
Streszczenie pracy doktorskiej pt.: "Mentol, sldadnik olejkow 

eterycznych, czynnikiem podnoszqcym efektywnosc bendiokarbu, 

insektycydu z grupy karbaminianow" 

Owady szkodniki powoduje strat w zywnosci, niszcz^ lasy, przenosz^ choroby zakazne 

oraz zanieczyszczaJ4 miejsca zamieszkale przez ludzi. Przez ostatnie dekady obserwuje si? 

wzrost iiczebnosc owadow szkodnikow, rownoczesnie zwi^ksza si? iiosc stosowanych 

insektycydow. Znacz^cy, negatywny wpiyw insektycydow na czlowieka oraz populacje 

zwierzqt sprawil, ze niezb^dne staly si? nowe metody kontroii liczebnosci owadow 

szkodnikow. Strategia, mozliwa do wykorzystania natychmiast, polega na zwi?kszaniu 

efektywnosci dost?pnych juz insektycydow, nie podnosz^c przy tym ich negatywnego 

wpiywu na ekosystemy i cztowieka. Innowacyjne podejscie w projektowaniu nowych metod 

walki z owadami szkodnikami skupia si? na wykorzystaniu substancji aktywuj^cych 

receptory sprz?zone z bialkami G (GPCR) jako srodkow synergistycznych. W przedstawionej 

rozprawie doktorskiej badania zostaty skoncentrowane na jednym z receptorow GPCR -

receptorze oktopaminy. Potencjalnie niektore skhdniki olejkow eterycznych mog^ miec 

dziaianie oktopaminergiczne. Szczegoiowy opis dziatania olejkow eterycznych na receptory 

oktopaminy zostaJ przedstawiony w Artykule I , b?dqcym cz?sci4 niniejszej rozprawy. 

Celem prezentowanych badah byla weryfikacja hipotezy, mowi^cej, ze obecnosc 

mentolu, skladnika olejkdw eterycznych, zwi^ksza efektywnosc bendiokarbu, insektycydu z 

grupy karbaminianow u owadow. Nast?pnie kolejne dwie hipotezy altematywne zostaly 

postawione: 1) wzmacniajqcy efekt mentolu na dziaianie bendiokarbu jest wynikiem 

aktywacji receptorow oktopaminy a nastepnie aktywacji bialkowej kinazy A, co powoduje 

fosforylacjq enzymu AChE i zmiany w jego wrailiwosci na inhibitor karbaminianowy lub 

2) wzmacniajqcy efekt mentolu na dziaianie bendiokarbu jest wynikiem aktywacji 

receptorow oktopaminy a nastepnie aktywacji bialkowej kinazy C, co powoduje fosforylacj? 

enzymu AChE i zmiany w jego wrailiwosci na inhibitor karbaminianowy. 

Eksperymenty prowadz^ce do weryfikacji hipotez zostaty zaprezentowane w dwoch 

oryginalnych pracach badawczych: Artykul TI i I I I , ktore wraz z Artykulem I skladajq si? na 

prezentowan^ rozpraw? doktorsk^. Przeprowadzitam wielowqtkow^ analiz?, na ktor^ 

skladaty si?: testy toksycznosci (ocena mozliwosci motorycznych karaczana Periplaneta 

americana oraz ocena efektu letalnego/"knock-down" testowanych substancji); testy 
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elektrofizjologiczne (zewn^trzkomorkowa rejestracja z iancuszka nerwowego P. americana 

oraz rejestracja mikroelektrodowa z neuronow D U M in situ w ostatnim zwoju odwlokowym); 

testy biochemiczne (ocena aktywnosci acetylocholinesterazy pozyskanej z P. americana) oraz 

obrazowanie poziomu wapnia w neuronach D U M . 

Doswiadczenia potwierdziiy glownq hipotez?, mowiqc^, ze: mentol zwi?ksza 

efektywnosc bendiokarbu na owady. Zostala ona potwierdzona na poziomie caiego owada, 

gdzie mentol redukowat czas pojawienia si? paralizu oraz zwi?kszal ilosc porazonych 

owadow. Testowany skladnik olejkow eterycznych pot?gowa} nienaturalne wybuchy 

potencjalow czynnosciowych wywolane bendiokarbem, obserwowane w nerwach owada. 

Mentol wzmacnial hamowanie enzymu acetylocholinesterazy, wywolane bendiokarbem. 

Stwierdzono, ze dziala on za posrednictwem receptorow oktopaminy. Mentol 

hiperpolaryzowat neurony D U M oraz hamowal typow^ dla tych neuronow aktywnosc 

spontaniczn^. Efekty te byiy porownywalne do efektu oktopaminy i byiy znoszone przez 

fentolamin?. Co wi?cej, mentol powodowai wzrost wewn^trzkomorkowego poziomu wapnia 

w neuronach D U M . Wszystkie efekty mentolu byiy znoszone przez inhibitor bialkowej 

kinazy A. 

Przeprowadzone badania pozwolily na sformuiowanie drugiego wniosku: mentol 

podnosi efektywnosc bendiokarbu poprzez aktywacj? receptorow oktopaminy oraz 

szlaku bialkowej kinazy A. Stwierdzone i opisane zaleznosci mog^ bye punktem wyjscia do 

projektowania nowych, efektywnych mieszanin insektycydow jak rowniez mog^ miec wpiyw 

na przysziosc zwalczania owadow szkodnikow. 
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