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Prowadzone badania
Wpływ wybranych produktów kosmetycznych na poprawę struktury włosa

Wpływ Kapsaicyny na wzrost i rozwój grzybów z rodzaju Fusarium
Wpływ ultradźwięków na aktywność enzymatyczną amoniakoliazy Lfenyloalaniny (PAL) w kiełkujących nasionach grochu Pisum Sativum L.cv
Pegaz
Wpływ paracetamolu i ibuprofenu na kiełkowanie i wzrost nasion grochu
Akumulacja proliny w halofitycznych roślinach Calike Maritma Scop.w
odpowiedzi na czas oddziaływania zasolenia

Ciekawe tematy
Terapeutyczne przeciwciała biofarmaceutykami przyszłości

Biomedyczne oblicze chlorofilu

Kapsaicyna- wiele właściwości i nowe perspektywy
Rośliny Polarne: Modification ways of development of the
female generative structures Antarctic grasses, native
Deschampsia antarctica Desv. and alien Poa annua L.

Wyróżnienia
W ostatnich dwóch latach otrzymaliśmy
2 wyróżnienia Podczas Międzynarodowego Sympozjum
Nauk Przyrodniczych w Olsztynie:
1. W roku 2013 za referat „Wpływ paracetamolu
i ibuprofenu na kiełkowanie nasion grochu
Pisum sativum L. cv. Pegaz”
2. W roku 2014 za poster „Wpływ wybranych produktów
kosmetycznych na poprawę struktury włosa”

Postery
Wpływ ultradźwięków na aktywność enzymatyczną
amoniakoliazy L–fenyloalaniny (PAL) w kiełkujących
nasionach grochu Pisum sativum L. cv. Pegaz
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
Koło Naukowe Biologii Komórki
Marta Jastrzębska, Mateusz Pikuliński

MATERIAŁ I METODY

WSTĘP
Ultradźwięki są falami akustycznymi o częstotliwości 16 - 100 kHz , zbyt
wysokiej by być słyszalne przez człowieka. Dla roślin stanowią one stres
abiotyczny powodujący: wpływ jonów wapnia do komórki, enzymatyczne
brązowienie tkanek oraz wybuch tlenowy. Stwierdzono jednak, iż krótkotrwała
sonikacja nasion pomidorów, marchwi, grochu, kapusty i wielu innych roślin
powoduje przyspieszony i wzmożony wzrost. Co więcej ultradźwięki mają
zdolność podnoszenia skuteczności reakcji odpornościowych roślin na inne
czynniki stresowe. Znalazło to szerokie zastosowanie w ogrodnictwie
i rolnictwie. Problematyczna stała się dawka ultradźwięków wywołująca
oczekiwane, pozytywne efekty, która nawet po niewielkim przekroczeniu może
być przyczyną uszkodzeń tkanek i komórek roślinnych.
Ultradźwięki należy więc traktować głównie jako czynnik stresowy. Z reakcją
stresową ściśle związana jest aktywność amoniakoliazy L-fenyloalaniny (PAL).
Jest ona enzymem występującym powszechnie w komórkach roślinnych,
głównie w cytosolu. PAL jest też enzymem mającym istotną rolę w biosyntezie
związków fenolowych hamujących kiełkowanie i wzrost roślin oraz uaktywnia
się w reakcjach stresowych.
Ultradźwięki to jeden z wielu czynników mogących wywoływać zarówno
negatywne, jak i pozytywne skutki, nie tylko wobec roślin, ale także człowieka
i zwierząt. Zważywszy na szerokie zastosowanie ale także szkodliwość zbyt
dużej dawki ultradźwięków wskazana jest kontynuacja badań.

1.Odkażono nasiona w ACE, pozostawiono próby w wodzie autoklawowanej przez 24h
(w celu spęcznienia)
2.Umieszczono nasiona grochu na podłożu z waty i bibułą (4 grupy: kontrola, 1 minuta,
5 minut, 10 minut
3.Nasiona traktowano ultradźwiękami o częstotliwości 34 kHz i napięciu 200 V przez
1, 5, 10 minut
4.Materiał badawczy pobrano po tygodniu, utarto w ciekłym azocie
5.Przeprowadzono analizę enzymatyczną PAL , wg Camacho- Cristobal Juan J. (2002)
Skład buforu ekstrakcyjnego : 50 mM bufor sodowo-fosforanowy (pH= 7,0) , 2 % PVPP,
2 mM EDTA, 18 mM β-merkaptoetanol
Skład buforu inkubacyjnego : 120 mM bufor sodowo- boranowy (pH= 8,8), 40 mM L-Phe

Fitotron

Urządzenie do traktowania ultradźwiękami

Rys. Reakcja katalizowana przez amoniakoliazę L-fenyloalaniny (PAL)

WYNIKI

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
• Biorąc pod uwagę wszystkie wyniki, niemalże w każdym przypadku traktowania
nasion grochu ultradźwiękami nastąpił wzrost aktywności amoniakoliazy
L-fenyloalaniny. Potwierdza to indukcję aktywności enzymu w odpowiedzi na bodźce
stresowe, którymi w tym przypadku były ultradźwięki. Wyjątek stanowi próba
korzeni w 10 minutowej sonikacji.
• W przypadku 5 minutowej sonikacji zaobserwowano największy wzrost aktywności
amoniakoliazy L-fenyloalaniny. W wyniku reakcji katalizowanej przez PAL wzrosła
ilość wytwarzanego kwasu trans-cynamonowego. Wnioskować można, że
ultradźwięki zadziałały w tym przypadku jako czynnik stresowy, indukując powyższą
reakcję, a co za tym idzie, wzrost aktywności enzymu.
• Interesujące okazały się wyniki pomiaru aktywności PAL w przypadku 10 minutowej
sonikacji. W porównaniu do 5 minutowego traktowania nasion ultradźwiękami,
zaobserwowano spadek aktywności enzymu zarówno w pędzie, jak i korzeniu. Może
to świadczyć o pobudzeniu odporności siewek na czynnik stresowy lub zahamowaniu
aktywności enzymu na skutek nagromadzenia się końcowych produktów szlaku
kwasu szikimowego, takich jak kwas kawowy, czy kwas ferulowy. Związki te wykazują
hamujący wpływ na aktywność PAL we wszystkich badanych roślinach.
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Wystąpiliśmy
Sympozjum Polarne we Wrocławiu

MSKN – Międzynarodowe sympozjum kół naukowych w
Olsztynie
Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk przyrodniczych
w Toruniu
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