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Strona główna › Informacje

Syndrom amonowy

Rośliny potrzebują azotu, aby prawidłowo się rozwijać. W naszym klimacie
przyswajają głównie formy nieorganiczne azotu dostępne w glebach: jony azotanowe lub
amonowe. Jednak azotany, stanowiące główny składnik nawozów, zanieczyszczają zbiorniki
wodne, a ich obecność w paszach lub pokarmie może spowodować groźne choroby zwierząt
i ludzi. Z kolei nawozy na bazie jonów amonowych powodują zahamowanie wzrostu upraw.
Dlaczego? Jedną z największych zagadek fizjologii roślin bada w swojej pracy doktorskiej Anna
Podgórska z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Jak wyjaśnia badaczka, azot jest jednym z podstawowych makroelementów koniecznym do
prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Niestety, azotany są łatwo wymywane z gleb a spływając do
wód gruntowych powodują eutrofizację zbiorników wodnych oraz zanieczyszczenia zbiorników
z wodą pitną. Wysokie ich stężenie nie jest toksyczne dla roślin, ale wykorzystanie roślin
zawierających duże ilości azotanów na pasze lub pokarm może spowodować występowanie groźnych
chorób zarówno zwierząt jak i ludzi.
Rozwiązaniem tych problemów mogłoby być zastosowanie nawozów na bazie jonów amonowych.
Jednak, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, hodowla roślin w obecności jonów amonowych jako
jedynym źródle azotu powoduje m.in. znaczne zahamowanie wzrostu roślin.
„Natomiast z metabolicznego punktu widzenia wydaje się, że pobieranie jonów NH4+ powinno być
teoretycznie korzystniejsze dla roślin. Od wielu lat przyczyna toksyczności jonów amonowych dla
roślin jest jedną z największych zagadek fizjologii roślin. Pomimo proponowanych na przestrzeni
dekad wielu hipotez wyjaśniających przyczyny występowania tzw. syndromu amonowego, istota
problemu pozostaje dotąd nierozwiązana” - tłumaczy Anna Podgórska.
Tematem jej badań są zmiany w metabolizmie oksydacyjnym wywołane hodowlą roślin na jonach
amonowych jako jedynym źródle azotu. Praca doktorska pt. „Modyfikacje metabolizmu
oksydacyjnego u Arabidopsis thaliana pod wpływem różnych form żywienia azotowego” została
zakwalifikowana do programu stypendialnego „Doktoraty dla Mazowsza”.
„Doktoraty dla Mazowsza” to program stypendialno-szkoleniowy dla najlepszych uczestników
studiów doktoranckich Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach istotnych dla rozwoju
gospodarki regionu. Studiujący na kierunkach matematyczno-przyrodniczych oraz
społeczno-ekonomicznych laureaci konkursu otrzymują przez rok stypendia w kwocie do 3000 zł
miesięcznie.
Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW (COME UW) realizuje już drugą edycję projektu
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania „Wsparcie dla
współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Założeniem
projektu jest zwiększenie transferu wiedzy do gospodarki oraz rozwinięcie powiązań sfery
badawczo-rozwojowej pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a przedsiębiorcami w województwie
mazowieckim.
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Opracowano szybki test wykrywający
SARS-CoV-2
Na wynik czeka się tylko 20-30 minut.
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Pfizer rozpoczął badania nad szczepionką
chroniącą przed Omikronem
Informuje serwis informacyjny Axios.
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Skład mikrobiomu jelitowego może sprzyjać

„długiemu COVID-owi“
Jest coraz więcej dowodów wskazujących na mikrobiom jelitowy .
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Myszy zakażają się nowymi wariantami
wirusa SARS-CoV-2
Wcześniej nie zakażały się "oryginalną" wersją wirusa odkrytego w Wuhan.
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Ultradźwięki kontra alzheime
Informuje pismo „Translational Neurodegeneration“.
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Choroby współistniejące są wręcz
wskazaniem do szczepień przeciwko...
Powiedział PAP prof. Andrzej Horban, powołując się na badania.
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Osoba nieprzytomna, to też może być chory
na cukrzycę
Upewnijmy się i podajmy glukagon.
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Biologia molekularna wychodzi z
laboratorium
nowy pięcioletni program strategiczny Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej.
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