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Autoreferat 

 

1. Imię i nazwisko: Elżbieta Anna Kondera  

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania 

oraz tytułu rozprawy doktorskiej.  

 

2012 r. – stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia  

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Rolniczy  

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Witeska 

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zmiany w tkance krwiotwórczej i krwi obwodowej karpia 

(Cyprinus carpio L.) pod wpływem kadmu i  miedzi” 

 

2005 r. – tytuł zawodowy magistra biologii  

Akademia Podlaska w Siedlcach, Wydział Rolniczy  

Promotor: prof. dr hab. Barbara Jezierska  

Tytuł pracy magisterskiej: „Minimalne stężenia miedzi oddziałujące toksycznie na rozwój 

embrionalny karpia (Cyprinus carpio L.)” 

 

2003 r. –  tytuł licencjata biologii 

Akademia Podlaska w Siedlcach Wydział Rolniczy  

Promotor: prof. dr hab. J. Uchmański  

Tytuł pracy magisterskiej: „Stan środowiska w gminie Chorzów” 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/artystycznych:  

a) 10.2013 - obecnie: Adiunkt, Zakład Fizjologii Zwierząt, Wydział Przyrodniczy, 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,  

b) 10. 2007 – 09.2013: Asystent, Zakład Fizjologii Zwierząt, Wydział Przyrodniczy, 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,  

c) 10. 2006 – 02. 2007: Umowa zlecenie, Prowadzenie zajęć dydaktycznych z Fizjologii 

zwierząt i Hematologii, Katedra Fizjologii Zwierząt, Wydział Rolniczy, Akademia Podlaska 

w Siedlcach 

d) 04. 2006 – 08. 2006: Umowa o dzieło, Katedra Fizjologii Zwierząt, Wydział Rolniczy, 

Akademia Podlaska w Siedlcach 
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e) 09. 2005 – 02. 2006: Staż, Katedra Fizjologii Zwierząt, Wydział Rolniczy, Akademia 

Podlaska w Siedlcach 

 

W 2009 r. dokonano zmiany polegającej na włączeniu Katedry Fizjologii Zwierząt do 

Instytutu Biologii i zmianie nazwy na Zakład Fizjologii Zwierząt. W 2008 roku 

przekształcono Wydział Rolniczy w Wydział Przyrodniczy, natomiast w 2010 r. nastąpiła 

zmiana nazwy uczelni na Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.  

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 

65, poz. 595 ze zm.): 

 

a) Tytuł osiągnięcia naukowego  

"Wpływ wybranych czynników środowiska na skład komórkowy i aktywność tkanki 

krwiotwórczej nerki głowowej ryb"  

 

b) Autor/autorzy, tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa  

Osiągnięcie naukowe stanowi cykl siedmiu niżej wymienionych publikacji. Wartość 

współczynnika IF oraz punktację czasopism naukowych MNiSW podano zgodnie z rokiem 

opublikowania.  

 

1. Sikorska J., Kondera E., Kamiński R., Ługowska K., Witeska M., Wolnicki J. 2018 

Effects of four rearing temperatures on the performance of larval and juvenile crucian 

carp, Carassius carassius, under controlled conditions. Aquaculture Research 49(12): 

3874–3880. DOI: 10.1111/are.13855 

 (IF2017=1,475; 30 pkt. MNiSW)  

mój udział w powstaniu pracy – 35%, liczba cytowań: 0 

 

2. Kondera E., Teodorczuk B., Ługowska K., Witeska M. 2018: Effect of glyphosate-

based herbicide on hematological and hemopoietic parameters in common carp 

(Cyprinus carpio L). Fish Physiology and Biochemistry 44(3): 1011-1018. 

DOI:10.1007/s10695-018-0489-x .  

(IF2017=1,735; 20 pkt. MNiSW)  

mój udział w powstaniu pracy – 80%, liczba cytowań: 1 
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3. Kondera E., Kościuszko A., Dmowska A., Witeska M. 2017: Hematological and 

hematopoietic effects of feeding different diets and starvation in common carp 

Cyprinus carpio L. Journal of Applied Animal Research 45(1): 623–628 DOI: 

10.1080/09712119.2016.1251926 

(IF2018=0,826; 15 pkt. MNiSW)  

mój udział w powstaniu pracy – 80%, liczba cytowań: 3 

 

4. Kondera E. 2014: Cell composition of the head kidney of European chub (Squalius 

cephalus L.). Archives of Polish Fisheries 22(4): 271-280. DOI: 10.2478/aopf-2014-

0029 

(IF2014=0; 8 pkt. MNiSW)  

mój udział w powstaniu pracy – 100%, liczba cytowań: 1 

 

5. Witeska M., Kondera E., Belniak N. 2013: Hematological and hematopoietic changes 

induced by formaldehyde and malachite green in common carp (Cyprinus carpio L.). 

Zoology and Ecology (23)3: 245-251. DOI: 10.1080/21658005.2013.821790   

(IF2013=0; 5 pkt. MNiSW)  

mój udział w powstaniu pracy – 45%, liczba cytowań: 3 

 

 

Mój wkład w powstanie każdej z pięciu prac wchodzących w skład osiągnięcia polegał 

na wypracowaniu hipotez i koncepcji pracy, planu badań, przeprowadzeniu doświadczeń 

laboratoryjnych, interpretowaniu wyników oraz napisaniu tekstu manuskryptu. Mój wkład     

w powstanie każdego z pięciu artykułów wchodzących w skład osiągnięcia szacuję średnio    

na 68%. 

 

Łączny Impact Factor w/w pięciu prac wchodzących w skład osiągnięcia = 4,036 

Sumaryczna liczba punktów MNiSW prac wchodzących w skład osiągnięcia = 78 
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c) Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania.  

 

U ryb, podobnie jak u innych kręgowców, czas życia komórek krwi jest ograniczony   

(w zależności od typu krwinek wynosi od kilku dni do kilku miesięcy), a więc komórki te 

ulegają wielokrotnej wymianie w czasie trwania życia osobniczego. Pomimo znacznych 

różnic w długowieczności krwinek, organizm utrzymuje ich liczbę na mniej więcej stałym 

poziomie dzięki sprawnie działającej hematopoezie – krwiotworzeniu, procesie ciągłego 

namnażania      i różnicowania się komórek krwi zachodzącym w  narządach krwiotwórczych.  

U większości gatunków ryb kostnoszkieletowych (Teleostei) dominującym narządem 

krwiotwórczym oraz rezerwuarem komórek krwi jest nerka głowowa (przednia)                       

– pronephros. Łączy ona w sobie funkcje krwiotwórczą, odpornościową                                              

i wewnątrzwydzielniczą (produkcja krwinek, przeciwciał, kortyzolu i katecholamin). 

Wiadomo, że w nerce głowowej ryb mogą występować wszystkie linie hematopoetyczne 

wraz z krwiotwórczą komórką macierzystą. Z dostępnych prac wynika, że podstawowe 

struktury tkanki krwiotwórczej i mechanizmy hematopoezy u ryb są bardzo podobne, jak        

u innych kręgowców. Dane dotyczące histologii i ultrastruktury tkanki krwiotwórczej nerki 

głowowej ryb są nieliczne. Niewiele jest też informacji na temat procentowego udziału 

komórek poszczególnych linii w organach krwiotwórczych ryb kostnoszkieletowych.  

Parametry krwi obwodowej i morfologia komórek krwi są często używane do oceny 

zdrowia oraz ogólnego stanu organizmu ryb. Zmiany we krwi są też jednym z wczesnych 

objawów wpływu czynników środowiska, takich jak zmieniające się parametry 

fizykochemiczne wody, obecność substancji toksycznych lub działanie innych stresorów,       

co w konsekwencji sprawia, że są wrażliwym wskaźnikiem zaburzeń fizjologicznych u ryb. 

Przebieg zmian parametrów krwi ma często charakter fluktuacji, co może wskazywać            

na działanie badanego czynnika na wiele procesów. Nie jest jednak jasne, czy zmiany 

hematologiczne obserwowane u ryb wynikają jedynie z działania bodźca na krążące komórki 

krwi, czy także z zaburzeń procesów krwiotwórczych, ponieważ dużo rzadziej do oceny stanu 

fizjologicznego organizmu ryb stosuje się badania tkanki krwiotwórczej. W związku z tym     

w literaturze brakuje danych dotyczących wpływu czynników środowiskowych na układ 

krwiotwórczy ryb.  

Nie ma wątpliwości, że tkanka krwiotwórcza nerki głowowej jest bardzo aktywna. Stale 

zachodzą w niej procesy namnażania, różnicowania i dojrzewania komórek. Proliferacja          

i apoptoza to podstawowe procesy, które stanowią o efektywności krwiotworzenia. Można 
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zatem przypuszczać, że ze względu na wysokie tempo wymiany komórek w tkance 

hematopoetycznej nerki głowowej ryb, jej wrażliwość na działanie różnych czynników 

zaburzających homeostazę organizmu jest wysoka. Jednak w literaturze zupełnie brak jest 

informacji na temat aktywności krwiotwórczej pronephros, pomimo że wiedza ta jest bardzo 

pomocna w interpretacji zmian we krwi obwodowej oraz odporności u ryb. 

 

Przeprowadzone badania obejmowały realizację następujących celów szczegółowych: 

 

1. Przedstawienie szczegółowej charakterystyki tkanki krwiotwórczej nerki głowowej  

ryb karpiowatych i wskazanie wspólnych dla badanych gatunków cech 

morfologicznych komórek hematopoetycznych, umożliwiających porównania 

międzygatunkowe, wykonanie szczegółowej dokumentacji fotograficznej, ułatwiającej 

identyfikację poszczególnych rodzajów komórek oraz zastosowanie badań 

immunocytochemicznych omawianej tkanki, mające na celu określenie aktywności 

krwiotwórczej. 

2. Określenie zmian składu komórkowego oraz aktywności hematopoetycznej tkanki 

krwiotwórczej nerki głowowej ryb karpiowatych w powiązaniu ze zmianami we krwi 

obwodowej pod wpływem:  

- czynników naturalnych, takich jak: temperatura, różna dieta i głodzenie 

- czynników antropogenicznych: terapeutyków (zieleni malachitowej i formaldehydu) 

oraz herbicydu Roundup. 

3. Opracowanie metodyki pozwalającej na ocenę wpływu różnych czynników na układ 

hematopoetyczny ryb i ocena zmian w tym układzie pod względem wartości 

bioindykacyjnej. 
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Poniżej przedstawiono streszczenie wyników badań opublikowanych w cyklu pięciu prac 

przedłożonych do oceny jako osiągnięcie naukowe. 

 

W pracy Kondera (2014) dokonałam szczegółowej charakterystyki komórek tkanki 

krwiotwórczej nerki głowowej młodocianych osobników klenia przetrzymywanych w 

optymalnych warunkach, a otrzymane wyniki zestawiłam z dostępnymi danymi 

literaturowymi. Z nerek głowowych (po wyizolowaniu ich z organizmu ryb) wykonano 

preparaty, które barwiono metodą Pappenheima. Na podstawie morfologii komórek: 

wielkości, kształtu i zabarwienia, obecności lub braku ziarnistości w cytoplazmie, wielkości i 

położenia jądra komórkowego, identyfikowano poszczególne rodzaje krwinek oraz ich stadia 

rozwojowe wśród 500 losowo wybranych komórek na każdym preparacie. W tkance 

krwiotwórczej nerki głowowej wyróżniono 21 typów komórek oraz policzono ich udział 

procentowy. Komórki podzielono na 8 głównych grup: komórki blastyczne (najmłodsze 

stadia wszystkich linii komórkowych, ze względu na duże podobieństwo morfologii nie 

przyporządkowywano ich do konkretnych linii komórkowych), linia erytroidalna, linia 

neutrofilowa, linia bazofilowa, linia monocytowa, linia limfoidalna, eozynofile i trombocyty. 

Wśród obserwowanych komórek najliczniejsze okazały się komórki limfoidalne, kolejno były 

to granulocyty (nautrofilowe wraz z bazofilowymi), komórki erytroidalne, trombocyty, 

następnie wczesne komórki blastyczne i najmniej liczne komórki serii monocytowej. 

Limfocyty były najczęściej występującymi komórkami w tkance nerki głowowej oraz w linii 

limfoidalnej. Grupa neutrofilowa była najliczniejsza wśród granulocytów. Do linii 

erytroidalnej zaliczono 5 stadiów rozwojowych: erytroblasty (zasadochłonne, kwasochłonne, 

polichromatyczne), erytrocyty młodociane i erytrocyty dojrzałe. W tkance krwiotwórczej 

nerki głowowej klenia obserwowano jedynie dojrzałe eozynofile i trombocyty. 

Podsumowując, skład komórkowy tkanki krwiotwórczej u różnych gatunków ryb jest 

podobny, chociaż istnieją różnice ilościowe. Wiadomym jest także, że skład tkanki 

hematopoetycznej i częstotliwość różnych linii komórkowych również zmieniają się nawet u 

tych samych gatunków ryb, co odzwierciedla adaptację organizmów do zmiennych warunków 

środowiskowych.  

Zaprezentowanej w powyższych badaniach charakterystyki tkanki krwiotwórczej 

nerki głowowej, użyto w następnych pracach jako wskaźnika wpływu wybranych czynników 

(naturalnych i antropogenicznych) na układ hematopoetyczny ryb karpiowatych. Jako novum 

w badaniach tych dodatkowo, w celu identyfikacji krwiotwórczych komórek prekursorowych 

w stadium mitozy i apoptozy, zastosowano metody immunocytochemiczne (standaryzowane 
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metody firmy Dako Cytomation), wykorzystując odpowiednio: mysie przeciwciała 

monoklonalne łączące się selektywnie z białkiem PCNA (antygen jądrowy komórek               

w stadium proliferacji) lub królicze przeciwciała monoklonalne mające powinowactwo          

do kaspazy 3 (enzym rozszczepiający białka jądrowe i cytoplazmatyczne podczas apoptozy 

komórek). Następnie wywoływano reakcję barwną, sprzęgając połączone z antygenami 

przeciwciała z barwnikiem. Na wybarwionych preparatach komórki PCNA-pozytywne        

lub kaspazo-3 pozytywne barwiły się na brązowo, podczas gdy pozostałe komórki były 

niebieskie. Na każdym preparacie, zliczano ilość przypadających komórek brązowych           

do niebieskich i obliczano ich odsetek na 500 wybranych losowo komórek komórek tkanki. 

Obliczono także wskaźnik wymiany komórek (aktywność krwiotwórcza tkanki) jako stosunek 

odsetka komórek proliferujących do apoptotycznych. We wszystkich doświadczeniach, 

identyfikacji ilościowej i jakościowej komórek krwi w nerce głowowej dokonano według 

jednolitych oraz wyżej opisanych kryteriów. 

Określenie wrażliwości termicznej oraz wyznaczenie zakresu temperatur optymalnych 

dla hematopoezy w nerce głowowej u młodocianych karasi chowanych w czterech różnych 

temperaturach (22, 25, 28 i 31°C) przedstawiono w pracy: Sikorska J., Kondera E., Kamiński 

R., Ługowska K., Witeska M., Wolnicki J. (2018). W prezentowanych badaniach ryby 

hodowane w 28 i 31°C wykazywały znacząco niższy procent leukocytów (WBC) niż osobniki 

z 22°C. Udział poszczególnych rodzajów krwinek białych także różnił się między grupami 

badawczymi. Wraz ze wzrostem temperatury obserwowano obniżenie liczby limfocytów oraz 

wzrost udziału neutrofilów i monocytów. Częstotliwość występowania limfocytów                  

i neutrofilów u ryb z najwyższej temperatury znacząco różniła się od wartości w pozostałych 

grupach. Zróżnicowanie liczby poszczególnych grup leukocytów we krwi obwodowej 

badanych karasi było bardziej zmienne przy 28 i 31°C niż w przypadku 22 i 25°C. Warto 

również odnotować, że najwyższy procent komórek proliferujących w nerce głowowej 

obserwowano u osobników hodowanych w 28°C, najniższy w 31°C. Natomiast najwyższy 

udział komórek w stadium apoptozy utrzymywał się również w 28°C, najniższy zaś w 25°C. 

Maksymalna aktywność hematopoetyczna tkanki krwiotwórczej nerki głowowej (mierzona 

jako stosunek wczesnych komórek proliferujących do apoptotycznych) wystąpiła u ryb 

hodowanych w temperaturze 25°C, a najniższa u tych w 31°C. Hodowla w 31°C cechowała 

się natomiast najwyższym procentem wczesnych komórek blastycznych, komórek 

erytroidalnych i erytroblastów oraz komórek linii neutrofilowej, monocytowej oraz 

bazofilowej, czemu towarzyszył znaczący spadek komórek limfoidalnych w tkance 

krwiotwórczej. Najwyższy poziom trombocytów w tkance krwiotwórczej nerki głowowej 
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odnotowano w 28°C. Niniejsze wyniki wskazują na zmiany w statusie immunologicznym ryb 

w temperaturze 31°C. Wyniki pokazały, że aktywność krwiotwórcza i liczebność leukocytów 

były znacząco obniżone w dwóch wyższych temperaturach: 28 i 31° C. Temperatury te były 

stresogenne dla ryb, na co wskazuje limfopenia i neutrofilia stwierdzona w ich tkance 

hematopoetycznej oraz krwi obwodowej. Wyniki te wskazują więc, że niższe temperatury 

(25° C) są bardziej odpowiednie i bezpieczniejsze dla młodocianego karasia.                      

Porównanie wpływu różnych diet (specjalistyczna pasza dla ryb karpiowatych Aller 

Aqua Classic – grupa kontrolna, kasza jęczmienna – dieta o niskich wartościach odżywczych) 

oraz głodzenia na zmiany składu komórkowego nerki głowowej karpia i zużycie tlenu 

oceniono w pracy Kondera E., Kościuszko A., Dmowska A., Witeska M. (2017). Wartości 

większości badanych parametrów krwi obwodowej nie różniły się istotnie między grupami 

doświadczalnymi, z wyjątkiem znaczącego spadku poziomu erytroblastów u głodzonych 

osobników. Znacznie więcej różnic odnotowano po 15 dniach stosowania różnej diety             

w tkance krwiotwórczej nerki głowowej karpi. U ryb z grupy kontrolnej (karmionych Aller 

Aqua Classic) obserwowano znacząco niższy procent wczesnych komórek blastycznych oraz 

komórek z lini erytroidalnej, w stosunku do pozostałych grup badawczych. Najmniej komórek 

neutrofilowych odnotowano u osobników głodzonych, a najwięcej u ryb z grupy kontrolnej 

(różnice istotne statystycznie). Krwinki linii bazofilowej najliczniej reprezentowane były         

u karpi karmionych Aller Aqua Classic, a najmniej liczne u ryb z grupy żywionej kaszą. 

Udział komórek linii limfoidalnej, monocytowej oraz trombocytów nie różnił się istotnie 

między grupami. Ryby z grupy kontrolnej wykazywały znacznie wyższą aktywność 

krwiotwórczą w porównaniu z pozostałymi grupami oraz najwyższe zużycie tlenu, a ryby 

głodzone – najniższe. Głodzenie i pokarm o niskiej wartości odżywczej nie spowodowały         

u karpi anemii ani znacznego niedoboru odpornościowego, ale zmniejszały aktywność 

krwiotwórczą, co było bezpośrednio związane z obniżeniem tempa przemian metabolicznych. 

Wpływ stosowania dawek terapeutycznych dwóch leków: formaldehydu (F) w stężeniu 

63 mg/dm
3
 i zieleni malachitowej (MG) 3 mg/dm

3 
na hematologiczne i hematopoetyczne 

parametry u karpia przedstawiono w pracy Witeska M., Kondera E., Belniak N. (2013). 

Wyniki badań wykazały przejściową niedokrwistość makrocytarną u ryb poddanych działaniu 

obu terapeutyków (zmniejszenie liczby erytrocytów RBC, średniego stężenia hemoglobiny       

w  krwinkach MCHC, zwiększenie średniej objętości komórek krwi MCV), po czym nastąpiła 

regeneracja (RBC i MCV powróciły do wartości początkowych) i wzrost stężenia hemoglobiny 

Hb. Ekspozycja karpi na MG spowodowała wzrost częstości występowania zmienionych 
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erytrocytów, podczas gdy formaldehyd wywołał wzrost odsetka erytroblastów. Obie grupy ryb 

wykazały wyższy stosunek niedojrzałych do dojrzałych komórek erytrocytów w tkance 

hematopoetycznej nerek, co świadczy o odmłodzeniu linii erytroidalnej i wskazuje                  

na przyspieszoną migrację komórek do krwi obwodowej i / lub aktywację erytropoezy. Żaden 

z badanych terapeutyków nie powodował zmian w zróżnicowaniu leukocytów, czy                   

w aktywności metabolicznej fagocytów (NBT). Jedynie MG doprowadziła do długotrwałej 

leukopenii. Oba zastosowane leki wywoływały wzrost częstości występowania dojrzałych 

neutrofilów, monocytów i bazofilów w tkance hematopoetycznej. Terapeutyki indukowały 

również wzrost aktywności proliferacyjnej i apoptotycznej komórek krwiotwórczych, jednak 

formaldehyd silniej aktywował proliferację, podczas gdy zieleń malachitowa istotnie 

zwiększała apoptozę komórek. Skutkowało to znacznym zmniejszeniem aktywności 

krwiotwórczej u ryb eksponowanych na MG, oraz niewielką redukcją tego procesu u karpi 

poddanych działaniu F. Oba leki, stosowane w zalecanych stężeniach skutecznych przeciwko 

pasożytom u ryb, wykazywały działanie hematotoksyczne. Jednak okazało się, że zieleń 

malachitowa jest znacznie bardziej niebezpieczna dla ryb w porównaniu z formaldehydem ze 

względu na utrzymujący się efekt immunosupresyjny i silne obniżenie aktywności 

krwiotwórczej. 

W pracy Kondera E, Teodorczuk B, Ługowska K, Witeska M. (2018) 

zaprezentowano efekt działania herbicydu Roundup (preparatu, powszechnie używanego        

na świecie, którego aktywnym składnikiem jest glifosat) na skład i aktywność tkanki 

krwiotwórczej karpia. U ryb poddanych działaniu Roundup zaobserwowano zmiany 

hematologiczne, jednak większość z nich nie była bezpośrednio związana z jego stężeniem. 

Herbicyd w koncentracji 0,1; 0,5 i 5,0 mg/dm
3
 glifosatu spowodował wzrost wartości 

hematokrytu (Ht) i średniej objętości krwinek czerwonych (MCV) oraz spadek poziomu 

hemoglobiny (Hb, MCH i MCHC), wskazujący na niedokrwistość. Chociaż nie odnotowano 

zmniejszenia liczby czerwonych krwinek RBC lub zwiększonej liczby uszkodzonych 

erytrocytów czy hemolizy, to wyższa aktywność hematopoetyczna (wzrost tempa proliferacji 

komórek krwiotwórczych i częstotliwości występowania wczesnych komórek blastycznych), 

której towarzyszyła większa liczba erytroblastów w nerce głowowej u ryb eksponowanych      

na Roundup, wskazuje na przyspieszoną erytropoezę. Ryby narażone na działanie herbicydu 

wykazywały leukopenię oraz zmniejszenie tlenowej aktywności metabolicznej fagocytów 

(NBT), lecz bez znaczących zmian w składzie procentowym leukocytów. Oznacza to,              

że toksykant wpłynął nie tylko na liczbę, ale także na funkcję tych komórek.                            

W prezentowanych badaniach nie odnotowano znaczących różnic liczebności większości linii 
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komórek krwiotwórczych u ryb poddanych działaniu Roundup. Jednak znacznie wzrosła liczba 

komórek linii monocytowej, eozynofilowej i bazofilowej w porównaniu z kontrolą. Uzyskane 

wyniki wykazały, że subletalne stężenia herbicydu Roundup, które mogą się pojawiać                

w wodach śródlądowych, powodowały niewielki anemizujący i znaczący immunosupresyjny 

efekt u młodocianych karpi, a z drugiej strony wykazały znaczny potencjał kompensacyjny 

układu krwiotwórczego ryb.  

 

Podsumowanie 

Przeprowadzone badania pozwoliły na scharakteryzowanie jakościowego                     

i ilościowego składu komórkowego tkanki krwiotwórczej nerki głowowej 3 gatunków ryb 

karpiowatych. Wyróżniono 21 typów komórek, które zakwalifikowano do 8 głównych grup: 

komórki blastyczne, linia erytroidalna, linia neutrofilowa, linia bazofilowa, linia monocytowa, 

linia limfoidalna, eozynofile i trombocyty. Odnotowano, że morfologia komórek układu 

krwiotwórczego u różnych gatunków ryb jest bardzo podobna, lecz udział prekursorów 

poszczególnych linii komórkowych wykazuje dużą zmienność wewnątrzgatunkową                 

i międzygatunkową. Skład komórkowy tkanki hematopoetycznej nerki głowowej ryb, 

pomimo że jest bardziej labilny niż krwi obwodowej, to może być przydatnym wskaźnikiem 

do oceny wrażliwości różnych gatunków ryb na działanie czynników środowiska.  

Analiza tkanki krwiotwórczej okazała się pomocna w określeniu wrażliwości 

termicznej ryb. Zmniejszona aktywność krwiotwórcza, leukopenia i zmiany liczby 

leukocytów w nerce głowowej i we krwi obwodowej karasia wskazują na wzrost odpowiedzi 

stresowej wraz ze wzrostem temperatury, szczególnie wyraźny w wyższych temperaturach. 

Badania wykazały również, że głodzenie i dieta o niskiej wartości odżywczej, obniżyły 

aktywność krwiotwórczą u karpia, w szczególności zmniejszyły tempo erytropoezy poprzez 

hamowanie różnicowania komórek krwi w tkance krwiotwórczej. Jednak ryby okazały się 

dosyć odporne na niedożywienie, o czym świadczy brak anemii oraz znacznego niedoboru 

odpornościowego. Powszechnie stosowane terapeutyki wywoływały przejściową anemię 

makrocytową, po czym następowała regeneracja w ciągu tygodnia po ekspozycji. Zmiany w 

tkance krwiotwórczej wykazały przyspieszoną migrację młodocianych erytrocytów do krwi 

obwodowej. Oba terapeutyki były toksyczne dla ryb, a zieleń malachitowa okazała się 

bardziej niebezpieczna ze względu na utrzymujący się efekt immunosupresyjny i silne 

obniżenie aktywności hematopoetycznej. Niskie stężenia subletalne herbicydu na bazie 

glifosatu powodowały nieznaczną anemię i istotną odpowiedź immunosupresyjną u karpi. Z 
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drugiej strony, uzyskane wyniki ujawniły duży potencjał kompensacyjny układu 

krwiotwórczego, który został aktywowany u ryb poddanych działaniu herbicydu. 

Poszerzenie badań hematologicznych o wyniki dotyczące zmian w tkance 

krwiotwórczej nerki głowowej ryb karpiowatych pod wpływem zastosowanych czynników 

okazało się więc trafnym wyborem. Zestawienie składu krwi obwodowej i tkanki 

hematopoetycznej dało pełniejszy obraz zmian zachodzących w organizmie ryb niż analiza 

samej krwi. Uzyskane wyniki wykazały bardzo duży potencjał homeostatyczny tkanki 

krwiotwórczej nerki głowowej, która w dobrych warunkach środowiskowych i pokarmowych 

jest w stanie bardzo szybko skompensować uszkodzenia i utratę komórek krwi. Tkanka 

krwiotwórcza ryb okazała się także bardzo wrażliwa na działanie naturalnych                           

i antropogenicznych czynników środowiska. Zmiany jej składu komórkowego i aktywności 

mogą być więc wykorzystane jako czuły wskaźnik wpływu warunków środowiskowych         

na ryby. Wobec dużej zmienności struktury komórkowej układu krwiotwórczego ryb i braku 

jednoznacznych wartości referencyjnych (podobnie, jak w przypadku krwi obwodowej ryb) 

należy jednak pamiętać o wyodrębnieniu odpowiedniej grupy kontrolnej. Spośród badanych 

parametrów, najlepszym wskaźnikiem oddziaływania badanych czynników na układ 

krwiotwórczy ryb okazało się badanie aktywności proliferacyjnej i apoptotycznej komórek 

prekursorowych. 

 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych  

 

Studia magisterskie ukończyłam w 2005 na Kierunku Biologia, na Wydziale 

Rolniczym Akademii Podlaskiej w Siedlcach. W tym czasie przygotowałam pracę 

magisterską pt.: „Minimalne stężenia miedzi oddziałujące toksycznie na rozwój embrionalny 

karpia (Cyprinus carpio L.)” pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Jezierskiej.  

Od ukończenia studiów, współpracowałam z Zakładem Fizjologii Zwierząt 

początkowo jako stażystka (09. 2005 – 02. 2006 r.), a następnie w ramach umowy o dzieło 

(04 – 07. 2006 r.). W tym czasie brałam udział w badaniach związanych z realizowanym 

przez jednostkę projektem finansowanym przez KBN „Zaburzenia u stadiów młodocianych 

karpia wywołane krótkotrwałym toksycznym działaniem metali ujawniające się i nasilające 

po zakończeniu ekspozycji” (nr projektu 2 P04G 011 29).  

W latach 2007–2013 byłam asystentką w Zakładzie Fizjologii Zwierząt na Wydziale 

Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, a od 2013 roku 
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jestem adiunktem w tej jednostce. Moje zainteresowania naukowe związane są głównie           

z wpływem warunków środowiska na parametry hematologiczne ryb, ale dotyczą również 

wpływu czynników środowiska na wczesne stadia rozwoju ryb. Badania te realizowane są      

w ramach tematów statutowych („Wpływ substancji toksycznych na stadia młodociane ryb”    

- 20/91/S, „Wpływ czynników środowiska na wczesne stadia rozwojowe: zarodki, larwy          

i osobniki młodociane ryb karpiowatych” - 387/14/S) i własnych („Charakterystyka rozwoju 

embrionalnego i postembrionalnego ryb karpiowatych” – 899/03/W, „Wpływ wybranych 

czynników środowiska na zmiany we krwi narybku karpia” – 532/93/W). 

 

 

BADANIA HEMATOLOGICZNE 

 

Gdy dołączyłam do zespołu badawczego Zakładu Fizjologii Zwierząt, eksperymenty 

dotyczyły głównie wpływu metali na parametry krwi. Celem pierwszych badań 

hematologicznych było określenie wpływu 3 godzinnej ekspozycji w 10 mg/dm
3
 Pb               

na parametry hematologiczne karpia (Witeska M., Kondera E., Szymańska M., Ostrysz M. 

2010). Przez cały okres trwania eksperymentu obserwowano fluktuacje wartości parametrów 

czerwonokrwinkowych. Nastąpił również wzrost częstości występowania zmienionych 

erytrocytów (głównie anomalie jądrowe), podwyższony do końca eksperymentu.                    

W pierwszych dniach po ekspozycji wystąpił spadek odsetka niedojrzałych neutrofilów,         

po którym odnotowano obniżenie częstotliwości występowania komórek dojrzałych, czemu 

towarzyszyło obniżenie aktywności metabolicznej fagocytów. Następnie odnotowano 

przemijające, ale znaczące zmniejszenie liczby leukocytów po 8 dniach od zakończenia 

ekspozycji. Utrzymujące się obniżenie częstotliwości bazofilów obserwowano do 8 dni         

po ekspozycji. Zaobserwowane zmiany sugerują, że toksyczne działanie ołowiu zakłóca 

niespecyficzne reakcje odpornościowe u karpi. 

Porównanie wpływu krótkotrałej ekspozycji młodocianych karpi na 2 mg/dm
3
 Cu i  6,5 

mg/dm
3
 Cd na paramerty hematologiczne krwi obwodowej karpi było tematem prac: Witeska 

M., Kondera E., Lipionoga J., Nienałtowska R. 2009, oraz Witeska M., Kondera E., 

Lipionoga J., Jastrzębska A. 2010. Podczas trwania doświadczenia obserwowano fluktuacje 

wartości parametrów czerwonokrwinkowych. Poziom uszkodzonych komórek wzrósł u ryb 

poddanych działaniu Cu wkrótce po zakończeniu ekspozycji, podczas gdy w grupach 

eksponowanych na Cd później. W układzie białokrwinkowym ryb miedź wywołała istotną,     

ale tylko przejściową leukopenię, natomiast po ekspozycji na kadm liczba leukocytów 
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pozostała znacząco obniżona aż do końca eksperymentu. Odsetek neutrofilów wzrósł 

nieznacznie, co było bardziej widoczne u ryb eksponowanych na Cd. U osobników poddanych 

działaniu obu metali nastąpił wzrost aktywności metabolicznej fagocytów. Wyniki pokazują, 

że Cu i Cd wywołały u karpi podobne zmiany liczebności białych krwinek, jednak zaburzenia 

wywołane przez kadm były głębsze i bardziej trwałe. 

Brałam również udział w badaniach mających na celu ocenę wpływu krótkotrwałej         

i długotrwałej ekspozycji na kadm na morfologię erytrocytów karpia in vivo oraz in vitro. 

Wszystkie ekspozycje spowodowały znaczny wzrost częstości występowania nieprawidłowych 

erytrocytów. Najczęstsze były anomalie jądrowe. U ryb poddanych długotrwałemu działaniu 

kadmu nastąpił wzrost częstości występowania erytroblastów, co wskazuje na kompensację 

uszkodzonych erytrocytów. Odnotowano również, że azotan kadmu wywołał więcej zmian      

w morfologii erytrocytów karpia niż chlorek czy siarczan kadmu. Otrzymane wyniki 

potwierdziły genotoksyczne i cytotoksyczne właściwości kadmu i pokazały, że erytrocyty ryb 

są dobrymi modelami do badań cytotoksyczności. Zostały opublikowane w pracy Witeska M., 

Kondera E., Szczygielska K. 2011. 

Wyniki badań hematologicznych ryb prowadzonych w Zakładzie Fizjologii Zwierząt, 

w których brałam udział wykazały, że metale wywołują zmiany we krwi obwodowej ryb,        

a przebieg tych zmian ma często charakter fluktuacji. Wskazuje to na przemieszczanie się 

metali w obrębie organizmu i ich działanie na różne procesy fizjologiczne. Nie było jednak 

jasne, czy zmiany hematologiczne są wynikiem działania metali jedynie na komórki krwi 

obwodowej, czy także na komórki układu krwiotwórczego. Z tego powodu poszerzyłam moje 

badania o analizę tkanki krwiotwórczej nerki głowowej karpia. Umożliwiła mi to realizacja 

projektu badawczego finansowanego przez KBN: „Wpływ kadmu i miedzi na układ 

krwiotwórczy ryb” (N N304 002139). Celem badań było porównanie wpływu kadmu i miedzi 

na skład komórkowy oraz aktywność krwiotwórczą tkanki hematopoetycznej nerki głowowej 

karpia w powiązaniu ze zmianami we krwi obwodowej i dynamiką poziomu metali                 

w organizmie, w warunkach ekspozycji krótkotrwałej i długotrwałej. Przez miesiąc,               

co tydzień pobierano krew i narządy do analizy. Z nerek głowowych wykonano szereg 

rozmazów tkanki krwiotwórczej do oceny składu procentowego i morfologii komórek układu 

krwiotwórczego (barwnikami May-Grunwalda i Giemsy), a do identyfikacji komórek             

w stadium mitozy i apoptozy użyto metod immunocytochemicznych. Stężenia metali 

mierzono we krwi, skrzelach, wątrobie, nerkach i nerce głowowej za pomocą atomowej 

spektrometrii absorpcyjnej. 
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Badania wykazały, że oba metale: miedź i  kadm spowodowały znaczny wzrost tempa 

apoptozy krwiotwórczych komórek prekursorowych oraz niewielki wzrost tempa proliferacji 

komórek, co doprowadziło do zmniejszenia potencjału krwiotwórczego ryb. Jednak              

we wszystkich grupach doświadczalnych aktywność hematopoetyczna (stosunek odsetka 

komórek proliferujących do apoptotycznych) była wyższa niż 1, co wskazuje, że regeneracja 

tkanki krwiotwórczej przeważała nad zniszczeniem. Ryby poddane działaniu kadmu 

(długotrwałemu) i miedzi (krótkotrwałemu i długotrwałemu) wykazywały wzrost 

częstotliwości występowania zmienionych erytrocytów we krwi obwodowej (głównie 

anomalie w budowie jądra komórkowego), skutecznie kompensowany przez wzrost liczby 

erytrocytów młodocianych we krwi, dzięki czemu liczba czerwonych krwinek pozostała bez 

zmian. U karpi poddanych działaniu Cu towarzyszył temu niewielki spadek prekursorów 

erytroidalnych w tkance krwiotwórczej, co wskazuje na przyspieszoną migrację niedojrzałych 

komórek do krwi obwodowej. Krótkotrwała ekspozycja w wodzie z kadmem spowodowała 

zaś mniej anomalii w budowie erytrocytów, które nie wywołały aktywacji erytropoezy             

i wzrostu liczby uwalnianych do krwi erytroblastów. U wszystkich karpi poddanych działaniu 

obu metali obserwowano wzrost odsetka limfocytów we krwi, przy jednoczesnym istotnym 

spadku częstości występowania tych komórek w tkance nerki głowowej karpi poddanych 

działaniu kadmu oraz w mniejszym stopniu także u ryb poddanych działaniu miedzi. Jednak 

najpoważniejszą konsekwencją intoksykacji, był spadek odsetka komórek fagocytarnych: 

monocytów i neutrofilów we krwi obwodowej, czemu towarzyszyło gwałtowne obniżenie 

aktywności metabolicznej tych komórek. Spadek ten nie był kompensowany przez układ 

krwiotwórczy pomimo obserwowanego wzrostu udziału komórek linii neutrofilowej 

(ekspozycja krótkotrwała) i monocytowej (ekspozycja krótkotrwała i długotrwała) w nerce 

głowowej karpi poddanych działaniu Cu. Odnotowano, że oba metale wykazały wysokie 

powinowactwo do nerki głowowej, które było istotnie większe niż w przypadku pozostałych 

tkanek. Współczynnik akumulacji kadmu dla nerek, nerki głowowej i wątroby był natomiast 

wyższy niż miedzi. Poziom miedzi w organach badanych ryb wzrastał nieznacznie,                  

a po zakończeniu ekspozycji szybko powracał do poziomu kontrolnego, natomiast wartości 

kadmu znacznie wzrosły i pozostawały podwyższone przez długi czas. Uzyskane wyniki stały 

się podstawą mojej rozprawy doktorskiej pt.: „Zmiany w tkance krwiotwórczej i krwi 

obwodowej karpia (Cyprinus carpio L.) pod wpływem kadmu i  miedzi” (promotor:           

prof. dr hab. Małgorzata Witeska), której obrona miała miejsce w czerwcu 2012 r. 

Najciekawsze rezultaty moich badań zostały również przedstawione w cyklu publikacji: 

Kondera E. 2011a,  Kondera E. 2011b, Kondera E., Witeska M. 2012, Kondera E., 
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Witeska M. 2013, Kondera E., Ługowska K., Sarnowski P. 2014, oraz zaprezentowane         

na międzynarodowej konferencji: Kondera E. 2012, The 4
th

 Croatian Congress                      

of Toxicology, The effect of cadmium and copper on hematopoietic activity of carp Cyprinus 

carpio L., Crotox 2012, 40. W pracy Kondera E. 2019 dokonano przeglądu literatury na 

temat hematopoezy i narządów krwiotwórczych u ryb. 

Od 2013 roku, po zatrudnieniu na stanowisku adiunkta, moja praca naukowa 

dotyczyła głównie badania wpływu różnych czynników na skład komórkowy oraz aktywność 

tkanki krwiotwórczej nerki głowowej ryb karpiowatych w powiązaniu ze zmianami we krwi 

obwodowej. Celem badań przedstawionych w pracy Kondera E., Dmowska A., Rosa M., 

Witeska M. (2012) była ocena podatności na anemię oraz tempo odnowy hematologicznej u 

karpi poddanych eksperymentalnej utracie krwi. Wyniki pokazały, że utrata krwi obwodowej 

o 30%, ze względu na bardzo szybką reakcję kompensacyjną, nie wywoływała silnej anemii                 

u badanych ryb. Odnotowano, że RBC, Hb i Ht stopniowo wzrastały, nawet do wartości 

znacznie wyższych niż przed utratą krwi. Towarzyszyło temu podwyższenie częstości 

występowania erytroblastów zarówno we krwi obwodowej, jak i tkance krwiotwórczej. 

Ponadto, obserwowano stopniowy, ale istotny wzrost WBC, co było prawdopodobnie 

związane z uwolnieniem limfocytów ze śledziony lub innej tkanki limfatycznej, ponieważ 

odsetek tych komórek we krwi i komórek linii limfoidalnej w nerce głowowej pozostał 

niezmieniony. Liczebność neutrofilów we krwi obwodowej również pozostała niezmieniona, 

jednak wystąpiło odmłodzenie populacji tych komórek, czemu towarzyszyło zmniejszenie 

całkowitej liczby neutrofilów w tkance krwiotwórczej, co wskazuje na przyspieszoną 

migrację do krwi. Niewielki, ale istotny spadek odsetka monocytów, bazofilów i eozynofilów 

wskazuje, że ich regeneracja była znacznie wolniejsza. Uzyskane wyniki wykazały bardzo 

wysoką pojemność hematopoetyczną nerki głowowej karpia. Wskazuje na to znaczny wzrost 

częstotliwości występowania wczesnych komórek blastycznych i komórek erytriodalnych na 

różnych etapach rozwoju nawet po 4 tygodniach od utraty krwi. Oznacza to, że ryby w 

dobrych warunkach środowiskowych i pokarmowych są w stanie bardzo szybko 

zrekompensować niedokrwistość.  

Wyniki badań dotyczące określenia wrażliwości układu krwiotwórczego na pozostałe 

czynniki środowiska wspomnianych gatunków ryb zostały przedstawione w pracach 

wchodzących w skład osiągnięcia naukowego (podpunkt 4b). 

Jestem również współautorką prac hematologicznych o charakterze metodycznym. 

Celem pracy: Witeska M., Ługowska K., Kondera E. 2016 było określenie wartości 

referencyjnych parametrów krwi obwodowej młodocianych karpi. Podsumowane w niej 
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zostały dane uzyskane w latach 2006-2014 dla grup 41–146 (różna liczba danych dla różnych 

parametrów) zdrowych karpi, w wieku 5–8 miesięcy, odłowionych jesienią ze stawów 

hodowlanych i aklimowanych do warunków  laboratoryjnych przez 3–4 tygodnie. Jednym       

z najbardziej stabilnych parametrów okazała się liczebność limfocytów, umiarkowanie 

zmienne były parametry czerwonokrwinkowe (Hb, RBC, MCV, MCH i MCHC), natomiast 

wysoce zmienne okazała się liczebność trombocytów i odsetek komórek fagocytarnych.  

W pracy: Lugowska K, Kondera E, Witeska M 2017 zostały zestawione wartości 

uzyskane podczas liczenia leukocytów przez trzy różne osoby (WBC i procentowy udział 

różnych typów leukocytów) przy użyciu trzech rozcieńczalników. Otrzymane wyniki 

wykazały, że na wartości parametrów większy wpływ ma czynnik ludzki (osoba licząca) oraz 

sposób liczenia (bezpośrednio w rozcieńczonej krwi z użyciem hemocytometru lub pośrednio 

na rozmazach, gdzie ich liczba była określana w stosunku do liczby erytrocytów) niż użyty    

do liczenia bezpośredniego rodzaj płynu rozcieńczającego i barwiącego wybrane grupy 

krwinek (Hayem, Natt-Herrick lub Dacie).  

Porównanie najczęściej stosowanych metod pobierania krwi od ryb (z serca lub z żyły 

ogonowej) przedstawiono w pracy Bojarski B, Kondera E, Witeska M, Ługowska K, 2018. 

Wyniki pokazały, że u karpi wartości parametrów czerwonokrwinkowych (RBC, Ht, Hb)      

są istotnie wyższe we krwi żylnej, podczas gdy inne parametry (MCV, MCH, MCHC, WBC, 

odsetek erytroblastów, erytrocytów zmienionych, limfocytów, neutrofilów i trombocytów)    

nie różniły się istotnie.  

Wpływ warunków chowu na parametry hematologiczne i podatność karpi                     

na eksperymentalny stres manipulacyjny był tematem badań Kondera E., Witeska M. 2019. 

U ryb stawowych przed stresem stwierdzono większą RBC, WBC, Hb,  aktywność 

fagocytów, oraz  mniejszą MCV w porównaniu z rybami z wylęgarni. Reakcja obu grup ryb 

na manipulację również się różniła. We krwi ryby stawowych odnotowano pęcznienie 

erytrocytów i silną leukopenię (limfopenię i neutropenię) oraz spadek aktywności fagocytów, 

natomiast u osobników z wylęgarni nastąpił wzrost RBC i aktywności fagocytów. Ryby 

stawowe wykazywały większą podatność na stres. 

Uczestniczyłam również w badaniach dotyczących zmian podstawowych parametrów 

hematologicznych u narybku karpia w różnych stadiach zakażenia Ichthyophthirius multifiliis 

(wykazujących niewielkie symptomy, wykazujących ostre symptomy oraz po 3-tygodniowym 

okresie rekonwalescencji). U ryb zakażonych pasożytem nie stwierdzono istotnego obniżenia 

wartości Ht i Hb, obserwowano jednak spadek RBC kompensowany wzrostem MCV i MCH. 

Karpie z niewielkimi objawami inwazji wykazywały istotny wzrost WBC, podczas gdy           
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u osobników w zaawansowanym stadium choroby obserwowano znaczącą leukopenię              

i zmiany w leukogramie. U wszystkich chorych ryb aktywność metaboliczna fagocytów była 

istotnie obniżona. Dodatkowo, u karpi w najcięższym stadium inwazji odnotowano 

trombocytozę i nadkrzepliwość. Po 3 tygodniach od ustąpienia objawów (w wyniku leczenia 

roztworem formaldehydu) liczebność białych krwinek powróciła do normy. Rezultaty tych 

badań opublikowane zostały w pracy Witeska M., Kondera E., Ługowska K. 2010.  

Porównania zmian parametrów hematologicznych po krótkotrwałym (30 min.) 

stłoczeniu narybku klenia i karpia dokonano w pracy Witeska M., Kondera E., Ługowska K., 

Dmowska A. 2015. U obu gatunków ryb zaobserwowano hipoglikemię bezpośrednio            

po zastosowaniu stresu. U klenia towarzyszyło jej obniżenie aktywności metabolicznej 

fagocytów i trombocytopenia, a po tygodniu dodatkowo stwierdzono u nich anemię (spadek 

Ht i Hb z towarzyszącą erytroblastozą). Natomiast u karpi zanotowano spadek liczebności 

erytroblastów, a po upływie tygodnia pojawiły się również objawy leukopenii                          

i trombocytopenii. Otrzymane wyniki wskazują na większą wrażliwość klenia na stres 

wywołany przegęszczeniem w porównaniu do karpia. 

 

 

WPŁYW CZYNNIKÓW ŚRODOWISKA NA ZARODKI I LARWY RYB 

 

Pierwsze badania wpływu czynników środowiska na wczesne stadia rozwoju ryb 

dotyczyły wpływu miedzi na rozwój zarodkowy i postembrionalny karpia. Zarodki były 

eksponowane od zapłodnienia przez 2 h, 24 h lub około 80 h (do wyklucia) w roztworach       

o stężeniu 0,03, 0,05, 0,1 lub 0,2 mg/dm
3
 miedzi. Minimalne stężenie Cu znacznie 

zmniejszające pęcznienie jaj, przeżywalność zarodków po 24 godzinach od zapłodnienia oraz 

sukces wylęgu wyniosło 0,1 mg/dm
3
. Przy ekspozycji przez cały okres rozwoju zarodkowego 

0,03 mg/dm
3
 Cu było minimalnym stężeniem, które powodowało istotny wzrost udziału 

zdeformowanych larw i znacznie zmniejszało ich aktywność pokarmową w porównaniu          

z grupą kontrolną. Najczęściej obserwowane deformacje ciała obejmowały: skrzywienie 

kręgosłupa, zniekształcenie woreczka żółtkowego i głowy, obrzęk serca i skrócenie ciała. 

Wskaźnikami rozwoju najbardziej wrażliwymi na działanie miedzi okazały się: jakość 

wyklutych larw i aktywność ich żerowania. Wyniki tych badań zostały opublikowane w pracy 

Kondera E. 2016 i przedstawione na międzynarodowych konferencjach naukowych: „29th 

Annual Larval Fish Conference. Dose and time dependent copper toxicity to carp embryos, 

Barcelona” w 2005 roku oraz „Metals ions and other abiotic factors in the environment. 
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Disturbances in common carp embryonic development caused by heavy metals. Kraków”        

w 2006 roku. 

Uczestniczyłam także w doświadczeniach mających na celu ocenę wpływu             

0,1 mg/dm
3
 Cu lub Cd na rozwój embrionalny jazia. Oba metale znacznie zmniejszyły 

pęcznienie ikry oraz opóźniły tempo rozwoju zarodkowego i zmieniły tempo wykluwania       

– Cu wydłużyła , a Cd skrócił ten proces w porównaniu do grupy kontrolnej. U nowo 

wyklutych larw wyodrębniono 6 typów deformacji ciała: skrzywienie kręgosłupa, ciało          

w kształcie litery C, deformacje głowy, deformacje worka żółtkowego, obrzęk serca i 

skrócenie ciała. Tylko pierwsze dwa rodzaje deformacji były obserwowane w grupie 

kontrolnej, natomiast bardziej skomplikowane były częstsze w grupach poddanych działaniu 

Cu i Cd. Badania te wykazały, że dla wczesnych stadiów rozwojowych jazia kadm był 

bardziej toksyczny niż miedź. Rezultaty badań przedstawiono na międzynarodowej 

konferencji: Ługowska K., Kondera E., 2017: „The effect of copper and cadmium on early 

development of ide (Leuciscus idus L).” XLVI Annual meeting of European Society for new 

methods in agricultural research, Kraków-Wieliczka 2017. 

Celem kolejnych badań była ocena wpływu temperatury na przebieg rozwoju 

zarodkowego certy. Zarodki inkubowano w 14, 18 lub 20°C. Okazało się, że temperaturę 

20°C można wskazać jako bardziej odpowiednią dla rozwoju zarodków certy niż 18°C,         

za czym przemawiają wyższe tempo rozwoju, przeżywalność i lepsza jakość uzyskanego 

wylęgu. Temperatura 14°C okazała się natomiast zbyt niska dla inkubacji zarodków tego 

gatunku. Podczas bruzdkowania najwyższą częstość występowania anomalii morfologicznych 

obserwowano w 14°C, a podczas organogenezy występowały one częściej w 20 niż w 18°C. 

Jakość wyklutych larw okazała się jednak znacząco wyższa w temperaturze 20°C. Wyniki 

badań zostały przedstawione w pracy Ługowska K., Kondera E. 2018 oraz na konferencji 

miedzynarodowej XLVI Annual meeting of European Society for new methods in agricultural 

research, Kraków-Wieliczka 2017, „Early development of vimba (Vimba vimba) at different 

temperatures”. 

 

 

Moje dalsze plany zawodowe obejmują między innymi badania wpływu 

fitoterapeutyków i środków ochrony roślin (stężeń realnie występujących w wodach) na skład 

komórkowy oraz aktywność tkanki krwiotwórczej nerki głowowej ryb karpiowatych              

w powiązaniu  ze zmianami we krwi obwodowej. 
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Zestawienie dorobku naukowego:  

Liczba prac naukowych ogółem: 24 

- przed doktoratem: 8  

- po doktoracie: 16 

Liczba prac w czasopismach z listy JCR: 20 

- przed doktoratem: 7 

- po doktoracie: 13 

Liczba pozostałych prac: 4 

- przed doktoratem: 1 

- po doktoracie: 3 

Sumaryczny impact factor publikacji, zgodnie z rokiem opublikowania: 15,525  

- przed doktoratem: 4,323 

- po doktoracie: 11,202 

Suma punktów MNiSW, zgodnie z rokiem opublikowania: 351 

- przed doktoratem: 109 

- po doktoracie: 242 

Liczba komunikatów konferencyjnych: 8 

- przed doktoratem: 4  

- po doktoracie: 4 

Liczba cytowań (bez autocytowań) według bazy Web of Science: 78 

Indeks Hirscha według bazy Web of Science: 6 

 

                                                                      

Siedlce, dn. 05. 04. 2019 rok                         


