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 Stres roślin wywołany działaniem metali ciężkich

• wrażliwość roślin na obecność metali w środowisku

• funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego w warunkach stresu

• enzymatyczny i nieenzymatyczny system antyoksydacyjny

• udział substancji sygnałowych w reakcji roślin na stres 

• wewnątrzkomórkowe mechanizmy detoksyfikacji

i tolerancji metali

• porównanie populacji metalofitycznych i referencyjnych

 Substancje biologicznie aktywne w roślinach

• zawartość oraz biologiczna aktywność metabolitów wtórnych 

w roślinach

• rola metabolitów wtórnych w tolerancji metali
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 Gatunki roślin zasiedlające hałdy odpadów z wydobycia i hutnictwa rud cynku 

i ołowiu z okolic Olkusza i Górnego Śląska (i ich populacje referencyjne)

(np. Dianthus carthusianorum, Silene vulgaris, Echium vulgare, Daucus carota)

 Gatunki roślin uprawnych (np. Phaseolus vulgaris, Zea mays, Helianthus annuus)

 Rośliny lecznicze i zielarskie z terenów Lubelszczyzny

Wykorzystujemy do badań rośliny pozyskiwane z terenu i uprawiane 

w pomieszczeniach wegetacyjnych Zakładu Fizjologii Roślin



 Laboratorium wysokosprawnej elektroforezy kapilarnej (HPCE) 

 Laboratorium wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)

 Laboratorium badań fotosyntezy (PAM)

 Laboratorium spektrofotometrii

 Laboratorium upraw hydroponicznych



 parametry morfometryczne

 żywotność komórek korzeni i liści

 akumulacja barwników i reaktywnych form tlenu

 mikroskopia świetlna i fluorescencyjna, 

spektrofotometria



 barwniki fotosyntetyczne

 cykl ksantofilowy

 fluorescencja chlorofilu a

 struktura i ultrastruktura chloroplastów

 spektroskopia (UV-VIS, FTIR, dichroizm kołowy), 

modulowana fluorescencja chlorofilu – PAM, 

mikroskopia elektronowa



 akumulacja adaptacyjnych peptydów tiolowych 

(fitochelatyny) (HPLC)

 niskocząsteczkowe kwasy organiczne (HPCE)

 metabolity wtórne (HPCE)

 system antyoksydacyjny (spektroskopia, 

mikroskopia świetlna i fluorescencyjna)

 lokalizacja i ilościowa analiza metali (metody 

histochemiczne – mikroskopia, atomowa 

spektrometria absorpcyjna – ASA)
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 zawartość metabolitów wtórnych w roślinach

 właściwości antyoksydacyjne ekstraktów roślinnych

 profil metabolitów w warunkach stresowych

 elektroforeza kapilarna (HPCE), spektrofotometria, 

chromatografia cienkowarstwowa (TLC)



 „Wpływ metali śladowych na stres oksydacyjny kontrolnej i hałdowej populacji roślin Dianthus

carthusianorum”

 „Wstępne badania tolerancji na metale ciężkie roślin Daucus carota z hałd galmanowych”

 „Wzrost i niektóre parametry fizjologiczne roślin Echium vulgare z hałd galmanowych”

 „Parametry wzrostu i aktywność fotosyntetyczna roślin kontrolnej i hałdowej populacji Dianthus

carthusianorum”

 „Wybrane parametry morfologiczne oraz histochemiczna lokalizacja cynku, ołowiu i kadmu w hałdowej 

i referencyjnej populacji Dianthus carthusianorum L.”

 „Funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego i akumulacja adaptacyjnych peptydów tiolowych w 

liściach Thlaspi caerulescens i Thlaspi arvense uprawianych w obecności kadmu i nadmiaru cynku”

 „Przegląd roślin alergennych”

 „Wpływ wybranych substancji pochodzenia roślinnego na układ nerwowy”

 „Metody genetycznej transformacji roślin”

 „Karol Darwin – przyrodnik, badacz ruchów roślin”

 „Funkcja wybranych związków lotnych w życiu roślin”
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Wyniki badań prowadzonych z udziałem studentów są prezentowane na krajowych

i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz publikowane w czasopismach naukowych


