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O NAS



Jesteśmy interdyscyplinarnym zespołem naukowym. W naszej pracy poświęcamy się zagadnieniom wpływu 
środowiska i jego bioróżnorodności na jakość życia ludzi i zwierząt.

Podczas niespełna 25. letniej działalności osiągnęliśmy wiodącą pozycję naukową w obszarze nauk rolni-
czych, uznanie i rozpoznawalną markę w kraju i za granicą. Od 2002 roku posiadamy status Centrum Doskonałości  
w obszarach „Żywność a Zdrowie” oraz  „Rozród Zwierząt”.

Współpracujemy z naukowcami z renomowanych ośrodków w kraju i za granicą. Dysponujemy nowoczesną in-
frastrukturą badawczą umożliwiającą prowadzenie badań z zakresu technologii i analizy żywności, biotechnologii, 
mikrobiologii, biologii molekularnej, zdrowia ludzi i zwierząt.

Nawiązujemy i rozwijamy relacje z przedsiębiorcami. Oferujemy współpracę badawczo-rozwojową, prowadze-
nie analiz, oceny ekspertów, realizację wspólnych projektów, których rezultaty przyczynią się do rozwoju sektora 
rolno-spożywczego.

Tworzymy wiedzę 
dla rozwoju nauki, gospodarki, ochrony zdrowia i środowiska
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PATRZYMY W PRZYSZŁOŚĆ
Naszą strategię i badania naukowe kierujemy 

na dziedziny życia, które mają i będą mieć wpływ 
na rozwój gospodarczy i społeczny regionu, kraju  
i świata.

STAWIAMY NA ROZWÓJ
Zaczynamy od siebie… 
doskonalimy własne kompetencje, inwestujemy 

w Naszych Pracowników, w Ich wiedzę i umiejętno-
ści. Konsekwentnie inwestujemy w nowoczesną in-
frastrukturę i narzędzia badawcze

...myśląc o rozwoju Naszych Partnerów.

DBAMY O JAKOŚĆ
Jakości poświęcamy szczególną uwagę. Jej wagę 

dostrzegamy w kontekście prowadzonych badań, 
tworzenia wiedzy dla poprawy jakości życia oraz bu-
dowania trwałych relacji z Partnerami.

CENIMY WSPÓŁPRACĘ
Dążymy do zrozumienia potrzeb i oczekiwań  

Naszych Partnerów, by móc dzielić się z Nimi wiedzą  
i Wspólnie tworzyć innowacyjne rozwiązania.

… TĄ DROGĄ
KONSEKWENTNIE PODĄŻAMY
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Jakość i bezpieczeństwo żywności są silnie skorelo-
wane z jakością surowców, z których jest ona wytwa-
rzana. 

Nasze badania w tym zakresie dotyczą zwiększenia 
jakości i efektywności rozrodczej zwierząt gospodar-
skich i ryb. Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia 
badawcze do zrozumienia regulacji i kontroli procesu 
rozrodu. Poszukujemy nowych, alternatywnych metod 
leczenia zaburzeń w rozrodzie, odchowie i hodowli.

Oferujemy możliwość kriokonserwacji nasienia 
zwierząt i ryb, umożliwiając ochronę zagrożonych ga-
tunków i przyczyniając się do zachowania bioróżno-
rodności. Nasza specjalistyczna wiedza i doświadcze-
nie, nowoczesna infrastruktura naukowo-badawcza, 
umożliwiają realizację współpracy z hodowcami, fir-
mami biotechnologicznymi, farmaceutycznymi i sek-
torem lekarsko-weterynaryjnym.

Producentom i przetwórcom żywności oferujemy 
swój potencjał naukowy i infrastrukturę w poszuki-
waniu innowacyjnych rozwiązań, tworzeniu nowych  
i bezpiecznych produktów - uwzględniających zacho-
wanie substancji prozdrowotnych, akceptowalnych 
przez konsumenta.

Oferujemy kompleksowa analizę surowców i pro-
duktów, ocenę wpływu procesów technologicznych 
i przechowywania na jakość, bezpieczeństwo i atrak-
cyjność żywności. Wykonujemy konsumenckie i anali-
tyczne badania sensoryczne, benchmarking surowców 
i produktów żywnościowych, mapowanie preferencji 
konsumentów, które dostarczają informacji o senso-
rycznych właściwościach surowców i produktów, oraz 
o motywacjach i zachowaniach konsumentów.

Najważniejszym czynnikiem decydującym o ja-
kości życia jest stan zdrowia. Warunkuje go wiele 
elementów - kluczowym jest sposób odżywiania. Nie-
właściwe odżywianie niesie ze sobą wysokie ryzyko 
występowania chorób.

Prowadzimy badania nad określeniem zależności 
pomiędzy dietą a zdrowiem i występowaniem cho-
rób. Oceniamy wpływ składników żywności na stan 
organizmu z zastosowaniem nowoczesnych metod  
i technik analizy instrumentalnej i biologii molekularnej.

Wyniki badań uzyskane przy współpracy z nami 
są niezbędnym naukowym dowodem, który muszą 
dostarczyć producenci żywności, suplementów diet  
i leków, by móc oferować na rynku produkty o unikal-
nych, prozdrowotnych właściwościach.

silna i rozpoznawalna marka naukowa
interdyscyplinarny zespół badawczy
nowoczesna infrastruktura badawcza
bogate międzynarodowe doświadczenie
indywidualne i kompleksowe 
rozwiązywanie problemów
możliwość uzyskania dofinansowania  
na wspólne projekty
perspektywa trwałej współpracy

SUROWCE
ŻYWNOŚĆ

CZŁOWIEK
DLACZEGO Z NAMI?
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ANALIZY



Ofertę badawczą realizowaną w Oddziale Biologii 
Rozrodu Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywno-
ści PAN w Olsztynie kierujemy do hodowców zwie-
rząt, firm biotechnologicznych i farmaceutycznych 
oraz sektora lekarsko-weterynaryjnego. 

Naszym Partnerom oferujemy:
 · synchronizację rui oraz inseminację krów 

i świń; synchronizacja rui minimalizuje nakła-
dy pracy podczas sezonu rozrodczego, po-
zwala na efektywne wykorzystanie insemina-
cji do maksymalizacji postępu hodowlanego 
w stadzie, umożliwia uzyskanie sezonowości 
ocieleń oraz kryć, skutkuje poprawą wskaźni-
ków ekonomicznych,

 · ultrasonograficzną (USG) diagnostykę narzą-
dów rodnych świni, krowy i klaczy,

 · laparotomię, kaniulację naczyń krwiono-
śnych układu rodnego; mikrodializę ciałek 
żółtych i innych struktur narządu rodnego,

 · przyżyciowe pozyskiwanie jajników i cia-
łek żółtych krów (poprzez laparotomię  
lub kolpotomię), 

 · biopsje błony śluzowej macicy,
 · morfometryczną analizę krwi - podstawowe  

i rozszerzone badania morfologiczne krwi 
przy zastosowaniu analizatora hematologicz-
nego ADVIA 2120i (SIEMENS),

 · immunochemiczną analizę krwi - oznaczanie 
markerów stanu zapalnego przy zastosowa-
niu analizatora immunochemicznego IMMU-
LITE®1000 (SIEMENS),

 · immunoizotopowe (RIA) i immunoenzyma-
tyczne (ELISA) oznaczanie stężeń hormonów,

 · analizę parametrów gazometrii, elektrolitów 
i oksymetrii przy zastosowaniu analizatora 
parametrów krytycznych RAPIDpoint 405  
(SIEMENS),

 · opracowanie metody izolacji białek i pepty-
dów nasienia kręgowców, charakterystyka 
podstawowych właściwości fizykochemicz-
nych białek,

 · analizę profili białkowych nasienia ryb i pta-
ków z wykorzystaniem elektroforezy jedno-  
i dwukierunkowej,

 · pomiar koncentracji i przeżywalności plemników,
 · analizy fluorescencyjne komórek somatycz-

nych i gamet,
 · kriokonserwację nasienia zwierząt.

Rozród i zdrowie zwierząt gospodarskich i ryb
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W Oddziale Nauk o Żywności Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie prowadzimy  
analizy głównych składników odżywczych surowców i żywności:

 · białka,
 · tłuszczu,
 · węglowodanów,
 · witamin (A, C, E, B1, B2, B6),
 · kwasów tłuszczowych,

oferujemy także:
 · hydrolizę enzymatyczną białek, analizę białek i peptydów metodą chromatografii cieczowej (SE-HPLC) 

oraz metodą rozdziału elektroforetycznego na żelach poliakrylamidowych,
 · analizę oligosacharydów metodą chromatografii cieczowej (HPLC-RI),
 · analizę skrobi, skrobi amylazoopornej,
 · analizę ilościową tłuszczu metodą spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR).

Skład chemiczny surowców i żywności
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Dostarczamy informacji wyjaśniających zależności między mikrostrukturą, właściwościami fizycznymi a jako-
ścią żywności.

Oferujemy analizy i ekspertyzy w zakresie:
 · określenia mikrostruktury agromateriałów i żywności, ich zmian w procesie technologicznym oraz usta-

lenie związku z teksturą produktu gotowego (skaningowy mikroskop elektronowy, mikroskop optyczny),
 · oceny właściwości mechanicznych (Instron, Texture Analyzer),
 · oceny właściwości termodynamicznych metodą DSC,
 · oceny właściwości reologicznych hydrokoloidów, substancji lepkoelastycznych lub pseudoplastycznych, 

cieczy nienewtonowskich,
 · pomiarów układów dwufazowych (właściwości pianotwórcze, emulsyjne),
 · właściwości aeracyjnych; tworzenie układów emulsyjnych, m.in. mieszanin kwasów żółciowych w bada-

niach pojemności sorpcyjnej wobec kwasów żółciowych,
 · opracowania standardów jakościowych produktów zwierzęcych z zastosowaniem cyfrowej analizy obrazu,
 · zastosowania wysokich ciśnień hydrostatycznych do otrzymywania nowych produktów roślinnych  

typu instant,
 · zastosowania wysokich ciśnień hydrostatycznych do przyspieszania dojrzewania i przedłużania trwałości 

produktów płynnych.

Właściwości fizyczne surowców i żywności
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 Oferujemy analizy składników bioaktywnych naturalnie występujących w żywności: 
 · związków siarkowych (glutationu, glukozynolanów i produktów ich degradacji),
 · barwników betalaninowych,
 · witamin antyoksydacyjnych,
 · oligosacharydów (alfagalaktozydów),
 · związków fenolowych (antocyjanów, flawonoli, proantocyjanidyn, izoflawonów, 

flawononów, katechin, kwasów fenolowych, lignanów),
 · tokoferoli, tokotrienoli, fitynianów.

Przeprowadzamy ocenę właściwości przeciwutleniających metodami: 
 · TEAC,
 · DPPH,
 · ORACFL,
 · PRTC,
 · fotochemiluminescencja,

oraz produktów postępu reakcji Maillarda: furozyny, indeksu FAST, fluorescencji pośrednich produktów postępu 
reakcji Maillarda, indeksu brązowienia.

Składniki biologicznie aktywne
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Oferujemy wykonanie analiz mikrobiologicznych surowców, żywności oraz pasz wg obowiązujących norm 
oraz metodami uwzględniającymi indywidualne wymagania Zleceniodawców. Służymy pomocą w zakresie do-
boru metod i interpretacji wyników badań.

Wykonujemy również:
 · izolację szczepów bakteryjnych z materiału zawierającego mieszaninę różnorodnych rodzajów/ 

gatunków bakterii,
 · oznaczanie liczebności wybranych grup bakterii w materiale biologicznym metodami hodowlanymi i mo-

lekularnymi (Real-time PCR, FISH),
 · oznaczanie aktywności fizjologicznej bakterii w materiale biologicznym za pomocą markerów fluorescen-

cyjnych (Live/Dead, CTC, DAPI), 
 · molekularną charakterystykę jakościową ekosystemów bakteryjnych metodą PCR-DGGE, 
 · identyfikację molekularną bakterii do gatunku metodą PCR z wykorzystaniem starterów komplementar-

nych do 16S rRNA,
 · charakterystykę molekularną szczepów bakterii metodą RAPD,
 · molekularne typowanie szczepów bakteryjnych metodą PFGE w celu określenia ich unikatowości,
 · określenie podobieństwa genetycznego szczepów przemysłowych metodą PFGE,
 · potwierdzenie obecności szczepu w materiale biologicznym (produkty spożywcze, treść przewodu pokar-

mowego, kał).

Analizy mikrobiologiczne
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Oferujemy analizy surowców i gotowych produktów:
 · białka jaja kurzego,
 · białka mleka,
 · orzecha laskowego,
 · orzecha ziemnego,
 · sezamu,
 · glutenu,
 · gorczycy,
 · soi,
 · łubinu,
 · skorupiaków.

Ocena alergenności
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Celem badań przechowalniczych jest ustalenie lub weryfikacja trwałości produktów spożywczych. 
Badania zmierzają między innymi do określenia trwałości mikrobiologicznej produktu, tzn. maksymalnego 

okresu jego przechowywania w określonych warunkach, co w przybliżeniu odpowiada okresowi przydatności  
do spożycia.

Analizujemy także zmiany sensoryczne produktów jakie następują podczas przechowywania. Oceniamy smak, 
zapach, teksturę, barwę i konsystencję produktów spożywczych oraz inne wyróżniki sensoryczne zmieniające  
się w czasie by dostarczyć informacji o optymalnym terminie przydatności do spożycia.

Wykonujemy oceny następujących produktów:
 · mleko i przetwory mleczne,
 · mięso i przetwory mięsne,
 · ryby i przetwory rybne,
 · wyroby piekarnicze i cukiernicze,
 · soki owocowe i napoje,
 · kawa i herbata.

Badania przechowalnicze
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Dostarczamy unikalnych informacji dotyczących 
surowców i dodatków oraz produktów żywnościo-
wych i opakowań.

Odpowiadamy m.in. na następujące pytania:
1. Jakimi wyróżnikami smaku, zapachu, tekstury 

charakteryzuje się produkt?
2. Czy zmiana składników, dodatków, mody-

fikacja procesu technologicznego wpłynie  
na jakość i akceptowalność gotowego wyrobu?

3. Jak zmienia się intensywność badanej cechy 
produktu w czasie?

4. Czy obcy smak i zapach przenika z opakowa-
nia do żywności?

5. Czy zmiana opakowania nie powoduje do-
strzegalnej różnicy jakości produktu podczas 
przechowywania?

Wykorzystywane metody analizy sensorycznej:
Testy dyskryminacyjne 

 · metoda trójkątowa,
 · metoda duo-trio,
 · metoda „dwóch z pięciu”,
 · metoda parzysta,
 · metoda wielokrotnych porównań,
 · metoda szeregowania,
 · metoda A nie A.

Testy ilościowe
 · metoda skalowania

Analiza sensoryczna
Metody sensorycznej analizy opisowej - metody ilościo-
wo-jakościowe

 · profilowanie przez konsensus,
 · ilościowe profilowanie smakowitości (QFP),
 · profilowanie tekstury,
 · profilowanie konwencjonalne (QDA),
 · profilowanie SPECTRUM.

Metoda dynamiczna pomiaru intensywności wrażeń
 · metoda „time-intensity” (T-I)

Prowadzone przez nasz zespół analityczne badania 
sensoryczne i badania konsumenckie wsparte są 
wnikliwą analizą statystyczną uzyskanych wyników 
z zastosowaniem prostych i zaawansowanych metod 
wielowymiarowej analizy danych.

Metody statystyczne stosowane do interpretacji wy-
ników badań:

 · analiza wariancji ( jednoczynnikowa i wielo-
czynnikowa),

 · analiza regresji  (prosta i wielokrotna),
 · analiza składowych głównych (Principal Com-

ponent Analysis - PCA),
 · analiza skupień,
 · metoda cząstkowych najmniejszych kwadra-

tów (Partial Least Square Regression - PLS), 
 · przygotowanie mapy preferencji na bazie 

analitycznych wyników sensorycznych i ocen 
konsumenckich - preference mapping.
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Oferujemy realizację sensorycznych badań konsumenckich mających na celu zbadanie opinii konsumentów 
na temat produktów, określenie stopnia ich akceptacji i preferencji. 

Realizowane przez nas usługi dotyczą:
 · porównania produktu własnego z konkurencyjnymi w kategoriach pożądalności konsumenckiej,
 · porównania ze sobą kilku produktów własnych w celu wyboru optymalnego,
 · określenia cech sensorycznych ważnych dla akceptacji produktu przez konsumentów.

Oferujemy połączenie badań konsumenckich z wynikami analiz eksperckich w postaci „mapy preferencji”   
- Preference Maping

Służy ona do określenia miejsca, jakie produkt zajmuje w opinii konsumentów na tle produktów konkurencyj-
nych i z jakimi walorami sensorycznymi jest to związane. 

Dostarcza informacji jak zmodyfikować skład produktu, aby był bardziej pożądany przez konsumentów.

Badania konsumenckie
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Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne
Kwestie związane ze stosowaniem oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych regulowane są w Państwach 

Członkowskich Wspólnoty Europejskiej Rozporządzeniem (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady  
z dnia 20 grudnia 2006 roku.

Oświadczenie zdrowotne oznacza każde oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia,  
że istnieje związek pomiędzy kategorią żywności, daną żywnością lub jednym z jej składników, a zdrowiem.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Komisja Europejska prowadzi wspólnotowy rejestr oświadczeń żywie-
niowych i zdrowotnych dotyczących żywności, których oceną naukową i dopuszczeniem do stosowania zajmuje  
się Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). 

Zamieszczenie na etykiecie produktu spożywczego świadectwa zdrowotnego wymaga od producenta żywno-
ści posiadania dowodów naukowych potwierdzających wpływ danego składnika  żywności na określoną funkcję 
organizmu oraz czy zalecane spożycie dostarczy odpowiednią ilość składnika do uzyskania określonego wpływu.

Producentom żywności, suplementów diet oraz leków oferujemy ocenę wpływu składników żywności na zdro-
wie, z wykorzystaniem modeli zwierzęcych (in vivo) oraz modelu sztucznego przewodu pokarmowego.
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Usługi badawcze in vivo realizowane są na modelach zwierzęcych (młodych szczurach i myszach), utrzymywa-
nych w Zwierzętarni w kontrolowanych warunkach temperatury, wilgotności, oświetlenia i wymiany powietrza. 

Oferujemy prowadzenie testów żywieniowych, z określeniem:
 · tempa wzrostu zwierząt,
 · wykorzystania składników pokarmowych diet (wydajność wzrostowa białka, strawność i metabolizm 

składników pokarmowych),
 · charakterystyki fizjologicznej reakcji przewodu pokarmowego: pH treści, aktywność enzymów en-

dogennych (sacharazy, maltazy, laktazy, aminopeptydazy) i mikrobiologicznych (α- i β-glukozydaz,  
α- i β-galaktozydaz oraz β-glukuronidazy) oraz produktów procesów fermentacyjnych (LKT, amoniak),

 · biomarkerów matabolizmu i zdrowia zwierząt (analiza wskaźników biochemicznych krwi, m. in. : triacylo-
glicerole, cholesterol całkowity i frakcja HDL, mocznik, glukoza).

Biologiczna ocena żywności
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Model układu pokarmowego
Usługi badawcze prowadzone w wielostopniowym systemie imitującym pracę przewodu pokarmowego czło-

wieka (ang. GUT model) dostarczają informacji na temat długoterminowego wpływu składników żywności i far-
maceutyków na profil i aktywność mikroflory jelitowej człowieka. 

Wielostopniowy model imitujący działanie przewodu pokarmowego człowieka jest systemem przepływowym. 
Składa się z podzespołów odzwierciedlających warunki panujące w poszczególnych odcinkach jelita grubego 
człowieka (okrężnicy wstępującej, poprzecznej i zstępującej).

Odpowiadamy m.in. na następujące pytania:
1. Jak składniki spożywanej żywności wpływają na bakterie przewodu pokarmowego z wyszczególnieniem 

poszczególnych odcinków jelita grubego człowieka?
2. Jak zmienia się antygenowość i alergenność składników żywności pod wpływem enzymów proteolitycz-

nych w zmiennej i kwasowości środowiska?
3. W jaki sposób bakterie jelitowe oraz ich metabolity wpływają na zmiany antygenowości i alergenności 

składników pokarmowych?
4. Jak zmienia się profil mikroflory jelitowej oraz jej aktywność biologiczna pod wpływem badanych substancji? 

Analiza aktywności metabolicznej mikroflory jelitowej na badane substancje może obejmować np. ocenę 
zmian syntezy krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych czy zmian aktywności enzymów bakteryjnych.
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NASZA 
INFRASTRUKTURA



Nowoczesna infrastruktura naukowo-badawcza oraz wieloletnie międzynarodowe doświadczenie pracowni-
ków Instytutu umożliwiają realizację współpracy z placówkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami z różnych 
sektorów gospodarki.

Prace naukowo-badawcze dotyczące rozrodu oraz zdrowia zwierząt prowadzone są w Oddziale Biologii Rozro-
du, w skład którego wchodzą następujące Zakłady:

Zakład Biologii Gamet i Zarodka
Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka
Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu
Zakład Lokalnych Regulacji Fizjologicznych
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów

Zagadnieniami dotyczącymi badania składników żywności, doskonalenia żywności i żywienia dla ochro-
ny zdrowia ludzi i zwierząt zajmują się naukowcy z Oddziału Nauk o Żywności w skład którego wchodzą  
następujące Zakłady:

Zakład Biologicznych Funkcji Żywności
Zakład Biosensorów
Zakład Chemicznych i Fizycznych Właściwości Żywności 
Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności
Zakład Profilaktyki Chorób Metabolicznych

W kolejnej części niniejszego katalogu prezentujemy infrastrukturę i możliwości badawcze Laboratoriów:  
Biologii Molekularnej, Mikrobiologicznego, Sensorycznego, Zwierzętarni oraz Zintegrowanych Pracowni: Prote-
omiki, Metabolomiki, Biotechnik i Biotechnologii Rozrodu, Immunodiagnostyki, Bioelektroanalizy, które współ-
pracują z jednostkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami w kraju i za granicą.

Nasza infrastruktura
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W Laboratorium Biologii Molekularnej świadczy-
my usługi analityczne w zakresie:

 · elektroforezy SDS-PAGE i detekcja białek me-
todą Western blot,

 · izolacji sRNA, RNA, DNA,
 · oceny czystości, jakości i ilości białek, RNA, 

sRNA, DNA,
 · elektroforezy kwasów nukleinowych,
 · analizy ekspresji genów w czasie rzeczywi-

stym (real time PCR),
 · globalnej analizy ekspresji genów,
 · konstrukcji, oczyszczanie wektorów plazmi-

dowych do klonowania genów,
 · transfekcji komórek.

SZKOLENIA
 W oparciu o wieloletnie doświadczenie prowadzi-

my szkolenia z zakresu wykorzystania technik biologii 
molekularnej real-time PCR.

Kurs prowadzony jest w formie wykładów i ćwi-
czeń. Głównym celem części wykładowej jest usys-
tematyzowanie i poszerzenie wiedzy o technice oraz 
przedstawienie możliwości jej zastosowania w bada-
niach naukowych i medycznych. 

W części praktycznej uczestnicy zapoznają się  
z techniką real-time PCR (QPCR) na urządzeniach fir-
my Applied Biosystems (HT7900, HT7300).

Laboratorium Biologii Molekularnej
WYPOSAŻENIE

 · 7300/7900/Viaa7 Real-time PCR System 
(Applied Biosystems),

 · termocyklery gradientowe 
(SensoQuest Labcycler),

 · skaner mikromacierzy Agilent G2565CA  
z oprogramowaniem GeneSpring 
(Agilent Technologies),

 · bioanalizator Agilent 2100 
(Agilent Technologies),

 · spektrofotometr NanoDrop 1000 
(Thermo Scientific),

 · BioRad Western Blot system,
 · VersaDoc MP 4000 system (BioRad),
 · KODAK Gel Logic 100,
 · procesor do wywoływania klisz (KODAK),
 · Elektroporator Gene pulser Xcell system 

(BioRad),
 · automatyczny homogenizator Fast Prep 24 

(MP Biomedicals),
 · koncentrator miVac (Genevac),
 · ultrawirówka Beckman Optima L-100 XP,
 · aparat Qiacube (Qiagen),
 · automat KingFisher® mL (Thermo Scientific),
 · automatyczna stacja pipetująca BRAVO 

(Agilent Technologies).

44 45



Laboratorium Mikrobiologiczne oferuje usługi ba-
dawcze i analityczne w zakresie:

 · oceny jakości mikrobiologicznej, surowców, 
żywności i pasz,

 · określenia trwałości mikrobiologicznej  
produktów spożywczych,

 · określenia zmian jakościowych i ilościowych 
endogennej mikroflory jelitowej pod wpły-
wem funkcjonalnych składników diety,

 · interakcji ekosystemu przewodu pokarmowe-
go z przeciwutleniaczmi obecnymi w żywności,

 · wykorzystania szczepów Lactobacillus i Bifi-
dobacterium do obniżania immunoreaktyw-
ności białek mleka,

 · poszukiwania nowych szczepów bakteryjnych 
o przydatnych cechach technologicznych, 

 · identyfikacji, klasyfikacji oraz doboru metod 
przechowywania w warunkach laboratoryjnych,

 · analiz mikrobiologicznych w kierunku wykry-
wania patogenów w żywności i paszach.

WYPOSAŻENIE:
 · Biostat C (Biotech International) – bioreaktor 

do namnażania biomasy bakterii z systemem 
sterylizacji i stacją mieszania gazów,

 · Tangential Filtration System „ProFlux”  
(Amicon) - do zagęszczania biomasy bakterii,

Laboratorium Mikrobiologiczne
 · liofilizator FD 8-55 (Heto-Holten) – do utrwa-

lania szczepów bakteryjnych,
 · zestaw do komputerowej analizy obrazu  

mikroskopowego (Nikon),
 · zestaw do elektroforezy jedno- i dwukie-

runkowej PROTEAN IEF Cell Bio-Rad, Ettan  
IPGphor 3 GE Healthcare,

 · PDQuest Basic 2-D Analysis Software – opro-
gramowanie do obróbki żeli,

 · spektrofotometr UV-1800 Shimadzu,
 · system HPLC Shimadzu,
 · system FPLC AKTAprime plus,
 · real-time PCR iQ5 Bio-Rad,
 · termocyklery Eppendorf Bio-Rad,
 · zestaw do elektroforezy horyzontalnej,
 · zestaw DCode Universal do DGGE Mutation 

System Bio-Rad,
 · stereomikroskop Olympus,
 · wyposażenie laboratorium do hodowli ko-

mórkowych i tkankowych (komora laminar-
na BIOHAZARD, inkubator CO2, dyspenser  
Linomat 5 CAMAG),

 · zestaw do oznaczeń immunometrycznych 
metodą ELISA i ELISPOT,

 · czytnik mikropłytek UVM 340 Asys.
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Laboratorium Sensoryczne prowadzi usługi badawcze w zakresie oceny jakości sensorycznej żywności i jej 
zmian pod wpływem zróżnicowanej jakości surowca, parametrów procesu produkcji, warunków i czasu przecho-
wywania oraz innych czynników zmienności.

SZKOLENIA
W ramach działalności usługowej oferujemy szkolenia sensoryczne obejmujące wykłady, praktyczną część  

laboratoryjną oraz weryfikację wrażliwości sensorycznej. 

Oferowana tematyka szkoleń:
 · selekcja, szkolenie i monitorowanie zespołu oceniającego (wybrani oceniający, eksperci),
 · analityczne i konsumenckie metody sensoryczne oraz ich praktyczne wykorzystanie,
 · procedura przygotowania i prezentacji próbek do ocen sensorycznych z uwzględnieniem specyfiki produktu,
 · statystyczna interpretacja wyników ocen sensorycznych, 
 · systemowe podejście do ocen sensorycznych (identyfikacja problemu, plan i realizacja eksperymentu, 

prezentacja i interpretacja wyników). 

Uczestnicy szkolenia przechodzą testy sprawdzające ich indywidualną wrażliwość sensoryczną oraz zdobywa-
ją praktyczną wiedzę z zakresu metodologii analizy sensorycznej i interpretacji wyników.

WYPOSAŻENIE:
Laboratorium posiada pracownię ocen sensorycznych spełniającą wymagania normy ISO 8589:1988, wyposa-

żoną w 12 indywidualnych stanowisk do prowadzenia oceny oraz skomputeryzowany system planowania i realiza-
cji ocen sensorycznych (FIZZ, Biosystemes, Francja) przy zastosowaniu różnych metod wraz z oprogramowaniem 
umożliwiającym statystyczną analizę uzyskanych wyników i ich graficzną prezentację.

Laboratorium Sensoryczne
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Zwierzętarnia konwencjonalna typu CV o powierzchni użytkowej 150 m2 oferuje:
 · prowadzenie doświadczeń żywieniowych wg uzgodnionych warunków,
 · możliwość uzyskania szczurów do celów doświadczalnych,
 · opiekę nad zwierzętami w trakcie trwania testów.

POMIESZCZENIA I WYPOSAŻENIE:
 · dwa klimatyzowane pomieszczenia do prowadzenia stada matecznego szczurów Wistar,
 · dwa klimatyzowane pomieszczenia do prowadzenia doświadczeń z wykorzystaniem szczurów, wyposażo-

ne w 130 klatek do indywidualnego utrzymania zwierząt i 36 klatek metabolicznych,
 · jedno klimatyzowane pomieszczenie do prowadzenia doświadczeń na myszach, wyposażone w 60 klatek 

do indywidualnego lub grupowego utrzymania zwierząt, system 64 indywidualnie wentylowanych klatek,
 · dwa indywidualnie klimatyzowane pomieszczenia do doświadczeń na myszach, wyposażone w 210 klatek 

do indywidualnego lub grupowego utrzymania zwierząt,
 · pokój zabiegowy,
 · pokój przygotowania diet,
 · zmywalnia,
 · magazyn,
 · pomieszczenie gospodarcze.

Wszystkie doświadczenia prowadzone są za zgodą Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach  
w Olsztynie.

Zwierzętarnia
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Pracownia Proteomiki oferuje współpracę w zakresie:
 · izolacji białek i peptydów przy użyciu systemu FPLC i HPLC,
 · charakterystyki podstawowych właściwości fizykochemicznych białek,
 · produkcji i oczyszczania przeciwciał poliklonalnych,
 · elektroforezy PAGE, SDS-PAGE i detekcji białek metodą Western blot,
 · elektroforezy dwukierunkowej (2D).

WYPOSAŻENIE:
Stanowisko do preparatyki biomolekuł:

· system HPLC,
· system FPLC AKTA Purifier oraz AKTA Prime plus,
· aparat do elektroelucji białek z żelu z wyposażeniem.

Stanowisko do analizy proteomicznej białek:
· zestaw do elektroforezy 2D (Ettan IPGphor 3; Ettan DALTsix, skaner Image Scanner III),
· urządzenia do wycinania i trawienia spotów białkowych oraz nanoszenia prób na płytkę MALDI 

(Ettan Spot Picker; Ettan Digester; Ettan Spotter),
· spektrometr mas MALDI –TOF autoflex speed TOF/TOF.

Stanowisko do analityki białek:
 · spektrofotometr Beckman DU 800,
 · fluorometr Versafluor,
 · czytnik mikropłytek Synergy H1.

Pracownia Proteomiki
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Pracownia Metabolomiki oferuje usługi badawcze w zakresie identyfikacji i oceny bioaktywnych składników 
żywności obecnych w surowcach roślinnych, zwierzęcych oraz ich analizę, po spożyciu, w płynach biologicznych 
organizmu, w szczególności:

 · badanie poziomu metabolitów fitozwiązków w płynach biologicznych i tkankach organizmów,
 · analiza biomarkerów metabolizmu spożycia żywności pochodzenia roślinnego,
 · badanie biodostępności składników żywności i wyznaczanie parametrów farmakokinetycznych,
 · analiza metabolomu roślin,
 · ilościowa i jakościowa analiza fitozwiązków.

 
WYPOSAŻENIE

 · system gradientowy HPLC z autosamplerem (LC-20, Shimadzu) sprzężony z detektorem DAD (SPD-M20A, 
Shimadzu) i spektrometrem masowym (QTRAP 5550 AB SCIEX),

 · system gradientowy HPLC z autosamplerem (LC-10, Shimadzu) sprzężony z detektorem DAD (SPD-M10AVP, 
Shimadzu) i spektrometrem masowym (LCMS-QP8000a, Shimadzu),

 · system gradientowy HPLC z autosamplerem (LC-10, Shimadzu) sprzężony z detektorem UV-Vis (SPD-10A, 
Shimadzu) i detektorem fluorescencyjnym (RF-10AXL, Shimadzu),

 · system gradientowy HPLC z autosamplerem (LPG-3400M WPS-3000TSL, Dionex), sprzężony z wielokana-
łowym detektorem elektrochemicznym kulometrycznym (5600A, ESA) i detektorem fluorescencyjnym  
(FLD-3400RS, Dionex),

 · system izokratyczny HPLC (LC-10, Shimadzu) sprzężony z detektorem amperometrycznym (ICA-3000, TOA),
 · chromatograf gazowy (7890A, Agilent) wyposażony w detektory MS i FID,
 · oprogramowanie do obliczeń farmakokinetycznych Biokinetica.

Pracownia Metabolomiki
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Pracownia Biotechnik i Biotechnologii Rozrodu wyposażona jest w wysokiej klasy aparaturę badawczą, umożli-
wiającej prowadzenie profesjonalnych usług w zakresie pozyskiwania, oceny, konserwowania oraz przechowywa-
nia w ciekłym azocie  rezerw genetycznych wielu gatunków zwierząt, m.in:

 · gamet i zarodków zwierząt gospodarskich (bydła, trzody chlewnej, koni),
 · gamet i zarodków zwierząt gospodarskich (zwierząt nieudomowionych i dzikich - zagrożonych wyginię-

ciem (m.in. żubr, kuraki leśne: cietrzew, głuszec; ryby: sieja łebska; kotowate: ryś),
 · nasienia zwierząt oraz zarodków ssaków.

W ramach Pracowni Biotechnik i Biotechnologii Rozrodu funkcjonuje:
Stanowisko do kompleksowej analizy jakości nasienia wyposażone w:

 · mikroskop fluorescencyjny BX 51 w wersji w pełni zmotoryzowanej, z zestawem do analizy obrazu z kame-
rami o wysokiej rozdzielczości w wersji dwumonitorowej, 

 · mikroskopy BX 41  wyposażone w KF z systemami do akwizycji i analizy obrazu, umożliwiające obserwacje 
przyżyciowe w szerokim zakresie temperatur,

 · systemy do komputerowej analizy ruchu plemników (CASA) firmy Hobson Vision (system analogowo- 
- cyfrowy) oraz firmy IH Medical (system CRISAMAS - cyfrowy), 

 · mikroskop odwrócony IX70 z fluorescencją i mikromanipulatorami do analizy przyżyciowej oocytów  
i zarodków z oprogramowaniem analitycznym MicroImage. 

Stanowisko do profesjonalnej kriokonserwacji gamet i zarodków wyposażone w:
 · system Minicool do programowanego i komputerowo sterowanego procesu zamrażania materiału  

biologicznego,
 · sprzęt do automatycznego mrożenia nasienia - MT Freezer,
 · system do mrożenia materiału biologicznego nad  powierzchnią ciekłego azotu z  regulacją wysokości mrożenia, 
 · drukarkę do nanoszenia danych na słomki - Easy Coder,
 · półautomatyczną maszynę do napełniania i zamykania słomek - SFS 133,
 · zgrzewarki do zamykania słomek,
 · kontenery o różnej pojemności do przechowywania zamrożonego materiału,
 · ladę chłodniczą   z możliwością regulacji temperatury  do 0oC do przeprowadzenia  poszczególnych  

etapów technologicznych konserwacji gamet i zarodków.

Stanowisko do wytwarzania ciekłego azotu

Pracownia Biotechnik i Biotechnologii Rozrodu
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W pracowni prowadzone są prace badawcze oraz usługi z zakresu:
 · diagnostyki alergii pokarmowych,
 · diagnostyki stanów zapalnych i procesów nowotworowych,
 · oceny skuteczności nowych terapii anty-nowotworowych, przeciwzapalnych oraz nowych metod kontroli 

rozrodu i produkcji zwierząt, alternatywnych dla klasycznych metod chemioterapii (antybiotyki, syntetycz-
ne preparaty hormonalne). 

W skład pracowni wchodzą:
 · stanowiska robocze do immunoenzymatycznej (ELISA) i immunoizotopowej (RIA) analizy stężeń hormonów,
 · stanowisko robocze do morfometrycznej i immunochemicznej analizy krwi,
 · stanowisko robocze do oznaczania specyficznych przeciwciał IgE w krwi ludzkiej.

WYPOSAŻENIE
 · analizator hematologiczny ADVIA 2120i (Siemens),
 · analizator chemiluminescencyjny IMMULITE 1000 (Siemens),
 · analizator biochemiczny Rapidpoint 405 (Siemens),
 · licznik promieniowania Beta, 
 · licznik promieniowania Gamma, 
 · zestaw do oznaczeń metodą ELISA, 
 · analizator poziomu przeciwciał IgE ImmunoCAP (Phadia),
 · zestaw urządzeń do wykonania testu EUROIMMUN.

Pracownia Immunodiagnostyki
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Pracownia Bioelektroanalizy oferuje usługi badawcze w zakresie opracowania  czujników  przeznaczonych  
do analizy żywności oraz opracowania metod oznaczania patogenów w produktach żywnościowych.

Dysponujemy elektrochemicznymi czujnikami  przeznaczonymi  do oznaczeń:
 · akrylamidu i kwasu akrylowego w przetworzonych produktach spożywczych,
 · L-histydyny obecnej w żywności. 

Dysponujemy metodami do oznaczeń:
 · dopaminy w plazmie ludzkiej w obecności kwasu askorbinowego, kreatyniny, kreatyny i kwasu moczowego,
 · paracetamolu w osoczu ludzkim.

WYPOSAŻENIE
 · aparat do pomiarów elektrochemicznych  (AUTOLAB, Eco Chemie), 
 · potencjometr (Labs, Inc. EMF16 Precision Electrochemistry EMF Interface; Lawson), 
 · spectrofotometer UV-VIS (Shimadzu), 
 · piezoelektryczna kwarcowa mikrowaga (QCM) 410 CH (Instruments), 
 · aparat do pomiaru kąta zwilżalności OCA 15 (DataPhysic), 
 · mikroskop sił atomowych - AMF (Qusant), 
 · mikroskop prądu tunelowania - STM (Quesant),
 · skaningowy mikroskop elektrochemiczny, Model SCV 370, (Princeton Applied Research), 
 · aparat do pomiaru powierzchniowego rezonansu  plazmonów - SPR (AUTOLAB, Eco Chemie).

Pracownia Bioelektroanalizy
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Notatki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oficer Łącznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji 
pomiędzy nauką a przemysłem rolno-spożywczym województwa warmińsko-mazurskiego
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