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SPRAWOZDANIE
z działalności Instytutu w roku 2014
DANE OGÓLNE
W roku 2011 Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk
uzyskał w klasyfikacji jednostek naukowych kategorię 1. Instytut ma uprawnienia do nadawania
stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biologii. W wyniku oceny przeprowadzonej przez
Wydział Nauk Biologicznych PAN w październiku 2009 r. Instytut otrzymał kategorię A.
W wyniku kolejnej kategoryzacji przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek
Naukowych we wrześniu 2013 r. Instytut uzyskał kategorię B. Od tej decyzji Instytut odwołał się, a
następnie zaskarżył ją do NSA. Procedura w toku.
Skład Dyrekcji Instytutu w 2014 roku:
- prof. dr hab. Władysław Cabaj - dyrektor Instytutu;
- prof. dr hab. Aleksander W. Demiaszkiewicz - zastępca dyrektora d/s naukowych;
- prof. dr hab. Bożena Moskwa – zastępca dyrektora d/s ogólnych
- pani Monika Komoń – główny księgowy.
Rada Naukowa Instytutu kadencji 1.01.2011 - 31.12.2014 r. liczyła 27 członków, w tym 18
profesorów, 6 doktorów habilitowanych i 3 doktorów; 10 członków Rady nie było pracownikami
Instytutu.

Skład Prezydium Rady Naukowej:
- przewodniczący: prof. dr hab. Halina Wędrychowicz
- wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Piotr Kurnatowski, prof. dr hab. Mieczysława I. Boguś
- sekretarz: dr hab. Anna Rocka
- członek: dyrektor Instytutu Parazytologii, prof. dr hab. Władysław Cabaj.

Struktura organizacyjna Instytutu (w nawiasach kierownicy jednostek)
W roku sprawozdawczym struktura Instytutu nie uległa zmianie i obejmowała:

I. Zakład Różnorodności Biologicznej (vacat)
1. Pracownia Jednokomórkowych Pasożytów (dr hab. Grzegorz Karbowiak)
2. Pracownia Biologii, Systematyki i Zoogeografii Helmintów (p.o. dr hab. Anna Rocka)
3. Pracownia Biologii Rozmnażania i Rozwoju Pasożytów (prof. dr hab. Zdzisław Świderski)
II. Zakład Biologii Molekularnej (prof. dr hab. Halina Wędrychowicz)

4. Pracownia Fizjologii (prof. dr hab. Mieczysława I. Boguś)
5. Pracownia Parazytologii Molekularnej (prof. dr hab. Halina Wędrychowicz)
III. Zakład Epizootiologii i Patologii (prof. dr hab. Bożena Moskwa)

6. Pracownia Parazytoz Zwierząt Domowych (dr hab. Jakub Gawor)
7. Pracownia Parazytoz Zwierząt Dzikich (prof. dr hab. Aleksander W. Demiaszkiewicz)
8. Pracownia Fizjopatologii (prof. dr hab. Bożena Moskwa)

Jednostki organizacyjne podporządkowane bezpośrednio Dyrekcji:
9. Stacja Badawcza w Łomnie-Las (mgr Elżbieta Frączak)
10. Stacja Badawcza i Ferma Jeleniowatych w Kosewie Górnym (mgr inż. Marek Bogdaszewski)
11. Centralna Biblioteka Parazytologiczna (mgr Małgorzata Woronowicz-Rymaszewska)
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Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2014 roku: 60 osób na 57,12 etatach, w tym:

profesorów zwyczajnych

-

6 osób

6 etatów

profesorów nadzwyczajnych

-

6

5,5

adiunktów

-

11

10,2

asystentów

-

8

8

prac. badawczo-technicznych

-

2

2

prac. inżynieryjno-technicznych

-

2

2

prac. biblioteki i wydawnictw

-

4

4

obsługi i zwierzętarni

-

8

8

pracowników administracji

-

13

11,42

60

57,12

razem

-

Liczba osób zatrudnionych w 2014 roku zmniejszyła się o pięć osób, i liczba etatów
zmniejszyła się również o pięć w porównaniu z rokiem 2013. Liczebność grupy profesorów
zwyczajnych zmniejszyła się o jedną osobę z powodu przejścia na emeryturę prof. K.
Zdzitowieckiego. Liczba profesorów nadzwyczajnych nie uległa zmianie. Liczba adiunktów wzrosła
o jedną osobę w wyniku awansu na etat adiunkta dr A. Wesołowskiej. Liczba asystentów
zmniejszyła się o dwie osoby w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z lek. wet. M. Frączyk
oraz z awansem dr A. Wesołowskiej. Liczba pracowników badawczo-technicznych zmniejszyła się
o jedna osobę w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dr Anną Borecką. Liczba pracowników
inżynieryjno-technicznych oraz obsługi i zwierzętarni nie uległa zmianie. Liczba pracowników
biblioteki i wydawnictw zmniejszyła się o jedna osobę z powodu przejścia na emeryturę dr A.
Puciłowskiej. Również zmniejszyła się o jedną osobę liczba pracowników administracji, ze względu
na przejście na emeryturę p. B. Sidor. Ogółem liczba pracowników działalności podstawowej,
biblioteki i wydawnictw wynosi 39 osób, a liczba pracowników administracji i obsługi 21 osób.
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Status Instytutu
Instytut Parazytologii posiada osobowość prawną, co daje mu szersze możliwości
podejmowania suwerennych decyzji i samodzielnego zarządzania. Instytut otrzymał w użyczenie na
czas nieoznaczony będące w jego użytkowaniu nieruchomości oraz grunty (decyzja Prezesa Polskiej
Akademii Nauk z 22 września 2000 r). Warunki lokalowe nie uległy zmianie. W roku 2013 Instytut
złożył wniosek uwłaszczeniowy i procedura jest w toku.

Warsztat badawczy

W roku sprawozdawczym nie otrzymano dotacji na zakupy inwestycyjne. Zakupiono jednak
ze środków grantowych następującą aparaturę: komputer przenośny za 4 000 zł (dr hab. D.
Młocicki), zamrażarkę głębokiego mrożenia za 41 183 zł (dr L. Norbury), komorę z pionowym
przepływem laminarnym za 17 719 zł (prof. A. Demiaszkiewicz) i aparat fotograficzny z osprzętem
za 6 034 zł (dr hab. G. Karbowiak). Łącznie zakupiono aparaturę za sumę 65 936 zł.

Zbiory biblioteczne

Biblioteka Instytutu ma charakter centralnej biblioteki parazytologicznej i zawiera zbiory
ukierunkowane na parazytologię ogólną, weterynaryjną i lekarską, a także nauki pokrewne
(zoologia, ekologia, zoogeografia itp.). Biblioteka posiada największy w Polsce i najbardziej
kompletny specjalistyczny księgozbiór literatury światowej z zakresu parazytologii i służy jako
warsztat pracy pracownikom naukowym i studentom z całego kraju. W ramach możliwości
finansowych gromadzi wszelkie nowości wydawnicze z dziedziny parazytologii.
Zbiory biblioteczne liczyły na koniec 2014 roku: 12 607 tomów książek, 421 szt.
mikrofilmów, 3 starodruki, 534 tytuły czasopism (w tym 63 krajowe), oraz liczące około 660
odbitek zbiory po prof. prof. Witoldzie Stefańskim, Wiesławie Ślusarskim i Bożenie GrabdaKazubskiej.
W roku sprawozdawczym księgozbiór Biblioteki powiększył się o 14 książek (zakupiono 8
pozycji, w tym 5 zagranicznych, 6 otrzymano z darów, w tym 2 zagraniczne) i 31 wolumenów
czasopism. Prenumerowano 7 tytułów czasopism polskich i 8 zagranicznych. Z chwilą z przejścia
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czasopisma Acta Parasitologica na platformę Springera i przejęciem dystrybucji czasopisma przez
Springera, Biblioteka zmuszona była do rezygnacji ze współpracy i wymiany czasopism z
bibliotekami i ośrodkami naukowymi polskimi i zagranicznymi.

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ INSTYTUTU
PODSTAWOWE KIERUNKI BADAWCZE I WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ROKU

Działalność naukowa pracowników Instytutu była realizowana, podobnie jak w poprzednich
latach, trzema drogami: jako działalność statutowa wynikająca z zatwierdzonych przez Radę
Naukową planów badawczych i finansowanych z przyznanego przez MNiSW budżetu Instytutu,
działalność w ramach programów badawczych finansowanych przez NCN i NCBiR oraz działalność
pozaplanowa, nie objęta zatwierdzoną tematyką badawczą, a wynikająca z wcześniej prowadzonych
badań lub umów o współpracy między instytutami.

A. Działalność statutowa
Program badawczy na rok 2014 obejmował 16 tematów, z których 15 dotyczyło badań
parazytologicznych, a 1 był związany z działalnością Fermy Jeleniowatych w Kosewie. Wszystkie
tematy zostały zrealizowane. Podjęto 4 nowe tematy badawcze (poz. A6, A7, A11, A12)
sprawozdania szczegółowego). W pozostałych, sformułowanych szeroko i realizowanych od kilku
lat, wprowadzono nowe zadania, znacznie poszerzających spektrum badawcze.
B. Projekty badawcze finansowane z innych źródeł

W roku sprawozdawczym realizowano 18 projektów badawczych. Instytut Parazytologii
koordynował 9 projektów finansowanych przez NCN (poz. B1-9 sprawozdania szczegółowego);
pracownicy Instytutu uczestniczyli w realizacji 7 projektów badawczych finansowanych przez NCN
i NCBiR a koordynowanych przez inne placówki naukowe (poz. B10-16). Ponadto realizowano
zadania badawcze w 2 projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
(poz. B17) oraz realizowano 1 projekt MNiSW „Mobilność Plus” (poz. B18). Wśród tych projektów
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17 stanowiło kontynuację z lat ubiegłych; 9 koordynowanych przez Instytut Parazytologii (poz. B19) i 8 koordynowanych przez inne polskie instytucje (poz. B10-17). W roku sprawozdawczym
rozpoczęto ponadto realizację 1 nowego projektu badawczego koordynowanego przez Instytut
Parazytologii (poz. B18).

C. Działalność pozaplanowa

W roku 2014 opracowano 5 tematów nie ujętych w planach badawczych Instytutu. Wiążą się
one z podjęciem nowych opracowań własnych (poz. C1-5). Tematy zostały zakończone, a wyniki
badań są opracowywane lub złożone do druku.
Ważniejsze wyniki badań prowadzonych w 2014 r.

Realizowana tematyka badawcza reprezentowała 3 główne dziedziny parazytologii :
1/ badania skoncentrowane głównie na pasożycie: morfologia z ultrastrukturą, taksonomia z
faunistyką, biologia i ekologia;
2/ badania skoncentrowane na wzajemnym oddziaływaniu pasożyta i żywiciela: procesy
biochemiczne i immunologiczne zachodzące w układzie pasożyt-żywiciel, procesy chorobowe
wywoływane przez pasożyta, reakcje obronne żywiciela;
3/ badania związane z chorobami pasożytniczymi: epizootiologia, patogeniczność pasożytów,
diagnostyka i zwalczanie chorób pasożytniczych, zagrożenie ludzi chorobami odzwierzęcymi.

1. Faunistyka, morfologia, taksonomia, biologia i ekologia pasożytów

Do tej grupy można zaliczyć 11 tematów: pozycje A1-5, B1, 11, 17, 18, C1, 3 szczegółowego
omówienia wyników badań.

Ważniejsze wyniki:
- stwierdzono, że sukces gatunków inwazyjnych ryb: babek (Gobiidae) i cefalowatych (Mugilidae)
jest skutkiem „gubienia" przez nie pasożytów w trakcie opanowywania nowych akwenów
(wykonawcy: M. Ovcharenko, P. Wróblewski);
- wykazano, że temperatura i wilgotność powietrza wpływają na aktywność kleszczy Dermacentor
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reticulatus w ciągu roku, natomiast początek i koniec sezonu aktywności determinowane są
pojawianiem się i znikaniem pokrywy śniegowej oraz spadkiem temperatury poniżej zera
(wykonawcy: G. Karbowiak, J. Werszko, T. Szewczyk);
- zbadano faunę kleszczy właściwych ssaków drapieżnych (jenotów, borsuków, lisów, kun)
stwierdzając występowanie czterech gatunków kleszczy – pospolitego Ixodes ricinus, jeżowego I.
hexagonus, lisiego I. crenulatus i łąkowego Dermacentor reticulatus (wykonawcy: G. Karbowiak, J.
Werszko, T. Szewczyk);
- zbadano zarażenie kleszczy Ixodes ricinus z wybranych terenów Ukrainy krętkami Borrelia
burgdorferi. Zarażonych krętkami było 6% kleszczy pochodzących ze strefy wykluczenia w
Czarnobylu i 33,3% kleszczy z parków miejskich w Kijowie (wykonawcy: G. Karbowiak, J.
Werszko, T. Szewczyk);
- opisano po raz pierwszy unikalne osłonki w formie kokonów jajowych u przywry Brandesia
turgida (Brandes 1888) (Digenea, Plagiorchiida, Pleurogenidae), otaczające od zewnątrz skorupy
jajowe oraz otoczki embrionalne, chroniące rozwijające się wewnątrz nich miracidia (wykonawca:
Z. Świderski);
- wykonano opis pełnego przebiegu procesu morfogenezy larwalnej oraz całkowitego dojrzewania
miracidiów w skorupach jaj wewnątrzmacicznych przywry Brandesia turgida (wykonawca: Z.
Świderski);
- opisano ultrastrukturę funkcjonalną parenchymatycznych kapsuł jajowych tasiemca Thysanotaenia
congolensis (Cyclophyllidea, Anoplocephalidae, Inermicapsiferinae) (wykonawca: Z. Świderski);
- stwierdzone w ślimakach nagich nicienie z rodzaju Agfa oznaczono morfologicznie i molekularnie
do gatunku Agfa flexilis, zaś postacie larwalne nicieni z rodzaju Alloionema oznaczono
molekularnie jako Alloionema appendiculatum. Jest to pierwsza rejestracja tych gatunków na
terenie Polski (wykonawcy: W. Jeżewski, Z. Laskowski);
- w oparciu o sekwencje ITS2 izolatów nicieni płucnych z rodzaju Dictyocaulus opracowano test
diagnostyczny z wykorzystaniem reakcji multipleks PCR, w którym wielkość otrzymanych
produktów pozwala na odróżnienie nicieni pochodzących od żubra (630 pz), jelenia szlachetnego
(770 pz) i sarny (460 pz) (wykonawca: A.M. Pyziel);
- w wyniku zbadania prób kału 114 łosi z Poleskiego Parku Narodowego w 4 próbach stwierdzono
kokcydia należące do gatunku Eimeria alces. Intensywność zarażenia była wysoka i wahała się od
46 do 9931 oocyst, średnio 3390 w 3 g kału. Jest to piąta na świecie i druga w Polsce rejestracja
tego rzadkiego gatunku (wykonawcy: I. Kuligowska, A.W. Demiaszkiewicz, J. Lachowicz).
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2. Fizjologia i biochemia pasożytów, mechanizmy obronne (immunologia) w zarażeniach
pasożytniczych
Ten kierunek badawczy był realizowany w 13 tematach: A6-10, B4, 5, 7-9, 14-16.
Ważniejsze wyniki:
- stwierdzono, że istnieje korelacja pomiędzy tempem hydrolizy składników kutikuli Conidiobolus
coronatus a wrażliwością badanych owadów na infekcję grzybową (wykonawcy: E. Włóka, A.
Kaczmarek, M. Kazek, M.I. Boguś);
- ustalono że białka grzybowe uwalniane przez grzyb C. coronatus, który przeniknął do jamy ciała
zainfekowanego owada łączą się z wybranymi typami hemocytów stymulując komórkową
odpowiedź immunologiczną (agregację komórek, formowanie nodul, inkapsulację) (wykonawcy: M.
Ligęza-Żuber, M. Boguś);
- ustalono, że homogenat grzybowy C. coronatus, niezależnie od warunków hodowli, jest dużo
bardziej toksyczny dla hemocytów Galleria mellonella niż dla komórek Sf9 oraz dla larw mola
woskowego (wykonawcy: E. Włóka, M.I. Boguś);
- uzyskano ekspresję katepsyn B3 stadium NEJ Fasciola hepatica w systemie ekspresji pET w
bakteriach Escherichia coli szczep BL21. Następnie rekombinowane białko oczyszczono techniką
chromatografii powinowactwa na złożu niklowym (wykonawcy: A. Zawistowska-Deniziak, L.
Norbury, H. Wędrychowicz);
- określono profil specyficznych przeciwciał klasy IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG2c obecnych w surowicy
szczurów szczepionych rekombinowanymi proteazami cysteinowymi Fh-cat3-1 i Fh-cat3-2
F. hepatica i zarażonych metacerkariami tej przywry (wykonawcy: A. Wesołowska, L. Norbury,
A. Zawistowska-Deniziak, P. Wilkowski, H. Wędrychowicz);
- w wyniku badania metodą 1D oraz 2DE immunoblottingu białek somatycznych stadium
strobilarnego i cysticerkoidu tasiemca Hymenolepis diminuta oraz w materiale ekskrecyjnosekrecyjnym stadium dorosłego stwierdzono występowanie białek immunogennych, które poddano
identyfikacji w spektrometrii mas (wykonawcy: D. Młocicki, J. Bień).

3. Epizootiologia i zwalczanie pasożytów zwierząt hodowlanych i dzikich
Ten kierunek badań był realizowany w 15 tematach: A11-16, B2, 3, 6, 10, 12, 13, C2, 4, 5.
Ważniejsze wyniki:
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- w wyniku badań molekularnych (reakcja PCR i sekwencjonowanie) wykryto zarażenie: Bartonella
sp. u 4,25% jeleni szlachetnych, Babesia divergens u 25,67% jeleni szlachetnych oraz Anaplasma
phagocytophilum u 60% saren, 40% jeleni szlachetnych i 35% danieli (wykonawca: G. Karbowiak,
T. Szewczyk);
- wykazano znacząca rolę Lipoptena cervi jako wektora patogenow stwierdzając u tych owadów
zarażenia Borrelia burgdorferi u 1,4% i Bartonella sp. u 75%, izolatami zbliżonymi w 99% i 95%
do izolatów Bartonella schoenbuchensis i Bartonella chomelii (wykonawca: G. Karbowiak, T.
Szewczyk);
- analizy bioinformatyczne wykazały w obrębie zbiorczego B. burgdorferi s.l. 4 warianty
genomogatunków: B. spielmanii B. afzelii, B. burgdorferi s.l. z przewagą sekwencji homologicznych
dla B. garinii (wykonawca: G. Karbowiak, T. Szewczyk);
- w ślimakach z gatunku Arion lusitanicus stwierdzono występowanie larw nicieni gatunku
Aelurostrongylus abstrusus (Metastrongyloidea), będących pasożytami płucnymi kotowatych. Jest
to pierwsze stwierdzenie larw inwazyjnych (L3) tego nicienia w Polsce, oraz pierwsze na
świecie wykrycie pasożyta w tym żywicielu (wykonawcy: W. Jeżewski, Z. Laskowski);
-

w ślimakach Arion lusitanicus i Limax maximus stwierdzono larwy nicieni z gatunków

Skrjabingylus petrowi i Filaroides martis. Jest to pierwsze w Polsce stwierdzenie larw tych
nicieni w ślimakach nagich (wykonawcy: W. Jeżewski, Z. Laskowski);
- wykazano prawie 10-krotnie wyższą intensywność zarażenia żubrów nicieniem Ashworthius
sidemi w Puszczy Białowieskiej (średnio 4494 nicieni/osobnika) w porównaniu do żubrów z
Puszczy Knyszyńskiej (średnio 554 nicieni/osobnika) oraz wyższą ekstensywność zarażenia,
odpowiednio: 95% i 72% (wykonawcy: A. Demiaszkiewicz, J. Lachowicz, M. KołodziejSobocińska, R. Kowalczyk);
- badaniem sekcyjnym potwierdzono występowanie u jelenia w Borach Dolnośląskich
amerykańskiej przywry Fascioloides magna. Jest to drugie stwierdzenie dorosłych przywr tego
gatunku w Polsce (wykonawcy: A. Demiaszkiewicz, I. Kuligowska, J. Lachowicz).
- w wyniku badania sekcyjnego lisów z Puszczy Augustowskiej stwierdzono po raz pierwszy w
Polsce nicienie Angiostrongylus vasorum lokalizujące się w ukladzie krwionośnym (wykonawcy:
A. Demiaszkiewicz, I. Kuligowska, A.M. Pyziel, J. Lachowicz);
- wykazano przydatność opracowanej metody PCR w oparciu o DNA wyizolowane z larw L3 A.
sidemi, która jest niezwykle istotna z praktycznego punktu widzenia, ponieważ pozwala potwierdzić
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obecność pasożyta w trawieńcu żywiciela bez konieczności wykonywania uboju zwierząt
(wykonawcy: Moskwa B, Bień J, Goździk K, Cabaj W).
- w tkankach płodu poronionego przez krowę żubra w OHŻ w Białowieży metodą PCR
potwierdzono obecność Toxoplasma gondii. Analizy wykonane z wykorzystaniem specyficznych
markerów genetycznych SAG1, (5’+3’) SAG2, alt. SAG2, SAG3, BTUB, GRA6, c22-8, c29-2,
L358, PK1 wykazały obecność genotypu GI, niebezpiecznego dla człowieka (wykonawcy: W. Cabaj,
J. Bień, A. Kornacka, A. Cybulska, B. Moskwa we współpracy z J.P. Dubeyem z Animal Parasitic
Diseases Laboratory, Beltsville, USA).
- badaniami prowadzonymi w ciągu trzech sezonów wykazano, że u danieli drogą krycia
naturalnego nie dochodzi do przekazania tachyzoitów Neospora caninum, na krytą samicę ani jej
potomstwo. Wynik ten ma dużą wartość dla dalszej praktyki hodowlanej (wykonawcy: W. Cabaj, J.
Bień, B. Moskwa, M. Bogdaszewski).

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE REALIZACJI TEMATYKI BADAWCZEJ
A. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA
1. Mikropasożyty w zbiornikach wodnych poddanych inwazji biologicznej (kontynuacja)
Kierownik: dr hab. Mykola Ovcharenko

Zadanie badawcze:
Myxozoa a inwazje biologiczne (kontynuacja)
W wyniku badań laboratoryjnych preparatów mikropasożytów zgromadzonych w Pracowni
Jednokomórkowych Pasożytów w latach 2010–2014 oraz analizy dostępnej literatury, wykryto i
przeanalizowano występowanie 16 gatunków Myxozoa stwierdzonych u inwazyjnych gatunków ryb
z rodzin babkowatych (Gobiidae) i cefalowatych (Mugilidae). Wyniki badań przeprowadzonych w
roku sprawozdawczym pozwalają stwierdzić, że sukces gatunków inwazyjnych babek i
cefalowatych jest skutkiem „gubienia" przez nie pasożytów w trakcie opanowywania nowych
akwenów.

Hipoteza

"pathogen

release" została

potwierdzona

w przypadku analizy

myksosporydiowców Kudoa nova Najdenova, pasożytujących u babki byczej Neogobius
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melanostomus Pallas i Myxobolus parvus Schuman oraz u pilengasa Liza haematocheilus
(Temminck et Schlegel) (wykonawcy: M. Ovcharenko, P. Wróblewski).
2. Mikropasożyty krwi kręgowców i ich wektory (kontynuacja)
Kierownik: dr hab. Grzegorz Karbowiak

Zadanie badawcze:
Powiązania krwiopijnych stawonogów, dzikich ssaków oraz patogenów chorób
odkleszczowych ze środowiskiem (kontynuacja)
W ramach prac nad związkami kleszczy właściwych Ixodidae ze środowiskiem
kontynuowano obserwację populacji kleszczy łąkowych Dermacentor reticulatus w okolicach Wału
Miedzeszyńskiego w Warszawie. Wykazano, że temperatura i wilgotność powietrza wpływają na ich
aktywność w ciągu roku, natomiast początek i koniec sezonu aktywności determinowane są
pojawianiem się i znikaniem pokrywy śniegowej oraz spadkiem temperatury poniżej zera.
Kontynuacja badań nad składem fauny kleszczy właściwych ssaków drapieżnych potwierdziła
występowanie czterech gatunków kleszczy – pospolitego Ixodes ricinus, jeżowego I. hexagonus,
lisiego I. crenulatus i łąkowego Dermacentor reticulatus. Dominującym gatunkiem jest kleszcz
pospolity, znaleziony na 65% jenotów, 29% borsuków, 50% lisów, 27% kun. Zwierzęta te
atakowane są zarówno przez dorosłe samice, jak też larwy i nimfy. Subdominantem jest kleszcz
łąkowy, zebrany z 40% jenotów, 30% lisów i 7% kun leśnych. Badane ssaki atakowane były także
przez kleszcza jeżowego i kleszcza lisiego, ekstensywność zarażenia była jednak niska. Zarówno
kleszcz jeżowy, jak i lisi występowały u 6-10% lisów i 12,5% jenotów, kleszcz lisi ponadto u 19%
borsuków. Zadaniem dodatkowym były prace nad zarażeniem kleszczy właściwych z wybranych
terenów Ukrainy patogenami chorób transmisyjnych. Badania prowadzono we współpracy z
Instytutem Zoologii im. I.I.Schalhausena NANU w Kijowie. Badane były kleszcze pospolite Ixodes
ricinus pochodzące ze strefy wykluczenia w Czarnobylu (69 osobników) i z parków miejskich w
Kijowie (152) w kierunku zarażenia krętkami Borrelia burgdorferi. Ekstensywność zarażenia
wyniosła odpowiednio 6% i 31,33% (wykonawcy: G. Karbowiak, J. Werszko, T. Szewczyk).
3. Występowanie przywr digenetycznych u mięczaków wybranych środowisk Polski
(kontynuacja)
13

Kierownik: dr Zdzisław Laskowski
W ramach tematu przebadano łącznie 210 ślimaków z następujących gatunków: bursztynka
pospolita (Succinea putris), wstężyk gajowy (Cepaea nemoralis), wstężyk ogrodowy (Cepaea
hortensis), zaroślarka pospolita (Fruticicola fruticum). Ślimaki pochodziły z różnych stanowisk na
terenie Polski. Przynależność rodzajową stadiów rozwojowych przywr z rodzaju Brachylaima i
Brachylecithum określano na podstawie badań molekularnych. W zbadanych ślimakach stwierdzono
występowanie stadiów rozwojowych przywr (metacerkarie) z rodzaju Brachylaima u wszystkich
wyżej wymienionych ślimaków, a (sporocysty i cerkarie) z rodzaju Brachylecithum u wstężyków.
Zebrany materiał jest opracowywany (wykonawcy: Z. Laskowski, W. Jeżewski, K. Zdzitowiecki, A.
Rocka).
4. Redeskrypcja tasiemców z rodzaju Anthocephalum (Tetraphyllidea), pasożytów płaszczek
antarktycznych (kontynuacja)
Kierownik: dr hab. Anna Rocka
W ramach tematu podjęto próbę weryfikacji przynależności systematycznej 4 gatunków
tasiemców opisanych jako przedstawiciele rodzaju Anthocephalum. Trzy gatunki z Południowych
Szetlandów (A. siedleckii, A. rakusai i A. arctowskii) są do siebie bardzo podobne morfologicznie i
należy przypuszczać, że reprezentują jeden rodzaj. Czwarty gatunek opisany z Południowej Georgii,
A. georgiense, różni się od nich zdecydowanie a budowa skoleksa wskazuje na przynależność do
rodzaju Phyllobothrium (Tetraphyllidea). Wstępne badania molekularne wykazały, że żaden z 4
gatunków nie należy do rodzaju Anthocephalum. Zdjęcia skoleksa A. georgiense wykonane z
pomocą mikroskopu skaningowego nie potwierdziły przypisania gatunku do Phyllobothrium.
Prawdopodobnie reprezentują one nowy/nowe rodzaje i ich oznaczenie wymaga dalszych badań
molekularnych. Dodatkowo ustalono, że larwy o botridiach podzielonych na dwie komory zebrane z
ryb z Zatoki Admiralicji i A. siedleckii wykazują pełną zgodność sekwencji ITS2. Dotychczas
uważano, że opisywane wyżej dorosłe tasiemce mają larwy o botridiach jednokomorowych
(wykonawca: A. Rocka).

5. Ultrastruktura funkcjonalna stadiów rozwojowych przywr i tasiemców w aspekcie
filogenetycznym (kontynuacja)
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Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Świderski
W roku sprawozdawczym zbierano i uzupełnieniano materiał, który oznaczano i utrwalano.
Przeprowadzono wstępną analizę mikroskopową skrawków półcienkich i wykonano skrawki
ultracienkie.

Wykonywano

również

analizę

mikroskopowo-elektronowa

oraz

zdjęcia

ultrastrukturalne. Opisano po raz pierwszy unikalne osłonki w formie kokonów jajowych u przywry
Brandesia turgida (Brandes 1888) (Digenea, Plagiorchiida, Pleurogenidae), otaczające od zewnątrz
skorupy jajowe oraz inne otoczki embrionalne, chroniące rozwijające się wewnątrz nich miracidia.
Pochodzenie, proces tworzenia, ultrastruktura funkcjonalna oraz skład chemiczny tej unikalnej
warstwy kokonowej pozostają nadal do wyjaśnienia. Do wyjaśnienia pozostaje również sprawdzenie
hipotezy dotyczącej występowania podobnych „warstw kokonowych” u innych gatunków taksonu
Pleurogenidae. Wykonano opis pełnego przebiegu procesu morfogenezy larwalej i całkowitego
dojrzewania miracidiów w skorupach jaj wewnątrzmacicznych wymienionej przywry. Opisanio
również ultrastrukturę funkcjonalnąj jaj wewnątrzmacicznych przywry Prosotocus confusus (Looss,
1894) (Digenea, Plagiorchiida: Pleurogenidae) oraz unikalne osłonki w formie kokonów jajowych,
przypominających kokony jajowe przywry Brandesia turgida. Opisano także ultrastrukturę
funkcjonalną parenchymatycznych kapsuł jajowych tasiemca Thysanotaenia congolensis
(Cyclophyllidea, Anoplocephalidae, Inermicapsiferinae). Opublikowano 4 prace (wykonawca: Z.
Świderski).
6. Badanie tempa hydrolizy kutikuli owadów o zróżnicowanej wrażliwości na infekcję
grzybem Conidiobolus coronatus przez enzymy tego grzyba (temat nowy)
Kierownik: prof. dr hab. Mieczysława I. Boguś
Celem badań było sprawdzenie, czy zróżnicowana podatność różnych gatunków owadów na
infekcję grzybową wynika ze zróżnicowanego tempa hydrolizy kutikuli owadziej przez enzymy
grzybowe. W trakcie badań stwierdzono, że kutikula badanych owadów najmniej podlegała
lipolizie, natomiast w większym stopniu trawiona była przez chitynazy i proteazy. Chityna
hydrolizowana była już od 1 godziny badania, aż do 8 godziny (w większości przypadków
obserwowano wzrost hydrolizy chityny wraz z czasem). Porównując ilość uwolnionej Dglukozaminy w 8 godzinie podczas trawienia chityny z różnych gatunków, stadiów rozwojowych i
części ciała owadów, można stwierdzić, iż na ogół kutikula pozyskana z Musca domestica w
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porównaniu z kutikulą innych gatunków owadów była najlepiej trawiona przez chitynazy. W
przypadku hydrolizy białek w większości przypadków proteolizę obserwowano dopiero w 8
godzinie badania. Jednakże w przypadku trawienia białek kutikul z różnych gatunków owadów
stwierdzono w 8 godzinie, że ilość uwolnionych wolnych aminokwasów jest różna w zależności od
gatunku badanego owada oraz stadium rozwojowego (np. kutikula z larw i grzbietów najlepiej była
trawiona w przypadku kutikuli z Galleria mellonella, skrzydła najlepiej polegały proteolizie u
Lucilia sericata, a poczwarki u Calliphora vomitoria). Dokonano porównania stopnia hydrolizy
białek, chityny i lipidów kutikul pozyskanych z różnych stadiów rozwojowych i części ciała
owadów o zróżnicowanej wrażliwości na infekcję grzybową. Stwierdzono, iż istnieje korelacja
pomiędzy tempem hydrolizy składników kutikuli a wrażliwością badanych owadów na infekcję
grzybową (wykonawcy: E. Włóka, A. Kaczmarek, M. Kazek, M.I. Boguś).
7. Immunoidentyfikacja białek grzybowych wydzielanych przez grzyb Conidiobolus coronatus
podczas infekcji owada Galleria mellonella (temat nowy)
Kierownik: prof. dr hab. Mieczysława I. Boguś
Celem pracy było zbadanie obecności białek grzybowych w hemolimfie zainfekowanych
owadów. Do badań wykorzystano immunosurowice królicze skierowane przeciwko specyficznym
białkom grzyba C. coronatus : 50 kDa, 51 kDa, 53,5 kDa, 58 kDa, 37 kDa, 30 kDa uzyskane w
1999 roku i przechowywane w –20ºC. Techniką Western Blot stwierdzono, że tylko dwie surowice
skierowane przeciwko białkom C. coronatus (anty 30 kDa i anty 50 kDa) zachowały
immunoreaktywność. Surowice te wykorzystano do badań metodą immunofluorescencji hemocytów
pobranych od larw G. mellonella zainfekowanych 24 i 48 godzin wcześniej grzybem C. coronatus
lub hemocytów uzyskanych z zdrowych larw z dodatkiem „przesączu grzybowego”. Stwierdzono
obecność silnych sygnałów na błonach hemocytów pobranych z zainfekowanych owadów.
Inkubacja in vitro hemocytów z „przesączem grzybowym” wykazała agregację białek grzybowych
na powierzchni hemocytów (głównie plazmatocytów) a także łączenie się hemocytów w grupy
świadczące o stymulacji komórkowej odpowiedzi immunologicznej (wykonawcy: M. Ligęza-Żuber,
M.I. Boguś).

8. Immunoprewencja inwazji helmintów (kontynuacja)
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Kierownik: prof. dr hab. Halina Wędrychowicz

Zadania badawcze:
Ocena odpowiedzi przeciwciał klasy IgA, IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG2c, IgE oraz IgM u
szczurów szczepionych rekombinowanymi białkami Fh-cat3-1 i Fh-cat3-2 Fasciola hepatica i
zarażonych metacerkariami tej przywry (nowe zadanie)

U samców szczurów szczepu Spraque-Dawley szczepionych Fh-cat3-1/Alum lub Fh-cat32/Alum zaobserwowano istotny i znaczący poziom redukcji osiedlania się pasożytów w wątrobach i
przewodach żółciowych, wynoszący odpowiednio 45,7% oraz 62,9% w odniesieniu do kontroli
zarażenia. Zarówno u samców, jak i samic stwierdzono występowanie przeciwciał klasy IgG w
pobranych w trakcie eksperymentu próbkach surowicy krwi. W przypadku IgG1 obserwowano
najwyższe miano u zwierząt immunizowanych Fh-cat3-1/Alum i Fh-cat-2/Alum w porównaniu do
innych klas - IgG2a, IgG2b i IgG2c. Samice immunizowane Fh-cat3-1/Alum wykazywały stopniowy
wzrost wartości OD dla IgG1 wraz z czasem trwania inwazji, sytuacja wyglądała podobnie również
w przypadku samców immunizowanych tym samym antygenem. Wartości OD u zwierząt
immunizowanych były znacznie wyższe od grupy stanowiącej kontrolę zarażenia. W przypadku
immunizacji drugim antygenem Fh-cat3-2/Alum, zarówno u samic jak i samców obserwowany było
znaczne obniżenie wartości OD w 4 tpz i wzrost w 6tpz, 8tpz oraz 10 tpz. Z uzyskanych wyników
można wnioskować o silniejszych właściwościach immunogennych Fh-cat3-2 z uwagi na wyższe
wartości OD u zwierząt immunizowanych w porównaniu z grupami immunizowanymi Fh-cat3-1.
Obserwowane było to zarówno w przypadku samic jak i samców. Wysokie wartości OD w
porównaniu do kontroli zarażenia obserwowane były dla zwierząt immunizowanych Fh-cat3-2. W
przypadku drugiego antygenu Fh-cat3-1 zidentyfikowano znacznie niższe wartości OD, co więcej
wartość OD w przypadku samców w 6tpz znacznie spadała w porównaniu do kontroli zarażenia.
Dodatkowo, z uzyskanych wyników dla specyficznych przeciwciał IgG2a, zaobserwowano wyższe
wartości OD dla surowic z grupy kontrolnej gdzie antygenem opłaszczającym na płytce była Fhcat3-1 w porównaniu do wartości uzyskanych dla Fh-cat3-2. W przypadku IgG2b obserwowano
spadek wartości OD w czasie trwania inwazji u samic i samców immunizowanych Fh-cat3-2 do 8tpz
i nagły wzrost w 10tpz. U zwierząt immunizowanych Fh-cat3-1 w 6tpz obserwowano znaczący
spadek wartości OD w porównaniu do kontroli zarażenia, analogicznie jak w przypadku klasy
IgG2a. Jeżeli chodzi o immunogenność obu białek ocenianą na podstawie tej klasy przeciwciał to
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była ona wyższa w przypadku Fh-cat3-2 tak jak w klasie IgG1 (wykonawcy: A. Wesołowska, A.
Zawistowska-Deniziak, L. Norbury, P. Wilkowski).
9. Klonowanie i ekspresja białek Fasciola hepatica (kontynuacja)
Kierownik: prof. dr hab. Halina Wędrychowicz
Zadanie badawcze:
Uzyskanie w prokariotycznym systemie ekspresji rekombinowanej katepsyny B
stadium NEJ F. hepatica i jej oczyszczenie metodą chromatografii powinowactwa
(nowe zadanie)
Inwazje motylicy (Fasciola hepatica) stanowią znaczący światowy problem w medycynie
ludzkiej i weterynaryjnej. Przywra ta powoduje ogromne straty w hodowli bydła i owiec.
Dotychczasowe wyniki badań nad uodpornianiem bydła i zwierząt laboratoryjnych (szczury)
przeciwko fascjolozie wskazują na pewną skuteczność rekombinowanych proteaz cysteinowych
jako antygenów szczepionkowych, jednakże nie jest ona zadowalająca. Podczas badań skupiano się
głównie na enzymach dorosłego stadium F. hepatica. Z tego też względu celem zaplanowanego
eksperymentu było uzyskanie rekombinowanych proteaz cysteinowych Fh-CB3 stadium NEJ F.
hepatica w bakteryjnym systemie ekspresji pET. Ekspresję Fh-CB-3 prowadzono w Escherichia
coli szczep BL21. Indukcję produkcji białek przeprowadzono dodając 500 μl 1 M IPTG. W celu
oceny czasu potrzebnego do produkcji wystarczającej ilości białka, co 1 godzinę (przez 4 godziny)
po indukcji pobierano 1 ml hodowli, wirowano i osad przechowywano w -20 °C do czasu oceny
ekspresji białek. W tym celu osady bakteryjne pobrane przed indukcją oraz 1, 2, 3, 4 godziny po
dodaniu IPTG zawieszano w 1,5 ml PBS. Następnie 60 μl każdej zawiesiny pobrano do nowej
probówki Eppendorfa, dodano 20 μl buforu obciążającego i podawano analizie SDS-PAGE i
Western blot. W tej ostatniej metodzie do identyfikacji rekombinowanego białka wykorzystano
przeciwciała specyficznie rozpoznające metkę histydynową. Miejsce przyłączenia przeciwciał do
białek na membranie nitrocelulozowej zidentyfikowano metodą fluorescencyjną przez zaciemnienie
kliszy rentgenograficznej przy użyciu substratu West Pico chemiluminescence reagent (Pierce).
Następnie rekombinowane białko oczyszczono techniką chromatografii powinowactwa na złożu
niklowym (wykonawcy: A. Zawistowska-Deniziak, L. Norbury, H. Wędrychowicz).
10. Badania nad potencjałem rozrodczym różnych izolatów Fasciola hepatica w żywicielu
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pośrednim Galba truncatula (kontynuacja)
Kierownik: prof. dr hab. Halina Wędrychowicz

Zadanie badawcze:
Ocena potencjału rozrodczego dwóch izolatów F. hepatica w hodowli in vitro
z wykorzystaniem żywiciela pośredniego ślimaka Galba truncatula pochodzącego z okolic
Białowieskiego Parku Narodowego (nowe zadanie)
W trakcie realizacji projektu pt. „Analiza potencjału rozrodczego w żywicielu pośrednim,
profilu białkowego i właściwości immunomodulacyjnych produktów ekskrecyjno-sekrecyjnych
szczepu motylicy wątrobowej (Fasciola hepatica) występującego u żubrów Białowieskiego Parku
Narodowego” przeprowadzono doświadczenia z wykorzystaniem komercyjnego szczepu motylicy
wątrobowej CVL Weybridge, oraz izolatu pochodzącego od żubrów z Białowieskiego Parku
Narodowego. Uzyskano wyniki świadczące o występowaniu różnic w potencjale rozrodczym
badanych izolatów motylicy, oraz że różnice te mogą być spowodowane interakcjami w układzie
pasożyt-żywiciel pośredni. Dlatego też w roku 2014 podjęto próbę wprowadzenia do hodowli
laboratoryjnej ślimaków zebranych z okolic BPN. Wytypowane miejsca zbioru ślimaków
znajdowały się nad brzegiem Narewki w okolicach miejscowości Narewka i Janowo. W sumie
zebrano trzydzieści ślimaków. W związku z tym, że uzyskane ślimaki pochodziły bezpośrednio ze
środowiska naturalnego istniało niebezpieczeństwo że mogą być one nosicielami pasożytów dlatego
też zasadne było uzyskanie pokolenia F2 w celu zminimalizowania wpływy egzogennych inwazji.
W ciągu miesięcznej hodowli uzyskano 5 kokonów ślimaków, z których uzyskano 27 żywych
ślimaków. Ślimaki podzielono na 3 grupy. Dwie pierwsze grupy po 10 osobników poddano
zarażeniu po 3 miracydia izolatu żubrzego i 3 miracydia szczepu Weybridge. 7 osobników
pozostawiono na czystej szalce bez zarażenia. W ciągu pierwszego tygodnia po zarażeniu 7
ślimaków zarażonych szczepem Weybridge padło. W przypadku ślimaków zarażonych miracydiami
uzyskanymi z jaj pozyskanych od żubrów z BPN w hodowli pozostało 5 osobników. W grupie nie
zarażonej również zaobserwowano podobna sytuacje i przy życiu pozostało jedynie dwa osobniki.
W kolejnym tygodniu hodowli większość osobników padła. Kolejne 3 próby uzyskania stabilnej
hodowli nie powiodły się. Prace są nadal kontynuowane (wykonawcy: P. Wilkowski, K.
Januszkiewicz, L. Norbury).
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11. Badania nad występowaniem tasiemca bąblowcowego Echinococcus granulosus u
żywicieli pośrednich i ostatecznych (temat nowy)
Kierownik: dr hab. Jakub Gawor
W roku sprawozdawczym w ramach współpracy z lekarzami weterynarii odpowiedzialnymi
za badania poubojowe w rzeźniach na terenie czterech powiatów woj. mazowieckiego pozyskano
wycinki wątrób świń (152 próbki) ze zmianami patologicznymi wskazującymi na inwazję E.
granulosus (cysty) oraz zmianami niespecyficznymi (potencjalne wczesne stadia rozwoju pasożyta).
Materiał poddano badaniom mikroskopowym, a wybrane próbki zakwalifikowano do badań
histologicznych i molekularnych (tradycyjny oraz nested PCR). Badania molekularne umożliwiły
identyfikację zmian spowodowanych inwazją E. granulosus, które zostały ocenione jako
nieokreślone lub wątpliwe w ramach rutynowej oceny poubojowej. Obecność materiału
genetycznego E. granulosus stwierdzono w czterech próbkach spośród 22 zbadanych. W próbkach
pozytywnych otrzymany produkt amplifikacji wykazywał 100% zgodności z sekwencjami
referencyjnymi dla G7 E. granulosus. Dodatkowym założeniem badań była ocena wybranych zmian
pod kątem obecności stadiów larwalnych tasiemca E. multilocularis. W przebadanych próbkach
(n=12) metodą nested PCR nie stwierdzono obecności produktu charakterystycznego dla tego
pasożyta (wykonawcy: J. Gawor, M. Frączyk).

12. Dostosowanie metody Loop-Mediated Isothermal Amplification Assay (LAMP) do badania
próbek kału zwierząt i próbek ziemi w kierunku nicieni z rodzaju Toxocara (temat nowy)
Kierownik: dr hab. Jakub Gawor
Przeprowadzone badania w ramach działalności pozaplanowej (w roku 2013) wykazały, że
technika LAMP (Loop-Mediated Isothermal Amplification assay) może być z powodzeniem
wykorzystywana do wykrywania i różnicowania form dyspersyjnych (jaj) nicieni z rodzaju Toxocara
w próbkach ze środowiska zewnętrznego (gleby). Metoda LAMP sprawdza się jako bardziej czuła,
szybsza i o mniejszych wymaganiach sprzętowych w porównaniu z technikami PCR dotychczas
powszechnie stosowanymi do tego typu diagnostyki. Ze względu na rozwiązanie stosunku pracy w
IP PAN z końcem 2013 roku z pomysłodawcą tematu (dr A. Borecką), w ramach zaplanowanych
badań dokonano jedynie szczegółowej oceny uzyskanych dotychczas wyników oraz przeglądu
literatury. Badania są warte kontynuowania, szczególnie w kierunku ich praktycznego zastosowania,
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tj. oceny ryzyka zarażenia ludzi chorobami odzwierzęcymi w oparciu o badania zanieczyszczenia
środowiska zewnętrznego jajami pasożytów o znaczeniu zoonotycznym (np. Echinococcus spp.)
(wykonawcy: J. Gawor, M. Frączyk).
13. Pasożyty i choroby pasożytnicze dzikich przeżuwaczy (kontynuacja)
Kierownik: prof. dr hab. Aleksander W. Demiaszkiewicz
W ramach tego tematu wykonywano dwa zadania badawcze.
a) Monitoring zarażenia helmintami żubrów w Puszczach: Białowieskiej i Knyszyńskiej
(kontynuacja)
Uczestniczono w pracach komisji dokonującej przeglądu i eliminacji żubrów w Puszczy
Białowieskiej w sezonie zimowym 2013/2014 roku. Wykonano pełną sekcję parazytologiczną 11
odstrzelonych żubrów obu płci w wieku od 4 miesięcy do 18 lat. Osiem badanych żubrów było
zarażonych krwiopijnym nicieniem trawieńca Ashworthius sidemi. Maksymalne zarażenie tym
pasożytem wynosiło 15190 egzemplarzy, minimalne 10, a średnia intensywność inwazji 4 687. U 3
badanych żubrów w pęcherzykach żółciowych występowały jaja przywry Fasciola hepatica.
Średnia liczba jaj tego gatunku wyniosła 1 333, przy zakresie od 500 do 2 500 jaj. Również w tej
samej lokalizacji u 3 badanych żubrów wykryto przywry należące do gatunku Dicrocoelium
dendriticum w liczbie od 1 do 2. Kał wszystkich sekcjonowanych żubrów zbadano metodą
Baermanna w celu stwierdzenia obecności larw nicieni płucnych z gatunku Dictyocaulus viviparus.
Pojedyncze larwy tego gatunku obecne były u 1 żubra. Ustalono również skład gatunkowy nicieni
trawieńca z podrodziny Ostertagiinae występujących u żubrów. Są to Ostertagia ostertagi, O. lyrata,
O. leptospicularis, O. kolchida i Spiculopteragia boehmi. Prowadzone są dalsze badania nad
ustaleniem ekstensywności i intensywności zarażenia tymi gatunkami nicieni żubrów w Puszczy
Białowieskiej. Ponadto przeprowadzono sekcję parazytologiczną trawieńców 10 żubrów
eliminowanych w okresie zimy 2014 r. w Puszczy Knyszyńskiej. Są to pierwsze badania sekcyjne
helmintofauny żubrów z tego kompleksu leśnego, w wyniku których ustalono skład gatunkowy
pasożytów trawieńca. Spośród przedstawicieli podrodziny Haemonchinae u 9 żubrów stwierdzono
nicienie A. sidemi, intensywność inwazji wynosiła od 40 do 1 400 egzemplarzy, średnio 710, a u 7
żubrów nicienie Haemonchus placei w liczbie od 10 do 180 egzemplarzy, średnio 64. Spośród
podrodziny Ostertagiinae wykryto 5 gatunków nicieni. Dwa z nich: O. ostertagi i O. lyrata należą
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do typowych pasożytów Bovidae. Intensywność zarażenia O. ostertagi wynosiła od 10 do 100
nicieni, średnio 43, a tylko u jednego żubra stwierdzono 19 egzemplarzy O lyrata. Pozostałe trzy
gatunki: O. leptospicularis, O. kolchida i O. boehmi będące typowymi pasożytami Cervidae
stwierdzono u trzech żubrów w liczbie po 10 egzemplarzy (wykonawcy: A. W. Demiaszkiewicz, A.
M. Pyziel, I. Kuligowska, J. Lachowicz, T. Sitek).
b) Badania nad helmintofauną jeleniowatych w Polsce (kontynuacja)

Fascioloides magna, przywra introdukowana z Ameryki do Europy w XIX wieku jest
patogennym pasożytem dzikich i domowych przeżuwaczy. W celu potwierdzenia występowania tej
przywry w Polsce wykonano sekcję parazytologiczną 30 jeleni szlachetnych odstrzelonych w okresie
zimowym 2013/2014 r. w Borach Dolnośląskich. Ponadto zbadano metodą dekantacji próby kału
tych zwierząt. Stwierdzono, że dwie łanie zarażone były przywrami F. magna, tak więc prewalencja
wynosiła 6,6%. W wątrobie jednej łani stwierdzono 2 egzemplarze przywr, u drugiej 9 egzemplarzy.
Wątroby były powiększone, a na ich powierzchni i przekroju obserwowano ciemno brązową lub
czarną plamistą pigmentację i złogi włóknikowe. W miąższu narządu występowały liczne jamy
(pseudocysty) wypełnione krwistą lub ciemno brązową cieczą, w której znajdowały się przywry. W
kale występowały liczne jaja pasożyta. Jest to druga rejestracja dojrzałych przywr F. magna na
terenie Polski. Zbadano również metodą flotacji próby kału pochodzące od 114 łosi z Poleskiego
Parku Narodowego i okolicznych nadleśnictw W czterech próbach stwierdzono kokcydia należące
do gatunku Eimeria alces. Intensywność zarażenia była wysoka i wahała się od 46 do 9 931 oocyst,
średnio 3390 w 3 g kału. Jest to piąta na świecie i druga w Polsce rejestracja tego rzadkiego gatunku
pasożyta (wykonawcy: I. Kuligowska, A. Demiaszkiewicz, A. Pyziel, J. Lachowicz).
14. Badania nad występowaniem Neospora caninum u zwierząt żyjących w Polsce
(kontynuacja)
Kierownik: prof. dr hab. Władysław Cabaj
W ramach tematu realizowano trzy zadania badawcze.

a) Prowadzenie hodowli in vitro szczepu referencyjnego (NC-1) N. caninum (zadanie
wieloletnie) (kontynuacja)
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W warunkach in vitro, na komórkach Vero (monolayer African green monkey kidney –
komórki typu endotelialnego) prowadzona jest stała hodowla tachyzoitów N. caninum polskiego
izolatu (NC-PolB1), referencyjnego NC-1. Materiał uzyskiwany z hodowli jest podstawą do
przygotowania antygenu, który jest wykorzystywany w badaniach diagnostycznych prowadzonych
metodami immunologicznymi: Western Blot. DNA NC-1 jest wykorzystywany w metodzie PCR
jako kontrola pozytywna lub negatywna, w zależności od schematu doświadczenia. Równolegle
prowadzona jest hodowla tachyzoitów Toxoplasma gondii. Uzyskany materiał służy do badań
molekularnych (PCR) i immunologicznych (Western blot) (wykonawcy: W. Cabaj, J. Bień, B.
Moskwa, A. Cybulska, A. Kornacka).
b) Badanie występowania pierwotniaka N. caninum u danieli fermowych (kontynuacja)
W trzecim sezonie monitorowano obecność przeciwciał przeciw N. caninum u matek i
potomstwa urodzonego w 2014 r. w dwóch grupach doświadczalnych: grupa I - łanie zarażone N.
caninum kryte przez niezarażonego byka, grupa II - łanie niezarażone N. caninum lecz kryte przez
byka zarażonego. Badania matek wykonano dwukrotnie w ciągu roku (02.04. 2014 r., 24.09.2014
r.). W grupie I, którą stanowiło 15 łań zarażonych N. caninum urodziło się 9 cieląt (4 ♂ i 5 ♀), co
wskazuje na znacząco mniejszy współczynnik rozrodczości niż w roku 2013. Metodą
immunoenzymatyczną ELISA wysoki poziom przeciwciał anty-N. caninum stwierdzono u 5
osobników (55,5%), a oznaczone wartości OD wahały się od 0,309 do 0,552. U pozostałych
osobników poziom przeciwciał był na poziomie zwierząt niezarażonych. Ekstensywność inwazji w
roku bieżącym jest wyższa niż w 2012 r. i 2013 r. (36,3% i 35,7%, odpowiednio). Grupę II
stanowiło 15 łaniek seronegatywnych. Wszystkie urodzone w tej grupie daniele w liczbie 13 (10 ♀ i
3 ♂) były seronegatywne, a wartości OD wahały się od 0,102 do 0,146. Liczba potomstwa
urodzonego przez łanie z tej grupy w 2014 r. była podobna jak w latach poprzednich. Kolejny rok
badań wykazał, że drogą krycia naturalnego nie dochodzi do przekazania tachyzoitów N. caninum,
na krytą samicę ani jej potomstwo. Obserwacje behawioralne prowadzone przez mgr Żanetę Steiner
(Ferma Jeleniowatych w Kosewie Górnym) pozwoliły na określenie pokrewieństwa matkapotomek. Zgodnie z harmonogramem wykonano również badania potomstwa danieli (94 osobniki:
43 ♂ i 46 ♀), jeleni sika (13 osobników: 7 ♂ i 6 ♀) i jeleni szlachetnych (21 osobników: 12 ♂ i 9
♀) urodzonych w 2013 r. Badania potomstwa ww. gatunków zwierząt nie potwierdziły obecności
osobników zarażonych N. caninum. Wynik ten ma dużą wartość dla dalszej praktyki hodowlanej
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(wykonawcy: W. Cabaj, J. Bień, B. Moskwa, M. Bogdaszewski).
c) Neospora caninum u żubrów eliminowanych w Białowieży w latach 2013-2014
(kontynuacja)
W badaniach monitoringowych obecności pierwotniaka N. caninum u żubrów wykorzystano
surowice 41 osobników eliminowanych w okresie od grudnia 2013 r. do listopada 2014 r. w ramach
odstrzałów selekcyjnych wykonywanych w różnych rejonach Polski. Były to surowice od 6 żubrów z
Puszczy Boreckiej, 19 żubrów z Puszczy Białowieskiej, 13 żubrów z Puszczy Knyszyńskiej, 2
żubrów z Ośrodka Hodowlanego w Smardzewicach, 1 żubra z Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku, 1
żubra ze zwierzyńca w Bałtowie. Badano również surowicę 12 letniej krowy linii kaukaskiej z
rezerwatu Avesta w Szwecji. Wyniki dodatnie uzyskane z wykorzystaniem testu ELISA (IDEEX,
USA), potwierdzają obecność przeciwciał przeciw N. caninum w badanej populacji zwierząt. Wynik
dodatni (SP≥0,4) uzyskano w surowicach 11 zwierząt (26,8%). Były to 3 żubry z Puszczy Boreckiej,
4 żubry z Puszczy Knyszyńskiej oraz 4 żubry z Puszczy Białowieskiej. Badano także tkanki płodu
żubra z OHŻ w Białowieży. W surowicy stwierdzono wysoki poziom przeciwciał anty N. caninum
(OD=3,28). Dodatkowo zhomogenizowane i oczyszczone fragmenty mózgu naniesiono na komórki
Vero. Po 102 dniach hodowli obserwowano pojawienie się tachyzoitów przypominających kształtem
N. caninum, jednak badania molekularne nie potwierdziły obecności tego gatunku pasożyta w
hodowli. Dalsze analizy wykonano w ramach badań pozaplanowych (wykonawcy: W. Cabaj, J.
Bień, A. Kornacka, A. Cybulska, B. Moskwa).
15. Identyfikacja gatunkowa nicieni z rodzaju Trichinella u zwierząt wolnożyjących w Polsce
(kontynuacja)
Kierownik: prof. dr hab. Bożena Moskwa
W roku 2013 zbadano próbki mięśni (przepona, język) 11 gatunków zwierząt, w tym: 329
lisów, 23 jenotów, 14 kun, 9 borsuków, 4 wilka, 3 tchórzy, 1 gronostaja, 1 szopa pracza, 1 wydry, 1
bobra i 1 niedźwiedzia. Tkanki pochodziły od zwierząt eliminowanych w różnych rejonach Polski.
Larwy uzyskiwano wykorzystując metodę wytrawiania, natomiast identyfikację gatunkową nicieni z
rodzaju Trichinella prowadzono w oparciu o izolację genomowego DNA z pojedynczej larwy
włośnia z wykorzystaniem metody Multiplex-PCR. Wśród 378 zbadanych zwierząt u 45 (11,6%)
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stwierdzono larwy włośni, w tym: lisy – 40/329 (12,2%), jenoty – 3/23 (13%), kuny – 1/8 (12,5%),
wilki – 1/4 (25%). Identyfikacja gatunkowa nicieni metodą Multiplex-PCR potwierdziła obecność
T. britovi u 41 zwierząt (97,6%), natomiast T. spiralis tylko u jednego lisa (2,3%). W trzech
przypadkach nie potwierdzono obecności włośni metodą PCR, prawdopodobnie ze względu na
degradację DNA. Materiał do badań jest pozyskiwany w formie zamrożonej. W związku z
uzyskaniem grantu wewnętrznego przez mgr A. Cybulską pt. „Badanie zróżnicowania gatunkowego
oraz określenie miejsc predylekcyjnych nicieni z rodzaju Trichinella u wolnożyjących zwierząt
drapieżnych w Polsce”, od czerwca 2014 r. próby od zwierząt drapieżnych z wyjątkiem lisów
zostały wyłączone z badań statutowych (wykonawcy: B. Moskwa, J. Bień, A. Cybulska, A.
Kornacka, W. Cabaj).

16. Utrzymywanie unikatowej hodowli jeleniowatych w Fermie w Kosewie Górnym
(kontynuacja)
Kierownik: mgr inż. Marek Bogdaszewski
Kontynuowano realizację założonego w poprzednich latach programu hodowlanego.
Organizacja poszczególnych stad danieli dostosowana była do potrzeb programu badania
występowania neosporozy u jeleniowatych utrzymywanych na fermie. Prowadzono szczegółowe
obserwacje dotyczące przydatności poszczególnych gatunków, w tym szczególnie jeleni sika do
hodowli fermowej, w szczególności pod względem realizowanych przyrostów, łatwości
przyzwyczajania zwierząt do zabiegów hodowlanych, podatności na stres. We wszystkich stadach
prowadzono krycie haremowe czołowymi bykami. Podstawowe wskaźniki produkcyjne fermy
utrzymano na poziomie z lat poprzednich. Obecna liczebność stad na fermie jest dostosowana do
możliwości racjonalnego obciążenia istniejących pastwisk. We współpracy z Katedrą Hodowli
Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie
kontynuowano obserwacje dotyczące behawioru danieli (monitoring w okresie zimowym) oraz
poprawy dobrostanu utrzymywania zwierząt, w tym warunków zoohigienicznych w pomieszczeniu
do zimowania cieląt danieli. Efektem jest praca doktorska p. Justyny Cilulko przygotowana na
Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie. Ponadto, w ramach tej współpracy,
podsumowując dotychczasowe obserwacje oraz wyniki badań prowadzonych w Stacji przygotowano
pierwszy polski podręcznik przeznaczony dla studentów wydziałów zootechnicznych dotyczący
chowu i hodowli fermowej jeleniowatych. W ramach realizacji innych tematów badawczych
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prowadzonych w Instytucie wykonywano szereg prac polegających na zbieraniu materiałów,
zarówno na fermie jak i w łowiskach Nadleśnictwa Strzałowo (wykonawcy: M. Bogdaszewski, Z.
Bogdaszewska, Ż. Steiner).

B. DZIAŁALNOŚĆ W RAMACH PROJEKTÓW BADAWCZYCH FINANSOWANYCH Z
INNYCH ŹRÓDEŁ

Projekty badawcze finansowane przez NCN; koordynator - Instytut Parazytologii PAN
1. Helmintofauna ślimaków nagich jako potencjalne zagrożenie dla człowieka i zwierząt
domowych; Nr N 303 4999938
Kierownik: dr Witold Jeżewski. Czwarty rok realizacji grantu
Zbadano ślimaki nagie należące do trzech rodzin: Arionidae, Limacidae, Agriolimacidae.
Sporocysty i cerkarie przywr z rodzaju Lyperosomum stwierdzono u ślimaków z gatunków Limax
maximus i Deroceras reticulatum. Przywry zostały oznaczone molekularnie do gatunków
Lyperosomum petiolatum i Lyperosomum collurionis. Pozyskano także stadia rozwojowe przywr z
rodzaju Brachylaima, sporocysty i cerkarie stwierdzono u ślimaków z gatunków Arion rufus i D.
reticulatum, metacerkarie natomiast u L. maximus, D. reticulatum oraz u wszystkich badanych
gatunków ślimaków z rodzaju Arion. Cysticercoidy tasiemców z rodzaju Molluscotaenia i Davainea
stwierdzono u ślimaków L. maximus, L. cinereoniger, A. circumscriptus, A. lusitanicus i A. rufus.
Stwierdzono również larwy i formy dorosłe nicieni z rodzajów Agfa, Angiostoma i Alloionema.
Nicienie z rodzaju Agfa oznaczono morfologicznie i molekularnie do gatunku Agfa flexilis, zaś
postacie larwalne nicieni z rodzaju Alloionema oznaczono molekularnie jako Alloionema
appendiculatum. Wymienione gatunki nie były notowane w Polsce. Analiza porównawcza danych
morfometrycznych nicieni z rodzaju Angiostoma wykazała znaczące różnice w stosunku do 17
opisanych gatunków z tego rodzaju. U ślimaków z gatunku A. lusitanicus stwierdzono
występowanie larw nicieni z gatunku Aelurostrongylus abstrusus (Metastrongyloidea), będących
pasożytami płucnymi kotowatych. Jest to pierwsze stwierdzenie larw inwazyjnych (L3) tego nicienia
w Polsce, oraz pierwsze notowanie na świecie w tym żywicielu. Larwy nicieni z gatunku
Skrjabingylus petrowi i Filaroides martis stwierdzono u ślimaków nagich z gatunku A. lusitanicus i
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L. maximus. Do chwili obecnej, nie notowano w Polsce larw tych nicieni w ślimakach nagich.
2. Dirofilarioza nowym zagrożeniem dla psów i ludzi w Polsce - występowanie i
rozprzestrzenienie nicieni z rodzaju Dirofilaria; Nr N N308 560540
Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz. Czwarty rok realizacji grantu.
Dirofilarioza wywoływana przez nicienie Dirofilaria repens występuje często u psów, kotów i
dzikich mięsożernych w południowej Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej oraz w
Afryce. Dojrzałe nicienie tego gatunku u psów najczęściej umiejscawiają się w guzach
zlokalizowanych w tkance łącznej podskórnej lub międzymięśniowej. Mikrofilarie należące do
gatunku D. repens były wykryte w próbkach krwi psów pochodzących ze wszystkich województw
naszego kraju. Wyniki badań wykazały, że dirofilarioza powodowana przez nicienie D. repens
występuje na terenie całej Polski. Grant został zakończony, a jego wyniki podsumowane i
opublikowane w 6 pracach.

3. Ocena aktualnej sytuacji epidemiologicznej aswortiozy jako potencjalnego czynnika
zagrażającego hodowli bydła i owiec w Polsce; N N308 585740
Kierownik: prof. dr hab. B. Moskwa. Trzeci rok realizacji grantu.
W roku bieżącym nie prowadzono badań doświadczanych. Wykonywano natomiast
dodatkowe analizy prób metodą PCR, a także opracowywano uzyskane wyniki. Opracowano
również aktualne rozprzestrzenienie nicieni Ashworthius sidemi u dzikich przeżuwaczy w Polsce.
Przygotowano do druku publikację pt. "The usefulness of DNA derived from third stage larvae in
the detection of Ashworthius sidemi infection in European bison, by a simple polymerase chain
reaction” autorstwa Moskwa B, Bień J, Goździk K i Cabaj W. W publikacji, która ukazała się w
Parasites and Vectors wykazano przydatność opracowanej w ramach projektu metody PCR w
oparciu o DNA wyizolowane z larw L3 A. sidemi. Metoda ta jest niezwykle istotna z praktycznego
punktu widzenia, ponieważ pozwala potwierdzić obecność A. sidemi w trawieńcu żywiciela bez
konieczności wykonywania uboju zwierząt. Kolejna publikacja jest przygotowywana. W roku
sprawozdawczym w realizacji projektu aktywnie uczestniczyły: mgr A. Cybulska i mgr A.
Kornacka.
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4. Analiza potencjału rozrodczego w żywicielu pośrednim, profilu białkowego i właściwości
immunomodulacyjnych produktów ekskrecyjno-sekrecyjnych szczepu motylicy wątrobowej
(Fasciola hepatica) występującego u żubrów Białowieskiego Parku Narodowego; N N304
156340
Kierownik: dr Kamil Januszkiewicz. Czwarty rok realizacji grantu.
W ramach realizowanego projektu uzyskano wyniki świadczące o istnieniu różnic w
potencjale rozrodczym i inwazyjności badanych szczepów motylicy wątrobowej, które
prezentowane były w formie plakatu na konferencji. Wyniki te obejmowały analizę liczby
uzyskiwanych w hodowli in vitro metacerkarii F. hepatica, przeżywalności ślimaków zarażonych
miracidiami motylicy wątrobowej, jak również analizę inwazyjności uzyskiwanych metacerkarii
poprzez ich aktywację in vitro. W chwili obecnej z uzyskanych wyników przygotowywana jest
publikacja. Opracowywane są również wyniki pochodzące z analiz dokonanych z wykorzystaniem
techniki ELISA, w której badany jest poziom wybranych interleukin eksprymowanych przez
monocyty bydlęce stymulowane antygenami dwóch szczepów motylicy wątrobowej. Z uwagi na
konieczność powtórzenia niektórych oznaczeń wyniki te będą podstawą do ponownego
eksperymentu z wykorzystaniem mikromacierzy. Sprawozdanie końcowe nie uzyskało pozytywnej
oceny. NCN wyznaczył ostateczny termin rozliczenia projektu na 30.06.2015 r.

5.

Analiza

odpowiedzi

immunologicznej

szczurów

szczepionych

cDNA

kinazy

fosfoglicerynianowej Fasciola hepatica (cDNAFhPGK) i zarażonych metacerkariami tej
przywry; Nr 2011/01/N/NZ6/00892
Kierownik: dr Agnieszka Wesołowska. Trzeci rok realizacji grantu.
Szczepione cDNA-FhPGK/pCMV lub pCMV samce nie były w stanie skutecznie zwalczyć
lub ograniczyć inwazji F. hepatica, podczas gdy u szczepionych cDNA-FhPGK/pCMV samic
wystąpiła znacząca redukcja osiedlania się przywr. Stwierdzono także występowanie różnic
dotyczących rozwijającej się obwodowej i lokalnej odpowiedzi immunologicznej między płciami.
Różnice te dotyczyły zarówno odpowiedzi komórkowej jak i humoralnej, a w szczególności ogólnej
odpowiedzi leukocytów (WBC), limfocytów CD8+, eozynofili, monocytów oraz dynamiki
wytwarzania przeciwciał IgG1, IgG2a i IgG2b. Ponadto analiza profilu wytwarzanych cytokin
wykazała, że odpowiedź immunologiczna szczepionych i zarażonych szczurów jest spolaryzowana
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w kierunku Th2/Treg, choć u immunizowanych konstruktem szczepionkowym samic pojawiły się
elementy odpowiedzi Th1-zależnej (limfocyty CD8+, przeciwciała IgG2a). Elementy odpowiedzi
Th1-zależnej jakie wystąpiły u samic przyczyniły się do skuteczniejszej ochrony żywiciela przed
pasożytem, umożliwiając przełamanie strategii obrony F. hepatica przed skutecznym atakiem
komórek immunologicznych. Natomiast odpowiedź immunologiczna samców nie przyczyniła się do
kontrolowania inwazji, lecz raczej stworzyła środowisko, które sprzyjało przetrwaniu większej
liczby pasożytów, co najbardziej było widoczne w przypadku grupy samców szczepionych pustym
wektorem. Ponadto odpowiedź samców przyczyniła się do rozwoju rozległych zmian
immunopatologicznych w wątrobie.

6. Fermy jeleniowatych a choroby przenoszone przez kleszcze; Nr 2011/01B/NZ7/03574
Kierownik: dr hab. Grzegorz Karbowiak. Trzeci rok realizacji grantu.

W sumie przebadano 152 próby od danieli, 67 od jeleni szlachetnych i 18 jeleni sika
utrzymywanych w Fermie Jeleniowatych w Kosewie Górnym, 99 prób od saren odstrzelonych w
Nadleśnictwie Strzałowo, w okolicach Hajnówki oraz w Wielkopolskim Parku Narodowym i 35
jeleni z Nadleśnictwa Strzałowo. Diagnostykę prowadzono w kierunku zarażenia przez bakterie z
rodzaju Bartonella, Borrelia burgdorferi, Anaplasma phagocytophilum i piroplazmy z rodzaju
Babesia. Wykorzystano metody biologii molekularnej (reakcja PCR i sekwencjonowanie
produktów). Wykryto zarażenie: Bartonella sp. u 4,25% jeleni szlachetnych, Babesia divergens u
25,67% jeleni szlachetnych, Anaplasma phagocytophilum u 60% saren, 40% jeleni szlachetnych i
35% danieli. Nie wykazano zarażenia Borrelia burgdorferi u jeleniowatych. Przeprowadzono
również badania nad rolą muchówek z rodziny Tabanidae jako kompetentnego wektora dla
pasożytów krwi. Zarażenie świdrowcami wykryto u 29 (25,4%) muchówek. Zarażenia bakteriami z
rodzaju Bartonella i Borrelia u muchówek nie wykazano. Wykazano znacząca rolę Lipoptena cervi
jako wektora patogenów, wykryto zarażenia Borrelia burgdorferi u 1,4% i Bartonella sp. u 75%,
izolatami zbliżonymi w 99% i 95% do izolatów Bartonella schoenbuchensis i Bartonella chomelii.
Fermy jeleniowatych wydają się być środowiskiem bezpiecznym pod względem zagrożenia
zarażenie chorobami odkleszczowymi. Spośród patogenów niebezpiecznych dla człowieka,
jeleniowate są znaczącym rezerwuarem dla Anaplasma phagocytophilum; pozostałe patogeny są u
nich rzadkie lub nie zostały wykryte. Kleszcze pospolite I. ricinus, będące najważniejszym
wektorem są na fermach nieliczne, ze względu na niesprzyjające środowisko i ich pośrednie
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zwalczanie w trakcie odrobaczania zwierząt ivermektyną. Częściej występujący na wiosnę kleszcz
łąkowy, także znaczący wektor, nie atakuje człowieka. Muchówki z rodziny Tabanidae atakują
człowieka, jednak nie wykazano aby czynnie przenosiły patogeny chorób odkleszczowych. Strzyżak
Lipoptena cervi, pomimo stwierdzenia zarażenia przez Borrelia burgdorferi i Bartonella spp. nie
jest znaczącym zagrożeniem, ze względu na łatwe uniknięcie ataku przez te muchówki.
7. Zastosowanie rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych w charakteryzowaniu
kluczowych białek pasożytów; Nr 2012/05/B/NZ6/00777
Kierownik: dr Luke Norbury. Drugi rok realizacji grantu.
Celem projektu jest opracowanie biblioteki rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych
w formacie scFv (single chain variable fragment) z wykorzystaniem techniki prezentacji białek
wiążących antygen na powierzchni bakteriofagów. Biblioteka ta posłuży do zidentyfikowania
istotnych dla F. hepatica białek, uwalnianych przez przywę w czasie inwazji. Planowane jest
stworzenie biblioteki dziewiczej oraz immunizowanej z wykorzystaniem odpowiednio myszy i
szczurów jako zwierząt laboratoryjnych. W roku 2014 realizowane były zadania przewidziane
harmonogramem projektu.

8. Analiza odpowiedzi immunologicznej przeciw fascjolozie u owiec szczepionych
multiwalentną szczepionka zawierającą rekombinowane, stadiowo specyficzne białka Fasciola
hepatica; Nr 2012/06/N/NZ6/00115
Kierownik: prof. dr hab. H. Wędrychowicz / dr L. Norbury. Drugi rok realizacji grantu.
Projekt zakłada międzynarodową współpracę pomiędzy Pracownią Parazytologii
Molekularnej Instytutu Parazytologii PAN i prof. Peterem Smookerem z RMIT University w
Melbourne, Australia. Obydwa zespoły od wielu lat są zaangażowane w badania nad szczepionką
przeciwko motylicy wątrobowej F. hepatica. Głównym celem projektu jest ocena multiwalentnej
szczepionki

przeciwmotyliczej dla owiec, zawierającej antygeny rekombinowane

przywry

uzyskane przez obydwa współpracujące zespoły. Harmonogram realizacji projektu przewidywał na
rok 2014 przeprowadzenie eksperymentalnego szczepienia jagniąt rasy Corriedale szczepionką
multiwalentną. Jednakże ze względu na infekcję bakteryjną w stadzie hodowlanym skutkującą

30

śmiercią 70% zamówionych jagniąt, eksperyment musiał być przełożony na rok 2015 a czas
realizacji projektu wydłużony o 12 miesięcy.

9. Badania porównawcze proteomów kolejnych stadiów rozwojowych (onkosfera, cysticerkoid,
dorosłe) modelowego gatunku tasiemca Hymenolepis diminuta za pomocą SDS-PAGE, 2 DE
oraz Western Blot; Nr 2012/05/B/NZ6/00769
Kierownik: dr hab. Daniel Młocicki. Drugi rok realizacji grantu.
Przeprowadzono analizę porównawczą proteomów jaj inwazyjnych, cysticerkoidów oraz
stadiów strobilarnych Hymenolepis diminuta. Zauważono różnicę pomiędzy tymi stadiami, zarówno
w profilach białek o dużej, jak i o małej masie. Rezultaty tych badań wskazują na wyraźne
podobieństwa i różnice w profilach białkowych, jak również w stopniu ekspresji wybranych białek.
Poznano skład białkowy dorosłych stadiów oraz cysticerkoidów tego tasiemca. Wyniki uzyskane
metodą LCMS/MS są obecnie opracowywane przy użyciu metod bioinformatycznych. Sprawdzane
są ich funkcje molekularne, biologiczne i lokalizacja w komórce. Jednocześnie odotowano obecność
białek znanych z właściwości immunomodulatorowych lub z ich potencjalnego zatosowania jako
cele w terapii lub przy konstruowaniu szczepionek. Metodą 1D oraz 2DE immunoblottingu białek
somatycznych stadium strobilarnego i cysticerkoidu oraz w materiale ekskrecyjno-sekrecyjnym
stadium dorosłego stwierdzono występowanie białek immunogennych, które poddano identyfikacji
w spektrometrii mas. W trakcie jest analiza i selekcja immunorekrywnych spotów z rozdziałów
2DE. Wyniki te są obecnie opracowywane, a ich rezultaty zostaną przygotowane do druku.

Projekty finansowane przez NCN lub NCBiR koordynowane przez inne placowki naukowe
10. Znaczenie zwierząt wolno żyjących jako rezerwuaru bakteryjnych, wirusowych i
pasożytniczych czynników chorobotwórczych dla ludzi i zwierząt domowych; PBR OWD1014/R/P01/2011/10
Koordynator: Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczawy w Puławach
Zadanie „Dziki jako rezerwuar i wektor w szerzeniu się zarażenia Trichinella spp.”
Kierownik zadania: prof. dr hab. Bożena Moskwa
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W roku 2014 zbadano próbki mięśni (przepona, język) 278 dzików. Identyfikację gatunkową
nicieni z rodzaju Trichinella prowadzono stosując metodę Multiplex-PCR. Metoda ta pozwala na
określenie gatunku nicieni w oparciu o analizę DNA uzyskanego z jednej larwy. Jednak biorąc pod
uwagę częste występowanie inwazji dwugatunkowych (mieszanych), do izolacji DNA wykorzystuje
się więcej larw. Wśród 278 zbadanych dzików u 3 zwierząt (odstrzelonych w okolicach Gołdapi,
Radzynia Podlaskiego i Ostrołęki) stwierdzono larwy włośni (0,72%). W przypadku dzika
pochodzącego z okolic Ostrołęki stwierdzono zarażenie T. spiralis. W przypadku pozostałych
zwierząt zaobserwowano zarażenia o bardzo niskiej intensywności (0,25 LPG oraz 0,04 LPG),
dlatego w obu przypadkach nie udało się określić gatunku włośni. Opracowano wyniki do
publikacji, którą złożono w Acta Parasitologica. Artykuł został zaakceptowany do druku.
Przygotowano raport finansowy i merytoryczny, który przekazano głównemu koordynatorowi. W
roku sprawozdawczym w realizacji projektu aktywnie uczestniczyły: mgr A. Cybulska i mgr A.
Kornacka.

11. Charakterystyka mikroflory i mikrofauny oraz helminofauny przewodu pokarmowego
bobra europejskiego: badanie zależności pomiędzy stanem populacji mikroorganizmów a
aktywnością celulolityczną i profilem kwasów tłuszczowych w wybranych tkankach; Nr N
N311 510139
Koordynator: Instytut Fizjologii Żywienia PAN, Kierownik projektu: dr Grzegorz Bełżecki
Współpracujący: Instytut Parazytologii PAN, główni wykonawcy: prof. dr hab. Aleksander
Demiaszkiewicz, dr Jacek Lachowicz. Czwarty rok realizacji grantu.
Opracowano wyniki badań sekcyjnych i koproskopowych 48 bobrów. Łącznie wykryto 6
gatunków pasożytów. Przygotowano publikację „ Endoparasites of the European beaver (Castor
fiber L. 1758) in north-eastern Poland” która została wydrukowana w Bulletin of Veterinary
Institute in Pulawy”.
12. Badania etiopatogezy nekrotycznego zapalenia napletka (NZN) u żubrów w Puszczy
Białowieskiej; Nr N N308 573340
Koordynator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny
Weterynaryjnej, Kierownik projektu: dr hab. Wojciech Bielecki
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Współpracujący: Instytut Parazytologii PAN, wykonawca: prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz
Czwarty rok realizacji grantu.

W celu ustalenia roli mikrofilarii w patogenezie nekrotycznego zapalenia napletka poddano
badaniu 10 eliminowanych w sezonie 2013/2014 żubrów w kierunku zarażenia nicieniami
tkankowymi Onchocerca sp. i Setaria sp. Pobierano próby tkanek z miejsc predylekcyjnych
występowania filarii, szczególnie po stwierdzeniu w nich obecności samic, które niekiedy widoczne
są okiem nieuzbrojonym, lub guzków pasożytniczych zawierających nicienie. Takimi miejscami
predylekcyjnymi są u żubrów więzadła żołądkowo-śledzionowe i karkowe oraz jamy ciała. Pobrane
próby po rozdrobnieniu i umieszczeniu pomiędzy szklanymi płytkami kompresora badano przy
użyciu mikroskopu stereoskopowego. Wykryte nicienie lub ich fragmenty izolowano z tkanek
igłami preparacyjnymi pod kontrolą mikroskopową. Stosowano również metodę izolacji filarii przez
wytrawianie tkanek 1% płynem trawiącym (10 g pepsyny i 10 g stężonego HCL w 1000 ml wody).
Spoistość tkanki ulega wówczas rozluźnieniu i izolacja nicieni jest ułatwiona. Wyizolowane
nicienie i utrwalano w roztworze 70% alkoholu z dodatkiem 5% glicerolu. W więzadłach
żołądkowo-śledzionowych 6 żubrów stwierdzono dorosłe filarie Onchocerca lienalis. Intensywność
zarażenia wynosiła od 1 do 5 nicieni, średnio 2. Nicieni Setaria sp. nie stwierdzono.
13. Epidemiologia boreliozy z Lyme (BL) i innych zakażeń odkleszczowych człowieka w
Polsce: wpływ różnych warunków środowiskowych na infekcje u ludzi i kleszczy Ixodes
ricinus; Nr N N404 795240
Koordynator: Zakład Parazytologii Instytutu Zoologii Wydziału Biologii UW, kierownik projektu:
prof. dr hab. Edward Siński
Wspólpracujący: Instytut Parazytologii PAN, wykonawca: dr hab. G. Karbowiak. Czwarty rok
realizacji grantu.
Kleszcze były zbierane ze stałych powierzchni zurbanizowanych o silnej antropopresji (Las
Bielański, Las Kabacki, Park Łazienki Królewskie) oraz na powierzchniach niezurbanizowanych o
znikomej antropopresji, tj. w naturalnych biotopach lasów (Białowieski Park Narodowy,
Kampinoski Park Narodowy, Mazurski Park Krajobrazowy). Do badań prewalencji Borrelia
burgdorferi s.l., oraz równoczesnych koinfekcji z udziałem Anaplasma phagocytophilum, Babesia
spp. w populacjach kleszczy I. ricinus pochodzących z wymienionych biotopów wykorzystano
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techniki biologii molekularnej (PCR, nested PCR, R-T PCR). Próby pozytywne sekwencjonowano i
poddano analizie bioinformatycznej oraz filogenetycznej. Analizę filogenetyczną uzyskanych
sekwencji oraz sekwencji zdeponowanych w bazie GenBank NCBI prowadzono z wykorzystaniem
programu BioEdit v.7.1.7, drzewa filogenetyczne tworzono z wykorzystaniem metody Maximum
Likelifood oraz dwuparametrycznego modelu substytucji nukleotydowych Kimury i analizy
bootstrap. W biotopach leśnych naturalnych stwierdzono niską prewalencję Babesia spp. i Borrelia
burgdorferi, również koinfekcja występowała bardzo rzadko. Jednakże, analizy bioinformatyczne
wykazały w obrębie zbiorczego B. burgdorferi s.l. 4 warianty genomogatunków: B. spielmanii, B.
afzelii, B. burgdorferi s.l. z przewagą sekwencji homologicznych dla B. garinii. W badanych
populacjach kleszczy stwierdzono pasożyty z rodzaju Babesia. Średnia prewalencja dla larw, nimf i
postaci dorosłych wynosiła 1,6%. W populacji kleszczy z niektórych biotopów (Mazurski Park
Krajobrazowy) stwierdzono dwa odrębne izolaty Babesia: enzoonotyczny - nie patogeniczny dla
człowieka i zoonotyczny - inwazyjny dla ludzi. Populacje kleszczy I. ricinus z Lasu Bielańskiego
były zarażone przez B. venatorum (EU1), gatunek ten również jest inwazyjny dla człowieka. Na
podstawie zebranych wyników wnioskujemy, że średnie zagęszczenie kleszczy I. ricinus w
biotopach naturalnych jest dwukrotnie wyższe niż w biotopach będących pod wpływem
antropopresji. Analiza wyników wykazuje dodatni wpływ antropopresji na różnorodność gatunkową
i wewnątrzgatunkową patogenów i ich prewalencję.
14. Analizy jakościowe i ilościowe mikotoksyn, enzymów hydrolizujących kutikulę i
metabolitów wtórnych entomopatogennego grzyba Conidiobolus coronatus jako potencjalnych
bioinsektycydów; Nr 2011/01/D/NZ6/03114
Koordynator: Uniwersytet Gdański, Kierownik grantu: dr Monika Paszkiewicz
Współpracujacy: Instytut Parazytologii PAN, wykonawcy: prof. dr hab. Mieczysława
Boguś, dr Emilia Włóka. Trzeci rok realizacji grantu.
Realizowano 6 zadań wynikających z harmonogramu projektu, w ramach których zbadano
wpływ warunków optymalnych (20ºC) oraz stresowych (30ºC) na wzrost grzyba C. coronatus
hodowanego na pożywce z dodatkiem larw Galleria mellonella (SAPG) jak i bez dodatku (SAP) na
zarodnikowanie, wirulencję oraz stężenie białka i aktywności enzymów uznawanych za kluczowe w
procesie infekcji grzybowej tj.: elastazy, N-acetyloglukozaminidazy (NAGazy), chitobiozydazy oraz
lipazy w zarodnikach C. coronatus. Ustalono, iż kutikula larw stymuluje sporulację, wirulencję
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grzyba, jak również aktywności badanych enzymów. Zbadano również wpływ pH pożywki
hodowlanej (5,0-9,0) w dwóch temperaturach (20ºC i 30ºC), wykorzystując do badań zarówno
pożywkę minimalną (MM) jaki i bogatą (LB), na stężenie białka oraz aktywności w.w. enzymów
obecnych w grzybni. Stwierdzono, że wpływ składu pożywek, temperatury hodowli oraz pH
pożywki jest bardzo zróżnicowany. Pożywka MM stymulowała grzyb w optymalnej temperaturze do
wytwarzania większych ilości enzymów. Stwierdzono ponadto, iż w zależności od składu pożywki
(MM lub LB) różne jest optymalne pH aktywności enzymów C. coronatus. W toku badań
sprawdzono także wpływ promieniowania UV na zdolność do zarodnikowania i wirulencję grzyba
hodowanego w warunkach optymalnych i stresowych na pożywce SAPG oraz SAP. Stwierdzono, iż
dodatek larw G. mellonella do podłoża może stymulować zarodnikowanie grzyba C. coronatus.
Porównując jednak wyniki z hodowlą kontrolną stwierdzono, że promieniowanie UV nie ma
większego znaczenia na zdolność grzybni do zarodnikowania, natomiast w przypadku wirulencji
stwierdzono, że promieniowanie UV obniża znacznie wirulencję grzybni SAPG, podczas gdy w
przypadku grzybni SAP obserwowano prawie niezmienną zdolność grzyba do porażania owadów.
Otrzymane wyniki wskazują na bardzo dużą zdolność adaptacyjną grzyba C. coronatus do
różnorodnych

warunków hodowli.

Po przetestowaniu wszystkich dostępnych frakcji

wyszczególniono 6 frakcji o aktywności cytotoksycznej w stosunku do badanych komórek.
15. Czynniki wpływające na kształtowanie się równowagi między pasożytem a żywicielem na
przykładzie inwazji krwiopijnego nicienia Ashworthius sidemi u dziko żyjących żubrów (Bison
bonasus) w Puszczy Białowieskiej; Nr NCN 2012/07/B/NZ8/00066
Koordynator: Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Kierownik: dr hab. Rafał Kowalczyk
Współpracujący: Instytut Parazytologii PAN, główny wykonawca: prof. dr hab. Aleksander
Demiaszkiewicz, wykonawca: dr Jacek Lachowicz. Drugi rok realizacji grantu.
W latach 2013-2014 badano intensywność i ekstensywność zarażenia A. sidemi żubrów z
Puszczy Białowieskiej i Knyszyńskiej. Określono stopień zarażenia populacji oraz wpływ inwazji A.
sidemi na wybrane parametry hematologiczne związane z układem czerwonokrwinkowym,
ponieważ są one bezpośrednio związane z zarażeniem krwiopijnym nicieniem. Wyniki porównano z
parametrami krwi zwierząt niezarażonych A. sidemi z hodowli zamkniętej. Wykazano prawie 10krotnie wyższą intensywność zarażenia żubrów nicieniem A. sidemi w Puszczy Białowieskiej
(średnio 4494 nicieni/osobnika) w porównaniu do osobników z Puszczy Knyszyńskiej (średnio 554
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nicieni/osobnika) oraz wyższą ekstensywność zarażenia, odpowiednio: 95% i 72%. Liczba
czerwonych krwinek (RBC) a także stężenie hemoglobiny (HGB) i wartość hematokrytu (HCT) były
statystycznie istotnie niższe u żubrów z dwóch badanych populacji w porównaniu ze zwierzętami
hodowlanymi, natomiast nie różniły się istotnie między sobą. W Puszczy Białowieskiej
zaobserwowano istotny statystycznie spadek wartości parametrów czerwonokrwinkowych wraz ze
wzrostem intensywności zarażenia osobników A. sidemi. Takiej zależności nie obserwowano u
żubrów z Puszczy Knyszyńskiej, natomiast stwierdzono tam wzrost liczby produkowanych
retikulocytów wraz ze wzrostem intensywności zarażenia. Wskazuje to na możliwość uzupełniania
przez organizm strat krwi poprzez wzmożoną produkcję czerwonych krwinek. Natomiast u żubrów z
Puszczy Białowieskiej wysoka intensywność zarażenia A. sidemi prawdopodobnie nie pozwalała na
kompensację utraty krwi.

16. Opracowanie preparatu owadobójczego w oparciu o zidentyfikowane metabolity
entomopatogennego grzyba Conidiobolus coronatus. Projekt realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007–2013, Priorytet 1. Badania i rozwój
nowoczesnych technologii. Działania 1.4. (Wsparcie projektów celowych) w ramach umowy
zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr POIG.01.04.00-019/12 z dnia 15.11.2012 r.
Kierownik projektu: prof. dr hab. M.I. Boguś

Zadania przewidziane do wykonania w 2014 r.: 1. Badanie mechanizmu zabijania owadów
przez substancje aktywne; 2. Badania kierunkowe przeciwko komarom, karaluchom,
kleszczom i roztoczom.
W ramach zaplanowanych badań przetestowano aktywność biologiczną 88 związków
chemicznych, których obecność w grzybie C. coronatus stwierdzono uprzednio za pomocą metod
chromatograficznych (GC-MS). Testom poddano także 40 innych substancji. Jeden ze związków o
najwyższej aktywności został dodany do hodowli in vitro hemocytów Galleria mellonella i komórek
Sf9, powodując zmiany degeneracyjne badanych komórek i szybkie zamieranie hodowli. Uzyskane
wyniki są obecnie analizowane. Do badań wyselekcjonowano również 16 związków najbardziej
aktywnych u much. Związki te są obecnie testowane na nimfach kleszcza Ixodes ricinus.
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Granty zagraniczne
17. Projekty: „Ochrona in situ żubra w Polsce – część północno-wschodnia”, „Ochrona in situ
żubra w Polsce – część południowa” finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko, koordynowane przez SGGW.
Kierownik: dr hab. Wanda Olech
Współwykonawca: Instytut Parazytologii PAN, wykonawcy: prof. dr hab. Aleksander
Demiaszkiewicz, dr Jacek Lachowicz, dr Izabela Kuligowska. Czwarty rok realizacji.

Realizacja projektów została przedłużona na lata 2014-2015. Wykonywano w nich zadania
badawcze: „Monitoring intensywności zakażeń pasożytniczych populacji żubra”. Łącznie zbadano
metodami koproskopowymi flotacji, dekantacji i metodą Baermanna 245 prób kału żubrów z
Bieszczadów i Puszczy Knyszyńskiej. W obu stadach wolnościowych zarażenie żubrów nicieniami
żołądkowo-jelitowymi z rodziny Trichostrongylidae utrzymywało się na zbliżonym poziomie,
odpowiednim dla pory roku. W nielicznych próbach obserwowano jaja nicieni z rodzajów Trichuris,
Nematodirus, Aonchotheca i oocysty kokcydiów z rodzaju Eimeria. Nie stwierdzono motylicy
wątrobowej ani larw nicieni płucnych. Jedynie u żubrów utrzymywanych w zagrodzie
aklimatyzacyjnej w Mucznem w Bieszczadach intensywność zarażenia nicieniami żołądkowojelitowymi była wysoka (ponad 1000 jaj nicieni w 3 g kału). Żubry te wymagają przeprowadzenia
zabiegu odrobaczania.
18. Projekt „Analiza molekularna nicieni płucnych z rodzaju Dictyocaulus występujących u
wolno żyjących dzikich przeżuwaczy w Polsce” finansowany przez MNiSW w ramach programu
„Mobilność Plus” – III edycja”
Kierownik: Prof. Johan Höglund, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala
Wykonawca: dr Anna M. Pyziel. Pierwszy rok realizacji.
Obecność nicieni płucnych stwierdzono u 59,5% zbadanych żubrów, u 44,7% jeleni oraz u
13,8% saren. Po wyizolowaniu DNA z nicieni płucnych, amplifikowano wybrane fragmenty genów
(18S rRNA, ITS2, cox3) przy użyciu specyficznych starterów reakcji PCR. Amplikony zostały
zsekwencjonowane, w wyniku czego otrzymano 29 sekwencji nukleotydowych, które zdeponowano
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w internetowej bazie danych GenBank (GenBank numery dostępu: KF007338-KF007341,
KM374671-KM374682, KM359411-KM359415, KM359422-KM359429). Sekwencja 18S rRNA
nicieni od żubra była identyczna z D. viviparus, co również potwierdziła analiza sekwencji cox3.
Sekwencja ITS2 nicieni płucnych żubra wykazała obecność insercji sekwencji GAT w rejonie
występowania powtarzalnych sekwencji DNA, co stanowi cechę charakterystyczna polskiego izolatu
D. viviparus od żubrów. Sekwencje 18S rRNA nicieni od jelenia szlachetnego była zgodna z
hiszpańskim izolatem Dictyocaulus sp., natomiast różniła się od D. eckerti, gatunku uważanego za
specyficzny dla jeleni, co potwierdziła również analiza sekwencji ITS2 i cox3. Uzyskany wynik
świadczy o występowaniu u jeleni szlachetnych w Polsce nowego gatunku nicieni płucnych z
rodzaju Dictyocaulus. Sekwencja 18S rRNA nicieni wyizolowanych od saren była identyczna z D.
capreolus od saren i łosi, natomiast sekwencja ITS2 wykazała 99 % podobieństwa do izolatów
Dictyocaulus sp. od wspomnianych wyżej gatunków zwierząt z terenu Szwecji. Sekwencja cox3
była zgodna z sekwencją cox3 dla gatunku D. viviparus. Otrzymany wynik może świadczyć o
nieprzydatności markera cox3 do badań taksonomicznych, ze względu na jego zbyt małą
specyficzność gatunkową. W oparciu o unikalne sekwencje ITS2 dla izolatów nicieni płucnych z
rodzaju Dictyocaulus od każdego ze zbadanych żywicieli opracowano test diagnostyczny z
wykorzystaniem reakcji multipleks PCR, w którym wielkość otrzymanych produktów pozwala na
odróżnienie nicieni pochodzących od żubra (630 pz), jelenia szlachetnego (770 pz) i sarny (460 pz).

C. DZIAŁALNOŚĆ POZAPLANOWA
1. Badania nad pasożytami zwierząt drapieżnych z Nadleśnictwem Głęboki Bród
Wykonawcy: prof. dr hab. A.W. Demiaszkiewicz, dr A.M. Pyziel, dr I. Kuligowska, dr J.
Lachowicz
Podjęto badania nad pasożytami płuc, oraz pasożytami lokalizującymi się w układzie
krwionośnym dzikich drapieżnych. Łącznie zbadano 100 lisów, 9 borsuków, 11 jenotów, 6 kun i 2
tchórze. Płuca i serca zwierząt po wyizolowaniu były poddane badaniu sekcyjnemu. W sercu zostały
przecinane przedsionki i komory oraz tętnice płucne. W płucach były przecinane: tchawica, oskrzela
i oskrzeliki, po czym miąższ płuc był rozdrabniany przy użyciu igieł preparacyjnych. Następnie
tkanki dokładnie płukano w wodzie, a płyn poddano kilkakrotnej dekantacji. Po uzyskaniu
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przejrzystości osad był badany przy użyciu mikroskopu stereoskopowego w celu wykrycia i
izolowania pasożytów. U lisów w płucach stwierdzono trzy gatunki pasożytów: nicienie Crenosoma
vulpis, Eucoleus aerophilus i młodociane przywry Alaria alata. W płucach borsuka zarejestrowano
nicienie Aelurostrongylus falciformis. Ekstensywność i intensywność inwazji tych pasożytów jest
opracowywana. W układzie krwionośnym po raz pierwszy w Polsce wykryto dojrzałe nicienie
Angiostrongylus vasorum. Ponadto przy użyciu testu ELISA SNAP HTWM firmy IDEXX u jednego
lisa stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko Dirofilaria immitis. Jest to pierwsza w Polsce
rejestracja obecności tego pasożyta u lisa. Materiały pochodzące z sekcji pozostałych zwierząt
zabezpieczono przez zamrożenie w celu sukcesywnego badania.
2. Badania nad opornością glisty końskiej (Parascaris equorum) na preparaty z grupy
makrocyklicznych laktonów
Wykonawca: dr hab. J. Gawor
Dane lekarzy weterynarii praktyków wskazują na występowanie w Polsce oporności glisty
końskiej (Parascaris equorum) na preparaty z grupy makrocyklicznych laktonów. Przeprowadzono
wstępne badania nad skutecznością jednego z leków tej grupy u koni w hodowli na terenie woj.
mazowieckiego. Z zastosowaniem metody Mc Mastera w teście redukcji liczby jaj pasożyta w kale
(Faecal Egg Count Reduction Test - FECRT) oceniono efektywność przeprowadzonego leczenia
młodych koni (n=32). W dwóch przypadkach (6,3%) w próbkach kału po leczeniu stwierdzono
występowanie pojedynczych jaj P. equorum, co wskazuje na brak skuteczności podanego preparatu.
Ocena problemu wymaga wykonania badań w szerokim wymiarze, aby określić skalę i zasięg jego
występowania u koni w hodowlach na terenie kraju.
3. Badania porównawcze nad helmintofauną jelitową koni różnych ras i typów
użytkowania w Polsce
Wykonawcy: dr hab. J. Gawor, dr K. Slivinska (z Instytutu Zoologii AN Ukrainy w Kijowie)
W ramach tematu poddano analizie uzyskane w ostatnich latach wyniki badań nad składem
gatunkowym pasożytów przewodu pokarmowego koni w różnych typach chowu i hodowli na terenie
kraju. Fakt stwierdzenia dwóch nowych dla helmintofauny koni w Polsce gatunków nicieni (z
podrodzin Cyathostominae i Strongylinae) u koników polskich (Equus caballus gmelini Ant., forma
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silvatica Vet.) w rezerwatach i ostojach, a także występowanie u nich wysokiej prewalencji
patogennych gatunków Strongylidae, sporadycznie stwierdzanych u koni hodowlanych, wskazuje na
istotność dokładnych badań porównawczych w tym zakresie. Koniki polskie stanowią potencjalne
źródło inwazji nowych, rzadkich oraz patogennych gatunków Strongylidae dla wrażliwych koni
pełnej i czystej krwi. Dotyczy to tych ośrodków hodowlanych, do których trafiają źrebięta konika
polskiego pochodzące z corocznego odłowu z chowu wolnego w ramach utrzymania stabilności
pogłowia.
4. Badania nad występowaniem Toxoplasma gondii u żubrów
Wykonawcy: prof. dr hab. W. Cabaj, dr J. Bień, mgr A. Kornacka, mgr A. Cybulska, prof. dr hab. B.
Moskwa
W roku sprawozdawczym do badań nad Neospora caninum pozyskano tkanki płodu
poronionego przez krowę w OHŻ w Białowieży. Badania immunologiczne metodą ELISA (ID
Screen Toxoplasmosis Indirect Multi-speciesIDVet, IDVet, Innovative Diagnostics, Francja)
wykazały wysoki poziom przeciwciał przeciw T. gondii (0,88). Ponieważ badania molekularne nie
potwierdziły obecności N. caninum w hodowli Vero, podjęto badania w kierunku obecności T.
gondii. Wyniki badań wykonanych metodą PCR ze starterami TGR1E-1/TGRE1E-2 potwierdziły
obecność T. gondii. W obrębie rodzaju Toxoplasma występuje tylko jeden gatunek, jednak badania
genetyczne wskazują na obecność trzech genotypów (GI, GII, GIII), które różnią się wirulencją i
zjadliwością względem żywicieli. Pierwsza próba genotypowania izolatu wykonana w Instytucie
Parazytologii w Koszycach (Słowacja) nie dała jednoznacznych wyników, ponieważ wskazała na
możliwość wystąpienia genotypu GI lub GII. Celem dalszej analizy, DNA pasożyta przekazano do
profesora J.P. Dubey’a z Animal Parasitic Diseases Laboratory, Beltsville, w USA. Analizy
wykonane z wykorzystaniem specyficznych markerów genetycznych SAG1, (5’+3’) SAG2, alt.
SAG2, SAG3, BTUB, GRA6, c22-8, c29-2, L358, PK1 wykazały obecność GI. Jest to genotyp
niebezpieczny dla człowieka, a stwierdzany był także u kotów i rysi.
5. Rola nużeńców w rozwoju wybranych chorób oczu
Wykonawcy: dr hab. D. Młocicki
We współpracy z Katedrą Biologii Ogólnej i Parazytologii WUM oraz Przychodnią
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Okulistyczną KOL-MED w Tarnowie, prowadzone są badania dotyczące roli nużeńców w rozwoju
wybranych chorób oczu i aparatu ochronnego oka. Zaobserwowano dodatnie korelacie występujące
w przypadku wyselekcjonowanych jednostek chorobowych. Ponieważ znaczną część uzyskanych
wyników stanowią niepublikowane wcześniej obserwacje ich dokładny opis i analiza statystyczna
znajdzie się w publikacjach.

PUBLIKACJE

W roku 2014 pracownicy Instytutu opublikowali:
- 47 prac, w tym:
32 (68 %) w czasopismach, będących na liście filadelfijskiej
15 (32 %) w innych czasopismach i wydawnictwach recenzowanych
- 69 sekwencji zdeponowanych w GenBanku
- 49 komunikatów
łącznie 116 publikacji bez komunikatów, a 165 z komunikatami.
Średnia liczba publikacji na 1 pracownika wynosi 3,7 a z komunikatami 5,3
Ponadto oddano do druku 21 prac oryginalnych i 1 książkę.

NOWE METODY I TECHNOLOGIE
1. Dalsze prace nad wdrażaniem metody 2DE do badań na panelami białkowymi w celu uzyskania
panelu białkowego T. spiralis i T. britovi, które posłużą do typowania białek kandydatów
wykorzystywanych w teście ELISA (dr J. Bień, prof. B. Moskwa).
2. Dalsze prace nad optymalizacją metody ISSR-PCR umożliwiającej analizę zmienności w obrębie
T. spiralis i T. britovi (mgr A. Cybulska, dr J. Bień).
3. Zastosowanie metody PCR do potwierdzania obecności DNA form inwazyjnych L3 A. sidemi w
hodowlach kałowych (mgr A. Cybulska, mgr A. Kornacka, dr J. Bień, prof. B. Moskwa).
4. Optymalizacja reakcji PCR z wykorzystaniem starterów TOX/4 TOX5 w celu potwierdzenia
obecność DNA T. gondii w tkankach zwierząt (mgr A. Kornacka, dr J. Bień).
5. Zastosowanie metody Western blot do potwierdzania obecności przeciwciał przeciw T. gondii w
soku mięsnym z tkanek zwierząt drapieżnych (mgr A. Kornacka, dr J. Bień).
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6. Adaptacja i zastosowanie metody Kingstona i Mortona (1975) służącej do wykrywania
świdrowców w celu badania intensywności zarażenia filariami z rodzaju Dirofilaria u psów
(prof. A. Demiaszkiewicz, dr J. Lachowicz).
7. Opracowano test diagnostyczny z wykorzystaniem reakcji multipleks PCR, w którym wielkość
otrzymanych produktów pozwala na odróżnienie nicieni pochodzących od żubra (630 pz), jelenia
szlachetnego (770 pz) i sarny (460 pz) (dr A.M. Pyziel).

ZASTOSOWANIE PRAKTYCZNE WYNIKÓW

1. Badania nad wpływem substancji wyizolowanych z grzyba Conidiobolus coronatus na owady
pozwolą na poznanie mechanizmu ich uśmiercania i mogą doprowadzić do opracowania nowej
strategii zwalczania szkodliwych stawonogów.
2. Możliwość monitorowania zwierząt wolnożyjących (żubry, daniele, jelenie) i hodowlanych w
kierunku N. caninum przy użyciu „Neospora caninum Antibody Test Kit” firmy IDEXX
Laboratories, Inc. (dr J. Bień, mgr A. Cybulska, mgr A. Kornacka).
3. Możliwość monitorowania świń i dzików w kierunku obecności specyficznych przeciwciał klasy
IgG przeciw Trichinella spiralis przy użyciu procedury ELISA (dr J. Bień, prof. B. Moskwa).
4. Identyfikacja gatunków włośni metodą Multiplex PCR z użyciem zestawu starterów. Identyfikacji
poddawane są larwy Trichinella pochodzące z materiału dostarczanego z terenu Polski, a także
otrzymywanego z zagranicy. (mgr A. Cybulska, mgr A. Kornacka, prof. B. Moskwa, dr J. Bień).
5. Szybka diagnostyka molekularna prób (krew, kał, tkanki) z terenu w kierunku N. caninum (dr J.
Bień, mgr A. Kornacka, mgr A. Cybulska).
6. Wykorzystanie testu kompetytywnej ELISA pozwala na szybkie wykrywanie przeciwciał przeciw
N. caninum w soku mięsnym z tkanek od wolno żyjących zwierząt mięsożernych i
wszystkożernych (mgr A. Kornacka, mgr A. Cybulska, dr J. Bień, prof. B. Moskwa).
7. Możliwość monitorowania populacji psów w celu stwierdzenia zarażenia dirofilariozą (prof. dr
hab. A.W. Demiaszkiewicz, dr J. Lachowicz).
8. Możliwość identyfikacji i potwierdzenia inwazji E. granulosus u świń w przypadkach
występowania w wątrobie zmian wczesnych/nietypowych (dr hab. J. Gawor, lek. wet. M.
Frączyk).
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STOPNIE NAUKOWE
W roku 2014 został zakończony obroną przewód doktorski dr Joanny Werszko. Uzyskała ona
stopień doktora nauk biologicznych.

STUDIUM DOKTORANCKIE
W roku 2014 nie prowadzono Studium Doktoranckiego (działalność zawieszona).

ORGANIZOWANE KONFERENCJE I SYMPOZJA
Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN wraz z Polskim Towarzystwem
Parazytologicznym i Komitetem Parazytologii PAN współorganizował konferencję naukową
„Parazytologia polska na przełomie XX i XXI wieku”. Członkiem Komitetu Organizacyjnego
konferencji była prof. dr hab. Bożena Moskwa, a w skład Komitetu Naukowego weszli
profesorowie: Władysław Cabaj i Aleksander W. Demiaszkiewicz. Pierwszy dzień konferencji
poświęcony był historii Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego i nestorom parazytologii
polskiej. Drugiego dnia konferencji odbył się Konkurs Młodego Badacza, w którym wygłoszono 18
referatów. Ponadto w sesji posterowej przedstawiono 9 posterów.
Prof. dr hab. Aleksander W. Demiaszkiewicz był członkiem Komitetu Organizacyjnego
Międzynarodowej Konferencji „Biological Diversity and Conservation Problems of the Fauna of
the Caucasus – 2” zorganizowanej przez American University of Armenia Foundation w Erewaniu
(Armenia).
W organizację XVIII Festiwalu Nauki zaangażowanych było czterech pracowników
naukowych Instytutu - dr Emilia Włóka (koordynator) oraz dr Marta Ligęza-Żuber, mgr Michalina
Kazek i mgr Agata Kaczmarek (wykładowcy). W ramach festiwalu przygotowano i przeprowadzono
6 lekcji festiwalowych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, w których wzięło łącznie
udział 104 uczniów.
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WYDAWNICTWA

Czasopismo Acta Parasitologica począwszy od 2006 roku było wydawane przez Internet
Investors Sp. Z.o.o., prowadzącą działalność wydawniczą jako firma Central European Science
Journals, a od 2007 roku pod nazwą VERSITA wraz ze współwydawcą Springer Verlag.
Acta Parasitologica jest jedynym w kraju międzynarodowym czasopismem z dziedziny
parazytologii ogólnej, medycznej i weterynaryjnej. Wydawane jest w języku angielskim, w wersji
drukowanej i on-line na platformie Springer Verlag. Wydawnictwo zamieszcza w większości prace
oryginalne i przeglądowe, „research notes”, recenzje książek ukazujących się na rynku światowym
oraz „case reports”. Wszystkie nadsyłane prace są oceniane wyłącznie przez wybitnych krajowych i
zagranicznych naukowców. W roku sprawozdawczym nadesłano do redakcji 263 prace. Spośród
nich 104 artykuły nie zakwalifikowano do druku, ze względu na negatywne opinie recenzentów.
Wydano 4 zeszyty o łącznej objętości około 36 arkuszy wydawniczych. W 2014 roku
opublikowanono 106 prac: 92 „original papers”, 12 „research notes” oraz 2 „invited article”. O
randze czasopisma świadczy umieszczenie go w najbardziej prestiżowych wydawnictwach
abstraktowych i bazach danych: Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases, Academic
OneFile, AgBiotech News and Information, Algology Mycology and Protozoology Abstracts,
Animal Behavior Abstracts, Animal Breeding Abstracts, BIOBASE/CABS (Current Awareness in
Biological Sciences), Biological Abstracts, BIOSIS, CAB Abstracts, CSA Biological Science,
Current Abstracts, Current Contents/Agriculture, Biology & Environmental Sciences (ISI),
Entomology Abstracts, Environmental Science and Pollution Management, Environmental Science
Database, Gale, Genetics Abstracts, GeoRef, Global Health Abstracts, Helminthological Abstracts,
Index Copernicus, Index Veterinarius, Journal Citation Reports/Science Edition, OCLC, Poultry
Abstracts, Protozoological Abstracts, Review of Medical and Veterinary Entomology, Review of
Medical and Veterinary Mycology, SCOPUS, Science Citation Index Expanded, Toxicology
Abstracts, Tropical Diseases Bulletin, Veterinary Bulletin, Zoological Record. Za poziom
czasopisma odpowiadała redakcja w składzie: Dr Anna Puciłowska – Redaktor Naczelny, Dr hab.
Daniel Młocicki – Z-ca Redaktora Naczelnego, Dr Zofia Graczyk – Redaktor Koordynacyjny i
Adam Żukowski – Redaktor Techniczny.
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W roku sprawozdawczym pracownicy Biblioteki przygotowali i opracowali kolejny tom prac
pracowników Instytutu Parazytologii, opublikowanych w roku 2013. Roczniki prac pracowników
Instytutu gromadzone od 1953 roku nie są wydawnictwem, ale zdeponowane i dostępne w
Bibliotece Instytutu są świadectwem jego corocznego dorobku naukowego.

WSPÓŁPRACA NAUKOWA
Współpraca krajowa
Dr Justyna Bień:
-

z Zakładem Parazytologii Instytutu Zoologii Wydziału Biologii UW (prof. dr hab. M.
Doligalska, dr K. Donskow) - w zakresie proteomiki Heligmosomoides polygyrus;

-

z Katedrą Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia, Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie (dr hab. Z. Nowakowski) - w zakresie badań immunologicznych nad włośnicą.

Prof. dr hab. Mieczysława Boguś:
-

z UMK w Toruniu (dr hab. M. Szczepanik) - w zakresie badań nad fizjologią owadów;

-

z Instytutem Przemysłu Organicznego w Warszawie (prof. dr hab. M. Gołębiewski, dr K.
Kaźmierczak) - w tym samym zakresie;

-

z Uniwersytetem Gdańskim (dr M. Gołębiowski, dr M. Paszkiewicz) - w tym samym zakresie;

-

z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu (dr J. Bania) – w tym samym zakresie;

-

z Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie (prof. dr hab. A. Szewczyk, dr I.
Koszela-Piotrowska) – w tym samym zakresie.

Prof. dr hab. Władysław Cabaj:
-

z Katedrą Genetyki SGGW (dr hab. W. Olech – koordynator krajowy badań) – w ramach
tematu dotyczącego neosporozy u żubrów w Polsce;

-

z Białowieskim Parkiem Narodowym – Ośrodek Hodowli Żubrów (mgr inż. J. Dackiewicz) –
w zakresie oceny stanu zdrowotnego żubrów;

-

z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii (dr M. Welz) w zakresie pozyskiwania materiału do
badań w kierunku włośnicy.

Prof. dr hab. Aleksander W. Demiaszkiewicz:
-

z Białowieskim Parkiem Narodowym (mgr inż. J. Dackiewicz) i Instytutem Biologii Ssaków
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PAN (prof. dr hab. M. Krasińska, dr hab. R. Kowalczyk) – w zakresie badań nad pasożytami i
parazytozami żubrów w Puszczy Białowieskiej;
-

z Katedrą Patologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW (dr B. Osińska, dr I.
Dolka) w zakresie badań nad zmianami histopatologicznymi w przebiegu parazytoz;

-

z Katedrą Genetyki SGGW (dr hab. W. Olech) – w ramach monitoringu parazytologicznego
żubrów;

-

z Lecznicą dla zwierząt „Megawet” w Milanówku (dr Grażyna Polańczyk) – w zakresie
badań nad dirofilariozą psów w Polsce;

-

z Gabinetem Weterynaryjnym PRIMA-WET w Warszawie (lek. wet. Adam Sikorski) w tym
samym zakresie;

-

z Komendą Stołeczną Policji (st. aspirant Marek Starzyński) w zakresie badania zarażenia
psów służbowych dirofilariozą;

-

z Komendą Główną Policji (komisarz Janusz Zaborowski) w tym samym zakresie;

-

z Instytutem Fizjologii Żywienia PAN w Jabłonnie (dr G. Bełżecki) – w ramach badań nad
bobrami.

Lek. wet. Magdalena Frączyk:
-

z Zakładem Parazytologii Medycznej NIZP-PZH (dr A. Masny, dr R. Salamatin) w
zakresie badań histologicznych i molekularnych w kierunku diagnostyki E. granulosus u
żywicieli pośrednich;

-

z Pracownią Sekwencjonowania DNA i Syntezy Oligonukleotydów Instytutu Biochemii i
Biofizyki PAN (dr R. Gromadka) w zakresie szkolenia w ramach technik PCR.

Dr hab. Jakub Gawor:
-

z Kliniką Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego UM w Warszawie (dr M. Marczyńska,
lek. med. S. Dobosz) w zakresie oceny zagrożenia epidemiologicznego ludzi
toksokarozą i bąblowicą wielojamową;

-

z Kliniką Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych WUM (dr H. Żarnowska-Prymek) w
zakresie jak wyżej;

-

z Zakładem Parazytologii Medycznej NIZP-PZH (dr A. Masny, dr R. Salamatin) w
zakresie badań histologicznych i molekularnych w kierunku diagnostyki E. granulosus u
żywicieli pośrednich;

-

z Fundacją Pegasus w zakresie promocji zwalczania pasożytów wewnętrznych u koni
zimnokrwistych;
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-

z Oddziałem Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Warszawie (dr A. Wolska) w zakresie organizacji i prowadzenia
szkoleń dla pracowników Powiatowych Stacji SANEPID i środowiska nauczycielskiego, a
także promocji materiałów informacyjnych (broszury, ulotki, plakaty) na temat zagrożeń
pasożytniczych;

-

z Zakładem Parazytologii i Chorób Inwazyjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
SGGW w Warszawie (dr Maciej Klockiewicz) w zakresie parazytoz zwierząt
towarzyszących.

Dr Witold Jeżewski:
-

ze Stacją Badawczą Muzeum i Instytutu Zoologii PAN (dr G. Kanarek) – w zakresie
pozyskiwania pasożytów ptaków;

-

z Zakładem Parazytologii Uniwersytetu Wrocławskiego (dr J. Hildebrand, dr G. Zaleśny) –
w zakresie realizacji wspólnego projektu badawczego;

-

z Katedrą Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Szczecińskiego (dr I. Rząd) – w
zakresie realizacji wspólnego projektu badawczego;

-

z Zakładem Biologii Komórki UAM w Poznaniu (mgr Z. Rosin) – w zakresie
współpracy przy pozyskiwaniu pasożytów wstężyka gajowego.

Dr hab. Grzegorz Karbowiak:
-

z Zakładem Parazytologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (prof. Krzysztof Solarz) – w
zakresie rozprzestrzenienia i morfologii kleszczy i roztoczy z rzędu Mesostigmata;

-

współpraca z prof. Edwardem Sińskim i dr Renatą Welz-Falęciak z Zakładu Parazytologii,
Instytutu Zoologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego – w zakresie realizacji
wspólnego projektu badawczego;

-

z Białowieskim Parkiem Narodowym (mgr inż. J. Dackiewicz) - w zakresie badań nad
pasożytami i parazytozami żubrów w Puszczy Białowieskiej;

-

z Katedrą Patologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW (dr W. Bielecki, dr B.
Osińska) – w tym samym zakresie;

-

z Instytutem Biologii Ssaków PAN w Białowieży (prof. M. Krasińska) – w tym samym
zakresie;

-

z Samodzielną Pracownią Riketsji, Chlamydii i Krętków Odzwierzęcych Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego PZH (prof. S. Tylewska-Wierzbanowska) – w zakresie
zakresie zarażenia kleszczy właściwych bakteriami i riketsiami.
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Dr Zdzisław Laskowski:
-

z Zakładem Parazytologii Uniwersytetu Wrocławskiego (dr J. Hildebrand) – w zakresie
realizacji wspólnych projektów badawczych;

-

ze Stacją Badawczą Muzeum i Instytutu Zoologii PAN (dr G. Kanarek) – w zakresie
pozyskiwania pasożytów ptaków.

Dr hab. Daniel Młocicki:
-

z Zakładem Biologii Ogólnej i Parazytologii Lekarskiej UM w Warszawie (prof. B. GrytnerZięcina - w zakresie badań nad ultrastrukturą różnych narządów tasiemców.

Prof. dr hab. Bożena Moskwa:
-

z Białowieskim Parkiem Narodowym – Ośrodek Hodowli Żubrów (mgr. inż. J. Dackiewicz,
lek. wet. M. Krzysiak) - w zakresie wstępnych badań nad występowaniem DNA N. caninum w
nasieniu żubrów;

-

z Katedrą i Zakładem Biologii i Parazytologii Medycznej PAM w Szczecinie (prof. dr hab.
E. Kalisińska) - w zakresie pozyskiwania tuszek ptaków drapieżnych do badań w kierunku
obecności larw nicieni z rodzaju Trichinella;

-

z Katedrą i Zakładem Biologii i Parazytologii Lekarskiej, Wydział Lekarski I, Uniwersytet
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (prof. A. C. Majewska, dr A. Werner, dr
P. Nowosad) – w zakresie badań nad toksoplazmozą u zwierząt wolno żyjących;

-

z Zakładem Parazytologii PIWET-PIB (dr hab. T. Cencek) w zakresie pozyskiwania
materiału do badań w kierunku zarażenia zwierząt hodowlanych nicieniem A. sidemi oraz
obecności larw nicieni z rodzaju Trichinella;

-

z Katedrą Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia, Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie (dr hab. Z. Nowakowski) w zakresie badań nad włośnicą.

Dr Anna M. Pyziel:
-

z Katedrą Patologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie (dr Barbara
Osińska) w zakresie badań nad kokcydiozą.

Mgr Tomasz Szewczyk:
-

współpraca z prof. Edwardem Sińskim i dr Renatą Welz-Falęciak z Zakładu Parazytologii,
Instytutu Zoologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego – w zakresie realizacji
wspólnego projektu badawczego.

Prof. dr hab. Zdzisław Świderski:
-

z Zakładem Biologii Ogólnej i Parazytologii Lekarskiej UM w Warszawie (prof. dr hab. B.
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Grytner-Zięcina) w zakresie badań nad ultrastrukturą różnych narządów tasiemców.
Mgr inż Piotr Wróblewski:
-

z Katedrą Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytetu Łódzkiego – w ramach realizacji projektu MNiSW.

-

współpraca naukowa z Laboratorium Mikroskopii Elektronowej Instytutu Biologii
Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

dr Joanna Werszko:
-

z Białowieskim Parkiem Narodowym (mgr inż. J. Dackiewicz) - w zakresie badań nad
pasożytami i parazytozami żubrów w Puszczy Białowieskiej;

-

z Katedrą Patologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW (dr W. Bielecki, dr B.
Osińska) – w tym samym zakresie;

-

z Instytutem Biologii Ssaków PAN w Białowieży (prof. M. Krasińska) – w tym samym
zakresie.

Współpraca z zagranicą
a/ Współpraca objęta umowami
Między PAN a narodowymi Akademiami Nauk

1. Ze Słowacką Akademią Nauk. Wykonawcy: Instytut Parazytologii SAN, Instytut Zoologii SAN w
Košicach, Instytut Parazytologii PAN. Temat 1: Badania niebezpiecznych protozoonoz
(neosporozy i toksoplazmozy) występujących w cyklu przydomowym i sylwatycznym.
(Observations of serious protozoonoses: neospirosis and toxoplasmosis in domestic and sylvatic
cycle.) Czasokres: 2013- 2015. Koordynator strony polskiej: prof. Bożena Moskwa; koordynator
strony słowackiej: dr Katarina Reiterova.
Temat 2: Kleszcze właściwe w środowiskach miejskich Polski i Słowacji. Współpracujący: G.
Karbowiak, J. Werszko, B. Pet`ko, M. Stanko. Czasokres 2013-2015.
2. Z Rosyjską Akademią Nauk. Wykonawcy: Centrum Parazytologii RAN w Moskwie i Instytut
Parazytologii PAN.
Temat: Badania układu „pasożyt-żywiciel” w przebiegu niektórych helmintoz zwierząt.
Współpracujący: A.W. Demiaszkiewicz, S. Movsesjan. Czasokres: 2013-2015.
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3. Z Narodową Akademią Nauk Ukrainy. Wykonawcy: Instytut Zoologii NANU, Instytut
Parazytologii PAN.
Temat: Domestic horse as potential reservoir of parasites for introduced Przewalski horse.
Współpracujący: : G. Karbowiak, I. Akimov, Julia Didyk, K. Slivinska. Czasokres:
2012-2014.

Między Instytutami:
.
4. Z Uniwersytetem w Würzburgu. Celem porozumienia jest współpraca z Katedrą Biologii
Komórki i Rozwoju, Centrum Biologicznego Uniwersytetu w Würzburgu w badaniach
naukowych, szkoleniu pracowników naukowych, wymianie doświadczeń i wiedzy
potrzebnych w badaniach i kształceniu. Czasokres: umowa bezterminowa, podpisana 29 lipca
1999. Współpracujący: M. I. Boguś, K. Scheller.
5. Czterostronna umowa o partnerstwie między Instytutem Parazytologii PAN reprezentowanym
przez prof. dr hab. Z. Świderskiego a: 1. Uniwersytetem Genewskim, reprezentowanym przez
dr J. Pawłowskiego; 2. Muzeum Historii Naturalnej w Genewie reprezentowanym przez dr J.
Mariaux; 3. Instytutem Zologii Ukraińskiej Akademii Nauk repezentowanym przez dr hab. V.
Tkacha. Temat: Metody systematyki molekularnej w parazytologii. Czasokres: umowa
bezterminowa.
6. ze Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala Szwecja w ramach realizacji
programu MNiSW „Mobilność Plus” III edycja, Nr 1105/MOB/2013/0. Temat: Analiza
molekularna nicieni płucnych z rodzaju Dictyocaulus występujących u wolno żyjących
przeżuwaczy w Polsce. Czasokres: 2014-2015. Współpracujący: Prof. Johan Höglund, dr
Anna Pyziel.
b/ Współpraca nieoficjalna
Dr Justyna Bień:
-

z Department of Veterinary Biosciences, Faculty of Veterinary Medicine, Helsinki (dr Anu
Nareaho) - współpraca i wymiana doświadczeń z zakresu proteomiki;

-

z Department of Food and Environmental Sciences, Institute of Biotechnology, University of
Helsinki (dr Kirsi Savijoki), Finlandia – współpraca i wymiana doświadczeń z zakresu
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proteomiki;
-

z Department of Internal Medicine I, Faculty of Medicine, Tübingen University, Tübingen,
Germany (dr Vindhya Palagani oraz dr Przemysław Bożko) – przygotowywanie prac
poświęconych zagadnieniom dotyczących wrodzonych mechanizmów obronnych gospodarza
na zakażenia bakteryjne.

Prof. dr hab. Władysław Cabaj:
-

z USDA, ARS, ANRI, Animal Parasitic Diseases Laboratory, Beltsville, MD 20705, USA, (Dr
J.P. Dubey) w zakresie badania epidemiologii toksoplasmozy u zwierząt w Polsce.

Prof. dr hab. Aleksander W. Demiaszkiewicz:
-

z Centrum Parazytologii RAN w Moskwie (prof. S. O. Movsessjan) w zakresie badań nad
pasożytami dzikich przeżuwaczy;

-

z Katedrą Parazytologii Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie (doc. O.
Swarczewskij) w zakresie badań nad pasożytami żubrów na Ukrainie;

-

z Instytutem Parazytologii SAN w Koszycach (dr I. Kralova-Hromadova) w zakresie
genotypowania polskiego szczepu Fascioloides magna.

Dr hab. Jakub Gawor:
-

z Instytutem Zoologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (dr hab. V. Kharchenko, dr K.
Slivinska) w zakresie helmintofauny u koni;

-

z Institute for Parasitology and Tropical Veterinary Medicine, Freie Universität Berlin (prof.
G. von Samson Himmelstjerna) - opracowanie przewodnika ESCCAP “Treatment and control
of equine gastro-intestinal infections”;

-

z Faculty of Veterinary Medicine, Technical University of Lisbon (prof. L. Madeira de
Carvalho) – w zakresie jak wyżej;

-

z Europejską Rada ds. Pasożytów Zwierząt Towarzyszących (European Scientific Counsel
Companion Animal Parasites - ESCCAP) w zakresie opracowywania specjalistycznych
przewodników dla lekarzy weterynarii.

Dr Kamil Januszkiewicz:
-

z Universidade do Planalto Catarinense (dr R. E. Mendes) w ramach projektu pt.:
„Evaluation of miosin light chaim recombinant protein as potential antigen against
fasciolosis in mice”.

Dr Witold Jeżewski:
-

z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie – w zakresie deponowania okazów pasożytów.
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Dr hab. Daniel Młocicki:
-

z Department of Biology, Berry College, Mount Berry, Georgia, USA (prof. dr D. Bruce
Conn) – w zakresie badań nad embriologią płazińców;

-

z Department of Parasitology, Faculty of Pharmacy University of Barcelona, Hiszpania
(prof. dr J. Miquel) – w tym samym zakresie;

-

z Department of Biological Sciences State University of New York, USA (prof. dr J. S.
Mackiewicz) – w tym samym zakresie;

-

z Veterinary Clinical Centre University of Melbourne, Australia (prof. M. Lightowlers i dr
A. Jabbar) – w tym samym zakresie;

-

z Central Laboratory of General Ecology, BAS, Sofia, Bułgaria (prof. B. Georgiev) – w tym
samym zakresie;

-

z Instytutem Patologii Eksperymetalnej i Parazytologii Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii
(prof. Yana D. Mizinska-Boevska, dr Aneta Yoneva) – w tym samym zakresie;

-

z University of Melbourne (prof. Ian Beveridge) – w tym samym zakresie;

-

z Department of Zoology, Faculty of Science, Minia University, Egipt (prof. M. H.
Ibraheem) - w tym samym zakresie;

-

z Instytutem Biologii Wód Śródlądowych RAN, Borok, Yaroslav, Rosja (dr L. Poddubnaya)
– w tym samym zakresie;

-

z Instytutem Parazytologii Czeskiej Akademii Nauk (prof. Tomas Scholz) – w tym samym
zakresie.

Dr Luke Norbury:
-

z Universidade do Planalto Catarinense (dr R. E. Mendes) w ramach projektu pt.:
„Evaluation of miosin light chaim recombinant protein as potential antigen against
fasciolosis in mice”.

Prof. dr hab. Zdzisław Świderski:
-

z Department of Biology, Berry College, Mount Berry, Georgia, USA (prof. dr D. Bruce
Conn) – w zakresie badań nad embriologią płazińców;

-

z Department of Parasitology, Faculty of Pharmacy University of Barcelona, Hiszpania
(prof. dr J. Miquel i prof. dr. Carlos Feliu) – w tym samym zakresie;

-

z Department of Biological Sciences State University of New York, USA (prof. dr J. S.
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Mackiewicz) – w tym samym zakresie;
-

z Veterinary Clinical Centre University of Melbourne, Australia (prof. M. Lightowlers i dr
A. Jabbar) – w tym samym zakresie;

-

z Central Laboratory of General Ecology, BAS, Sofia, Bułgaria (prof. B. Georgiev) – w tym
samym zakresie;

-

z Instytutem Patologii Eksperymetalnej i Parazytologii Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii
(prof. Yana D. Mizinska-Boevska, dr Aneta Yoneva) – w tym samym zakresie;

-

z University of Melbourne (prof. Ian Beveridge) – w tym samym zakresie;

-

z Finnish Museum of Natural History LUOMUS, University of Helsinki, Finland (dr V.
Haukisalmi) – w tym samym zakresie;

-

z Instytutem Biologii Wód Śródlądowych RAN, Borok, Yaroslav, Rosja (dr L. Poddubnaya)
– w tym samym zakresie;

-

z Instytutem Parazytologii Słowackiej Akademii Nauk (dr M. Bruňanská) - w tym samym
zakresie.

POBYTY BADAWCZE, STAŻE I KURSY
Krajowe
Prof. dr hab. Mieczysława Boguś:
-

Seria szkoleń z zakresu obsługi GC-MS2010 z detektorem masowym i
oprogramowaniem LabSolution, organizowane przez firmę Shimadzu, miejsce szkoleń
firma Biomibo, Warszawa, styczeń-marzec 2014 r.;

-

Szkolenie z zakresu obsługi automatycznego ekstraktora SPE SmartPrep oraz urządzenia do
zatężania próbek XCelVap, organizowane przez firmę Shimadzu, miejsce szkolenia firma
Biomibo, Warszawa, 31.01.2014 r.

Mgr Aleksandra Cybulska
-

Warsztaty dla młodych naukowców „Biologia Toxoplasma gondii i diagnostyka serologiczna
toksoplazmozy”, Łódź, 15.05.2014 r., organizator - Zakład Immunoparazytologii, Katedra
Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu
Łódzkiego oraz Komitet Parazytologii PAN;
53

-

Szkolenie metodyczne „Optimalization techniques of western blotting, Techniques of
sample preparation, Techniques of affinity purification”, organizator: SYMBIOS,
Warszawa, 02.06.2014 r.

Mgr Agata Kaczmarek:
-

Seria szkoleń z zakresu obsługi GC-MS2010 z detektorem masowym i
oprogramowaniem LabSolution, organizowane przez firmę Shimadzu, miejsce szkoleń
firma Biomibo, Warszawa, styczeń-marzec 2014 r.;

-

Szkolenie z zakresu obsługi automatycznego ekstraktora SPE SmartPrep oraz urządzenia do
zatężania próbek XCelVap, organizowane przez firmę Shimadzu, miejsce szkolenia firma
Biomibo, Warszawa, 31.01.2014 r.

Mgr Michalina Kazek:
-

Seria szkoleń z zakresu obsługi GC-MS2010 z detektorem masowym i
oprogramowaniem LabSolution, organizowane przez firmę Shimadzu, miejsce szkoleń
firma Biomibo, Warszawa, styczeń-marzec 2014 r.;

-

Szkolenie z zakresu obsługi automatycznego ekstraktora SPE SmartPrep oraz urządzenia do
zatężania próbek XCelVap, organizowane przez firmę Shimadzu, miejsce szkolenia firma
Biomibo, Warszawa, 31.01.2014 r.

Mgr Aleksandra Kornacka:
-

Warsztaty dla młodych naukowców „Biologia Toxoplasma gondii i diagnostyka serologiczna
toksoplazmozy”, Łódź, 15.05.2014 r., organizator - Zakład Immunoparazytologii, Katedra
Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu
Łódzkiego oraz Komitet Parazytologii PAN;

-

Szkolenie metodyczne „Optimalization techniques of western blotting, Techniques of
sample preparation, Techniques of affinity purification”, organizator: SYMBIOS,
Warszawa, 02.06.2014 r.

Dr Marta Ligęza-Żuber:
-

Seria szkoleń z zakresu obsługi GC-MS2010 z detektorem masowym i
oprogramowaniem LabSolution, organizowane przez firmę Shimadzu, miejsce szkoleń
firma Biomibo, Warszawa, styczeń-marzec 2014 r.;

-

Szkolenie z zakresu obsługi automatycznego ekstraktora SPE SmartPrep oraz urządzenia do
zatężania próbek XCelVap, organizowane przez firmę Shimadzu, miejsce szkolenia firma
Biomibo, Warszawa, 31.01.2014 r.
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Dr Emilia Włóka:
-

Seria szkoleń z zakresu obsługi GC-MS2010 z detektorem masowym i
oprogramowaniem LabSolution, organizowane przez firmę Shimadzu, miejsce szkoleń
firma Biomibo, Warszawa, styczeń-marzec 2014 r.;

-

Szkolenie z zakresu obsługi automatycznego ekstraktora SPE SmartPrep oraz urządzenia do
zatężania próbek XCelVap, organizowane przez firmę Shimadzu, miejsce szkolenia firma
Biomibo, Warszawa, 31.01.2014 r.

Dr Anna Zawistowska-Deniziak:
-

Warsztaty poświęcone cytometrii przepływowej w onkologii molekularnej, Warszawski
Uniwersytet Medyczny, 15-16.10.2014 r.;

-

Warsztaty wykorzystania technik analizy genomu w badaniach nowotworów,
Warszawski Uniwersytet Medyczny, 28.10.2014 r.;

-

Szkolenie: „Sukces amplifikacji i analizy ilościowej - Podstawy oraz praktyczne wskazówki
do zaplanowania, przeprowadzenia i oceny wyników PCR w czasie rzeczywistym", Instytut
Biochemii i Biofizyki, 06.10.2014 r.

Zagraniczne

Mgr Aleksandra Cybulska:
-

5-dniowy pobyt badawczy w Instytucie Parazytologii SAN w Koszycach (wymiana
bezdewizowa).

Dr hab. Grzegorz Karbowiak:
-

6-dniowy pobyt badawczy w Instytucie Parazytologii SAN w Koszycach (wymiana
bezdewizowa, w ramach umowy o współpracy).

Mgr Aleksandra Kornacka:
-

5-dniowy pobyt badawczy w Instytucie Parazytologii SAN w Koszycach (wymiana
bezdewizowa, w ramach umowy o współpracy).

Prof. dr hab. Bożena Moskwa:
-

5-dniowy pobyt badawczy w Instytucie Parazytologii SAN w Koszycach (wymiana
bezdewizowa, w ramach umowy o współpracy).
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Dr hab. Mykola Ovcharenko:
-

14-dniowy pobyt badawczy w Instytucie Zoologii NANU w Kijowie (wymiana
bezdewizowa, w ramach umowy o współpracy).

Mgr Tomasz Szewczyk:
-

6-dniowy pobyt w Starej Lesnej (Słowacja) w celu udziału w konferencji (wymiana
bezdewizowa, w ramach umowy o współpracy).

Dr Anna M. Pyziel:
-

staż podoktorski w Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala,
Szwecja (7 miesięcy) w ramach programu MNiSW „Mobilność Plus” III edycja, Nr
1105/MOB/2013/0.

Prof. dr hab. Zdzisław Świderski:
-

20-dniowy pobyt na Uniwersytecie Genewskim, w WHO, oraz w Genewskim Muzeum
Historii Naturalnej (na koszt własny).

Dr hab. Vasyl Tkach:
-

staż naukowy w Uniwersytecie Północnej Dakoty, USA (12 miesięcy).

Pobyty badawcze, stażowe i inne w Instytucie

a/ z Polski

-

miesięczna praktyka wakacyjna studentek 2 roku Wydziału Biologii UW Joanny Gabral i
Małgorzaty Poloczek w Pracowni Parazytoz Zwierząt Dzikich (opieka merytoryczna dr
Izabela Kuligowska).

b/ z zagranicy

Dr Katerina Reiterova z Instytutu Parazytologii SAN:
-

5-dniowy pobyt badawczy (wymiana bezdewizowa, w ramach współpracy między
Akademiami, opieka merytoryczna prof. dr hab. B. Moskwa).

Dr Michal Stanko z Instytutu Zoologii SAN:
-

6-dniowy pobyt badawczy (wymiana bezdewizowa, w ramach współpracy między
Akademiami).
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Dr Katerina Slivinska z Instytutu Zoologii NANU w Kijowie:
-

14-dniowy pobyt badawczy (wymiana bezdewizowa, w ramach współpracy między
Akademiami).

Doc. dr Oleg Swarczewskij z Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie:
-

2-dniowy pobyt badawczy (środki własne).

UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH NAUKOWYCH
Dr Justyna Bień:
-

13th International Congress of Parasitology, organizator: Światowa Federacja Parazytologów
(WFP), Mexico City, Meksyk, 01-15.09.2014 r., 2 postery, udział w posiedzeniu WFP ,
współautorstwo 6 doniesień.

Prof. dr hab. Władysław Cabaj:
-

Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Bioregionie Mirosławiec”, organizator:
Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt
SGGW, Wałcz, 4-5.09.2014 r., przewodniczenie sesji, 1 referat, współautor 2 doniesień;

-

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Włośnica i inne zoonozy pasożytnicze związane z
żywnością pochodzenia zwierzęcego”, organizatorzy: Zakład Parazytologii i Chorób
Inwazyjnych PIWet-PIB w Puławach, Polskie Towarzystwo Parazytologiczne, Sekcja
Parazytologii Weterynaryjnej Komitetu Parazytologii Polskiej Akademii Nauk. Puławy, 910.10.2014 r., przewodniczenie sesji.

Dr hab. Jakub Gawor:
-

Konferencja Europejskiej Rady ds. Pasożytów Zwierząt Towarzyszących (ESCCAP),
Great Malvern, Wielka Brytania, 1-3.04.2014 r., uczestnictwo;

-

Konferencja ESCCAP “Echinococcus 2014”, Wilno, 07-09.10.2014, 1 referat, 1 poster.

Dr Witold Jeżewski:
-

V4 Parasitological Meeting, “Parasites in the Heart of Europe”, organizator: Slovak Society
for Parasitology, Stara Leśna, Słowacja, 3-5.06.2014 r., 2 postery.

Dr hab. Grzegorz Karbowiak:
-

XVI Międzynarodowe Sympozjum: Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite –
znaczenie medyczne i sanitarne. Kazimierz Dolny, 2-4.06.2013 r., organizator : Katedra i
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Zakład Biologii i Parazytologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w
Lublinie, 3 referaty, 2 postery;
-

V4 Parasitological Meeting, “Parasites in the Heart of Europe”, organizator: Slovak Society
for Parasitology, Stara Leśna, Słowacja, 3-5.06.2014 r., 2 postery;

-

13th International Congress of Parasitology, Mexico City, Meksyk, 10–15.08.2014 r., 3
postery.

Dr Izabela Kuligowska:
-

Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Bioregionie Mirosławiec”, organizator:
Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt
SGGW, Wałcz, 4-5.09.2014 r., 1 doniesienie ustne.

Dr Jacek Lachowicz:
-

Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Bioregionie Mirosławiec”, organizator:
Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt
SGGW, Wałcz, 4-5.09.2014 r., 1 doniesienie ustne.

Dr hab. Daniel Młocicki:
-

V4 Parasitological Meeting, “Parasites in the Heart of Europe”, organizator: Slovak Society
for Parasitology, Stara Leśna, Słowacja, 3-5.06.2014 r., wykład plenarny;

-

13th International Congress of Parasitology, Mexico City, Meksyk, 10–15.08.2014 r., 4
postery.

Prof. dr hab. Bożena Moskwa:
-

V4 Parasitological Meeting „Parasites in the hearth of Europe”, organizatorzy: Polskie
Towarzystwo Parazytologiczne, Czeskie Towarzystwo Parazytologiczne, Słowackie
Towarzystwo Parazytologiczne i Węgierskie Towarzystwo Parazytologiczne, Stara Leśna,
Słowacja, 3-5.06.2014 r., 2 referaty, w tym referat plenarny, przewodniczenie sesji, 1 poster,
współautor 3 doniesień;

-

Międzynarodowa Konferencja „Żubry w Bioregionie Mirosławiec”, organizator:
Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt
SGGW, Wałcz, 4-5.09.2014 r., przewodniczenie sesji, 1 referat, współautor 2 doniesień.

Mgr Tomasz Szewczyk:
-

XVI Międzynarodowe Sympozjum: Stawonogi pasożytnicze, alergogenne i jadowite –
znaczenie medyczne i sanitarne. Kazimierz Dolny, 2-4.06.2013 r., organizator: Katedra i
Zakład Biologii i Parazytologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w
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Lublinie, 3 referaty, 1 poster;
-

V4 Parasitological Meeting, organizator: Slovak Society for Parasitology, Stara Leśna,
Słowacja, 3-5.06.2013. 1 poster.

UDZIAŁ W KRAJOWYCH KONFERENCJACH I ZJAZDACH NAUKOWYCH
Dr Justyna Bień:
-

Konferencja naukowa „Parazytologia polska na przełomie XX i XXI wieku”, organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Parazytologiczne, Komitet Parazytologii PAN i Instytut
Parazytologii im. W. Stefańskiego PAN, Warszawa, 20-21.10.2014 r., udział w Komitecie
Organizacyjnym.

Prof. dr hab. Władysław Cabaj:
-

Konferencja naukowa „Parazytologia polska na przełomie XX i XXI wieku”, organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Parazytologiczne, Komitet Parazytologii PAN i Instytut Parazytologii
im. W. Stefańskiego PAN, Warszawa, 20-21.10.2014 r., członek Komitetu Naukowego.

Mgr Aleksandra Cybulska:
-

53. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej "Pasożyty i grzyby zagrożeniem dla pre- i
postnatalnego rozwoju człowieka", organizatorzy: Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa
Parazytologicznego; Komitet Parazytologii PAN; Katedra Biologii i Parazytologii Lekarskiej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź, 16.05.2014 r., wygłoszenie referatu;

-

X Konferencja Naukowa "Jedno zdrowie: zdrowe środowisko, zdrowe zwierzęta, zdrowi
ludzie": organizatorzy: Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wielkopolski Oddział Polskiego
Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Komitet Parazytologii PAN, Oddział Poznański
Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Poznań, 12.09.2014 r., wygłoszenie referatu;

-

Konferencja naukowa „Parazytologia polska na przełomie XX i XXI wieku”, organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Parazytologiczne, Komitet Parazytologii PAN i Instytut Parazytologii
im. W. Stefańskiego PAN, Warszawa, 20-21.10.2014 r., udział w Konkursie Młodego
Badacza (prezentacja ustna), 1 doniesienie.
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Prof. dr hab. Aleksander W. Demiaszkiewicz:
-

Konferencja „Choroby zwierząt = choroby ludzi”, organizatorzy: PTNW Oddział w
Białymstoku, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce, Północno-Wschodnia Izba
Weterynaryjna, Białowieski Park Narodowy, Nadleśnictwo Hajnówka, Nadleśnictwo
Białowieża, 6.06.2014 r., referat plenarny.

-

Konferencja naukowa „Parazytologia polska na przełomie XX i XXI wieku”, organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Parazytologiczne, Komitet Parazytologii PAN i Instytut Parazytologii
im. W. Stefańskiego PAN, Warszawa, 20-21.10.2014 r., członek Komitetu Naukowego i
Komisj Konkursu Młodego Badacza.

Dr hab. Jakub Gawor:
-

Konferencja „Jedno zdrowie: zdrowe środowisko, zdrowe zwierzęta, zdrowi ludzie”,
Poznań, 12.09.2014, uczestnictwo;

-

Konferencja: „Zagrożenie zdrowia i życia ludzi przez alweokokozę, chorobę wywoływaną
przez tasiemca wielojamowego roznoszonego przez lisy”, organizator Polski Klub
Ekologiczny, Koło Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Kraków, 7.11.2014
r., 1 referat.

Dr hab. Grzegorz Karbowiak:
-

Konferencja naukowa „Parazytologia polska na przełomie XXI wieku, organizatorzy –
Polskie Towarzystwo Parazytologiczne, Komitet Parazytologii PAN, Instytut Parazytologii
im. W. Stefańskiego PAN, Warszawa, 20-21.10.2014 r., 1 referat.

Mgr Aleksandra Kornacka:
-

53. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej "Pasożyty i grzyby zagrożeniem dla pre- i
postnatalnego rozwoju człowieka", organizatorzy: Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa
Parazytologicznego; Komitet Parazytologii PAN; Katedra Biologii i Parazytologii Lekarskiej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź, 16.05.2014 r., wygłoszenie referatu;

-

X Konferencja Naukowa "Jedno zdrowie: zdrowe środowisko, zdrowe zwierzęta, zdrowi
ludzie": organizatorzy: Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wielkopolski Oddział Polskiego
Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Komitet Parazytologii PAN, Oddział Poznański
Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Poznań, 12.09.2014 r., wygłoszenie referatu;

-

Konferencja naukowa „Parazytologia polska na przełomie XX i XXI wieku”, organizatorzy:
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Polskie Towarzystwo Parazytologiczne, Komitet Parazytologii PAN i Instytut Parazytologii
im. W. Stefańskiego PAN, Warszawa, 20-21.10.2014 r., udział w Konkursie Młodego
Badacza (prezentacja ustna), 1 doniesienie.
Dr Marta Ligęza-Żuber:
-

II Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Arthropod II. Katowice, 30.05.1.06.2014 r., 2 postery;

-

I Kongers BIO (49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, 12 Konferencja
Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki,15 Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego i
7 Zjazd Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego),Warszawa,09-12.09.2014.,2 postery,1
referat.

Dr hab. Daniel Młocicki:
-

Konferencja naukowa „Parazytologia polska na przełomie XXI wieku, organizatorzy –
Polskie Towarzystwo Parazytologiczne, Komitet Parazytologii PAN, Instytut Parazytologii
im. W. Stefańskiego PAN, Warszawa, 20-21.10.2014 r., 1 poster.

Prof. dr hab. Bożena Moskwa:
-

53. Dzień Kliniczny Parazytologii Lekarskiej "Pasożyty i grzyby zagrożeniem dla pre- i
postnatalnego rozwoju człowieka", organizatorzy: Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa
Parazytologicznego; Komitet Parazytologii PAN; Katedra Biologii i Parazytologii Lekarskiej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź, 16.05.2014 r., przewodniczenie sesji;

-

X Konferencja Naukowa "Jedno zdrowie: zdrowe środowisko, zdrowe zwierzęta, zdrowi
ludzie": organizatorzy: Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wielkopolski Oddział Polskiego
Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Komitet Parazytologii PAN, Oddział Poznański
Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. Poznań, 12.09.2014 r., przewodniczenie sesji,
wygłoszenie referatu;

-

Konferencja naukowa „Parazytologia polska na przełomie XX i XXI wieku”, organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Parazytologiczne, Komitet Parazytologii PAN i Instytut Parazytologii
im. W. Stefańskiego PAN, Warszawa, 20-21.10.2014 r., udział w Konkursie Młodego
Badacza (prezentacja ustna), członek komitetu organizacyjnego i naukowego,
przewodniczenie sesji.

Mgr Tomasz Szewczyk:
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-

Konferencja naukowa „Parazytologia polska na przełomie XXI wieku, organizatorzy –
Polskie Towarzystwo Parazytologiczne, Komitet Parazytologii PAN, Instytut Parazytologii
im. W. Stefańskiego PAN, Warszawa, 20-21.10.2014 r., 1 referat.

Dr Emilia Włóka:
-

II Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Arthropod II. Katowice, 30.05.1.06.2014 r., 2 postery;

-

I Kongers BIO (49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, 12 Konferencja
Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki,15 Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego i
7 Zjazd Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego),Warszawa,09-12.09.2014 r., 2 postery.

OPRACOWANIE EKSPERTYZ, OPINII I OCEN NAUKOWYCH
Prof. dr hab. Mieczysława I. Boguś:
-

1 recenzja rozprawy habilitacyjnej – dla UMCS.

Prof. dr hab. Aleksander W. Demiaszkiewicz:
-

przewodniczenie Komisji prowadzącej egzamin specjalizacyjny 50 lekarzy weterynarii w
zakresie chorób zwierząt nieudomowionych;

-

przewodniczenie Komisji Wewnętrznego Konkursu Grantowego IP PAN;

-

udział w Komisji Konkursu Młodego Badacza;

-

2 recenzje wydawnicze dla Acta Parasitologica;

-

1 recenzja wydawnicza dla Bulletin of Veterinary Institute in Pulawy;

-

1 recenzja wydawnicza dla Annals of Parasitology;

-

1 recenzja wydawnicza dla Helminthologia;

-

1 recenzja projektu badawczego dla NCBR;

-

2 recenzje wydawnicze dla Polish Journal of Veterinary Sciences;

-

ekspertyza dotycząca zagrożenia pasożytami bizonów – dla Głównej Dyrekcji
Ochrony Środowiska;

-

opinia w sprawie zagrożenia przez polską populację jeleni sika inwazją nicieni
Ashworthius sidemi – dla Instytutu Ochrony Przyrody PAN.

-

przewodniczenie Komisji wewnętrznego konkursu grantowego IP PAN;

Dr hab. Jakub Gawor:
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-

1 recenzja wydawnicza – dla Acta Parasitologica;

-

1 recenzja wydawnicza – dla Medycyny Weterynaryjnej;

-

1 wydawnicza – dla Przeglądu Epidemiologicznego;

-

recenzja Materiałów do ćwiczeń z Biologii Medycznej dla studentów 3 roku
Wydziału Lekarskiego „Parazytologia”.

Dr hab. Grzegorz Karbowiak:
-

1 recenzja wydawnicza – dla Veterinary Parasitology;

-

5 recenzji wydawniczych – dla Acta Parasitologica;

-

1 recenzja wydawnicza – dla Journal of Vector Ecology;

-

1 recenzja projektu badawczego – dla NCBiR;

-

1 recenzja projektu badawczego – dla Scientific Grant Agency of the Ministry of Education
of the Slovak Republic and the Slovak Academy of Sciences.

Dr hab Daniel Młocicki:
-

2 recenzje wydawnicze – dla Acta Parasitologica;

-

1 recenzja wydawnicza – dla Przeglądu Epidemiologicznego;

-

1 recenzja wydawnicza – dla CRB;

-

1 recenzja projektu badawczego – dla Ministerstwa Nauki i Sportu Republiki Chorwacji;

-

5 recenzji wydawniczych zeszytów specjalnych – dla Bio-Med. Research International.

Prof. dr hab. Bożena Moskwa:
-

1 recenzja wydawnicza – dla Helminthologia;

-

1 recenzja wydawnicza – dla Acta Tropica;

-

1 recenzja wydawnicza – dla Parasites & Vectors;

-

2 recenzje projektów – dla słowackiej agencji grantowej Vega;

-

1 recenzja raportu końcowego z realizacji grantu - dla NCN;

-

1 recenzja w przewodzie habilitacyjnym – dla Rady Naukowej GUMed.

Dr hab. Mykola Ovcharenko:
-

1 recenzja wydawnicza – dla Acta Parasitologica;

-

1 recenzja wydawnicza – dla Journal of Coastal Life Medicine;

-

1 recenzja wydawnicza – dla African Journal of Africultural Research;

-

1 recenzja wydawnicza – dla European Journal of Entomology

-

1 recenzja rozprawy doktorskiej – dla Rady Naukowej Instytutu Hydrobiologii NANU.

Dr Anna M. Pyziel:
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-

1 recenzja wydawnicza – dla Annals of Parasitology

Prof. dr hab. Zdzisław Świderski:
-

2 recenzje wydawnicza – dla Acta Tropica;

-

2 recenzje wydawnicza - dla Parasitology Research;

-

4 recenzje wydawnicze – dla Zoologische Anzeiger;

-

3 recenzje wydawnicze - dla Comptes Rendus Biologies.

Prof. dr hab. Halina Wędrychowicz:
-

1 recenzja wydawnicza – dla Acta Tropica;

-

1 recenzja wydawnicza – dla Advances in Preventive Medicine;

-

1 recenzja wydawnicza - dla Acta Parasitologica;

-

1 recenzja wydawnicza – dla Kosmos;

-

1 recenzja sprawozdania końcowego z wykonania projektu badawczego - dla NCN;

-

1 recenzja sprawozdania końcowego z wykonania projektu badawczego - dla NCBiR;

-

1 recenzja projektu badawczeg dla NCBiR;

-

1 recenzja rozprawy habilitacyjnej;

-

1 recenzja w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora.

AKTYWNOŚC W PRZYGOTOWYWANIU I REALIZACJI
MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH
Dr Justyna Bień:
-

udział w realizacji porozumienia o współpracy naukowej między PAN (IP PAN) i Słowacką
Akademią Nauk (Instytut Parazytologii w Koszycach) pt.: Badania niebezpiecznych
protozoonoz (neosporozy i toksoplazmozy) występujących w cyklu przydomowym i
sylwatycznym (Observations of serious protozoonoses: neosporosis and toxoplasmosis in
domestic and sylvatic cycle) na lata 2013- 2015. Koordynator strony polskiej: prof. Bożena
Moskwa; koordynator strony słowackiej: dr Katarina Reiterova.

Prof. dr hab. Władysław Cabaj:
-

udział w realizacji porozumienia o współpracy naukowej między PAN (IP PAN) i Słowacką
Akademią Nauk (Instytut Parazytologii w Koszycach) pt.: Badania niebezpiecznych
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protozoonoz (neosporozy i toksoplazmozy) występujących w cyklu przydomowym i
sylwatycznym (Observations of serious protozoonoses: neosporosis and toxoplasmosis in
domestic and sylvatic cycle) na lata 2013- 2015. Koordynator strony polskiej: prof. Bożena
Moskwa; koordynator strony słowackiej: dr Katarina Reiterova.
Mgr Aleksandra Cybulska:
-

udział w realizacji porozumienia o współpracy naukowej między PAN (IP PAN) i Słowacką
Akademią Nauk (Instytut Parazytologii w Koszycach) pt.: Badania niebezpiecznych
protozoonoz (neosporozy i toksoplazmozy) występujących w cyklu przydomowym i
sylwatycznym (Observations of serious protozoonoses: neosporosis and toxoplasmosis in
domestic and sylvatic cycle) na lata 2013- 2015. Koordynator strony polskiej: prof. Bożena
Moskwa; koordynator strony słowackiej: dr Katarina Reiterova.

Prof. dr hab. Aleksander W. Demiaszkiewicz:
-

udział w realizacji porozumienia o współpracy naukowej między PAN (IP PAN) i Rosyjską
Akademią Nauk (Centrum Parazytologii w Moskwie) w ramach tematu pt: „Badania układu
pasożyt-żywiciel w przebiegu niektórych helmintoz zwierząt”, na lata 2013-2015.

Dr Kamil Januszkiewicz:
-

współpraca z Universidade do Planalto Catarinense (dr R. E. Mendes) - w ramach projektu
pt.: „Evaluation of miosin light chaim recombinant protein as potential antigen against
Fasciolosis in mice”.

Mgr Aleksandra Kornacka:
-

udział w realizacji porozumienia o współpracy naukowej między PAN (IP PAN) i Słowacką
Akademią Nauk (Instytut Parazytologii w Koszycach) pt.: Badania niebezpiecznych
protozoonoz (neosporozy i toksoplazmozy) występujących w cyklu przydomowym i
sylwatycznym (Observations of serious protozoonoses: neosporosis and toxoplasmosis in
domestic and sylvatic cycle) na lata 2013- 2015. Koordynator strony polskiej: prof. Bożena
Moskwa; koordynator strony słowackiej: dr Katarina Reiterova.

Dr hab. Grzegorz Karbowiak:
-

realizacja projektu badawczego „Kleszcze właściwe w środowiskach miejskich Polski i
Słowacji” w ramach umowy o współpracy naukowej pomiędzy Polską Akademią Nauk i
Słowacką Akademią Nauk w latach 2013 – 2015;

-

realizacja projektu „Domestic horse as potential reservoir of parasites for introduced
Przewalski horse”, w ramach umowy o współpracy naukowej pomiędzy Polską Akademią
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Nauk a Narodową Akademią Nauk Ukrainy, zawartej na lata 2012-2014.
Prof. dr hab. Bożena Moskwa:
-

udział w realizacji porozumienia o współpracy naukowej między PAN (IP PAN) i Słowacką
Akademią Nauk (Instytut Parazytologii w Koszycach) pt.: Badania niebezpiecznych
protozoonoz (neosporozy i toksoplazmozy) występujących w cyklu przydomowym i
sylwatycznym (Observations of serious protozoonoses: neosporosis and toxoplasmosis in
domestic and sylvatic cycle) na lata 2013- 2015. Koordynator strony polskiej: prof. Bożena
Moskwa; koordynator strony słowackiej: dr Katarina Reiterova;

-

Udział w przygotowywaniu projektu w ramach Horizon 2020 – Research and Innovation
Framework Programme we współpracy z prof. M. J. Stearem (Glasgow). Proponowany tytuł:
“Quantitative and Molecular Approaches to Understanding and Controlling Nematode
Infection of Livestock”.

Dr Luke Norbury:
-

udział w realizacji projektu HARMONIA 3 „Assessment of protective immunity against
fasciolosis through vaccination of sheep with a multivalent stage-specific recombinant
protein vaccine” przy współpracy z RMIT University, Australia (prof. Peter Smooker);

-

współpraca z Universidade do Planalto Catarinense (dr R. E. Mendes) - w ramach projektu
pt.: „Evaluation of miosin light chaim recombinant protein as potential antigen against
Fasciolosis in mice”.

Dr Anna M. Pyziel:
-

przygotowanie i realizacja projektu w konkursie MNiSW „Mobilność Plus” III edycja, Nr
1105/MOB/2013/0. pt: „Analiza molekularna nicieni płucnych z rodzaju Dictyocaulus
występujących u wolno żyjących przeżuwaczy w Polsce” we współpracy ze Swedish
University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala Szwecja.

Dr Joanna Werszko:
-

realizacja projektu badawczego „Kleszcze właściwe w środowiskach miejskich Polski i
Słowacji” w ramach umowy o współpracy naukowej pomiędzy Polską Akademią Nauk i
Słowacką Akademią Nauk w latach 2013 – 2015;

-

realizacja projektu „Domestic horse as potential reservoir of parasites for introduced
Przewalski horse”, w ramach umowy o współpracy naukowej pomiędzy Polską Akademią
Nauk a Narodową Akademią Nauk Ukrainy, zawartej na lata 2012-2014.
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DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZACYJNA I DYDAKTYCZNA
Prof. dr hab. Mieczysława I. Boguś:
-

członkostwo w Radzie Krajowej Sekcji PAN NSZZ „Solidarność.

Prof. dr hab. Aleksander W. Demiaszkiewicz:
-

przewodniczenie zespołowi Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie specjalizacji
chorób zwierząt nieudomowionych;

-

wygłoszenie wykładów „Choroby pasożytnicze dzikich przeżuwaczy” na Podyplomowych
Studiach

Specjalizacyjnych

lekarzy

weterynarii

w

zakresie

chorób

zwierząt

nieudomowionych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW (8 godz.).
Dr hab. Jakub Gawor:
-

wygłoszenie referatu „Potencjalne czynniki ryzyka zachorowania na AE dla ludzi w Polsce”
na konferencji „Zagrożenie zdrowia i życia ludzi przez alweokokozę, chorobę wywoływaną
przez tasiemca wielojamowego roznoszonego przez lisy”, dla lekarzy wet., ekologów,
leśników i myśliwych. Organizator: Polski Klub Ekologiczny, Koło Uniwersytetu
Jagiellońskiego Collegium Medicum, Kraków, 07.11.2014 r.

Dr Kamil Januszkiewicz:
-

wykłady z „Podstaw genetyki” oraz „Podstaw Parazytologii” na Wydziale Pielęgniarstwa,
Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży.

Mgr Agata Kaczmarek:
-

lekcje festiwalowe w ramach XVIII Festiwalu Nauki pt.: „ Z owadami za pan brat”,
24.09.2014 r.

Mgr Michalina Kazek:
-

lekcje festiwalowe w ramach XVIII Festiwalu Nauki pt.: „ Z owadami za pan brat”,
24.09.2014 r.

Dr Marta Ligęza-Żuber:
-

lekcje festiwalowe w ramach XVIII Festiwalu Nauki pt.: „Grzyby widziane z bliska”,
24.09.2014 r.;

-

wywiad dla redakcji Wiedza i Życie. Artykuł p.t.: „Zabić inaczej” , 09. 2014 r.

Dr Anna M. Pyziel:
-

wygłoszenie wykładu na Podyplomowych Studiach Specjalizacyjnych w zakresie chorób
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zwierząt nieudomowionych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW (2 godz.).
Dr Emilia Włóka:
-

lekcje festiwalowe w ramach XVIII Festiwalu Nauki pt.: „Grzyby widziane z bliska” i „ Z
owadami za pan brat”, 24.09.2014 r.

Stacja Badawcza Instytutu w Kosewie - Ferma Jeleniowatych i Muzeum Poroży (mgr inż. M.
Bogdaszewski):
-

pomoc w organizacji badań terenowych pracowników Instytutu Parazytologii i innych
instytucji naukowych;

-

obsługa merytoryczna wycieczek szkolnych, studenckich i turystów indywidualnych;

-

studenckie praktyki wakacyjne – 4 osoby z Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW, 7 osób z
Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt oraz 4 osoby z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 6 osób z Wydziału Hodowli i Biologii
Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i 2 osoby z Wydziału Hodowli i Biologii
Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

CZŁONKOSTWO W KOMITETACH PAN, RADACH NAUKOWYCH,
REDAKCJACH CZASOPISM, TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH
Dr Justyna Bień
-

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne (wiceprezes);

-

International Commission on Trichinellosis (członek od września 2014 r.);

-

Redakcja Current Pharmaceutical Design – redaktor specjalnych wydań: „Helicobacter pylori
Eradication Therapy: Advantages and Disadvantages” oraz „Gut Microbiota and
Gastrointestinal Diseases: To Treat or Not to Treat”.

Prof. dr hab. Mieczysława I. Boguś:
-

Rada Naukowa Instytutu Parazytologii (wiceprzewodnicząca);

-

Rada Redakcyjna czasopisma Pesticides (członek).

Prof. dr hab. Władysław Cabaj:
-

Komitet Parazytologii PAN (członek);

-

Rada Naukowa Instytutu Parazytologii (członek prezydium Rady);
68

-

Rada Redakcyjna czasopisma Helmintologia (członek);

-

International Commission on Trichinellosis (członek);

-

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne (członek);

-

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów (członek);

-

Wszechrosyjskie Towarzystwo Helmintologów Rosyjskiej Akademii Nauk (członek
honorowy).

Prof. dr hab. Aleksander W. Demiaszkiewicz:
-

Rada Naukowa Instytutu Parazytologii (przewodniczący Komisji ds. Oceny Pracowników
Naukowych, przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich, członek Komisji ds.
Rozwoju Kadry Naukowej);

-

Wszechrosyjskie Towarzystwo Helmintologów Rosyjskiej Akademii Nauk (członek
honorowy);

-

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne (członek);

-

Izba Lekarsko-Weterynaryjna (członek);

-

Komisja ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii (członek);

-

Komitet Parazytologii PAN (członek);

-

Krajowy Kierownik Specjalizacji Lekarsko-Weterynaryjnej w zakresie chorób zwierząt
nieudomowionych;

-

Polski Związek Hodowców Jeleniowatych (członek zarządu);

-

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów (członek);

-

Komisja Hodowlana Żubra w Białowieskim Parku Narodowym (członek);

-

Redakcja Annals of Parasitology – redaktor tematyczny.

Dr hab. Jakub Gawor:
-

Rada Naukowa Instytutu Parazytologii (członek);

-

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych (członek);

-

Izba Lekarsko-Weterynaryjna (członek);

-

Europejska Rada ds. Parazytoz Zwierząt Towarzyszących (European Scientific Counsel
Companion Animal Parasites - ESCCAP) (członek);

-

Polska Rada Konsultacyjna ds. Parazytoz Zwierząt Towarzyszących – ESCCAP Polska
(prezes).

Dr Kamil Januszkiewicz:
-

Redakcja Problemy Kryminalistyki – zastępca redaktora naczelnego;
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-

Redakcja Internal Security – redaktor tematyczny.

Dr Witold Jeżewski:
-

Rada Naukowa Instytutu Parazytologii (przedstawiciel młodych pracowników naukowych);

-

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne (członek).

Dr hab. Grzegorz Karbowiak:
-

Rada Naukowa Instytutu Parazytologii (członek);

-

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne (członek Komisji Rewizyjnej Oddziału
Warszawskiego).

Dr Izabela Kuligowska:
-

Izba Lekarsko-Weterynaryjna (członek);

-

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów (członek).

Dr Zdzisław Laskowski:
-

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne (członek).

Dr hab. Daniel Młocicki:
-

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne (członek);

-

European Society for Evolutionary Developmental Biology (członek);

-

Redakcja Acta Parasitologica (redaktor naczelny).

-

Rada Redakcyjna Bio Med Research International (członek).

Prof. dr hab. Bożena Moskwa:
-

Komitet Parazytologii PAN (przewodnicząca);

-

Rada Naukowa Instytutu Parazytologii (członek Komisji ds. Oceny Pracowników
Naukowych);

-

II Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach (członek);

-

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne (członek Komisji Rewizyjnej);

-

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów (członek);

Dr hab. Mykola Ovcharenko:
-

Rada Naukowa Instytutu Parazytologii (członek);

-

Ukraińskie Towarzystwo Parazytologiczne (członek);

-

Ukraińskie Towarzystwo Hydrobiologiczne (członek).

-

Rada Redakcyjna Journal of Coastal Life Medicine (członek).

Dr Anna M. Pyziel:
-

Rada Naukowa Instytutu Parazytologii (przedstawiciel młodych pracowników
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naukowych).
-

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne – członek;

-

Izba Lekarsko-Weterynaryjna – członek;

-

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów – członek;

-

The Scandinavian-Baltic Society for Parasitology – członek.

Dr hab. Anna Rocka:
-

Rada Naukowa Instytutu Parazytologii (sekretarz rady);

-

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne (sekretarz Zarządu Głównego);

-

Redakcja Annals of Parasitology (redaktor naczelny);

-

Komitet Parazytologii PAN (członek).

Prof. dr hab. Zdzisław Świderski:
-

Rada Naukowa Instytutu Parazytologii (członek);

-

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne (członek);

-

International Society for Invertebrate Reproduction and Development (członek oraz
przedstawiciel Towarzystwa na Europę Centralną, Wschodnią, i Rosję).

Dr hab. Vasyl Tkach:
-

Ukraińskie Naukowe Towarzystwo Parazytologów (członek);

-

Rada Redakcyjna Acta Parasitologica (członek);

-

Rada Redakcyjna Comparative Parasitology (członek);

-

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne (członek);

-

Amerykańskie Towarzystwo Parazytologów (członek).

Dr Joanna Werszko:
-

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne (członek).

Prof. dr hab. Halina Wędrychowicz:
-

Rada Naukowa Instytutu Parazytologii (przewodnicząca, członek Komisji ds. Przewodów
Doktorskich);

-

Komitet Parazytologii PAN (wiceprzewodnicząca w kadencji 2011-2014).

-

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne (członek, członek honorowy);

-

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych (członek).

Dr Emilia Włóka:
-

Rada Naukowa Instytutu Parazytologii (przedstawiciel młodych pracowników).
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Mgr Aleksandra Cybulska uzyskała II miejsce w Konkursie Młodego Badacza podczas
konferencji naukowej „Parazytologia polska na przełomie XX i XXI wieku”
Nagrody Dyrektora Instytutu Parazytologii PAN za osiągnięcia publikacyjne uzyskali
następujący pracownicy: dr Justyna Bień, prof. dr hab. Aleksander W. Demiaszkiewicz, dr
Katarzyna Goździk, prof. dr hab. Bożena Moskwa, dr hab. Grzegorz Karbowiak, dr Anna M. Pyziel i
dr Joanna Werszko.

PODSUMOWANIE

W roku sprawozdawczym opracowywano w Instytucie 39 tematów badawczych, w tym 5
pozaplanowych. Choć większość tematów będzie kontynuowana, to w wielu zakończono jakiś etap
badań publikacją lub jej przygotowaniem do druku.
Wypracowany w ciągu wieloletniej działalności Instytutu profil badań naukowych nie uległ
zmianom. Utrzymane zostały trzy główne kierunki badawcze: badania o charakterze zoologicznym
(morfologia, systematyka, biologia i ekologia pasożytów), badania o charakterze fizjologicznoimmunologicznym (fizjologia i biochemia pasożytów, immunopatologia w układzie pasożytżywiciel) oraz badania o charakterze weterynaryjnym i medycznym (epizootiologia, profilaktyka i
zwalczanie chorób pasożytniczych). Lista ważniejszych osiągnięć pokazuje, że prowadzone w roku
sprawozdawczym badania przyniosły postęp w każdej z tych dziedzin. Identyfikacja gatunków
opierała się na metodach klasycznych, mikroskopii elektronowej i technikach biologii molekularnej.
Do ważniejszych wyników należy zaliczyć uzyskanie sekwencji nukleotydowych ITS2 izolatów
nicieni płucnych z rodzaju Dictyocaulus pochodzących od żubra, jelenia szlachetnego i sarny. Na
ich podstawie opracowano test diagnostyczny z wykorzystaniem reakcji multipleks PCR, w którym
wielkość otrzymanych produktów pozwala na odróżnienie gatunku nicieni pochodzących od
każdego z tych żywicieli. Stwierdzone w ślimakach nagich nicienie z rodzaju Agfa oznaczono
morfologicznie i molekularnie do gatunku Agfa flexilis, a postacie larwalne nicieni z rodzaju
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Alloionema oznaczono molekularnie jako Alloionema appendiculatum. Jest to pierwsza rejestracja
tych gatunków na terenie Polski. Analizy bioinformatyczne wykazały w obrębie zbiorczego gatunku
Borrelia burgdorferi s.l. 4 warianty genomogatunków: B. spielmanii, B. afzelii i B. burgdorferi s.l.
z przewagą sekwencji homologicznych dla B. garinii. Wykonano również opis pełnego przebiegu
procesu morfogenezy larwalej oraz całkowitego dojrzewania miracidiów w skorupkach jaj
wewnątrzmacicznych przywry Brandesia turgida (Digenea, Plagiorchiida). Stwierdzono po raz
pierwszy unikalne osłonki w formie kokonów jajowych występujące u tej przywry, otaczające od
zewnątrz skorupki jajowe oraz otoczki embrionalne, chroniące rozwijające się wewnątrz nich
miracidia. Opisano także ultrastrukturę funkcjonalną parenchymatycznych kapsuł jajowych
tasiemca Thysanotaenia congolensis (Cyclophyllidea, Anoplocephalidae). W badaniach o
charakterze fizjologiczno-immunologicznym kontynuowano prace nad diagnozowaniem i
zwalczaniem choroby motyliczej. Uzyskano ekspresję katepsyn B3 stadium NEJ F. hepatica w
bakteryjnym systemie ekspresji pET w bakteriach Escherichia coli szczep BL21. Następnie
rekombinowane białko oczyszczono techniką chromatografii powinowactwa na złożu niklowym.
Określono profil specyficznych przeciwciał klasy IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG2c obecnych w surowicy
szczurów szczepionych rekombinowanymi proteazami cysteinowymi Fh-cat3-1 i Fh-cat3-2 F.
hepatica i zarażonych metacerkariami tej przywry. Dokonano wielu modyfikacji metod (Iscom
ELISA, IFA, Flow-FISH, ISSR-PCR, Western blot) wykrywania pasożytów wywołujących choroby
ludzi i zwierząt użytkowych (Trichinella, Fasciola, Neospora). Udoskonalano i optymalizowano
metody badań nad toksycznymi właściwościami grzybów, które mogą być wykorzystane do
zwalczania owadów będących szkodnikami roślin. W pracach z zakresu parazytologii
weterynaryjnej na podkreślenie zasługuje wykrycie w tkankach płodu poronionego przez krowę
żubra metodą PCR obecności Toxoplasma gondii. Analizy wykonane z wykorzystaniem
specyficznych markerów genetycznych SAG1, (5’+3’) SAG2, alt. SAG2, SAG3, BTUB, GRA6, c228, c29-2, L358, PK1 potwierdziły obecność genotypu GI, niebezpiecznego również dla człowieka, a
także wykazanie w trzecim roku badań danieli fermowych, że drogą krycia naturalnego nie
dochodzi do przekazania tachyzoitów Neospora caninum na krytą samicę ani jej potomstwo. Istotne
z praktycznego punktu widzenia było wykrycie po raz pierwszy w Polsce nicieni Angiostrongylus
vasorum pasożytujących w układzie krwionośnym drapieżnych oraz potwierdzenie badaniem
sekcyjnym występowania dorosłych osobników amerykańskiej przywry Fascioloides magna u jeleni
w Borach Dolnośląskich.
Podobnie jak w latach ubiegłych wiele badań prowadzonych było we współpracy z innymi
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ośrodkami naukowymi. Ogółem 18 pracowników naukowych współpracowało z 35 placówkami
krajowymi i 32 placówkami zagranicznymi. Instytut odwiedziły 4 osoby z zagranicy realizując 4
pobyty badawcze. Spośród pracowników Instytutu 13 osób przebywało za granicą (2 osoby
dwukrotnie); w sumie było to 8 wyjazdów badawczych i 7 wyjazdów na konferencje. W wyniku
różnych kontaktów Instytut realizował w 2014 roku we współpracy z zagranicą 10 tematów
badawczych: 6 w ramach umów (4 w ramach umów między Akademiami i 2 w ramach umów
między Instytutami), i 4 poza umowami. W wyniku współpracy z naukowcami z innych ośrodków w
Polsce opublikowano w 2014 roku 39 wspólnych prac (14 oryginalnych i 25 komunikatów), a z
naukowcami z zagranicy 21 wspólnych prac (12 oryginalnych i 9 komunikatów); dużą część prac
oryginalnych w zagranicznych lub polskich czasopismach światowych znajdujących się na liście
filadelfijskiej.
Pracownicy Instytutu brali czynny udział w 9 krajowych konferencjach naukowych (13 osób,
12 referatów, 9 komunikatów, przewodniczenie 3 sesjom) i w 7 międzynarodowych konferencjach
(10 osób, 9 referatów, 16 komunikatów, przewodniczenie 4 sesjom).
W roku sprawozdawczym 10 pracowników naukowych naszego Instytutu przygotowało ponad
60 różnego rodzaju opinii, ocen i recenzji, w tym: 10 dla NCN i NCBiR i innych agencji
przyznających granty, 50 recenzji wydawniczych (w tym 22 dla czasopism zagranicznych), 1
recenzję rozprawy doktorskiej, 1 recenzję w przewodzie habilitacyjnym, 1 recenzję w postępowaniu
o nadanie tytułu profesora oraz 2 ekspertyzy.
Pracownicy Instytutu prowadzą również działalność dydaktyczną. Trzy osoby prowadziły
zajęcia na uczelniach w ramach zatrudnienia na etacie: wykłady i ćwiczenia z parazytologii
medycznej dla studentów III roku Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, oraz wykłady w
Akademii Pomorskiej w Słupsku. Jeden z pracowników pełni funkcję Krajowego Kierownika
Specjalizacji Lekarsko-Weterynaryjnej w zakresie chorób zwierząt nieudomowionych. Wysoko
należy ocenić działalność dydaktyczną Stacji Badawczej i Fermy Jeleniowatych z Muzeum Poroży
w Kosewie Górnym na Mazurach, która przyjmuje naukowców, liczne wycieczki szkolne i
studenckie, oraz turystów indywidualnych, a także prowadzi praktyki studenckie.
Pracownicy Instytutu należą do 13 Towarzystw Naukowych, w tym 7 zagranicznych, 1
Komitetu Naukowego PAN (5 osób), Rady Naukowej 1 instytucji (13 osób), Komitetów
Redakcyjnych 5 wydawnictw krajowych (6 osób) i 5 zagranicznych (5 osób). Pracownicy Instytutu
pełnili ważne funkcje: w Komitecie Parazytologii – prezesa, a w Polskim Towarzystwie
Parazytologicznym - wiceprezesa i sekretarza Zarządu Głównego.
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Dyrekcja Instytutu ocenia pozytywnie działalność naukową Instytutu. W roku
sprawozdawczym na wysokim poziomie utrzymała się liczba prac oryginalnych w czasopismach z
listy filadelfijskiej. Do ważnych osiągnięć należy rozwój kadry naukowej. Został zakończone
pomyślną obroną jeden przewód doktorski. Młodzi pracownicy wykazują dużą aktywność w
dokształcaniu się przez udział w różnego rodzaju szkoleniach, kursach i konferencjach.
Na dobrym poziomie rozwija się współpraca z zagranicą, zarówno w ramach umów, jak i
nieoficjalna poza umowami. Na szczególne podkreślenie zasługuje udział 11 osób w przygotowaniu
i realizacji projektów międzynarodowych.
Mimo względnej stabilizacji finansowej nadal odczuwano niedobory środków na zakup
odczynników i zwierząt doświadczalnych, na wzbogacanie zbiorów biblioteki i wydawanie
czasopisma Acta Parasitologica. Dyrekcja wyraża uznanie pracownikom, których aktywność w
pozyskiwania grantów z polskich i zagranicznych instytucji pozwala na uzupełnienie niedoborów i
łagodzenie trudności finansowych.

Warszawa 5.01.2014 r.
Dyrekcja Instytutu Parazytologii
im. Witolda Stefańskiego PAN
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