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Medycyna molekularna w edukacji spersonalizowanej: szkolny test 
na zależny od genotypu chronotyp rannych ptaszków i nocnych sów, 

mający na celu poprawę produktywności i jakości życia uczniów

Martyna Koronowicz
VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie 

Opiekun naukowy: Agata Bury

Znaczenie mikrobiomu przewodu pokarmowego w kształtowaniu 
zdrowia człowieka

Dorota Solecka
Liceum Ogólnokształcące im. Josephine Gebert w Centrum Edukacyjnym 

„Radosna Nowina 2000” w Piekarach k/Krakowa
Opiekun naukowy: Laura Czajka

Rytm okołodobowy (RO) to podstawowy proces biologiczny regulujący stan snu i czuwania,
którego zaburzenie może prowadzić do nieprawidłowego rozwoju psychosomatycznego jak
również chorób cywilizacyjnych obejmujących: zaburzenia psychiczne, otyłość, cukrzycę,
zaburzenia układu immunologicznego, choroby neurodegeneracyjne i nowotworowe. Niniejsza
praca po raz pierwszy łączy a) osiągnięcia medycyny molekularnej wskazującej na genetyczne
podłoże chronotypów oraz b) edukacji spersonalizowanej, której badania wskazują na korelację
chronotypów z wynikami nauki uczniów. Efektem niniejszej pracy jest propozycja programu
i testu obiektywnej oceny chronotypów uczniów na podstawie badania DNA, co przez analogię do
programów badań dysleksji i dysortografii, może poprawić samoocenę i produktywność uczniów,
a także zapobiegać wykluczeniu i dyskryminacji z powodu niedopasowania chronotypu do
jednolitego systemu nauki.

Mikrobiota przewodu pokarmowego od momentu porodu ma znaczący wpływ na zdrowie
człowieka. Dlatego jej prawidłowe kształtowanie ma znaczący wpływ na dalszy rozwój
i prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Mikrobiota jelitowa stanowi kluczowy element, nie tylko
w procesach trawienia, wchłaniania, metabolizmie, ale równieżw kształtowaniu odporności
organizmu człowieka. Skład mikrobioty jelitowej determinuje zdrowie lub chorobę gospodarza.
Nieprawidłowa kolonizacja przyczynia się do rozwoju licznych dysbioz. Celem pracy było
przedstawienie znaczenia mikrobiomu jelitowego w kształtowaniu zdrowia człowieka na
podstawie analizy literatury naukowej z lat 2010-2021. Analiza doniesień naukowych dotyczących
roli i składu ilościowego i jakościowego mikrobioty jelitowej, ze szczególnym uwzględnieniem
m.in. bakterii ochronnych i immunostymulujących potwierdza, że istotnym elementem
w programowaniu zdrowia jest odpowiednia kolonizacja układu pokarmowego człowieka przez
mikroorganizmy. Dopasowana mikrobiota jelitowa zapewnia prawidłowy wzrost i rozwój oraz
funkcjonowanie organizmu człowieka. Właściwe kształtowanie mikrobioty jelitowej za pomocą
symbiotyków jest przyszłościową terapią leczenia. Stosowanie probiotyków i prebiotyków stanowi
prewencję dla szeregu chorób związanych z zaburzeniem równowagi w profilu mikrobioty
przewodu pokarmowego.
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Wpływ kofeiny na organizm człowieka

Milena Maliczowska
Akademickie Liceum Ogólnokształcące Emmanuel 

Opiekun naukowy: Patryk Kachel

Bioniczne i mioelektryczne protezy

Paulina Grabowska
VI liceum ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie

Opiekun naukowy: Agata Kurek

Niniejsza prezentacja ma na celu przedstawienie wpływu kofeiny na organizm człowieka.
W przygotowanym materiale przedstawiono popularne produkty spożywcze, których jest ona
składnikiem. W prezentacji omówiono szerokie spektrum działania kofeiny na organizm człowieka,
a także opisano jej wpływ na metabolizm oraz oddziaływanie na funkcjonowanie mózgu.
W niniejszej prezentacji przedstawiono badania naukowe, które opisują zarówno pozytywne, jak
i negatywne działanie kofeiny na fizjologię człowieka.

Zamysłem pracy jest zapoznanie z metodami odnowy utraconych kończyn oraz z systemami ich
działań. Rozwój technologii protetycznej oraz szerzenie świadomości na temat wykorzystania
nowoczesnych technologii z różnych dziedzin są niezbędne, aby poprawiać jakość życia osobom po
amputacji kończyn. Celem prezentacji jest omówienie historii rozwoju protetyki oraz wpływu, jaki
zdobycze tej dziedziny wnoszą do niezbędnego funkcjonowania osób po amputacji. Poddano
analizie wymagania dotyczące protez różnych części ciała oraz sposoby odbierania przez nie
bodźców na przykładach protez wytworzonych przez różne firmy. Różne firmy stosują odmienne,
podstawowe elementy budowy wpływające na użyteczność protez. Struktura protez jest poparta
nowoczesnymi konstrukcjami. W konstrukcji protez wprowadza się innowacje poprawiające ich
funkcjonowanie i użyteczność dla pacjentów.

Przedstawienie innowacyjnych terapii walki z nowotworami przeprowadzanych 
na oddziałach onkologicznych na świecie

Karolina Knop-Hamerlik
II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu

Opiekun naukowy: Renata Wiśniowska

Celem badań jest przedstawienie najnowszych terapii onkologicznych, a ponadto wykazanie
możliwości obniżenia w przyszłości umieralności na choroby będące coraz częstszym powodem
zgonów na świecie w XXI wieku. Podczas analizy literatury naukowej podjęto próbę odpowiedzi na
pytanie: Czy rozwój medycyny, chemii, biologii oraz rozległe badania nad wyleczeniem raka
spowodują, że umieralność na tą chorobę zmaleje? Podczas wystąpienia zostanie zaprezentowany
rezultat dokonanego przeglądu literatury naukowej. Wśród materiałów dotyczących tej tematyki
na szczególną uwagę zasługują artykuł ze strony „Open Access Government” pod tytułem „New
cancer treatment creates best overall survival ever” oraz artykuł ze strony „Zwrotnik raka” pod
tytułem “Krioablacja w onkologii – zabiegi ciekłym azotem”.



Konferencja Uczniów szkół  ponadpodstawowych 
Uniwersytecki Inkubator Przyrodniczy 2022

strona 7

Wirus HPV

Milena Kraus
VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie

Opiekun naukowy: Agata Kurek

Projekt dotyczy ważnego zagadnienia z dziedziny medycyny, w szczególności wirusologii.
Tematem jest wirus HPV – jego budowa, drogi zakażenia i mechanizm działania ze szczególnym
uwzględnieniem chorób i towarzyszących im objawów, które wirus wywołuje. Celem projektu jest
nie tylko przybliżenie tematu wirusa i przedstawienie dotychczasowych odkryć z nim związanych,
ale również uświadomienie ludziom, jaki problem nadal stanowi wirus HPV i jak można zapobiec
chorobom z nim zawiązanym. Wirus HPV to nie jeden typ wirusa, wyróżnia się różne jego odmiany
wirusa, zarówno onkogenne jak i te mniej groźne. Bardzo ważna jest znajomość profilaktyki tego
wirusa i promowanie tych informacji w społeczeństwie. Ostatnio coraz bardziej popularne stają się
szczepienia przeciwko HPV, wciąż jednak są za mało znane i nie należą do szczepień
obowiązkowych.



Fizjologia roślin
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Wpływ temperatury wody na aktywność fotosyntezy u moczarki kanadyjskiej

Bartłomiej Wesołowski
XLII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie

Opiekun naukowy: Beata Sobocińska

Badanie wpływu wody siarczanowo-wodorowęglanowo-magnezowo-wapniowej
na wielkość i wzrost liści fasoli

Mikołaj Kasprzycki
KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów w Krakowie

Opiekun naukowy: Izabela Szot

Celem badania było ustalenie w jaki sposób temperatura wpływa na intensywność przebiegu
fotosyntezy moczarki kanadyjskiej (Elodea canadensis Michaux). W tym celu w czterech
menzurkach z wodą, umieszczono fragmenty moczarki kanadyjskiej jednakowej długości. Rośliny
pod wodą przykryto lejkami, na których wyloty nałożono wypełnione wodą próbówki. Naczynia
umieszczono w temperaturze: 10°C, 20°C, 30°C i 40°C. Ilość wydzielanego tlenu określono
mierząc wysokości słupków gazu, który gromadził się w poszczególnych probówkach. Badania
potwierdziły stawianą hipotezę dotyczącą zróżnicowania intensywności przebiegu fotosyntezy od
wysokości temperatury, w jakiej zachodzi ten proces. Wnioski: 1.Optimum temperaturowe, przy
którym fotosynteza zachodzi najintensywniej u moczarki kanadyjskiej wynosi 20°C. 2.Wzraz ze
wzrostem temperatury do 40°C intensywność fotosyntezy ulega obniżeniu, zaś największy jej
spadek notuje się w temp 10 °C.

Swoszowickie wody siarkowe słyną ze swoich leczniczych właściwości. Celem badania było
sprawdzenie czy związki w niej zawarte mają wpływ na wzrost roślin. Badanie przeprowadzono na
przykładzie fasoli. Przygotowano 2 próby badawcze i próbę kontrolną. Próby badawcze były
podlewane odpowiednio wodą butelkowaną z uzdrowiska oraz wodą pobraną ze strumienia
znajdującego w pobliżu ujęcia głównego uzdrowiska. Próbę kontrolną podlewano wodą z kranu.
Zmiany dokumentowano przez 30 dni. Badanie wpływu wód siarkowych ze swoszowickiego
uzdrowiska na wielkość liści fasoli wykazało, że zawarte w wodzie jony m.in. siarczanowe
i magnezowe oraz siarkowodór wpływają na zwiększenie się długości nerwu głównego oraz
szerokości liści badanych roślin. Otrzymane wyniki znajdują swoje wytłumaczenie w literaturze
naukowej.

Wpływ zasolenia gleby na kiełkowanie i wzrost szpinaku warzywnego
(Spinacia oleracea)

Zuzanna Ciepacz
XLII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie

Opiekun naukowy: Beata Sobocińska

Przedmiotem pracy było wykazanie wpływu zasolenia gleby na kiełkowanie i wzrost szpinaku
warzywnego (Spinacia oleracea). W badaniu użyto chlorku sodu (NaCl) o różnych stężeniach.
Eksperyment wykazał negatywny wpływ soli na kiełkowanie i wzrost Spinacia oleracea,
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Badanie wpływu pH gleby na rozwój komórek miękiszu wodonośnego u opuncji 
drobnokolczastej (Opuntia microdasys Lehm.)

Julia Dyrcz
VIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Opiekun naukowy: Beata Jancarz-Łanczkowska

dodatkowo ukazując efekt obumierania badanej rośliny. W badaniu zostały użyte nasiona
zaprawione szpinaku warzywnego odmiany Matador. Napełniono cztery doniczki taką samą
objętością ziemi do warzyw, do każdej z nich wysiano po 21 nasion (7 skupisk po 3 nasiona). Próbę
kontrolną podlewano co dwa dni 200 ml wody, zaś próby badawcze nawadniano taką samą
objętością solanek 1%, 2% i 5%. Codziennie zapisywano liczbę wykiełkowanych nasion w każdej
próbie, a następnie wykonywano pomiary długości łodygi i liści. Wnioski: 1. Chlorek sodu
powoduje zmniejszenie ilości wykiełkowanych nasion szpinaku warzywnego, 2. Chlorek sodu
zahamowuje wzrost elongacyjny, 3. Chlorek sodu wpływa na obumieranie siewek.

Celem doświadczenia było zbadanie wpływu pH podłoża na rozwój miękiszu wodonośnego
opuncji drobnokolczastej (Opuntia microdasys Lehm.). Podczas przebiegu doświadczenia przez
sześd tygodni obserwowano zmianę liczby, objętości i kształtu komórek miękiszu wodonośnego
w odgałęzieniach pędu kaktusów umieszczonych w określonych warunkach odczynu gleby.
Badanie to umożliwiło analizę gospodarki wodnej O. microdasys i pozwoliło na określenie
optymalnych warunków pH środowiska, w jakich ta roślina najefektywniej rozwija miękisz
wodonośny.

Allelopatia - wpływ wyciągu z pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.) 
na wzrost i rozwój pieprzycy siewnej (Lepidium sativum L.) 

Magdalena Waluśkiewicz
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie

Opiekun naukowy: Agnieszka Osipowicz

Allelopatia jest zjawiskiem powszechnie występującym w przyrodzie, mającym istotny wpływ
na wzrost i rozwój sąsiadujących gatunków. Polega ona na wzajemnym oddziaływaniu
(najczęściej o charakterze negatywnym) roślin i mikroorganizmów za pomocą wydzielanych
przez nie związków chemicznych, co stanowi element konkurencji międzygatunkowej. Celem
pracy była analiza wpływu wyciągu z pędu pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.) w postaci 3%
naparu na wzrost i rozwój pieprzycy siewnej (Lepidium sativum L.). Wykiełkowane rośliny
hodowano przez 5 dni w stałych warunkach temperatury oraz wilgotności powietrza, w czasie
których próba kontrolna była codziennie podlewana wodą z kranu, a próba badawcza 3%
naparem z pokrzywy zwyczajnej. Po zakooczeniu doświadczenia rośliny zebrano i dokonano
pomiarów z dokładnością do 0,1 cm. Związki allelopatyczne zawarte w pędach pokrzywy
zwyczajnej spowodowały znaczny spadek plonowania pieprzycy siewnej. Rośliny uzyskane
w wyniku przeprowadzenia próby badawczej osiągnęły istotnie mniejsze rozmiary
w porównaniu do próby kontrolnej.
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Wpływ roztworu z cebuli zwyczajnej (Allium cepa) oraz roztworu z marchwi 
zwyczajnej (Daucus carota) na wzrost fasoli białej (Phaseolus vulgaris) 

i rzeżuchy (Lepidium sativum)

Amelia Lis
XXVII LO im. dra Henryka Jordana w Krakowie

Opiekun naukowy: Łukasz Krawacki

Allelopatia to szkodliwy lub korzystny wpływ substancji wydzielanych przez rośliny danego
gatunku lub pochodzących z rozkładu tych roślin, na inne rośliny. W niniejszej pracy podjęto próbę
zbadania wpływu roztworu z cebuli zwyczajnej (Allium cepa) oraz roztworu marchwi zwyczajnej
(Daucus carota) na wzrost fasoli białej (Phaseolus vulgaris) i pieprzycy siewnej (Lepidium sativum).
Przygotowano próbę kontrolną K1, w której umieszczono wilgotną watę oraz nasiona pieprzycy,
podlewanej wodą wodociągową, natomiast próbę kontrolną K2 stanowiły nasiona fasoli
w doniczce wypełnione ziemią, podlewaną wodą wodociągową. Próba badawcza B1 zawierała
nasiona pieprzycy na wilgotnej wacie podlewane wodą wodociągową zmieszaną z wyciągiem
z cebuli (B2 analogiczna lecz z wyciągiem z marchwi), natomiast próba badawcza B3 zawierała
nasiona fasoli podlewanej wodą wodociągową oraz wyciągiem z marchwi i B4 analogiczna
z wyciągiem z cebuli. Według literatury, spodziewano się, że substancje z cebuli powinny
zahamować wzrost fasoli, a substancje z marchwi powinny przyśpieszyć jej wzrost. Brak danych na
temat pieprzycy.



Biologia zwierząt 
i fizjologia człowieka
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Metale ciężkie we krwi

Katarzyna Miziołek
II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Chrzanowie

Opiekun naukowy: Mirosława Przeworowska-Kawala

Procesy biochemiczne zachodzące w organizmie ludzkim po ustaniu 
czynności życiowych

Izabela Łukasiewicz
II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu

Opiekun naukowy: Renata Wiśniowska

Celem wystąpienia jest wykazanie negatywnego wpływu kadmu, rtęci i ołowiu na organizm
człowieka. Metale ciężkie stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Charakteryzują się
wysoką toksycznością oraz zdolnością kumulacji, czyli gromadzenia się w organizmie człowieka,
obciążając tym samym narządy, szczególnie miąższowe. Najwyższy potencjalny stopień
zagrożenia wykazują między innymi kadm, rtęć i ołów, których występowanie w każdym stężeniu
jest niepożądane. Są one jednak wszechobecne w środowisku, co jest nieuniknionym skutkiem
rozwoju cywilizacji. Mogą one wnikać do organizmu człowieka poprzez układ oddechowy,
pokarmowy oraz przez skórę, a skutki ich działania mogą ujawniać się dopiero po wielu latach.
Bariery biologiczne ograniczają ich wnikanie, ale nadmierna kumulacja metali ciężkich zmniejsza
ich działalność obronną, dzięki czemu łatwo przechodzą przez łożysko i barierę krew-mózg,
wywołując przede wszystkim zmiany w syntezie białka i zaburzenia wytwarzania ATP, w których
następstwie dochodzi do poważnych zmian chorobowych łącznie z nowotworowymi. Krew
stanowi jeden z parametrów wykrywania obecności metali ciężki, pozwalając dokonać oznaczenia
ilościowego.

Celem projektu jest potwierdzenie na podstawie artykułów i wywiadów, że po śmierci człowieka,
rozkład ciała jest procesem biochemicznym, a w organizmie zachodzą różne reakcje chemiczne.
Tą tematyką zainteresowały mnie dwie publikacje z 2019 roku, a także wywiad przeprowadzony
w 2017 roku na kanale 7 metrów pod ziemią przez Rafała Gęburę z Szymonem Sokołowskim
na temat, co się dzieje z ludzkim ciałem po śmierci. Prezentacja zostanie przedstawiona na
podstawie artykułów, wywiadów i zdjęć poglądowych.
Hipoteza: Rozkład ciała po ustaniu czynności życiowych jest procesem biochemicznym i w jego
trakcie zachodzą reakcje chemiczne.
Zbadanie wyżej postawionej hipotezy oraz przedstawienie, jakie procesy biochemiczne zachodzą
w organizmie ludzkim podczas naturalnego rozkładu ciała na przełomie dni, miesięcy i lat, jakie
gazy się w nim wydzielają, skąd się bierze nieprzyjemny zapach, oraz czym jest balsamacja i w jaki
sposób hamuje ona rozkład ciała po ustaniu czynności życiowych.
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Instynkt czy inteligencja? Świadomość w działaniu zwierząt

Maja Szymańska
II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu

Opiekun naukowy: Katarzyna Tylkowska

Wywiad z cesarzem - czyli opowieści z życia pingwinów

Aleksandra Cygan
VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie

Opiekun naukowy: Agata Kurek

Pytanie o to, czy to instynktem, czy jednak inteligencją kierują się zwierzęta podejmując określone
działania i na ile są one świadome od wielu lat nurtuje naukowców. Instynkt jako wrodzona
zdolność charakterystyczna dla gatunku pozwala na szybkie, celowe i przewidywalne zachowanie
w określonych sytuacjach, nie wymagające przetwarzania informacji. Inteligencja zaś umożliwia
podejmowanie celowych działań w sytuacjach wymagających najczęściej logicznego rozwiązania
zupełnie nowego problemu. Przedmiotem pracy jest porównanie zachowań wybranych gatunków
zwierząt, pozwalające na określenie świadomości podejmowanych przez nie działań
instynktownych i opartych na zachowaniach inteligentnych, które umożliwiają przetrwanie
osobników i gatunków oraz ułatwiają ich funkcjonowanie w ekosystemach.

Pingwiny są ptakami żyjącymi w środowisku morskim, na ląd wychodzą jedynie w okresie
gniazdowania. Powszechnie kojarzone są z Antarktydą, jednakże spośród 21 znanych gatunków
jedynie dwa występują na tym kontynencie. Celem pracy było analiza ekologicznej roli pingwinów
oraz zagrożeń związanych z antropegenicznymi przekształceniami środowiska. Pingwiny
występują wyłącznie na półkuli południowej. Zasięgiem sięgają równika, jednak ściśle związane są
z zimnymi prądami morskimi. Ptaki te są kluczowym elementem ekosystemów morskich oraz
wskaźnikiem ich degradacji. Badania pingwinów są również źródłem poznania przemian
historycznych (pale-ekosystemów). Zagrożeniem dla pingwinów jest degradacja oceanów oraz
wybrzeży. Kluczowe dla ich ochrony są kampanie i działania na rzecz ograniczenia połowów,
zanieczyszczeń oceanów, zabudowy wybrzeży oraz ograniczenie zużycia paliw kopalnych i emisji
gazów cieplarnianych.



Od komórki 
do ekosystemu
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Wpływ naturalnych nawozów na wzrost i rozwój rzodkwi zwyczajnej 
(Raphanus sativus L.)

Agnieszka Syguła
VIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Opiekun naukowy: Beata Jancarz-Łanczkowska

Efektywność transformacji genetycznej roślin oraz jej skutki

Magdalena Barczyk
II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu

Opiekun naukowy: Katarzyna Tylkowska

Celem doświadczenia było sprawdzenie, czy resztki organiczne pochodzące z gospodarstwa
domowego, stanowiące potencjalny nawóz naturalny, mają wpływ na wzrost i rozwój rzodkwi
zwyczajnej (Raphanus sativus L.). Przez trzy tygodnie obserwowano wzrost i rozwój czterech
hodowli siewek rzodkwi zwyczajnej w obecności w podłożu odpadów organicznych (fusy kawy,
skórki owoców banana oraz skorupki kurzych jaj) oraz bez dodatków. Potencjalne naturalne
nawozy zastosowane w doświadczeniu hamowały, choć w różnym stopniu, wzrost siewek rzodkwi
zwyczajnej, a także wzrost korzenia, czy liścieni. Uzyskane wyniki pokazały, że nie zawsze resztki
organiczne mogą być z powodzeniem wykorzystywane w nawożeniu roślin.

Metody transformacji roślin za pośrednictwem bakterii z rodzaju Agrobacterium doskonalone na
przełomie ostatnich lat pozwalają na szybkie i skuteczne wprowadzanie obcych genów do
genomu gospodarza, nadając mu określone nowe cechy. Przedmiotem pracy jest analiza
efektywności systemów transformacji genetycznej roślin. Szczególne miejsce w badaniach
transformacji genetycznej zajmują: analiza naturalnych mechanizmów międzykomórkowej
wymiany genów oraz wewnątrzkomórkowy i zewnątrzkomórkowy transport makrocząsteczek.
Wyniki najnowszych badań mogą przyczynić się do podwyższenia efektywności stosowanych
systemów transformacji genetycznej.

Lasy listownic na wybrzeżu Afryki i Wielka Rafa Koralowa

Antonina Kowalska
Akademickie Liceum Ogólnokształcące Emmanuel

Opiekun naukowy: Patryk Kachel

Niniejsza prezentacja ma na celu przedstawienie dwóch ekosystemów. Pierwszym z nich są lasy
listownic na wybrzeżu Afryki, a drugim Wielka Rafa Koralowa. W przygotowanym materiale
zwrócono uwagę na różnorodność gatunków morskich ze szczególnym uwzględnieniem
ośmiornic, rekinów i delfinów. Skupiono się także na przystosowaniu wymienionych organizmów
do warunków panujących w miejscach ich bytowania.
W niniejszej prezentacji opisano i przedstawiono rafy koralowe. Zwrócono również uwagę na
zagadnienia związane z ochroną środowiska, aby ukazać problem zanieczyszczenia oceanów oraz
globalnego ocieplenia, które działają niszcząco na wielkie zbiorniki wodne. Prezentacja ma na celu
ukazanie bioróżnorodności oraz wzajemnych zależności pomiędzy organizmami, uwzględniając
zagrożenia, na które człowiek powinien zwracać szczególną uwagę.
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Bioremediacja związków zawierających cyjanki przez grzyby 
w celu ochrony środowiska naturalnego

Jakub Popiela
VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie

Opiekun naukowy: Agata Kurek

Wpływ różnych środków dezynfekujących na rozwój bakterii 
pochodzących z dłoni człowieka

Eliza Wieczorek
VIII Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Opiekun naukowy: Beata Jancarz-Łanczkowska

Związki chemiczne zawierające grupę -CN (cyjanki) cieszą się w ogólnej opinii bardzo złą opinią.
Głownie za sprawą najpopularniejszego związku tego typu - KCN - silnej trucizny, używanej
m.in w powieściach kryminalnych, jako narzędzie zbrodni. Mimo swojej wysokiej toksyczności
związki te są używane na co dzień w wielu dziedzinach przemysłu, przykładowo do produkcji
tworzyw sztucznych, nawozów, ale również do otrzymywania czystego złota czy srebra z rud tych
metali. Mimo surowych norm, czasami gleby, a w konsekwencji wody gruntowe, mogą zostać
zatrute cyjankami, co w znaczny sposób może zaszkodzić środowisku naturalnemu. Celem pracy
jest przedstawienie przebiegu procesów biochemicznych przeprowadzanych przez grzyby
asymilujące cyjanki, oraz ewentualne zastosowanie tego typu organizmów w bioremediacji
skażonych środowisk. Usuniecie cyjanków ze środowiska jest dość skomplikowane, lecz badania
z ostatnich lat rzucają promień nadziei na efektywność i poziom trudności w eliminacji tego typu
substancji. Wszystko za sprawą rożnego rodzaju grzybów, które dzięki nabyciu odpowiednich
cech potrafią asymilować cyjanki, neutralizując je lub nawet przekształcając je w związki azotu
potrzebne im do stabilnego wzrostu i rozwoju.

Sformułowana hipoteza zawiera przypuszczenie, iż płyny dezynfekujące znacznie ograniczą lub
uniemożliwią rozwój bakterii, jednak ich wpływ będzie zróżnicowany. Poczynione kroki
przygotowawcze uwzględniały przygotowanie pożywki do hodowli bakterii. W ramach próby
kontrolnej odciśnięto niezdezynfekowaną dłoń na przygotowanej i zestalonej pożywce,
przytrzymując około 10 sekund. W próbach badawczych odciśnięto dłonie tak jak w próbie
kontrolnej, ale tuż przed badaniem dłonie dezynfekowano przez 30 sekund niewielką i możliwie
równą ilością środków dezynfekujących. Wykonano 6 prób badawczych stosując następujące
środki do dezynfekcji dłoni: płyn do dezynfekcji - około 70% etanolu, płyn do dezynfekcji - ponad
75% etanolu, nawilżający żel do dezynfekcji dłoni - ponad 60% etanolu, 95% roztwór etanolu, 50%
roztwór etanolu, 30% roztwór etanolu. Bakterie hodowano przez 2 tygodnie w jednakowych
warunkach w temperaturze pokojowej i umiarkowanym, rozproszonym oświetleniu. Następnie
liczono kolonie bakterii oraz mierzono ich rozmiary. Otrzymane wyniki pozwoliły na wyciagnięcie
wniosków i zweryfikowanie hipotezy badawczej.
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