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zadania badawcze

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn:                                                 
molekularne podłoża podstawowych procesów biologicznych 
u organizmów morskich oraz ich potencjalnego znaczenia 
biotechnologicznego

dr Beata Podgórska:                                                                          
testy wykrywania substancji czynnych w środowisku morskim i w 
innych środowiskach z wykorzystaniem bakterii morskich

dr Borys Wróbel:                                                                           
ewolucja i bioróżnorodność organizmów morskich, regulacja 
ekspresji ich genów: metody biologii molekularnej i obliczeniowej, 
w tym metody analizy filogenetycznej i analizy genomicznej, a także 
metody modelowania i symulacji oddziaływań międzygenowych



 

Poszukiwania białek enzymatycznych kodowanych przez wirusy 
bakteryjne ( bakteriofagi ), działających na zewnatrz komórek 
gospodarza

Poszukiwanie produktów genów o potencjalnycm zastosowaniu 
jako substancje przeciwbakteryjne i przeciwbiofilmowe

Określenie różnorodnosci bakteriofagów i ich roli w procesach 
rozkładu w osadach dennych

Bakteriofagi w procesach rozkładu w środowisku
morskim: badania metagenomiczne 
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Bakteriofagi w procesach rozkładu w środowisku
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Annodisc Ø  0,02µm, 
SYBRGold, 100x
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Poszukiwania potencjalnych gospodarzy

bakterie wizolowane z wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej            
Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas angulliseptica,  Rheinhermera 
baltica, Paracoccus sp. , Psychrobacter glacinola, Psychrobacter sp., 
Listonella anguillarum, Marinomonas sp., Shewanella denitrificans, Vibrio 
fluvialis

laboratoryjne szczepy bakteryjne:                                                             
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pyogenes, Streptococcus mutans, Vibrio harveyi, 
Photobacterium phosphoreum

E.coli HFR3000
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