) i żółcień pomarańczowa (E 110)- barwniki zawarte w cukierkach, 

lizakach, żelkach, dekoracjach do ciast, kolorowych napojach, gumie do żucia, płatkach 

zbożowe itd., przyczyniają się do rozwoju nadczynności psychoruchowej i impulsywności. 

Ich nadmiar w diecie powoduje problemy z koncentracją i uczeniem się. Można je również 

znaleźć w dedykowanych dzieciom suplementach diety. Kraje skandynawskie zakazały 

stosowania sztucznych barwników, w Polsce nadal są one uważane za bezpieczny dodatek do 

żywności. 

Karmel (E 150 a-d)- palony cukier, w składzie posiada rakotwórcze węglowodory 

pierścieniowe, ale jest bardzo ceniony przez producentów żywności, bo wyróżnia się dużą siłą 

barwiącą. Jest np. napoje typu cola, dodawany do „ciemnego pieczywa.  Działa drażniąco na 

jelita, wątrobę i żołądek. 

Oleje utwardzane- margaryny -występują są w zdecydowanej większości produktów 

spożywczych, w ciastkach, chrupkach, krakersach, lodach, słodyczach. Dodatek  margaryny 

sprawia, że produkty dłużej zachowują smak i świeżość, a produkcja jest bardziej opłacalna. 

BHA –butylowany hydroksyanizol, BHT-butylowany hydroksytoluen -używane jako 

konserwanty i przeciwutleniacze np. w płatkach śniadaniowych, olejach roślinnych, chipsach 

i gumie do żucia, pozwalają zachować kolor, smak i świeżość produktom. BHA i BHT 

wykazują szkodliwe działanie na układ nerwowy, co prowadzić może do zmiany zachowań. 

Nie pozostają obojętne dla układu hormonalnego. Coraz więcej doniesień mówi się o ich 

rakotwórczym działaniu. Wiele krajów wprowadza zakaz stosowania BHT i BHA w 

produktach spożywczych, zezwalając jednak na ich użycie w przemyśle kosmetycznym. 

Bisfenol A/BPA- to prawdopodobnie jedna z najbardziej, jeśli nie najbardziej 

szkodliwa, toksyczna wszechobecna substancja chemiczna, ogólnodostępna na rynku 

konsumenckim. Mając budowę chemiczną, umożliwiającą oddziaływanie z receptorami 

estrogenów, „uderza” w najbardziej czułe i subtelne biochemiczne mechanizmy regulacyjne 

metabolizmu. Jest WSZĘDZIE, w każdym domu. Praktycznie na dziś nie można przed BPA 

uciec. Znany od1891 roku, w latach 20 ubiegłego wieku stosowany był w medycynie, do 

leczenia zaburzeń hormonalnych, czego zaniechano z racji udowodnionych efektów 

ubocznych i toksyczności. Później chemicy odkryli inne zastosowania BPA - jako czynnika 

„uplastyczniajacego”. Obecnie BPA stosuje się do produkcji żywic epoksydowych i 

poliwęglanowych- tworzyw sztucznych do wyrobu butelek plastikowych na napoje, w tym 

butelek dla niemowląt, jako element powłok wyściełających puszki z pokarmem i napojami. 

Do produkcji urządzeń i sprzętów kuchennych, plastikowych części w samochodach, 

telefonów komórkowych, komputerów, izolacji kabli, płyt CD, farb drukarskich, papieru do 

paragonów, foli do pakowania żywności, rękawiczek, w których pracują osoby dotykające 

żywności. Także do produkcji sprzętu medycznego, plastikowych talerzyków, kubeczków, 

plastikowych zabawek i mebelków dla dzieci. Jako przeciwutleniacz, dodawany w 

produktach spożywczych i kosmetycznych. Występuje w wodach podskórnych. Wnika 

wszystkimi wrotami-przez skórę, drogą pokarmową i wziewna. Stała podaż powoduje, że jest 

stale obecny w organizmie i stale oddziałuje na hormonalne mechanizmy regulacyjne. 

Zakazany w wielu krajach, w Polsce nie. Dane mówią, iż co roku w ten sposób zużywane jest 

miliony ton BPA, przy miliardach ton produkcji. To potężny przemysł z potężnymi 

dochodami. 
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Influence of variety on the cumulation fusarium mycotoxins in 

mill fractions of winter wheat, spring wheat and triticale 

Boguszewska E. 

Institute of Soil Science and Plant Cultivation-State Research Institute in Puławy, Department of Cereal Crop Production, 
Czartoryskich str.8, 24-100 Puławy, corresponding author: eboguszewska@iung.pulawy.pl 

Mycotoxins are highly important controlled toxic contaminants of food stuffs. Fusarium 

species infest small cereal crops and produce several toxic metabolites, the most problematic 

being trichothecene –toxins such as deoxynivalenol (DON) and the estrogenic toxin 

zearalenone (ZEA). 

The material for the tests were grain samples from experiments conducted in 2016 and 

2017 at the Experimental Station belonged to Institute of Soil Science and plant Cultivation- 

State Reasearch Institute in Puławy. The analysis included: winter wheat (10 varieties), spring 

wheat (2 varieties) and winter triticale (hybrid and population form). The grain were naturally 

infected by fungi of the genus Fusarium. The evaluation of mycotoxin content 

(deoxynivalenol, zearalenone and T-2 / HT-2 toxin) in whole grain, flour and bran was made 

by immunoenzymatic method using quantitative and competitive ELISA tests (Romer Labs 

AgraQuant test).The content of mycotoxins in individual fractions was read from the standard 

curve using the Stat Fax 303 Plus reader Microstrip Reader ('Awareness Technology, Inc', 

USA) with a wave length of 450nm and 650nm. 

The implementation of the study was of cognitive nature determining whether there is a 

relationship between the number of mycotoxins contained in individual parts of the milling 

and the variety. The amount of mycotoxins in individual fractions depended on the species 

and the variety. In 2016, all varieties of winter wheat accumulated DON in 3 milling 

fractions. Spelt wheat Rokosz contained the least of this toxin in comparison with other 

varieties, eg. Bamberka variety, which in the bran contained DON in an amount exceeding the 

acceptable safe level of consumption. In 2017,level of T-2 / HT-2 toxin was high in all 

samples of winter wheat, spring wheat and triticale. Two varieties of spring wheat reacted 

similarly and contained this toxin more in flour than in the wholemeal flour, while in the 

remaining 4 varieties (OstkaSmolicka, Arabella, KWS Torridon, Kandela) the least was in 

flour compared to the wholemeal flour and bran.  Triticale and winter wheat accumulated this 

toxin mainly in bran as well as in a small amount in flour except for the Speedway and 

Pokusa varieties. In all analyzed samples of winter wheat grains, spring wheat and triticale in 

2017, the zearalenone content was below the level of detection. 

 

Wybrane składniki odżywcze w niektórych warzywach 

pochodzących z upraw przemysłowych i ekologicznych 

K. Pilarski
1
, A.A. Pilarski

2
 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Instytut Inżynierii Biosystemów1, Wydział Nauk 
o Żywności i Żywieniu, Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego2 

 

Obecna sytuacja ekonomiczna wielu gospodarstw rolniczych wymusza bardzo 

intensywną produkcję roślinną. Często wiąże się to z intensywną walką za pomocą 

herbicydów i fungicydów oraz nawożeniem mineralnym na glebach pozbawionych materii 
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organicznej oraz mikro i makro elementów. Prowadzi to do słabej jakości płodów rolnych 

pozbawionych wartości odżywczych dla człowieka. W tej sytuacji alternatywą wydają się 

uprawy ekologiczne, których idea sprowadza się do wytwarzania żywności zdrowej, bogatej 

w minerały i witaminy. Badania polegały na analizie ilościowej wybranych makro i 

mikroelementów. 

 

Analiza zawartości mikro- i makroelementów w średniowiecznym 

i wczesnonowożytnym materiale kostnym z wrocławskich 

nekropolii św. Barbary, św. Doroty i św. Macieja jako wstęp do 

rekonstrukcji diety 

Maciej Oziembłowski
1
, Paweł Dąbrowski

2
, Marzena Styczyńska

1
, 

Magdalena Dróżdż
1
, Iwona Długosz

1
 

1Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, ul. Chełmońskiego 37, 51-630 

Wrocław, e-mail: maciej.oziemblowski@upwr.edu.pl, 2Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Zakład Anatomii 
Prawidłowej, ul. Chałubińskiego 6a, 50-368 Wrocław 

Celem badań było określenie w średniowiecznym i wczesnonowożytnym ludzkim 

materiale kostnym zawartości wapnia, cynku, baru, strontu, fosforu, magnezu i żelaza w 

zależności od miejsca pochówku, płci, fazy rozwoju oraz rodzaju kości. Uzyskane wyniki 

posłużyły do określenia wybranych współczynników (tj. Sr/Ca oraz Sr/Zn) mogących ułatwić 

rekonstrukcję rodzaju spożywanej żywności przez poszczególnych osobników, których kości 

analizowano. 

Wszystkie badane kości pochodziły z trzech średniowiecznych oraz wczesnonowożytnych 

wrocławskich nekropolii, tj. parafii św. Barbary, św. Doroty i św. Macieja. Analizowany 

materiał kostny pochodził z kości ciemieniowej lub żebrowej. Nie dla wszystkich prób udało 

się jednoznacznie określić płeć, stąd też takie przypadki oznaczono jako trzecią grupę 

badawczą, tj. X. Zidentyfikowano następujące fazy rozwoju osobniczego: Infans I, Infans II, 

Juvenis, Maturus i Adultus. Oznaczenie zawartości mikro- i makroelementów w materiale 

kostnym zrealizowano w certyfikowanym laboratorium Uniwersytetu Przyrodniczego we 

Wrocławiu. Uzyskano następujące wyniki w zależności od analizowanych czynników 

zmienności (ta sama litera w kolumnie w poszczególnych tabelach oznacza tę samą grupę 

jednorodną, czyli brak statystycznych różnic przy α≤0.05): 

Cmentarz parafialny Ca [%] Zn [ppm] Mg [ppm] Fe [ppm] Ba [ppm] Sr [ppm] P [%] 
św. Macieja 30,103 a 645,577 a 1309,452 a 3021,02 a 36,164 a 185,264 a 9,332 a 
św. Doroty 31,388 a 435,278 b 1137,436 a 5474,96 b 38,183 a 94,568 b 9,093 a 
św. Barbary 31,597 a 752,095 a 2307,975 b 4580,57 c 43,116 a 145,405 c 8,620 b 

 

Rodzaj kości Ca [%] Zn [ppm] Mg [ppm] Fe [ppm] Ba [ppm] Sr [ppm] P [%] 
żebrowa 31,378 a 722,297 a 1974,748 a 4714,43 a 43,665 a 150,678 a 8,773 a 
ciemieniowa 30,764 a 435,194 b 1305,061 b 3692,05 b 30,385 b 112,965 b 9,238 b 
 

Płeć Ca [%] Zn [ppm] Mg [ppm] Fe [ppm] Ba [ppm] Sr [ppm] P [%] 
żeńska 31,012 a 559,690 a 1843,882 a 4441,44 a 37,562 a 128,897 a 8,924 a 
męska 33,694 b 574,377 a 1666,143 a 4300,40 a 39,745 a 139,948ab 8,712 a 
niezidentyfikowana X 29,419 c 814,444 b 1900,370 a 4630,10 a 44,033 a 156,035 b 8,989 a 
 

mailto:maciej.oziemblowski@upwr.edu.pl
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Faza rozwoju Ca [%] Zn [ppm] Mg [ppm] Fe [ppm] Ba [ppm] Sr [ppm] P [%] 
Infans I 29,5845 a 851,994 c 1834,88 ab 4464,23 a 45,484 ab 159,235 a 8,842 a 
Infans II 28,939 a 822,389bc 2141,05 a 5621,69 b 42,584 ab 159,846 a 9,437 b 
Juvenis 33,508 b 487,951 a 1500,31 b 5920,56 b 50,456 b 127,719ab 8,792 a 
Maturus 31,11 ab 469,833 a 1752,62 ab 4265,33 a 45,515 ab 120,324 b 8,674 a 
Adultus 32,07 b 596,819ab 1834,38 ab 3973,36 a 33,309 a 137,19 ab 8,898 ab 

 

W pracy analizowano również interakcje pomiędzy czynnikami zmienności oraz 

określono współczynniki Sr/Ca i Sr/Zn. Stwierdzono brak istotnej statystycznie różnicy 

między kobietami a mężczyznami jeśli chodzi o stosunek Sr/Ca. Może to wskazywać na brak 

hierarchii ze względu na płeć w dostępie do mięsa. Kobiety i mężczyźni mogli spożywać 

podobne ilości produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Najwyższy stosunek Sr/Ca 

stwierdzono w przypadku cmentarza św. Macieja, najniższy zaś u św. Doroty. Dieta ludzi 

pochowanych u św. Macieja była bogatsza w produkty roślinne niż tych od św. Doroty, gdzie 

więcej przyżyciowo spożywano produktów pochodzenia zwierzęcego. Różnice w stosunku 

Sr/Ca w odniesieniu do każdej lokalizacji pod względem cmentarza, z którego uzyskano 

badane kości, mogą wskazywać na zamożność osób chowanych na danym cmentarzu. Na 

cmentarzu przy parafii św. Macieja grzebani byli ludzie mniej zamożni, których dieta była 

uboższa w produkty pochodzenia zwierzęcego niż na cmentarzu św. Barbary i św. Doroty. 

Stwierdzono wyższy współczynnik Sr/Ca u dzieci, niższy zaś u dorosłych. Może to świadczyć 

o zmianie sposobu odżywiania wraz z wiekiem oraz o hierarchii w rodzinie. W diecie dzieci 

zawartych było prawdopodobnie mniej składników pochodzenia zwierzęcego, aniżeli u osób 

dojrzałych. Z wiekiem do diety wprowadzano większe ilości mięsa. Dorośli mieli szerszy 

dostęp do mięsa niż dzieci, których dieta była bogatsza w produkty roślinne. 

Badania przeprowadzono w ramach projektu badawczego nr 0069/NPRH3/H11/82/2014 pt.”Dobrostan 

społeczny i biologiczny dzieci wrocławskich w okresie od średniowiecza do czasów wczesnonowożytnych” 

realizowanego w latach 2014-2018. 

Uzupełnienie do części „Prezentacje ustne” 

Elektrosmog i jego wpływ na środowisko 

Gałdzińska-Calik B., ekspert Urzędu Miasta Krakowa 

Energia elektromagnetyczna jest najstarszą formą naturalną energii we wszechświecie i jako taka jest niezbędna do 

prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. Wszystkie źródła pól elektromagnetycznych (PEM) można podzielić 

na: naturalne - występujące na Ziemi i we wszechświecie oraz sztuczne (inaczej Elektrosmog), które wytwarzane są przez 

różnego rodzaju urządzenia komunikacji bezprzewodowej.  

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), sztuczne PEM są jednym z najbardziej powszechnych i najszybciej 

rozwijających się czynników zanieczyszczających nasze środowisko. W 2011 r. sztuczne pola elektromagnetyczne zaliczone 

zostały przez WHO do Grupy 2B (możliwie rakotwórcze). Przebywanie w sztucznym polu elektromagnetycznym jest  

niewyczuwalne przez zmysły człowieka i często lekceważone. 

Podczas gdy pola elektromagnetyczne o niektórych częstotliwościach mają korzystny wpływ i są wykorzystywane np. 

w medycynie, inne niejonizujące częstotliwości używane w telekomunikacji bezprzewodowej wydają się mieć mniej lub 

bardziej szkodliwy, biologiczny wpływ na rośliny, zwierzęta, jak również na organizm człowieka.  

Władze Krakowa od kilku lat podejmują działania w zakresie ochrony mieszkańców przed nadmiernym 

zanieczyszczeniem polami elektromagnetycznymi. W 2012, 2014 i 2015 roku Rada Miasta Krakowa wystosowała Rezolucje 

w tej sprawie do władz państwowych. W 2015 r. na wniosek rady, powstała mapa stacji bazowych telefonii komórkowej. W 

2016 r. zakupiono analizator widma PEM, dzięki któremu można zweryfikować poziom, źródło i rodzaj zanieczyszczenia 

PEM. Urząd Miasta Krakowa dysponuje ekspozymetrami PEM w celu bezpłatnego wypożyczania ich mieszkańcom do 

indywidualnych, 24 godzinnych pomiarów. Urząd Miasta Krakowa posiada program komputerowy, który ułatwi weryfikację 

danych zgłaszanych przez inwestorów stacji bazowych telefonii komórkowych. W 2018 roku zostaną uruchomione pierwsze 

w punkty monitorujące poziomy sztucznych pól elektromagnetycznych w Krakowie. 

Wszystkie powyższe działania mają na celu próbę stworzenia modelu zrównoważonego rozwój telekomunikacji 

mobilnej w Krakowie gwarantującego m.in. nienaruszalność podstawowych praw mieszkańców do ochrony zdrowia i 

ochrony własności. 
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Uzupełnienie do części „Sesja posterowa” 

Potential of using Nepalese propolis in bloody bacterial diarrhea 
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Introduction1,2,3

•Diarrheal disease is the second leading cause of death in 
children under five years old. 

•Diarrhea is caused by bacteria, viruses and fungi

•Propolis (bee glue) is complex substance produced by different 
species of bees, especially Apis mellifera L.

•Propolis is active against many microorganism such as bacteria, 
viruses and fungi
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1. Diarrhoeal disease. WHO Webside. Access: 4.03.2018 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs330/en/

2. Bloody Diarrhea. Stanford School of Medicine Webside. Access: 4.03.2018
http://errolozdalga.com/medicine/pages/EE/BloodyDiarrhea.5.3.10.html

3. Bankova, V.S. 2005. Chemical diversity of propolis and the problem of standardization. J. Ethnopharmacol. 
100:114–7.

 

Research target

• Antibacterial assays of Nepalese propolis (from
Apis mellifera and Trigona spp.) extracts against
bacterial strains caused bacterial bloody diarrhea.

• Analysis of bee glue extracts composition.
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Material and methods

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Człowiek – Żywność – Zdrowie

Wrocław, 16-17 marca 2018

• Ultrasound extraction of Nepalese propolis by 70% ethanol in 
water

• HPLC-MS analyzes of extracts4

• Antibacterial assays of dried extracts in Petri dish assays5 against: 
Escherichia coli ATCC 25922, Escherichia coli ESBL(+), Escherichia 
coli O157:H7, Shigella flexneri and S. vestitulans N22

4. Piotr Okioczyc, Roman Franiczek, Krzysztof K. Wojtanowski, Zbigniew Sroka, Barbara Krzyżanowska, Tomasz Mroczek.: 
Bioautography analyses of Nepalese propolis antibacterial activity W:2nd International Young Scientists
Symposium "Plants in pharmacy and nutrition". Wroclaw, 15-17 September 2016. Book of abstracts; Wrocław : 
Wrocław Medical University, 2016; s.130 poz.PS-74 ISBN 978-83-7055-591-7

5. Wayne PA. Clinical and laboratory standards institute: Methods for dilution antimicrobial susceptibility tests for 
bacteria that grow aerobically. USA: 7th Approved Standard Guideline; 2006.

 

Results
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Microorganism Nepalese propolis

Trigona spp. Apis mellifera L. 

Escherichia coli ATCC 25922 10 mm 12 mm

Escherichia coli ESBL(+) 14 mm 13 mm

Escherichia coli O157, EDL 933:H7 10 mm 12 mm

Shigella flexneri 24 mm 24 mm

S. vestitulans N22 15 mm 16 mm

Isoflavonoid

Isoliquiritigenin

4-Methoxy

dalbergione
*Vestitol

*Dalbergin

Cearoin

Isoflavon

Pterocarpan

 

Conclusions
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• Nepalese propolis extracts are potent antibacterial agent
against Shigiella spp.

• Propolis extracts may be used in treatment or prevention of
some bacterial bloody diarrhea

• Propolis extracts are easy to prepare and administration.
Therefore they may be good drug in some areas of developing
countries

• It is necessary to perform next investigations against more 
bacterial strains and for propolis about different plant origin

 
 


